
 

Johanna Kivinen jatkaa itse keksimää tiistaista vierastyöskentelyä Korjaajaryhmässä koska siitä on jo 
tullut tapa. Onhan se mukava saada vaihtelua. Kaikkein mieluiten hän olisi kaupungintalon 
informaatiopalvelussa nyt kun Oili Lehmusvuori on eläkkeellä. Johannan harmiksi kunta on päättänyt 
tehdä osastosta pätkätyöpaikan uudelleen kuntoutettaville. Kopiointikeskuksella on vain yksi 
vakituinen kopiointiteknikko, Leena Lehto. Muutaman kerran vuodessa Johanna tapaa käydä 
moikkaamassa Leenaa ja samalla kertoo kaipuusta takaisin. Leenastakin on harmi, kun kunnalla on 
heikko talous eikä informaatiopalveluun palkata uusia työntekijöitä. Leenasta on äskettäin leivottu 
kopiointipäällikkö. Nämä kaksi osastoa kuuluu tätä nykyään uuteen palveluhallintoon. Digitaalikonttori 
on historiaa. Krista Kristiansson työskentelee tätä nykyään kaupunginsuunnitteluvirastossa.  
Johanna ei ole työmarkkinoiden tavoitettavissa sillä hän on kirjoilla Daily Activityssä ja kuuluu tuki- ja 
palvelulain alaisuuteen. Ainoa Daily Activityn hyvistä puolista on niin kutsuttu Green Card, jolla saa 
perushampaanhoidon sadalla eurolla. Loput kustantaa liittovaltion Insurance Cash. 
 
Johanna on vierastyöskennellyt Korjaajaryhmässä keväästä 3009, kun Forssan avun ohjaaja Anton-
Kari ehdotti ja houkutteli häntä kyseiseen ryhmään, ettei tarvitsisi olla Anatoli Medvedevin pilkattavana.  
Vuosi 3008 ja vuoden 3009 alkupuolisko olivat melkoista rumbaa, kun Medvedev ihan joka päivä 
naljaili Johannalle lähes jokaisesta pikkuasiasta. Vihoittelu alkoi, kun Johanna vihdoinkin päätti ottaa 
kyytimaksun.  Se oli välttämätöntä, kun Anatolilta karkasi mopo käsistä ja pyysi kyytejä sinne tänne, 
jopa pyysi särkytabletin tuomista Jokioisiin asti. Kun Johanna ehdotti kyytimaksuksi 20 euroa niin 
Anatoli tinkasi yhteen euroon ja tuli erittäin happamaksi.  
Koko syksyn 3008 Johanna joutui aamuisin hakemaan hänet Jokioisista asti töihin, vaikka jätkällä on 
bussikortti ja ennen kaikkea asuu ihan kävelymatkan päässä Rixum-alueelta mutta silti mulkero on 
saanut päähänsä yöpyä arkisin tyttöystävän kämpillä Jokioisissa.  
Tabletin Johanna kuitenkin vei Jokioisiin siinä luulossa, että samalla pitää hakea työkaveri kotiin mutta 
näin ei asia ollut. Kyytimaksu oli Johannan vanhempien idea, sillä sähköauton lataus ei ole halpaa 
lystiä. Lataustolppa on hänen pysäköintiruutunsa vieressä. Jokainen lataus näkyy vuokrassa. Mitä 
enemmän lataa autoa, sitä enemmän joutuu maksaa sähköstä. Muuten asunnon sähkö ja vesi 
kuuluvat vuokraan, muttei autonlataussähkö.  

 
Korjaajaryhmässä työskentely tekee hyvää Johannalle, jossa hän on saanut uusia kavereita, 
miespuolisia, kun ryhmässä kaikki ovat miehiä. Hän kiintyi Karolukseen, Jesseen ja Ninoon. 
Jälkimmäiseen hän on kiintynyt ainoastaan etunimen vuoksi. Karolus vei Johannan sydämen, kun jo 
tutustumiskäynnillä tämä oli kysynyt, että kuinka hän lounastaa. Jesseen Johanna rakastui, kun tämä 
on todella komea ilmestys ja Johannan mielestä etunimessä on eroottinen lataus.  
Johannan harmiksi Jesse osoittautui varatuksi ja muutti Laihialle tyttöystävänsä luokse siittämään 
lapsia. Myös Karolus on vähän väliä varattu eikä tiedä ollako lintu vai kala. Lisäksi hänellä on 
vanhojen naisten kauhu, vaikkei Johanna ole mikään ikäloppu vaan nelikymppinen.  

 
Syksyllä 3009 Johanna innostui keilailusta, kun muutaman kerran meni keilahallille katsomaan 
kahvilan jätkien ja Ninon keilaamista. Koko ajan häntä kiihotti, kun katsoi keilabaarista Jessen ja Ninon 
siroja selkiä. Lyhytkasvuista Uuno Kiukkua ei oikein näkynyt paitsi silloin, kun hän oli keilaradan 
edessä. Johannalla on sekalaisia tunteita Uunosta, ihana mutta liikaa naismaisia piirteitä.  
Muutaman viikon kuluttua Johanna päätti liittyä Forssan toimintarajoitteisten urheiluseuraan ja näyttää 
jätkille mistä kana pissii.  
Keilatreeni on torstaisin kello 16. Joka toinen torstai on lisensioitu E-mail League, jossa lisensioimaton 
Johanna ei saa pelata mutta sen sijaan hän treenaa. Hän huomasi, ettei keilaaminen olekaan niin 
yksinkertaista kuin miltä näyttää. Helposti pallo menee sivuränniin. Yhdistyksen 
puheenjohtajatreenaaja Virve on lukemattomia kertoja saanut näyttää Johannalle, että käsivarsi pitää 
olla suora ja katse etukeiloissa. Johannalle on vaikeaa, kun koko ajan pelkää sivuränniä. Toiseksi hän 
häpeää epäonnistumisia koska muut pelaajat ovat toimintarajoitteisia eli Johannan salaisen 
diagnoosin mukaan tursakkeita. Hän ei haluaisi olla tursakkeita huonompi.  
 
Kun Jesse yllättäen riitaantui kahvilan ohjaajan kanssa ja muutti Laihialle tyttöystävä Rose-Marin 
luokse, niin silloin keilailussa Johanna alkoi ihailla Nino Alppilaa, kun jätkällä on seksikäs nimi. Ihan 
vähän hän fanittaa Uunoa.  
Ihan muutaman kerran hän saa kunnian keilata näiden kahden jätkän kanssa. Uuno on erittäin taitava 
keilaaja, melkein yhtä hyvä kuin Jesse oli.  



 

Vähän ennen Laihialle muuttoa Jesse voitti Euroopan mestaruuden. Laihialle muuton jälkeen hän 
lopetti keilaamisen eli oli hyvä sauma lopettaa huipulle, kuten hän on sanonut Virvelle ja Karolukselle, 
jotka ovat ainoat, joiden kanssa hän on eniten nettiyhteydessä. Johanna haluaisi chattailla hänen 
kanssansa mutta harmi vaan, kun Jesse laittoi hänet Net-Galleryn estolistalle ilman mitään syytä. 
Johanna oli vain toivottanut ihan asiallisesti hyvää joulua. Johannaa kummastuttaa se, kun töissä 
Jesse oli ihan asiallinen häntä kohtaan mutta netissä hän ei halua olla tekemisissä. Totta kai tämä 
koskee sydämeen, kuten Johanna on surkutellut Uunolle. Uuno lohdutti, että Jesse on hieman 
omituinen. 
 
Laihialle muutettuaan Jesse ja Rose-Mari alkoi lapsentekoon. Ensin syntyi pikkuinen Jessie ja sitten 
Liinus. Rose-Mari on ammatiltaan metsuriteknikko ja asuu melko lähellä Kataisen sukutilaa.  

 
Pera Katainen liittyi enkelikuoroon vuonna 2007 mutta Siiri-leski sinnittelee Peran kotitilalla. 
Puutarhaan hän on istuttanut paljon kukkia sekä kukkapensaita. Hänen on ollut pakko opetella 
miesten hommia, vaikka itsellä on vaikka minkälaisia vaivoja vatsa-avanteesta lähtien. Ihan muutaman 
kerran hän on chattailut miesvainaan kaverin lesken kanssa.  
Laihian dementia-asuntolassa Pera tutustui enemmän skandinaavimies Jörgen Spetseniin. Jörgen 
kuoli melkein samoihin aikoihin. Pera ja Jörgen tapasivat ensimmäisen kerran Raippaluodonsillan 
kupeessa olevassa Clothes Basement vaatetavaratalon kahvilassa. Heidän yhteinen kielensä oli 
englanti. Samassa paikassa samoihin aikoihin myös Siiri ja Jörgenin vaimo Monique-Karin tapasivat. 
Harmi, kun heistä kumpikaan ei osaa toistensa kieliä niin, että on pakko kommunikoida englanniksi.  
Nyt Siiri ja Monique-Karin ovat leskiä. Kaiken kukkuraksi heillä on samat vaivat. Nämä molemmat 
rouvat ovat yhtä energisiä ja hoitavat miesvainaidensa sukutaloa.  

 
Tiistaisin Johanna on alkanut lounastaa Café Sunerissa, ettei tarvitse ottaa kotoa valmisruokia ja 
toiseksi näkisi useammin Uunoa. Sylvesteristä Johanna ei piittaa ja jopa inhoaa tätä ylikierroksilla 
käyvää jätkää.  
Sylvesteristä ei ole paljoakaan hyötyä, kun tämä koko ajan stressaa. Ohjaaja Markus ei uskalla 
lähettää tätä lyhyttä ja lihavaa jätkää kauppaan, kun tämä hössöttäessään ostaisi vääriä tuotteita. 
Tämän vuoksi Johanna saa kunnian auttaa Uunoa kaupassa. Kahvilan elintarvike täydennys tapahtuu 
tiistai-iltapäivisin, jolloin Nurkkaryhmä kyyditsee heidät punaisella Volkswagen minibussilla Zumilan 
Gunwood´s Cashiin. Samalla Nurkkaryhmän ohjaajat vievät kahvilan rahat Cash Shopiin, joka on torin 
laidassa. Sinne Johanna ei todellakaan halua mennä koska Cashshopia pyörittää hänen suuresti 
vihaamansa vartiointi- ja turvallisuusyritys S-L Safety. Parempi niin tai muuten hän saattaisi 
kiukuspäissään repiä ja tuhria firman tarroja. Tiloissa on runsaasti valvontakameroita ja mikrofoneja.  
 
Johanna kiintyi Uunoon eräänä syyspäivänä, jolloin tämä oli kutsunut hänet syömään kalagratiinia. 
Vaikka Johannalla on hirveä kalakauhu, niin silti hän kohteliaisuuttaan söi pienen annoksen 
kalaruokaa. Myöhemmin vanhemmille Johanna huvittuneena sanoi syöneensä kalaa, kun kahvilan 
jätkä oli tarjonnut. Kerta Johanna ei kykene lausua ihanien jätkien nimiä, niinpä hän alkoi isälle ja 
äidille kutsua Uunoa kalantarjoajaksi. Tämä kuulostaa tosi koomiselta, kun kalakauhuiselle naiselle on 
tarjottu kalaa. Äiti on monesti vitsaillut, että ehkä pitäisi pirauttaa sille kalantarjoajalle, jotta tämä 
opettaisi tyttären syömään kalaa. Isä ja äiti eivät ole onnistuneet totuttaa tyttäriä kalaruokiin. Sama 
juttu myös nuorimmaisen kohdalla. Jaana-Marikin vierastaa mereneläviä.  
 
Jaana-Mari asuu Taalintehtaalla Juha Pajusen luona. He katselevat omakotitaloja mutta ne tahtovat 
olla tuhottoman kalliita.  
 
Nyt parhaillaan Markus Anttila etsii eri ryhmistä uutta duunaria Jessen tilalle, kun Uuno tarvitsee apua. 
Sylvesteristä ei ole mitään hyötyä mutta sitä Markus ei voi sanoa ääneen, sillä se olisi virkavirhe. Hän 
toivoo, että Sylvester kiinnostuisi jostain toisesta ryhmästä ja itse löytäisi lievästi toimintarajoitteisen 
Uunon avuksi. Ehkä Johannalle sopisi hyvin kahvilatyö mutta tämä ei oikein kiinnostu, kun 
kahvilahomma on samankaltainen kuin ravintolahommat eli paljon seisoma työtä.  

 

 
Tiistaisin lounaaksi Johanna syö gulassikeittoa koska se ei ole yhtä lihottava kuin pakaste pan-pizzat, 
piirakat sekä täytetyt rieskat, joita kahvilassa myydään. 



 

 
Heti kun Uuno oli tarjonnut kalagratiinia niin silloin hän ihastui kalantarjoajaansa. Hän itse mielessään 
alkoi toivoa, että rakas kalantarjoaja olisi aina tarvittaessa käsillä.  
Kun Uuno tarjosi kalagratiinia, niin silloin hän ei vielä tiennyt Johannan kalakauhusta. Jos olisi tiennyt, 
niin silloin olisi tarjonnut jotain muuta ja samalla ei olisi saanut kyseistä liikanimeä.  
Kun Johanna otti pienen kala-annoksen, niin silloin Uuno alkoi aavistaa blondin kalakauhua mutta 
kohteliaisuuden vuoksi kehotti ottaa isomman annoksen, jolloin Johanna kohteliaisuuttaan otti 
isomman annoksen kalagratiinia samalla, kun ajatteli itse mielessään, ettei kalagratiinissa ole ruotoja. 
Lisäksi hän joi paljon ruokajuomaa, raikasta kraanavettä.  
Uuno käy kuntosalilla kaksi kertaa viikossa. Hänen äveriäät vanhempansa kustantavat 
kuntosalimaksut.  
 
Uuno on erittäin rauhallinen ja stressinkestävä. Usein lounaaksi hän syö terveysviiliä 
mangonpuolikkaan kera. Häntä ei kyllästytä terveysviili eikä Johannakaan kyllästy gulassikeittoon.  
 
Joskus Johanna on itse mielessään vatuloinut, että olisiko Uuno se oikea. Ehkä mutta harmi vaan, kun 
jätkän naismaiset piirteet häiritsevät. Johanna tietää syyn Uunon naismaisiin piirteisiin, nimittäin tällä 
on joskus lapsuudessa ollut narkolepsia mutta se parantui tehokkaiden lääkkeiden avulla mutta 
sivuvaikutuksena tuli aimoannos naishormonia. Johanna epäilee, ettei hän kelpaa Uunolle suuren 
ikäeron takia. Ikäero surettaa häntä ja pelkää kovasti, jos Tatjana vikittelisi Uunon. 
Tuskin näin kävisi koska Tatjana on hyvin rauhaton ja koheltaa joka asiassa. Uuno tulee hienosta 
aatelisperheestä, joka äänestää vaaleissa Coalitions Party puoluetta. Tuskin neiti Niilola sopisi 
perheeseen. Ei ehkä Johannakaan, kun myös hän on melkoinen stressiperse. Mitähän Uuno tuumaisi, 
jos tietäisi, etten itse pese pyykkiä ja isä käy joka tiistaiaamupäivä siivoamassa kämppäni, kuten 
Johanna tapaa usein vatuloida. Tämä on suuri salaisuus, jota ei kerrota edes Jaana-Marille.  
Ohjaajat olettavat luonnollisesti, että niinkin tolkkunainen kuin Johanna pesisi pyykkinsä ja siivoaisi 
asuntonsa itse. Toki Anton-Kari ja Simo ovat joskus ihmetelleet, että miten kummassa Johanna ehtii 
olla kavereittensa kanssa. Vuonna 3008 Anatolin ja nyt Karoluksen kanssa ja siinä välissä vielä pestä 
pyykkiä ja siivota. Täytyy siis Johanna Kivinen olla melkoinen supertyttö, on Anton-Kari pohtinut.  
 
Johannaa ilahduttaa se, kun Uuno ja Nino mielellään ottavat halauksia vastaan, kun taas Karolus ei 
millään suostu halailemaan vanhojen naisten kauhun takia. Ennen kuin Jesse pakeni Laihialle, niin 
myös hän mielellään halasi Johannaa.  
 
Eräänä tiistai-iltapäivällä, kun Johanna ja Uuno jonottivat Gunwood’s Cashin kassa-automaatille, niin 
silloin Johanna huomasi lukulaitehyllyssä mielenkiintoisen dokumenttilukulaitteen nimeltä 
Pornokunkku, joka käsitteli Suomen pornokeisari Pertti Norvallin elämää, että kuinka tämä perusti 
pornolukulaitelehden muutama vuosi ennen Johannan syntymää.  
Tietenkään Johanna ei pystynyt ostaa kyseistä dokumenttilukulaitetta, kun rakas kalantarjoaja oli 
läsnä ja mitähän tämä olisi tuumannut, jos olisin ostanut Pornokunkun. Kansikuvassa ei ole mitään 
härskiä, mutta lukulaitteen nimi korostuu selvästi, ajatteli Johanna.  
Töiden jälkeen Johanna kävi asioikseen ostamassa kyseisen lukulaitteen. Siinä ei ole kuvia vaan 
kerrotaan tekstimuodossa sekä joissakin kohti puhuttuna Suomen keisarin bisneksistä.  
Johanna päätti joku kaunis päivä lukea Pornokunkun. Hänellä on rästissä paljon lukulaitteita sekä ihan 
muutama perinteinen paperinen kirja.  
 
Gunwood’s Cashin ulko-oven edustalla Johanna ja Uuno tapaavat odottaa Nurkkaryhmän minibussia. 
Usein kaupan ulko-oven ulkopuolella istuu somalikerjäläinen pahvimuki kourassa. Ihan muutaman 
kerran Uuno on kuiskannut Johannalle, että joskus käy sääliksi nuo kerjäläiset muttei kuitenkaan niille 
pidä antaa sentin hyrrääkään, koska kerjäläiset ovat osa järjestynyttä rikollisuutta. Johannaakin 
ärsyttää kerjäläiset ja yksin kaupungilla ollessa hän tapaa vilautella keskisormea ja sanoa englanniksi: 
”Go Mogadishu, Go Mogadishu!”. Jotkut kerjäläisjätkät mumisevat jotain ja näyttävät keskisormea 
takaisin. He eivät hyökkää koska eivät halua ja uskalla riskeerata joutua poliisien kynsiin.  
Äärioikeisto yrittää kerjätä ääniä, jotta somalikerjäläiset saataisiin pois. Johanna on samaa mieltä 
uusnatsien kanssa, muttei voisi ajatellakaan äänestää heitä koska äärioikeisto on myös global-
valuuttaa ja Global Unionia vastaan.  

 



 

Suomessa on vahvistunut uusi äärioikeistopuolue nimeltä Suomidemokraatit eli persujen manttelin 
perijä. Perussuomalaisten ja Suomidemokraatien välissä oli Basic Finns puolue mutta se meni 
konkurssiin 2990-luvun puolivälissä, jolloin puolueen raunioille perustettiin Suomidemokraatit. Tässä 
uudessa puolueessa on paljon propellipäitä.  
Puoluejohtajatar Lotta Akela on maltillisempi eli propellipäät hyväksikäyttävät tätä hyväkäytöksistä 
puoluejohtajaa. 
 
Nurkkaryhmää odotellessa Johannaa ärsyttää kaupanovessa olevat S-L Safetyn tarrat ja tekisi mieli 
repiä ne alas, ellei Uuno olisi läsnä.  
Kun vihdoinkin punainen minibussi, jonka ovissa on Sunerin logot, saapuu niin silloin Johanna avaa 
Volkswagenin peräluukun ja lastaa kananmunakennoja sekä ruokakasseja auton uumeniin. Makeiset 
pitää laittaa niin, ettei Nurkkaryhmän duunarit niitä näkisi, jolloin he alkaisivat inistä, että haluttaisi 
karkkia. Makeisia ei voi tarjota heille koska ne tulee myyntiin Café Sunerin kassalle.  
Totta kai myös Uuno ja Nurkkaryhmän ohjaajat auttavat auton lastaamisessa.  
Peräluukun suljettuaan Johanna tapaa vaivihkaa piirtää sormellaan peräluukun pölykerrokseen global 
valuuttatunnuksen, jotta hänen suosikki valuuttansa saisi piilomainontaa. 
 
Autossa Johanna on hieman stressaantunut koska jännittää jos ehtisi päivän viimeiselle kahvitauolle, 
sillä Korjaajaryhmässä ollessa hän tapaa juoda kupposen kuumaa ennen kuin pitää ladata 
astianpesukone. Tiskikoneen lataamista pitää odottaa, kunnes kaikki ovat juoneet kahvinsa tai teensä. 
Monesti Nino jättää puolikahvia kuppiin, jossa on erittäin paljon maitoa niin, että se muistuttaa 
vasikanjuomaa. Syy, että miksi häneltä jää kahvi juomatta, on ainainen hössötys ja sitten kahvijuoma 
on jo jääkylmää.  
Päivän viimeisellä kahvitauolla Nino tapaa lukea ääneen tv-ohjelmatiedot Forssa aviisi lukulaitteesta 
niille duunareille, jotka eivät itse osaa lukea. TV-ohjelmatietojen lukemisen hän lopettaa kello 22, 
jolloin sanoo: ”Sitten nukummekin.” 
 
Astianpesukonetta ladattaessa Johanna on hyvin stressaantunut koska haluaa ehtiä sanoa moidoot 
Karolukselle ja Ninolle ennen kuin he menevät bussipysäkille. Uunolle hän ehtii leikiten sanoa moido, 
sillä kahvilan duunarit lähtevät kotiin kello kolmen jälkeen. Sylvester lopettaa vähän ennen kolmea 
mutta hänelle Johanna ei mielellään puhu mitään, koska häntä vituttaa tällaiset emätursakkeet. 
 
Tiistai-iltapäivisin sillä välin, kun Uuno ja Johanna ovat kaupassa, niin silloin Korjaajaryhmässä on 
musiikkia ja laulua. Pate soittaa ikivanhoja suomalaisia iskelmärenkutuksia nestekaasukitaralla. 
Lopuksi, vähän ennen kahvitauon alkamista, hän soittaa ja laulaa viimeisen laulun. Sanat ja sävel ovat 
hyvin kuivahkoja niin, että kuulijaa alkaa haukotuttaa mutta onneksi se on nimensä mukaisesti 
viimeinen laulu.  
Johannan ei tarvitse kuunnella näitä ikivanhoja rallatuksia paitsi silloin kun ei tarvitse käydä kaupassa. 
Yleensä kauppareissua ei ole ennen suurpyhiä. 

 
Joskus kesken kitaransoiton Pate saa narkolepsia kohtauksen ja nukahtaa niille sijoilleen, jolloin 
nestekaasukitara tipahtaa lattialle mutta onneksi se on vankkaa tekoa. Joskus kitarasta on vuotanut 
nestekaasua lattialle. Kohtauksen saadessa Paten suusta alkaa kuulua käsittämätöntä mantramaista 
muminaa. Ohjaajat, Pertti ja Esa kantavat hänet sohvalle, Korjaajaryhmän ison salin perällä. Sohvaa 
vastapäätä on suuriruutuinen televisio, josta duunarit katsovat perjantaileffaa, joka on vieläkin 
lapsellisempaa kuin Forssan avun perjantaileffat.   
 
Nino saa hyvin harvoin narkolepsia kohtauksia, josta hän saa kiittää tehokkaita lääkkeitä. Ei ainakaan 
vielä hän ole saanut sivuvaikutuksia. Sitä hän pelkää kuin Ebolaa. Joskus hän on vitsaillut, että jos 
lääkkeet tekisi hänestä naisen, niin silloin vaihtaisi nimensä Niinaksi.  

 
Kotiin lähtiessä Johanna tapaa antaa pikahalaukset Ninolle. Uunoa hän halaa silloin kun tämä sattuu 
olemaa kahvilantiskin ulkopuolella. Sisäpuolelle hän ei uskalla mennä koska silloin Markus voisi 
ärähtää. Ainoastaan kauppakassit hän kantaa kahvilan u-kirjaimen muotoisen tiskin sisäpuolelle, ettei 
rakkaan kalantarjoajan tarvitsisi liikaa rehkiä.  
 

 



 

Johanna halaa Karolusta silloin kun tämä sattuu olemaan halaustuulella. Monestikaan hän ei halua 
halata vanhempia naisia. 
 
Muina päivinä Johanna on Forssan avussa. Tätä nykyään Anatoli on rauhallisempi eikä enää vittuile 
Johannalle. Johanna ei enää uskalla antaa hänelle puhelinnumeroa, ettei vain hyväksikäyttö jatkuisi.  
Yksinkertaisesti Johanna ei halua olla tekemisissä Medvedevin kanssa ja häntä jopa ärsyttää entinen 
idolinsa ja saattaisi jopa ryhtyä väkivaltaiseksi, jos kohtaisi tämän autiolla öisellä kadulla.  
Lisäksi Johanna tapaa usein vatuloida, että kuinka onnistuisi hakea lemmenhumalassa antamansa 
synttärirahat takaisin, kaksi 500 euron seteliä kahtena vuonna peräkkäin. Tämä ei anna mielenrauhaa.  

 
Myös Forssan avussa ollessa hän on alkanut ottaa kotoa mikroaterian, jonka lämmittää työpaikan 
keittiössä. Syönnin jälkeen hän menee päiväkahville Café Suneriin, jotta näkisi kalantarjoajaa. 
Johannaa kiusaa Uunon naismaiset piirteet niin, ettei uskalla kytkeä charmia. Itse mielessään hän 
ujosti ihailee Uunoa ja kuvittelee tämän olevan todellinen kiiltokuvajätkä.  
 
Johannan harmiksi myös Tatjana tapaa olla kahvilassa kittaamassa Ugri Colaa ja syöden 
suklaapatukoita. Anatoli ei halua olla kahvilassa muuten kuin käydä ostamassa Ugri Colaa ja 
juustopatonkeja, sillä hän inhoaa kahvilan ohjaajaa.  
 
Johanna pelkää kuin Ebolaa, jos Tatjana onnistuisi vikitellä Uunon tai Karoluksen. Tuskinpa tämä 
naamavikainen pimu onnistuisi hurmata jätkiä, paitsi jos myös jätkä ei satu olemaan naamavikainen. 
Johanna salaa vihaa Tatjanaa, josta on tullut hänen huippusalainen arkkivihollisensa. Sitä ei sovi 
sanoa ainakaan Simolle ja Markukselle, sillä tuskinpa he ymmärtäisivät ja alkaisivat saarnata, ettei 
noin pidä ajatella kavereista. Näin Johanna tapaa usein vatuloida samalla, kun istuu kahvikupin 
ääressä ja seuraa Tatjanan koheltamista. Onneksi ohjaajat eivät osaa lukea ajatuksia.  
 
Tätä nykyään, kun Tatjana hieroo Anatolin hartioita, niin se ei enää häiritse Johannaa. Johannasta 
molemmat, Tatjana ja Anatoli ovat samanlaisia emätursakkeita.  

 
Torstai-iltapäivisin kello 16 Johanna käy Forssan keilahallilla keilaamassa. Hän on yhä lisensioimaton, 
kun vierastaa lääkärintodistuksia, joita hän kutsuu pässinpapereiksi. Hänelle riittää mainiosti 
pässipaperi Daily Activityä varten ja siinäkin on puolet liikaa. Hän on lähetellyt Euroopan keilaliittoon 
anonyymeja sähköpostiviestejä, joissa kritisoi toimintarajoitteisten lisenssipakkoa, sillä tämähän on 
syrjintää isolla ässällä. Hänelle vastataan ainoastaan, ettei asialla mahda mitään ja kehotetaan 
keskustella keilatreenaajan kanssa. Kyllä hän on puhunut asiasta Virven kanssa mutta turhaan. Tämä 
ei tunnu ymmärtävän, että mikä siinä on niin vaikeaa, ettei lääkärintodistusta pysty hankkia. Muutaman 
kerran yhdistyksen palavereissa hän on kertonut, että on saanut kysymyksiä yhdistyksen nimestä; 
Toimintarajoitteisten urheiluyhdistys, että eikö olisi aika vaihtaa nimen paraurheiluyhdistykseksi. 
Tätäkään kritiikkiä vanha lihava Virve ei ymmärrä, että mitä pahaa on termissä toimintarajoite ja on 
sanonut, että myös hänellä on useita rajoitteita. Todennäköisesti nimenvaihtoehdotuksen takana on 
perusta yhdistys, Perustan Turun pääkonttori, joka on myös kritisoinut TLNA yhdistyksen nimeä, jossa 
mainitaan sana toimintarajoitteinen. TLNA:kaan ei kuuntele nimenvaihtoehdotuksia, sillä sen 
hallituksessa on vanhakantaisia kukkahattutätejä ja silinteriseriä.  
Forssan Perusta yhdistys on kuihtumassa kasaan koska sen vetäjä Pirjo Jussilaa alkaa ikä painaa 
eikä enää jaksa touhuta yhdistyksen parissa ja keksiä uusia ideoita. Tämän vuoksi Forssan Perustaa 
on hivutettu lähemmäksi Turun emoyhdistystä mutta paikalliset jäsenet ovat sitä vastaan, kun 
pelkäävät turkulaisten valtaa. Näyttää siltä, että Forssan Perustan taru alkaa olla ohi. Jäseniäkään ei 
ole moneen vuoteen tullut lisää. TLNA koko ajan saa enemmän jäseniä koska kyseessähän on 
kansallinen, koko Suomen, kattava tukiyhdistys. Myös Forssan toimintarajoitteisten 
urheiluyhdistyksellä menee hyvin ja joka vuosi tulee uusia jäseniä; keilaajia sekä tukijäseniä. Myös 
moni yritys on kiinnostunut tulla sponsoriksi.  
 
Johanna haluaisi keilata Uunon tai Ninon kanssa mutta se ei oikein käy päinsä koska joka toinen 
torstai he pelaavat lisensioitua E-mail League joukkuepeliä.  
Muutaman kerran Johanna on pelannut lisensioimattomassa Corporation Leaguessa, jota kutsutaan 
korpiksi. Uuno on kyllästynyt korppiin, kun peli aika saattaa olla myöhään maanantai-iltana niin, että 
sitten tiistaiaamuna saa herätä töihin silmät ristissä.  



 

Nino saattaisi muuten pelata korpissa, jos se olisi aikaisemmin eli hänen vanhempansa eivät halua, 
että poika olisi myöhään kaupungilla. He ovat pelotelleet poikansa säikyksi niin, ettei tämä uskalla 
missään liikkua yksin.  
 
Aluksi Johanna oli samassa Corporation League joukkueessa kuin Tove Kangasoksa eli Ninon entinen 
tyttöystävä. Johanna ei suorastaan pelkää tätä lihaskimppua mutta hänen seuransa on vastenmielistä, 
kun tämä heittää keilapallon täydellä voimalla eikä vastaile kysymyksiin. Vaikuttaa, että Tove olisi 
vahvasti doupattu, ehkä saattaa ollakin. Olisi hyvä, jos hän joutuisi dopingtestiin mutta tuskin 
toimintarajoitteisten urheiluyhdistyksessä sellaisia tehdään, sillä joidenkin jäsenten lääkitys voisi 
aiheuttaa vääriä hälytyksiä.   
Vähän myöhemmin Johanna onnistui vaihtaa korppijoukkuetta, ettei liikaa stressaantuisi. Hän stressaa 
vähemmän silloin, kun paikalla ei ole eurokarjuja kuten Uuno ja Nino.  
Uudessa joukkueessa pelaa muun muassa Santtu Kirkko sekä Tiina Paasio. Hieman tunteita 
Johannalla on herra Kirkkoon, joka johtunee jätkän lihavuudesta sekä seksikkäästä etunimestä. Tätä 
hän ei aio paljastaa koska ylpeys ei anna periksi ja toiseksi Santussa on liikaa tursakkeen piirteitä, 
kuten Johanna tapaa vatuloida samalla, kun odottaa keilavuoroaan.  
Johanna muistaa joskus yläasteelta pikkusiskon kertoneen, että koulunruokalassa Santtu olisi 
pieraissut ruokailevien oppilaiden nenän edessä ja kaivaneen hartaudella nenäänsä ja sitten söi 
räkää. Todennäköisesti pieru oli päässyt vahingossa, sillä Santtu oli kouluaikaan ja on yhä hyvin kiltti 
tosin hyvin omituinen, jopa tiukkapipoinen ihilisti.  
Yhä Johannalla on räkä- ja pieruassosiaatioita Santusta. Silti hän sisimmässään tykkää hänestä. 
Todennäköisesti ainoastaan tämän etunimestä. Johannalla on Santtu ja Nino fetissit, joista 
jälkimmäinen on pahempi, josta hän saa voimakkaita orgasmeja. Ainoa oikea Santtu on tietenkin 
Santtu Koivula, josta hän yhä silloin tällöin unelmoi, vaikkei ole kuullut mitään koko jäbästä.  
Johannan vitutukseksi myös tursakemainen Santtu Kirkkokin parisuhteessa Tiina Paasion kanssa. 
Heidän suhteensa ei ole kovin vakaa koska silloin tällöin Santtua pistää vituttamaan Tiinan 
pikkumaisuus ja ärsyttävä kimitys. On vain ajan kysymys, milloin suhde päättyy. Ehkä Johannalla olisi 
mahdollisuus saada itselleen ihka elävä Santtu, jos vain pääsisi eroon turhamaisuudestaan. 
Monesti, jo koulussa, Johanna on salaa itsemielessään ihaillut Santtua ja samalla huomannut tämän 
levottomat katseet, ihan kuin poliisi olisi tulossa.  
 
Ninolla on keilahallilla mukana nalle onnenmaskottina. Uunolla on vain vesipullo. Hän juo hyvin 
harvoin limonadia. Hän on terveystietoinen, kun käy kuntosalilla treenaamassa.  
Johanna ei juo mitään keilailussa, ettei alkaisi pissattaa. Häntä ärsyttää, kun pelikaverit juovat 
litroittain nesteitä keilaamisen ohessa niin, että sitten joutuvat juosta vessassa ja samalla pelikaveri 
joutuu turhautuneena odottaa pelivuoroaan. Ainakin Johannalle odotellessa pukkaa stressi päälle.  

 
Muutaman kerran treenaajapuheenjohtaja Virve on valinnut Johannalle pelikaverin. Useimmiten 
pelikaveriksi sattuu pitkäkasvuinen, laiheliini, Tuovi Leppänen. Melkoinen hermosaha, kun jatkuvasti 
haaveilee sähkötupakasta sekä kiroilee, että eikö tämä perhanan keilailu voisi päättyä. Vaikuttaa siltä, 
että Tuovin olisi pakotettu keilaamaan, ehkä joku kukkahattutäti on puoli pakottanut keilaamaan, kuten 
Johanna tapaa usein itse mielessään pohtia. Kyllä Tuovi on hyvin taitava keilaaja mutta harmi vaan, 
kun puuttuu mielenkiinto. Hän on muutamaa vuotta Johannaa vanhempi.  

 
Kun Nino tai Uuno on sairaana tai estynyt eikä ole E-Mail Leaguen peliä, niin silloin Johanna saa 
kunnian pelata jommankumman kanssa.  
Uuno on todella hyvä keilailussa ja on vain ajankysymys, milloin lyö Jessen ennätyksen. Myös Nino on 
ihan hyvä keilailussa mutta turhan usein hän tekee kummallisia turhia liikkeitä niin, että kaikki menee 
munien koetteluksi. Myös Johanna tekee samoja virheitä ja monesti hänen käsivartensa on 
kummallisesti kierteellä sekä selkä on kumarassa.  
Filippa pelaa joka kerta Anu Kaislavirran kanssa. He molemmat ovat erittäin hyviä. Ehkä Anua auttaa 
kuurous, kun keilahallin melu ei haittaa. Välillä hän innostuu selittämään mutta ei kuulu muuta kuin 
epämääräistä mökellystä ja yrittää viittoa. Onneksi lähes joka kerta paikalla on kuurotulkki Polli 
Salolehto, jolla on usein päässään leveälierinen kukkahattu.  
 

 



 

 
Syksyllä 3009 Johanna uudelleen aktivoi Net-Gallery tilinsä. Saman vuoden keväällä hän lopetti tilinsä 
tai luuli lopettaneensa mutta se menikin vain pakkastilaan eli kaikki asetukset olivat tismalleen 
samassa tilassa kuin ennen tilin lopettamista. Lopettamisen syynä oli identiteettivarkaushuhut.  
Syksyllä hän päätti rekisteröidä tilinsä uudelleen, mutta sitä ei tarvinnutkaan tehdä sillä riitti vain 
kirjautuminen, jolloin nettiyhteisön virtuaalijuontaja toivotti tervetulleeksi takaisin.  
 
Virtuaalihahmo on Net-Galleryn erikoisuus, joka lukee uutisankkurin lailla kaiken, jota käyttäjä kirjoittaa 
omalle profiilisivulle. Kirosanojen kohdalla hahmo sanoo; Piip! Se tunnistaa jokaisen kielen kirosanat. 
Joskus kun kirjoittaa sanan kiitos, niin silloin hahmo naurahtaa; Kiitos ei ole kirosana, ha ha! Tämä on 
pitkälle vietyä tekoälyä. Johanna alkoi tutkia, kuinka Net-Galleryn tekoäly on tehty. Hän aikoo luoda 
vieläkin pitemmälle viedyn tekoälyn Forssan avun avustajarobotteihin. Siitä hän ei aio hiiskua mitään 
ohjaajille. Aivan varmasti Anton-Kari ja Simo toppuuttelisi, sillä robotteihin ei saa luoda mitään 
ylimääräistä. Jo nyt myynnissä olevat avustajarobotit ovat yliälykkäitä. Tietopankit Johanna on salaa 
ohjelmoinut robotin keskusyksikön yhteyteen ja salannut salasanalla; 
Jamestuttaajajoonastuttaajohannaa1 Tätä ei kyllä hevillä eikä muullakaan musiikkityylillä murreta, 
ajattelee Johanna samalla, kun istuu ja kihertää robottihuoneessa tietokoneen ääressä. Kihertäessään 
hän sormillaan haroo nenänpäätä. Tätä pitkään salasanaa on todella vaikea arvata, sillä sehän on 
Johannan huippusalainen serkkurakkaus. Ensin tulee löytää salattu tietopankki. Sitä on vaikea löytää, 
ellei hoksaa sitä etsiä oikeasta kohti.  
 
Töissä Johanna kuuli sivukorvalla, että myös Anatolilla on jo Net-Gallery tili, jossa tämä tapaa 
chattailla venäläisnäyttelijä Jesse Alban kanssa, jotta kohentaisi äidinkieltään. Alba on hyvin suosittu 
ympäri maailmaa ja monet tytöt oikein kuolaavat tämän perään.  
Johanna ei enää ole tippaakaan kiinnostunut Anatolista. Ainoastaan hän haluaisi jollain tavalla hakea 
lemmenhumalassa antamat 500 euron synttärirahat mutta miten, on hän monesti vatuloinut. Jotenkin 
pitäisi huomaamatta päästä jätkän lompakolle.  

 
Johanna palasi Net-Galleryyn oikeastaan Karoluksen vuoksi, jotta he voisivat pelailla hassuja 
seksipelejä. Net-Galleryssa on yhtä paljon pelejä kuin Facebookissa. Naamakirja on huomattavasti 
menettänyt käyttäjiä, joka johtuu nettitrolleista sekä roskapostista. Lisäksi Amerian liittovaltio on 
vallannut Facebookin toimitilat. Tätä nykyään Facebookin pääkonttori on New Yorkissa. Samassa 
kaupungissa on myös Amerian trollitehdas, josta käsin levitetään valeuutisia ympäri maailmaa, jotta 
ihmiset muissa maissa luulisivat, että myös muualla on yhtä sekavaa kuin Ameriassa.  
Kalifornia on täysin itsenäinen valtio ja haluaisi takaisin Facebookin pääkonttorin mutta liian 
myöhäistä, kun Amerian valtiokoneisto isännöi naamakirjan hallintotiloissa. Onneksi sentään 
Kaliforniassa on yhä Microsoftin toimitilat.  

 
Antti ja Anna Kivinen ovat uskollisia Facebookin käyttäjiä. He eivät halua hankkia Net-Gallery tiliä 
koska he eivät pidä venäläishapatuksista. Kylläkin he tietävät, että Facebook ei enää ole 
yksityisomistuksessa ja se rikkoo törkeästi tekijänoikeuksia. Anna tapaa kopioida naamakirjasta paljon 
hittimusiikkia ilmaiseksi eikä niissä ole mainoksia mukana. Juuri tämä tekee Facebookin 
musiikkikokoelmista laittoman. Myös Net-Galleryssa on ilmaista musiikkia mutta niissä on mainoksia 
aivan kuten muinaisessa Spotifyssa.  
 
Iltaisin jokaiselta tv-kanavalta tulee runsaasti venäläisiä elokuvia aivan kuten entisaikaan tuli 
amerikkalaisia leffoja mutta nyt venäläisyys on pop. Enää harva katsoo muinaisia amerikkalaisleffoja.  
Kyllä Anna ja Antti katsovat joitakin venäläisleffoja mutta suurin osa tahtoo olla ainaista ammuskelua ja 
säkättämistä. 2980-luvulla he seurasivat venäläistä saippuasarjaa nimeltä Sotshi, joka kertoi 
maakaasumiljonääreistä. 
 
Venäjän presidentti on tätä nykyään tummaihoinen Oleg Barbison, joka astui valtaan talvella 3009. 
Vihdoinkin päästiin eroon riidanhaluisesta Jurij Jr. Puskijsta. Oleg lupasi saneerata ja remontoida 
kaikki Venäjän vankilat mutta vielä hän ei ole ehtinyt pureutua vankila reformiin. 
 
 
 



 

Johanna ja Karolus pelailevat Net-Galleryssa hassuja seksipelejä kuten esimerkiksi Sexvilleä, jossa 
hahmon pitää harjoittaa virtuaaliseksiä hyvinvoinnin edistämiseksi. Harmi, kun peleihin itse ei pysty 
lisätä tekoälyä, on Johanna itse mielessään päivitellyt.  
Toinen hassu pikkutuhma peli on Petville, jossa pitää hoitaa virtuaalista sukupuolielintä tai muuten elin 
lopahtaa ja kuihtuu pois. 
Pikkuhiljaa Johannan kaverilista alkoi kasvaa ja siitä tuli pitempi kuin Facebookissa, jossa lista 
lyhenee lyhenemistään. Pian ainoat naamakirjakaverit ovat isä ja äiti sekä muutama sukulainen.  

 
Eräänä päivänä Johanna vihdoinkin löysi Lappeenrannan aikaiset koulukaverit, joiden joukossa Nino 
ensimmäinen. Johanna huomasi kauhukseen, että herkku-Backman on mennyt naimisiin ja asuu tätä 
nykyään Brysselissä. Hän hämmästyi vieläkin enemmän, että äijä on töissä hänen 
suosikkiradiokanavallaan. Viime aikoina Radio Poolia on alkanut virallisesti kuulua avoimessa netissä, 
myös Suomessa. Enää TASS:in ei tarvitse pitää yllä radionvälityspalvelua.  
Johanna huomasi Nino Backmanin profiilisivulta, että tämän vaimo on kohumalli Lotta Herbo. Myös 
hän on töissä Allan Media konsernissa ja kesäisin tekee Summer Terrace haastatteluohjelmaa ATV3 
kanavalla. Apujuontajana on vilkasluontoinen Tuukka Bush, josta Johannalle tulee assosiaatioita 
Tuukka Nukku-Vornaseen.  
Ninolla ja Lotalla on kaksi yhteistä lasta, kolmevuotias Nooa-Elmer ja äskettäin syntynyt Nina tyttö. 
Totta kai Johanna onnitteli iloisen perhetapahtuman takia, vaikka itse haluaisi olla herkku-Backmanin 
lapsen synnyttäjä. Nino kertoi myös, että piakkoin he menevät naimisiin. Hän paljasti Johannalle, että 
piakkoin hän ja vaimo aloittaa Radio Poolialla parisuhdeohjelmasarjan. Johanna lupasi kuunnella ja 
kehotti koulukaveriaan välittää toivomuksen, että radioasema alkaisi kuulua myös Suomen 
maaverkossa. Nino lupasi välittää toivomuksen.  
 
Profiilikuvassa Nino pitelee kädessään drinkkilasia, jossa on jotain vihreää juomaa. Johanna ei 
kehdannut alkaa utelemaan mitä juomaa sekä muita asioita, ettei vain Nino ykkönen ärsyyntyisi. 
Johannalle herkku-Backman on erittäin pyhä eikä missään nimessä halua olla tämän kanssa riidoissa.  
Tämän vuoksi Johanna ei uskalla chattailla kovinkaan usein rakkaan Ninonsa kanssa. Häntä sapettaa, 
että myös Nino ykkösellä on jo lesbon retale vaimona.  
Johanna tutki tarkkaan herkku-Backmanin profiilisivun. Hän näkyy asuvan Brysselin uudessa 
keskustassa. Kaverilistalta hän löysi Ninon entisen tyttöystävä, mediapersoona Inga Valpenin. Silloin 
Johannalta oli vähällä päästä örähdys, kun naisen nimi muistuttaa Inkeriä. Inga on kuitenkin artistinimi 
ja oikea nimensä on Yana Valpen. Ninolla ja Yanalla on yksi yhteinen poika nimeltä Peder, joka asuu 
äitinsä luona. Johanna näki Yanan kuvan, jossa tämä poseeraa ilman paitaa. Tisseihin mimmi on 
tatuoinut isoilla kirjaimilla sanan Mama. Koko vatsa on täynnä entisten poikaystävien nimiä, joiden 
joukossa myös Nino. Myös pojan nimi komeilee suurilla kirjaimilla. Johannakin saattaisi tatuoida Nino 
nimen, niin paljon hän rakastaa nimeä.  
 
Ninon kautta Johanna löysi unohtuneen koulukaverin. Hän on Rico Anttila, jonka Johanna on täysin 
unohtanut ja se tuntui kiusalliselta, kun herra Anttila on erittäin hyvännäköinen, jopa komeampi kuin 
Nino. Johannan mielestä Nino ykkönen on ikuisesti komea.  
Muutaman kerran Johanna pelaili Rico Anttilan kanssa nettipelejä. Rico asuu yhä Lappeenrannassa ja 
vaikuttaa olevan sinkku, yksinhuoltaja. Hänellä on noin viisivuotias Jere-poika, joka kuvien perusteella 
muistuttaa isäänsä. Rico on töissä lääketehdas Leiraksella, joka on tällä hetkellä Lappeenrannan 
suurin työnantaja, kun Brandcarin moottoritehdas on lopetettu. Fenno kuorma-autotehdas on 
vastikään siirtynyt Volkswagenin omistukseen. Volkkari osti myös skandinaavisen Tapperin eli nyt 
nämä kaksi pohjoismaista kuorma-automerkkiä on yhdistetty Volkswagenin MAN merkin alle.  

 
Uudenvuodenaattona Johanna sai kutsun uuden Ninon luokse. Kaikkein mieluiten hän bilettäisi Nino 
ykkösen tai kakkosen kanssa mutta kyllä hätätapauksessa kolmonenkin käy, kuten hän ajatteli 
samalla, kun innoissaan suuteli Nino Alppilan antamaa kutsukorttia, jonka tämä oli väsännyt 
aikuiskoulutuksessa. Jos kortissa olisi joku toinen nimi, niin todennäköisesti hän olisi laittanut 
kutsukortin ilman suutelua takataskuunsa. Jos kortissa olisi Anatolin nimi, niin silloin kortti joutuisi 
vessapaperiksi, ajatteli hän.  
Tämä on ensimmäinen uusivuosi, kun Johanna ei ole vanhempiensa kanssa. Hänestä tuntui 
haikealta, kun ei voinut jatkaa vanhempien luona uudenvuoden kainuulaisia perinteitä, kuten katsoa 
keskiyöllä uudenvuodenviettoa Kajaanin torilla. Tämä televisioitaan TV Kainuun kautta 
ulkokainuulaisille.  



 

Suoranlähetyksen jälkeen on teatterirevyy Kajaanin teatterista, jossa pilaillaan ajankohtaisilla aiheilla. 
Nyt TV Kainuuta ei pysty katsoa, kun Nino Alppilalla ei ole kainuulaisia tv-kanavia. Nino on kertonut, 
että hänen ukkinsa äidin puolelta on lähtöisin Hudiksvallista ja tapaa kutsua itseään kansainväliseksi 
jäbäksi; äidin puolelta hän on skandinaavi ja isän puolelta saksalainen. Harmi vaan, kun Alppilat eivät 
osaa Skandinavian kieltä, saati saksaa. Lisäksi Nino on kertonut Johannalle, että ukin sukulaisilla on 
juuret Kainuussa, jossa yksi sukulaisista on tunnettu kainuulainen runoilija. Nino lisäsi, että myös hän 
itse mielellään rustaa runoja, ja joskus yrittää puhua Kainuun murteella mutta se kuulostaa ihan sirkus-
Kainuulta.  

 
Johannalla ei ollut sydäntä kieltäytyä kutsusta, sillä hän rakastaa Ninoa yli kaiken. Alppila ei tiedä, että 
tämä hassu blondi rakastaa vain etunimen tähden. Kyllä Nino tykkää Johannasta niin paljon, että 
saattaisi vaihtaa Tuijan Johannaan.  

 
Uudenvuodenpäivänä Johanna katsoi kotona netistä Kainuun julkisenpalvelun suoratoistopalvelusta 
uudenvuodenjuhlinnan sekä teatterirevyyn. Muuten Kiviset eivät ole kiinnostuneita teattereista mutta 
tämä uudenvuodenrevyy on todella hauska. 
Kaikki Kainuun EBU TV1 ja TV2 ohjelmat eivät näy maakunnan ulkopuolella, mutta onneksi nämä 
kaksi ohjelmaa näkyy kaikkialla. 
 
Ninon luona oli Johannan lisäksi myös Uuno sekä Tuija Salmenoksa. Keväällä sairaanloisen ujo Tuija 
lähetti paperisen rakkauskirjeen Ninolle Daily Activityn sisäisessä postissa. Hänhän on töissä 
Messenger Service ryhmässä eli oli helppo sujauttaa Korjaajaryhmän postilokeroon rakkauskirjeen.  
Oli tiistai päivä, kun Nino sai kirjeen ja alkoi kikattaa, kun rauhallinen ja ujo tyttö lähetti rakkauskirjeen. 
Heti kirjeen luettuaan hän rakastui, päätti rakastua. Hän helposti rakastuu kiltteihin tyttöihin. Hän on 
myös hyvin lähellä rakastumista Johannaan, kunhan vaan tämä ottaisi ensi askeleen. Nino on varma, 
että myös Johanna olisi rakastunut häneen eikä aavista, että blondi on rakastunut ainoastaan hänen 
etunimeensä. Tuijalla on musta sipulimainen kampaus ja hyvin tukeva keho. Neiti Salmenoksan kasvot 
muistuttaa melkoisesti minun pärstääni, kun olin varhaisteini-iässä eli juuri Lappeenrannassa 
asuessani minulla oli samanlainen lättynaama kuin nyt Tuijalla, vatuloi Johanna itse mielessään 
samalla, kun istuu Ninon olohuoneessa, samalla valkoisella sohvalla, jonka toisessa päädyssä istuu 
Tuija. Ehkä siksi Nino ykkönen mielellään tuli leikkimään koskin viimeiseksi leikkiä, kun mulla oli 
lättynaama, ajatteli Johanna. Ehkä lättynaamaisuus on kaikkien Ninojen salainen pahe, ajatteli hän. 
Johanna pohti, jos Lotta Herbo olisi myös lättynaamainen, vaikkei sellaista lehtikuvissa näy vaan 
nainen on ruipelomaisen laiha eli kaukana lättynaamasta.  

 
Johanna tunsi lievää mustasukkaisuutta mutta onnistui peittämään tunteensa, sillä jätkähän on 
oikeastaan tursake, vaikka kuinka on seksikäs etunimi, ajatteli Johanna samalla, kun Nino kikatti 
Korjaajaryhmän isossa salissa. Johanna onnitteli Ninoa uudesta rakkaastaan. Kiitokseksi Nino antoi 
hellän halauksen. Tietenkin kaikkien Ninojen halaukset kiihottaa Johannaa.  
 
Nyt uudenvuodenjuhlassa Johanna oppi paremmin tuntemaan Tuijan, joka on ihan mukava nuori 
nainen, tosin hän täyttää Johannan itse mielessään asettamat tursakekriteerit mutta sitä hän ei sano 
ääneen. Hän ei halua yhdenkään Ninon suuttuvan. Kaikki herkku-Backmanin kaimat ovat pyhiä.  
 
Tuija pitää kovasti Johannasta ja mielellään jakelee yläfemmoja.  
Uudenvuodenjuhlassa on kaksi tyttöä ja kaksi poikaa; Uuno ja Nino. Tuija asuu Hirvelän 
ryhmäasuntolassa, ylempi Pimunkatu, ihan kävelymatkan päässä Voimalatalolta mutta siellä hän ei ole 
töissä vaan kaupungintalolla, jonne on myös ihan kävelymatka. Johanna kadehtii Tuijaa, että tämä on 
töissä talossa, jossa hänen itsensä tulisi olla kaiken järjen mukaan. Johanna ei tietenkään tarkoita 
Messenger Serviceä vaan informaatiopalvelua. Nyt siellä olisi paratiisi, kun rykijä on eläkkeellä, on 
Johanna monesti vatuloinut.  
 
Usein bussinikkunasta Nino ja Karolus näkevät Tuijan talsimassa ankkamaisesti vaappuen kohti kotia. 
Joka kerta Nino punastuu, jolloin Karolus alkaa kiusoitella ja rallattaa APOAn biisiä Nino Ballerino.  
 
 
 



 

Uudenvuodenjuhlassa Tuija istuu sohvan nurkassa eikä juurikaan sano mitään koska hän on ujo. Hän 
vastailee kysymyksiin lyhyesti ja nyökkäyksillä. Sohvan toisessa päässä istuu Johanna. Johannan 
viereisellä kahden istuttavalla sohvalla istuu Uuno. Nino istuu olohuoneen pöydän päädyssä, lähinnä 
Tuijaa. Nino tapaa pelleillä ja asettaa kaksi perunalastua ankkamaisesti huulilleen ja vaakkua. Tämä 
huvittaa Johannaa, kun tulee mieleen samanlainen tv-mainos.  
He juovat alkoholitonta kuohuviiniä sekä söivät pikkuleipiä, jotka Nino on itse leiponut. Hän ei uskalla 
avata kuohuviinipulloa vaan kehottaa Johannan avata parvekkeella.  
Illan aikana he pelaavat pelikonsoli Jantendolla hassua keilapeliä, samaa, jota Johanna on pelannut 
Uunon luona.  
 
Uudenvuodenpäivänä Johanna kahvitteli toistamiseen Karoluksen kanssa. Tällä kertaa he kahvittelivat 
Siba-talon kahvilassa, Ylicityn kauppakeskuksella. Johanna on ihastunut Karolukseen, muttei uskalla 
paljastaa, kun tämä on monesti muistuttanut, että he ovat vain kavereita kaveripohjalta. Karoluksen 
puolelta suurin este alkaa seurustella Johannan kanssa on tietenkin vanhojen naisten kammo. Ehkä 
muuten hän saattaisi ottaa neiti Kivisen akaksi. Monesti Karolus onkin sanonut Johannalle, että tämä 
on hänen kaikkien aikojen parhain kaveri. Se onkin ihan totta, sillä Johanna on hyvin kiltti, 
sairaalloisen ylikiltti, varsinkin ihastuksiansa kohtaan. Yliystävällisyys menee helposti liiallisuuksiin niin, 
että hän helposti alkaa hemmotella muun muassa kyyditsemisissä eikä sitten osaa ja kykene 
kieltäytyä, kun ei halua tai jaksa lähteä kuskiksi.  
Karolukselta alkaa mopo karata käsistä ja tekee samat virheet kuin Anatoli. Onneksi sentään ei 
lähettele samanlaisia tulikivenkatkuisia tekstiviestejä.  
Karolus ja Nino ovat ainoat, jotka lähettelevät tekstiviestejä Johannalle. Muutaman kerran myös Uuno 
on tekstaillut. Johanna ei uskalla antaa Nino Backmanille puhelinnumeroaan, kun pelkää Lotta-vaimon 
aistivan ihastuksen. Kyllä Nino itsekin tarvittaessa löytäisi Johannan numeron Net-Galleryn 
profiilisivulta, jossa hän on salannut yhteystietonsa kaikilta muilta paitsi sukulaisilta ja Lappeenrannan 
aikaisilta koulukavereilta. Kukaan heistä ei ole pirauttanut eikä tekstannut. Johanna toivoo kuin 
nousevaa kuuta, että Nino soittaisi, edes Rico Anttila voisi soittaa, kuten hän tapaa toivoa. Vaikuttaa 
siltä, että jätkillä on muuta puuhaa eivätkä ehdi kommunikoimaan.  

 
Joka perjantaiaamu, aamiaispuuroa syödessä, Johanna tapaa tekstailla Nino Alppialle, Uunolle sekä 
Karolukselle perjantaitervehdyksen; Vihdoinkin perjantai! ja liittää viestiin lyhyen Kuukka-rallatuksen; 
Perjantai, perjantai, perjantai! Kyseinen lyhyt yksinkertainen laulu on ikivanha radioaseman 
aamuohjelmassa esitetty perjantaihokema. Myös Johannan kirjoittama vihdoinkin perjantai on lähtöisin 
radion aamuohjelmasta mutta uudempaa perua eli Rix DAB kanavalta.  
Tästä tekstittelystä on tullut jo tapa. Jätkät vastaavat kohteliaasti; Kiitos, samoin, halauksin Uuno/Nino. 
Karolus ei kirjoita halauksia, sillä tämä pelkää kiihottavansa blondia entisestään. Joskus Karolus ei 
vastaa, sillä usein aamuisin hän tapaa olla huonolla tuulella. Hänen oman kertomansa mukaan tämä 
olisi sukuvika, sillä myös äitivainaalla oli aamuäkeys. Johanna ihailee Karoluksen paksuja käsiä sekä 
kaksoisleukaa, jonka hän näkee seksikkäänä. 
 
Anatoli Medvedev on huomattavasti rauhoittunut, mutta Johanna ei enää uskalla luottaa, kun tämä on 
törkeästi hyväksikäyttänyt ja selkään puukottanut, onneksi ei sentään kirjaimellisesti. Johannaa kiusaa 
ajatus, että oli lemmenhumalassa antanut liikaa syntymäpäivärahaa. Nyt jälkikäteen Johanna on 
hiffannut, että synttärirahaa antaa vain kotiväki sekä lähisukulaiset. Johanna on niin katkeroitunut 
entiseen idoliinsa, että pohtii traagisia kostotoimenpiteitä sekä rahojensa takaisin hakemista. Hän ei 
tiedä kuinka kostaisi ilman, että paljastuisi. Hän ei totta totisesti halua takaisin poliisikuulusteluihin. 
Syksyn 3000 poliisiesitutkinnassa oli kestämistä, vaikka hän selvisi voittajana. Silloin valehtelusta oli 
hyötyä. Tätä kaikkea Johanna tapaa usein pohtia samalla, kun istuu tietokoneensa ääressä ja 
valmistautuu kertomusten saneluun.  

 
Kerran viikossa Anatoli käy psykologilla, jotta saisi apua kiivaaseen temperamenttiinsa sekä sitkeään 
rakastumiseensa. Hän on yhä rakastunut Johannaan, vaikka tämä ei enää näytä kiinnostuneelta. 
Töissä Anatolista tuntuu haikealta, kun meni ja ryssi kaiken. Olisi pitänyt heti talvella 3008 lopettaa 
suhde Matleenan kanssa, on Anatoli monesti haikeana pohtinut. Ei taida psykologistakaan olla apua, 
on Anatoli vatuloinut. Aivot pitäisi pystyä formatoida, jotta onneton ihastus ja sanahirviöt poistuisivat, 
on hän pohtinut. Aivojen formatointi olisi hyvin kallista. Tuskin sitä tehdään Forssa-Jokioinen 
sairaalassa. 



 

Kiivaan temperamentin takia hän on menettänyt useita kavereita; ensin lähti Marko ja nyt Johanna, 
rakas Johanna. Mikä pahinta, Johanna on työpaikan näkyvimmistä duunareista ja yhä tapaa silloin 
tällöin kohteliaasti tervehtiä. Tämän Johanna tekee, vaikka kuinka vituttaa ryssä-Anatolin 
pärstäkerroin. He ovat toistensa kaverilistoilla. Anatoli pitää Johanna kaverilistalla rakkaudesta ja 
Johanna puolestaan kontrollin vuoksi, jotta näkisi mitä mulkero puuhaa. Siitä voisi olla hyötyä kostoa 
laatiessaan, on Johanna pohtinut.  

 
Psykologilla Anatoli istuu papiljottimaiset anturit päänahassa kiinni, jotta psykologiteknikko näkisi 
todelliset ajatukset. Anatolin aivofilmissä näkyy paljon sydämiä ja mustaa sauhua. Psykologi kehottaa 
häntä yrittää ajatella kihlattunsa hyvistä puolista ja unohtaa Johanna. Se on vaikeaa, kun Matleenalla 
ei ole kovin paljoa hyviä puolia. Pimu enimmäkseen istuu Zboxin ääressä ja litkii Ugri Colaa.  

Psykologi on myös ehdottanut kihlauksen purkamista ja etsiä toisen tytön mutta se tuntuu Anatolista 
helpommin sanotulta kuin tehdyltä. Jos hän olisi sinkku, niin silloin rakkaus yltyisi Johannaa kohtaan, 
kun tämä on hyvin lutunen. Hän ei kykene jättää tätä kuvan kaunista naista pois ajatuksista. Anatolilla 
on ollut myös itsetuhoisia ajatuksia, että mitä vittua varten hän ylipäätään on olemassa. Tätä hän ei 
uskalla sanoa kenellekään eikä oikein uskalla ajatella itsekään. Hän ei tiedä millä tavoin tekisi itsarin. 
Mitkään perinteiset itsemurhatavat eivät miellytä. Laserleikkuri olisi liian karmea, kun silloin joka paikka 
menisi vereen. Hän on joskus nähnyt Police-TV ohjelmasta, että kauan sitten, ennen hänen syntymää 
Skandinavian Hallonbossa pikkupoika oli leikkinyt keittiölaserleikkurilla niin, että vatsa aukesi ja 
menehtyi muutamassa sekunnissa. Tämä järkytti koko Jorssonin perhettä niin, että heidän oli pakko 
vaihtaa maisemaa. Hirttäytyminenkään ei kiihota Anatolia, kun myös se tuntuu liian karmealta. Ehkä 
eutanasia olisi hyvä tapa kuolla, on Anatoli vatuloinut mutta se maksaisi maltaita.  
Silloin tällöin hän on tyttöystävänsä kanssa napit vastakkain koska tämä on hyvin laiska eikä suostu 
siivoamaan. Syksyllä 3008 ja talvella 3009 Anatoli huomasi, että kuinka siistiä tulisi, jos joku siivoaisi. 
Silloin lemmenkrapulainen Johanna kävi siivoamassa. Se oli hyväksikäyttöä isolla hoolla. Nyt Anatoli 
ei jaksa eikä viitsi alkaa siivoamaan, kun tyttöystäväkään ei sitä halua tehdä. Hänellä ei ole vara 
kunnan siivousapuun. Jokseenkin hän katuu, kun kesällä 3008 irtisanoi siivousavun. Hän oletti, että 
Johanna auttaisi monta vuotta siivoamisessa. Siinä Medvedev oli väärässä.  
Syksyllä 3010 yhden kerran Anatoli onnistui saada Johannalta siivousapua. Ensin hän kysyi Anton-
Karilta, että voisiko tämä ylipuhua Johannan antamaan siivouskurssin, kun tämän oma kämppä on 
aina niin siisti. Anatoli eikä Anton osaa aavistaakaan, että miksi Johannan asunto on niin siisti.   
Anton-Kari lupasi ja ehdotti Johannalle, että tämä pitäisi yhden päivän siivouskurssin Anatolin luona ja 
sitten tämä olisi luvannut tarjota kiitokseksi ruuan.  
Kerta ohjaaja ehdotti siivouskurssin pitämistä, niinpä Johanna suostui vielä kerran mennä mulkeron 
kämpille näyttämään, kuinka siivotaan. Johanna ajatteli itse mielessään, että samalla voisi katsoa, jos 
pöydillä lojuisi kaksi viisisatasta, jotka voisi vaivihkaa laittaa taskuun. Vaihtoehtoisesti voisin ottaa 
jotain muuta pientä arvokasta, ajatteli Johanna.  
 
Käytännössä Johanna siivosi, kun taas Anatoli ja Matleena mukamas oli pyyhkivinään pölyjä. 
Johanna huomasi, että asunto on entisestään sotkuisempi. Mulkero on äskettäin ostanut kanin. 
Todennäköisesti, jotta töissä voisi leuhkia ja saada sympatiaa. Erityisesti Esa tuli kateelliseksi, kun 
Anatolilla on ihka elävä kani. Tämä oli tarkoituskin, sillä Anatoli haluaa omistaa sellaista, jota muilla ei 
ole. Nykyään Forssan avussa ei muusta kuin Anatolin Villi nimisestä kanista. Johannalle se ainoa 
oikea Villi on Uunon vanhempien kuparinvärinen viihderobotti. Kiukun perheellä on kaksi samanlaista 
viihderobottia; Selma ja Villi.  
Kun Johanna oli imuroinut työkaverinsa paskaisen kämpän, niin silloin Anatoli lupasi tarjota joku päivä 
kahvit. Johanna tietää, ettei mulkeron lupauksiin ole luottamista eikä saattaisikaan syödä tai juoda 
tämän paskaisista kupeista ja lautasilta. Ties millaisen vatsataudin saisi, ajatteli Johanna samalla, kun 
poistui Anatolin asunnolta. Koko siivoamisen ajan Anatolia kiihotti mutta yritti olla makuuhuoneessa 
tyttöystävänsä kanssa, ettei näkisi kaunista naista.  
 
Kun Johanna poistui työkaverinsa rapusta, niin silloin hän sadatteli itsekseen, että olipa kirjaimellisesti 
paska käynti, kun en nähnyt rahoja eikä arvotavaraa. Hän ajatteli, että joku päivä hän kävisi 
naamioituneena mulkeron luona hakemassa rahansa takaisin. Se pitää suunnitella kunnolla, ettei 
paljastuisi, ajatteli Johanna. Omatuntokin pitäisi aivopestä, sillä kyseessä ei olisi varkaus vaan omien 
rahojen hakeminen.  
 



 

Argentiinalainen Baas ei ole onnistunut saada Brandia automobilea ja VGM Automobilea kannattaviksi 
koska näillä molemmilla autotehtailla on hirveästi velkaa alihankkijoille. Alihankkijat eivät enää jaksa 
odottaa saataviaan. Koko vuoden 3010 on käräjöity, että pitäisikö yritys laittaa rekonstruktioon tai ajaa 
konkurssiin. Syksyllä yritykset tehtaat laitettiin rekonstruktioon, mutta siitä ei ollut mitään hyötyä koska 
autojen valmistus on lakannut, kun alihankkijat eivät enää halua toimittaa materiaalia. 
Baasin omistaja, Victoria Molino ajeli molempien autotehtaiden luksusautoilla eikä välitä tehtaiden 
kriisistä. Hänen omakin firmansa on lukemattomia kertoja ollut konkurssin partaalla mutta aina vaan 
sijoittajia on löytynyt, todennäköistä amerialaiskonnien rahapesua.  
Victorian pilvilinna romahti, kun yhtiökumppani, Percil, ei saanutkaan tulla mukaan Brandia-VGM 
yritysostoon. Nyt Victoria on kusessa, todellinen Victoria´s Secret, kun pitäisi pystyä käynnistää 
autotuotannon mutta se ei onnistu ilman alihankkijoita. Hänen mielestänsä FHI kusetti.  

Jouluna 3010 Brandia ja VGM ajettiin konkurssiin, kun rekonstruktiosta ei ollut apua. Forssan ja 
Tvåstadin Work Officet saivat pitkät jonot työttömiä. Antti Kiviselle konkurssi ei ollut katastrofi, kun 
eläkeputki on lähellä ja talovelkakin on maksettu. Anna on ennenaikaiseläkkeellä.  
Antti ja Anna kuulivat sähköpostitse Stenigeiltä, että sama juttu heillä; heidänkin talovelkansa on 
maksettu ja eläkeputki on lähellä.  
Nyt konkurssin jälkeen Victoria Molinoa syytetään rahojen kavaltamisesta. Todennäköisesti tällainen 
iso yrityspamppu selviää, kun tällä on salaisilla tileillä paljon kahisevaa palkatakseen 
huippuasianajajia.  
 
Muutaman kuukauden kuluttua konkurssipesät osti eurooppalaisiranilainen vastaperustettu 
sähköautonvalmistaja, National Electric Vehicle Europe incorporation, jonka pääomistaja on Kari-
Pekka Mure, jolla on ökykartano Teheranin ulkopuolella. Yhteistyöyhtiö on Ajatollah New Energy Inc. 
NEVE:llä näyttää olevan rahkeita ostaa nämä kaksi konkurssiin mennyttä pohjoiseurooppalaista 
autotehdasta. Kari-Pekalla on unelma muuntaa Brandia ja VGM autot täysin sähkökäyttöisiksi. Ehkä 
vaihtoehtoinen polttoaine voisi olla plutonium tai radioaktiivinen jäte, jota saisi ydinvoimaloista. Ensin 
radioaktiivinen jäte pitäisi tehdä turvalliseen muotoon, ettei se leviäisi ympäristöön. Kari-Pekka Mure 
on varma, että hänen yrityksensä löytäisi ratkaisun.  

 
Kevättalvella 3011 Milton Miinala uudelleen aktivoi Facebook-tilinsä sekä loi tilin uuteen someen, Net-
Galleryyn, kun naamakirjasta on tullut hyvin sekava.  
Johanna huomasi, että Miltonin naamakirjatili on aktivoitunut. Facebookin privaattichatissa Milton 
kertoi luoneensa tilin Net-Galleryssä ja kertoi lähettäneensä Johannalle kaveripyynnön. Totta kai 
Johanna hyväksyi pyynnön. Hänelle sosiaalisen median kaverit ovat tärkeitä, vaikkei ole kovin 
sosiaalista tyyppiä. Pikemminkin hän toivoo enemmän omaa aikaa, jotta ehtisi luoda kertomuksia. 
Töissä on kohtalaisesti aikaa mutta siellä joutuu keskeyttää, kun ohjaajat antavat työtehtäviä kuten 
päivittää kotisivua sekä ohjelmoida avustajarobotteihin tietty toiminto. Kertomusten sanelun ohella hän 
tapaa salaa parannella avustajarobottien tekoäly algoritmeja sitä mukaan, kun tulee uusia ideoita. 
Vielä ei asiakkailta tullut palautetta, että robotit olisivat yliälykkäitä. Ilmeisesti koneihmisiä on käytetty 
ainoastaan alkuperäisidean mukaisesti mutta on vain ajan kysymys, milloin Forssan avusta ostetut 
robotit tekisivät jotain ennalta arvaamatonta.  
 
Enää Johanna ei tunne lemmentunteita norsumaiseen Miltoniin. Profiilikuvan perusteella jätkällä on 
yhä sama veitikkamainen äitelä hymy sekä valkosankaiset silmälasit pieninen pyyhkimineen. Hymy, 
johon Johanna oli lukion ensimmäisellä luokalla ihastunut. Nyt häntä oksettaa jätkän 
lahkosaarnahymy. Johanna huomasi Miltonin Net-Gallery sivulta, että tämä yhä fanittaa skientologeja 
ja julkaisee heidän mainoslauseitansa. Silti Johanna ja Milton silloin tällöin tapaavat hassutella 
yksityischatissa ja muistella kouluasioita kuten päivän, jolloin tuorekurkku katkesi Miltonin pään 
yläpuolella ja vedet valuivat luokkahuoneen parketille. Tämä huvittaa heitä molempia.  
Johanna kysyi, että mitä kuuluu Martti Tammivuorelle tätä nykyään ja kertoi nähneensä tämän vuonna 
3002 syksyllä Enterin kurssikeskuksella. Milton vastasi, ettei hänellä ole kontakteja jätkään koska 
tämä Miltonin mukaan asuu tätä nykyään psykiatrisessa hoitokodissa. Martin äkilliset psykoosit ovat 
pahentuneet ja tämän mielenterveys on huonontunut sitten kouluvuosien. Johanna itse mielessään 
ajatteli, että myös Milton taitaa olla melko lailla seonnut, kun fanittaa skientologeja ja tanssii heidän 
pillinsä tahdissa. Olipa hyvä, kun hän ei rakastunut, ajatteli Johanna. Ajatella jos meistä olisi tullut pari, 
niin silloin lahko hyväksikäyttäisi enemmän kuin se ryssän mulkku, kuten Johanna ajatteli samalla, kun 
istui tietokoneen ääressä ja odotteli vastauksia Miltonilta.  



 

Milton kertoi myös, että hän itse on velkavankeudessa eli on elänyt yli varoinensa.   
Johanna löysi myös Net-Gallerysta Jilly Tuppuraisen, pimu, joka oli Forssan avussa, kun Johanna 
aloitti tai paremminkin pakotettiin aloittamaan. Tätä nykyään Jilly asuu Mikkelissä ja on pikku Jimmyn 
ylpeä äiti. 

 
Eräänä kevättalvipäivänä Karolus pyysi Johannaa kyyditsemään hänet isänsä luokse Hilloon. Nyt 
Johanna näki Karoluksen faijan osoitteen; Vuorikummuntie, aivan ostoskeskuksen takana.  
Itse mielessään Johanna pohti, jos Max Anttila olisi hyvä appiukko. Hän joutuu salaamaan 
rakastumisensa koska jätkä on lukemattomia kertoja teroittanut hänen mieleensä, että he ovat vain 
kavereita kaveri pohjalta.  
 
Kyllä Karolus on nähnyt läpi Johannan rakastumisen koska blondi niin innokkaasti kyyditsee häntä 
sinne tänne, maanantai-iltaisin Kipinään ja perjantaisin Ylicityn kauppakeskukselle.  
Johanna ei halua aloittaa uutta lemmenrumbaa työpaikalla. Hän itse mielessään hokee itselleen, että 
tiistaisin Korjaajaryhmässä tulee ajaa ystävyyskonseptilla. Se on osoittautunut tehokkaaksi tavaksi 
tulla jätkien ytimiin. Sitä ohjaajat Pertti ja Esa ovat ihmetelleet, kun Johanna on ystävystynyt jokaisen 
duunarin kanssa.  
 
Silloin tällöin Karolus tapaa käydä Karoliinan luona Liedossa. Hän ei osaa päättää ollako 
parisuhteessa vai ei. Vierailun jälkeen hän tapaa olla hyvin pahalla tuulella koska Karrolla on 
narsistisia piirteitä ja soittaa täysillä hirveitä stereolaitteitaan sekä kehuskelee taannoista 
kukkakaupparyöstöään. Pimu on kivenkova hevifani. 
Karoliina haluaisi naida Karoluksen ja on kiintynyt Julianiin. Karoliinalla itselläkin on Julianin ikäinen 
tytär, joka on melkein kaima, Juulia.  
Karolus tapaa usein pähkäillä, että olisiko Karro se oikeaa. Kylläkin pimu on kaunis mutta valitettavasti 
liian dominoiva ja tapaa kehuskella kukkakaupparyöstöllään.  

 
Johannasta ja Karoluksesta on tullut hyviä kavereita. Anttila on alkanut hyväksikäyttää rakastunutta 
Johannaa, ehkä ei ilkeyttään vaan omaa laiskuuttaan, kun ei jaksa kävellä edes lähikauppaan vaan 
neiti Kivinen joutuu kyyditsemään herra Anttilan K Kvantum Giantiin, vaikka sinne olisi ihan 
kävelymatka Hietalasta. Karoluksen ainoa päivittäinen kävelylenkki on autotalliin, josta hän tapaa 
hakea yönaikana ladatun akun, jonka hän asentaa viihderobottiin ja sitten toisen laittaa lataukseen.  
Tallissa ei ole autoa, sillä hänellä eikä Kaarlo-ukilla ole ajokorttia. Jos olisi, niin silloin Johannan ei 
tarvitsisi olla hovikuskina. Johannan harmiksi kaikki tähänastiset kaverit hyväksikäyttävät häntä.  
Kenelläkään ei ole käteisrahaa kyytimaksuun. Rakastuessaan Johanna helposti liioitellusti 
hemmottelee idoleitaan. Anatolin kohdalla tapahtui hirvittävä ylilyönti, kun hän erehtyi antamaan 
kahtena peräkkäisenä vuonna viisisataa euroa synttärirahaa. Se kiusaa Johannaa. Rahat pitäisi hakea 
takaisin mutta miten, kuten Johanna tapaa usein kysyä itseltään. Ohjaajia ei ainakaan kannata sotkea 
kuvioon, sillä he vain kehottaisivat unohtaa rahat. Sitä Johanna Kivinen ei kykene. Pakko on ottaa laki 
omaan käteen, kuten hän tapaa vatuloida.  

 
Lukion viimeisellä luokalla, kun Johanna selvitti ajokortin teoriakokeen, niin silloin hän alkoi unelmoida, 
että kortin saatuaan ajeluttaisi Roopea. Niin ei kuitenkaan käynyt, sillä ajokortin hän sai heti 
seuraavana vuonna, kun oli jo lopettanut lukion ja ehtinyt vieraantua Roopesta. Nyt Roope Jussila on 
Net-Gallery kaverilistalla mutta tämä lienee naimisissa, kun jätkällä on eri sukunimi; Savikoski ja on 
monen lapsen isä. Mitä Johanna ei tiedä, Roope Jussila-Savikoski on eronnut. Hänellä on ollut 
lukematon määrä tyttöystäviä. Lukioaikaan hän kihlautui Minea Erccalan kanssa mutta se suhde ei 
pitkään kestänyt, kun pimu oli oikea kaljasisko.  
 
Iltaisin Karolus käy autotallissa laittamassa viihderobotin akun lataukseen ja sitten kävelee Lapintiira 
korttelin ympäri. Pitemmälle hän ei uskalla mennä, kun pelkää roikaleita. Juuri siksi hän vaatii kyydin 
Kipinään, vaikka bussillakin sinne pääsisi.  
Johannan on vaikea kieltäytyä kyyditsemistä koska hänellä on Anatolin aiheuttama hapankauhu.  
Hullunkurisinta on Karoluksen pakonomainen tarve saada perjantaiviinapullo, vaikka hänellä on 
vatsakatarri. Hän luulee sen johtuvan rasvaisesta ruuasta, mutta todennäköisesti syntipukki onkin 
alkoholi. 



 

 
Ylicityssä ollessa he tapaavat kahvitella jossain kauppakeskuksen monista kahviloista, vaikka 
Johannankin rasvaprosentti alkaa kasvaa. Mitä vanhemmaksi tulee, sitä herkemmin lihoo, kuten Anna 
tapaa valistaa tytärtään. Johanna on tietoinen siitä mutta se on vaikeaa hapankauhun takia. Johanna 
on kauhukseen huomannut, että nykykantahämäläisillä on tapana usein kahvitella, varsinkin 
perjantaisin. Perjantaikahvittelua Hämeessä kutsutaan tunnelmakahvitteluksi. Sitä kainuulaisten on 
vaikea ymmärtää, että miksi pitää itseään lihottaa.  
Johanna on alkanut tottua kyyditsemisiin. Se onnistuu hyvin niin kauan, kun hän on kotona mutta 
vanhempien luona ollessa on vaikeampi lähteä Karolusta kuskaamaan, kun isällä ja äidillä on 
tuoreessa muistissa ryssän tapaus. He eivät vieläkään tiedä Anatolin oikeaa nimeä, vaikka jossain 
välissä nopeasti Johanna on sen maininnut. Jos ja kun Anatoli pyytää kyytiä vaikkapa kauppaan 
silloin, kun Johanna on Siivekkääntiellä, niin hän sanoo vanhemmilleen, että kyseessä on 
korjaajaryhmäläinen, joka asuu tuossa Hietalassa.  
Tämä siksi, jotta isä ja äiti tietäisi, ettei tytär kaveeraa enää sen ryssän kanssa. Karolus tekee 
tismalleen samat virheet kuin Anatolim vaikka aluksi itse on moittinut ja kauhistellut Anatolia. Hän ei 
kuitenkaan sorru lähettelemään tulikivenkatkuisia tekstiviestejä. Joskus hän lähettää vain vihaisen 
hymiön. Johannasta tuntuu pahalta jo hapan hymiö. Hänellä ei ole kokemuksia normaaleista 
kavereista. Viime vuosien aikana on enimmäkseen veljeillyt toimintarajoitteisten kanssa, joilta puuttuu 
empatian kyky. Ainoastaan Uunolla ja Ninolla on parhain myötätunnon taito.  
Ennen kuin hän aloitti Daily Activityssä, niin silloin hän viihtyi hyvin yksin omissa oloissaan 
kertomuksiaan sanellen. Nyt hän hädin tuskin ehtii edes avata tietokonetta, kun jo tulee tekstiviestitse 
kyytipyyntö. Karolus useimmiten tekstaa, ettei tarvitse kuulla kainuulaista änkytystä, josta hänelle tulee 
mieleen äitivainaa. Töissä Forssan avun robottihuoneessa hänellä on enemmän aikaa kertomuksille 
kuin kotona koska silloinhan myös Karolus on töissä. Robottihuoneessa Johanna luo kertomuksia 
Anton-Karia odotellessa ja toivoo, että juuri Anton antaisi hommia. Simo ja Kullervo tahtovat antaa liian 
yksinkertaisia väsyttäviä nippelihommia.  
Johannan pääasiallisiin työtehtäviin kuuluu opasrobottien ohjelmointi ja tehdä lukulaiteoppaita sekä 
digitaalisia käyntikortteja, joissa on mikrosiru, jotta duunari saisi alennusta uimahallilla. Forssan Daily 
Activity duunarit saavat pienen alennuksen uimahallimaksusta. Harmi kun duunarit eivät saa alennusta 
keilahallilta, vaikka se on samassa Jokiylänne areenan kellarissa. Ehkä se johtuu siitä, kun 
uimahallipuolisko on kommandiittiyhtiö eli kunta on osaomistajana mutta keilahalli on yksityinen.  
Keilahallin omistaa Maarit Magnusson sekä Filippa Fredriksson. 
Kommandiittiyhtiö Jokiylänne areena suunnittelee ostaa O2 kuntosalin Rixum alueella. Tätä Uuno 
pelkää kuin Ebolaa, koska hän aatelispoikana vierastaa kuntaomistajia.  

 
Alkukeväällä Johanna sai Net-Galleryssa kaveripyynnön Elmo Yrjölältä, joka oli löytänyt hänet. 
Johanna on aikoja sitten löytänyt Elmon, muttei uskaltanut lähettää kaveripyyntöä, kun pelkää 
joutuvansa estolistalle. Estolistapelon aiheuttaja on Jesse Jussila, joka syyttä suotta oli laittanut hänet 
estolistalle, vaikka oli toivottanut hyvää joulua. Nyt Johanna ilahtui, kun hassu Elmo lähetti 
kaveripyynnön eikä osaa aavistaakaan mitä tuleman pitää.  
 
Elmo on yhä ravintolaryhmä Restaurant Kaupunginkellarissa. Hänkin alkaa kyllästyä rankkaan 
ravintolatyöskentelyyn, jossa kaiket päivät seistään kivisellä keittiön lattialla ja välillä tarkistetaan, että 
ravintolasalissa olisi kahvijuomaa, ruokajuomaa sekä maitoa. Hän tulee hyvin toimeen kokkien kanssa 
mutta juuri seisomatyö on rankkaa. Elmo kaipaa hassun blonditytön hassuja rallatuksia pikkutuhmine 
sanoineen.  
Net-Galleryn yksityischatissa Elmo kevensi sydäntään, että ravintolassa on hyvin rankkaa. Johanna 
vastasi, että sen hän ymmärtää ja juuri siksi lopetti siellä. Hän vihjasi, että Café Sunerissa olisi yksi 
paikka vapaana, sillä Jesse Jussila on lopettanut ja kehotti kääntyä ohjaajien ja hoivahallinnon 
puoleen.  
Sitten Elmo kysyi, jos Johannalla olisi niiden hassujen laulujen sanat, sillä kokit tahtoisivat oppia 
laulamaan. Johanna vastasi, ettei sanoja ole olemassa, sillä ne ovat hänen päässään. Laulujen härskit 
sanat oon oppinut kopiointiteknikko Leenalta, sanoi Johanna. Elmo sanoi, että on yrittänyt kysellä 
Leenlta härskejä vitsejä mutta tämä ei suostu kertomaan muuta kuin vanhan klassikon kahdesta 
tomaatista, joista toinen jäi auton alle, jolloin muuttui ketsupiksi. 
Ehkä Leena Lehto ei uskalla kertoa tuhmia vitsejä toimintarajoitteisille, muille kuin Johannalle. Hän 
tietää, että neiti Kivinen sietää tuhmia vitsejä. Hän ei tunne riittävän hyvin herra Yrjölää. Kyllä Elmokin 
sietäisi härskiä huumoria mutta sitä Leena ei voi tietää.  



 

Usein Elmo on nähnyt, kun Leena vitsailee kokkien kanssa tiskin yli. Tätä nykyään ravintolaryhmällä ei 
ole ohjaajaa, vaan kokit hoitavat myös ohjaajien tehtävät. Yksinkertaisesti ahtaaseen keittiöön ei 
mahtuisi montaa henkilöä.  

 
Johannakin on hiffannut, että Elmo ja Leena ovat vähän samankaltaisia; molemmat kannattavat 
turkulaisjääkiekkojoukkue Siemenlehto Indianseja. Elmolla on usein yllään punainen T-paita, jossa on 
joukkueen intiaanilogo. Leena on teippaillut kopiointikeskuksen seinille saman jääkiekkojoukkueen 
logoja. Yhden seinän hän on omistanut huumorikuville, jossa keskellä komeilee Johannan pää, jonka 
hän on manipuloinut muistuttamaan 2930-luvun meksikolaisdiktaattori Arthur Hilanderia.  
Vaikka kyseessä on pilakuva, niin silti se huvittaa ja ilahduttaa Johannaa koska pilakuva toimii 
eräänlaisen reviirimarkkeerauksena eli kaupungintalolla häntä ei unohdettaisi.  
 
Yksi asia, joka erottaa Elmon ja se on heidän lempijuomansa. Elmo on aivan hulluna Ugri Colan 
perään, kun taas Leena kittaa litroittain virolaista Saku Kuld olutta.  
Nyt kun Elmo oli tullut Johannan kaverilistalle, niin Johannan lämpöiset tunteet tulivat pintaan niin, että 
tunteet Karolukseen alkoi lieventyä.  
Elmo lupasi kysyä hoivahallinnosta, jos pääsisi Café Suneriin. Sinne olisi lyhyempi matka. Joku aika 
sitten hän on muuttanut Teknikonkadulle, taloon, joka on lähinnä Ari Vatasen kiertoliittymää ja vihreää 
kioskia. Elmon pieni kaksio on täynnä suosikkilätkäjoukkueen logoja ja viirejä.  

 
Elmon äiti on tukevahko tummanruskeatukkainen Ellinoora ja isä on nimeltä Masa. Masa Yrjölä 
muistuttaa ulkonäöltään melkoisesti Johannan kummisetä Verneriä, semmoinen punertava kasvoinen 
lihaskimppu. Ellinoora on töissä Ylicityn Coop Forumin leipäosastolla ja Masa on töissä Lähdetorpan 
palvelutalon digimasterina. Masa ja Ellinoora asuvat ydinkeskustassa, Yhdyskadulla, Business Bankin 
yläpuolella palatsimaisessa talo-osiossa. Yrjölöiden talo on kahden suuren kerrostalon välissä 
muistuttaen palatsia sekä talon päälle rakennettua omakotitaloa, vaikkei sellainen se olekaan.  
Samassa korttelissa, Yhdyskadun varrella on myös eläinkauppa sekä Business Bankin konttori. Kadun 
toisella puolella, vastapäätä on Lehmus Multimedia, parturiliike sekä Lore Purchase. 
Korttelissa, jossa Yrjölät asuvat, on äskettäin perustettu yksityinen suojatyöpaikka 10B. Nimi viittaa 
katuosoitteeseen; Yhdyskatu 10B. Suojatyöpaikan omistaja on Sunerin kilpailija, koulutusyhtiö 
Eductuksen ylläpitämä kulttuuripainotteinen työverstas toimintarajoitteisille.  
Heti perustamisen jälkeen sinne siirtyi muutama duunari Voimalatalon Kulttuurikeskukselta. Yksi heistä 
on Anatolin pikkuveli Sergei.  
Myös Karolus suunnittelee aloittavansa tässä uudessa ryhmässä koska alkaa kyllästyä 
Korjaajaryhmän tursakkeisiin, kuten hän on luottamuksellisesti sanonut Johannalle. Joskus häntä 
ärsyttää jopa Ninon mitään saamattomuus mutta toisinaan pitää kovasti herra Alppilasta, kun tämän 
kanssa on helppo hassutella, jopa liikaakin. Hän ei ole täysin varma, että olisiko 10B hyvä ryhmä.  
 
Kun ja jos Elmo aloittaisi Café Sunerissa, niin silloin työmatka lyhenisi huomattavasti. Teknikonkadun 
ja Hirvisuonkadun kulmauksesta melkein näkyy suuri ja mahtava Voimalatalo. Välissä on Forssan 
taidehalli, jonka edustalla nököttää valkoinen valtava jänispatsas. Siitä Elmolle muistuu mieleen 
Johannan hassut kainuulaisrallatukset. 
 
Elmo on lukemattomia kertoja käynyt Hirvisuon terveyskeskuksella valittamassa stressimahaansa. 
Todennäköisesti hänellä on vatsakatarri, joka olisi aiheutunut rasvaisista täytetyistä rieskoista. Elmo on 
aivan hulluna täytettyihin rieskoihin, vaikka syönnin jälkeen vatsa kipeytyy. Myöskään Ugri Colan 
lipittäminen ei ole hyväksi terveydelle.  
Omalääkäri kehottaa työpaikan vaihtamista. Muuten Elmo on loistokunnossa, sillä joka tiistai-ilta hän 
käy rugby treeneissä.  Hän pelaa Forssan urheiluyhdistyksen Sankarit joukkueessa. Kyseessä on 
toimintarajoitteisten rugby jaosto. Kesäaikaan treenit ovat Kippuratorpan rugbykentällä, junaratasillan 
pohjoispuolella. Talviaikaan pelataan Puolalan hallilla, joka on entisen Puolalan koulun ainoa jäljellä 
oleva rakennus.  

 
Johanna ei vielä tiedä, että Elmo asuu Teknikonkadulla harmaassa pienkerrostalossa. Kadun nimestä 
hänelle tulee mieleen Jaana Tammi, joka äskettäin menehtyi munuaisvikaan. Se oli kova paikka Onni 
Laukkaselle niin, että hänkin vaihtoi ryhmää, kun Voimalatalolla oli liikaa muistoja tyttöystävästä. Hän 
siirtyi uuteen 10B ryhmään. Yhä hän tilaa Forssan avusta kellotauluetikettejä päiväkirjoja varten. 



 

Muutaman kerran Simo on erehtynyt antaa Johannalle kellotauluetikettien tulostamisen. Johanna 
vastahakoisesti tulostaa liian yksinkertaisella Picture Factory sovelluksella.  
 
Elmon lähellä on Perusta yhdistyksen tilat, jossa hän käy hyvin harvoin, kun inhoaa narsistista Pedra 
Ollipoegia, joka usein käy Erkkinsä kanssa Perustan tupailloissa.  
Silloin tällöin Elmo käy TLNA:n tiloissa tapaamassa koulututtuja. TLNA yhdistys sijaitsee 
Teknikonkadun pohjoispäädyssä.  
Hänellä on tapana kujeilla koulututtujensa kanssa aivan kuten Johannalla on tapana pelleillä Leenan 
kanssa.  
Johanna ja Elmo ovat vähän samankaltaisia ja heistä voisi tulla jopa pari, jos Johanna onnistuisi 
olemaan stressaamatta ja Elmo kykenisi ottaa rauhallisesti, kun toiselle ei ehdotukset käy.  

 
Uunon asunto sijaitsee lähinnä TLNA yhdistystä. Myös hän joskus piipahtaa tiloissa. Useimmiten hän 
selailee TLNA:n deittisivustoa, jos löytäisi sähköpostikirjeenvaihtokaverin, josta ehkä kuoriutuisi 
tyttöystävä. Uunon on vaikea löytää sitä oikeaa, kun on oikea kotipoika, vitun mamis, kuten hän 
itseään tapaa kutsua. Todennäköisesti Uunosta ja Johannasta voisi tulla pari, jos Johanna pääsisi 
eroon kalantarjoajan naismaisista piirteistä.  
Uunon asunnon alapuolella, katutasossa, on ruokakauppa Coop Konsum, joka on välillä ollut nimellä 
Coop Near. Kauppa on Kulmakadun ja Pimunkatujen, ylempi ja alempi, kulmauksessa.  
Kulmakatu menee Sairaalatien ja alemman Pimunkadun välissä. Keskellä on mäennyppylä. Mäen 
harjalla on Hirvisuonpuiston ulkoilmakuntosali, jota vastapäätä, kadun toisella puolella on 
kerrostalopitko. Puiston eteläpuolella on Hirvisuonkatu sekä Hirvisuonportti, vanhan teollisuusrautatien 
alikulkutunneli, jonka eteläpuolella on Sairaalatie.  
Hirvisuonkadun varrella on kerrostalopitkoja. Yhdessä niistä on toimintarajoitteisten urheiluyhdistyjseb 
tilat. Yhdistyksellä on avoimet ovet tiistai-iltapäivisin siltä varalta, jos joku jäsenistä haluaisi tulla 
kahvittelemaan ja pelaamaan biljardia. Tämä on puheenjohtaja Virven toiveajattelua, sillä ihan 
muutama satunnaisesti piipahtaa yhdistyksen tiloissa. Useimmiten tiloissa käy Santtu, joka asuu 
melkein vastapäätä.  
Yhdistyksen tilat ovat katutasossa. Seinät on päällystetty hirsillä. Seinät ovat täynnä vanhoja 
lahjakortteja, jotka ovat tulleet eri sponsoreilta ja lahjoittajilta.  
Kerran kuussa pidetään palaveri, jolloin tiedotetaan tulevista keilakilpailuista. Silloin tulee kourallinen 
väkeä mutta Virven mielestä liian vähän. Osa pelaa tiistai-iltaisin rugbyä ja toiset ovat 
kontaktihenkilöiden kanssa. Aina jokaisella tuntuu olevan joku este. Se ärsyttää Virveä.  
Yhdistyksen tilat sijaitsevat keskellä Hirvisuota. Itäpuolella on ruokakauppa Kotiosto ja Kaarlonportti, 
joka menee saman vanhan teollisuusrautatien ali. Tieportin eteläpuolella jatkuu Kaarlontie mennen 
Mauno Jokisen lukion ohitse. Tieportin toisella puolella, Kotiostoa vastapäätä on niin kutsuttu 
hevosenkenkätalo, jossa asuu Zanttu Pulssinen.  
 
Net-Galleryn chatissa Zanttu on luottamuksellisesti kertonut Johannalle, että hän pelkää kotitalonsa 
pyykkituvassa koska siellä tapaa hiippailla seksihulluja akkoja, jotka ovat häntä ahdistelleet niin, että 
hänelle on tullut trauma. Hän parhaillaan etsii uutta asuntoa, mielellään Vironmäeltä. Hän pelkää 
tulipaloa, kun hevosenkenkätalossa asuu paljon hulluja. Talossa on jo ollut pienempiä kellaripaloja 
niin, että yleishyödyllinen asumisyhtiö Forssa House on joutunut palkkaamaan S-L Safetyn 
palovahdeiksi. Johannalle tuli ahdistava olo, kun kuuli chatissa vihaamansa turvayrityksen nimen.  
Zanttu vannotti, ettei Johanna kertoisi tästä Karolukselle, kun ei luoda tähän hössöttävään jäbään. 
Johanna alkaa pikkuhiljaa kiintyä Zanttuu, kun tämä on hyvin sympaattisen näköinen lihava jätkä. 
Häntä kiihottaa kaikki Santtu-nimiset jätkät. Vaikka Pulssinen on toimintarajoitteinen niin kuitenkin 
paremman näköinen kuin Kirkko mutta Pulssinenkaan ei voittaisi Koivulaa. Johannasta kuulostaa 
seksikkäältä, kun Pulssisen nimi kirjoitetaan z-kirjaimella.  
Zanttu on myös kehottanut Johannaa olla kuskaamasta Karolusta ja sanonut, että jätkä voi tulla 
Kipinään bussilla. Johannan on vaikea ottaa asiaa esille Karoluksen kanssa, kun tämä saattaisi väärin 
käsittää. Oikeastaan Johanna ei haluaisi käydä Kipinässä mutta on pakko, kun muuten mielikuvitus 
alkaisi laukata, että kuhertelevatko Karolus ja Jill. Toiseksi hän haluaa nähdä ihanan lihavaa Zanttua.   
Muutaman kerran Kipinän maanantai-illoissa tapaa käydä kaljupäinen nainen, joka asuu melkein 
Johannan naapurissa, Käräjäläntien toisella puolella. Häneltä Johanna on kuullut, että Johannan 
rapussa asuva Mia Reinolalla on mielenterveysongelmia ja tapaa usein jyskyttää. Sen Johannakin on 
kuullut ja huolestunut, jos Masi luulisi jyskytysten tulevan hänen asunnostansa. Mia asuu Lea Länsiön 
yläpuolella eli Johannan seinänaapurin yläpuolella.  



 

Kaljupäinen nainen kertoi, että Mia on paukuttanut paskaksi kaiken irtaimiston omassa asunnossaan. 
Hellakin on ihan rusinana.  
Muutaman vuoden kuluttua Mialle avautui paikka Vironmäen palvelutalolta niin, että Käräjäläntie 8 A-
rappuun tuli rauha. Enää Johannakaan ei örise. Se johtuu tietenkin siitä, kun media on lopettanut 
Pulliainen-Bulle tapauksesta jauhamisen eikä Johanna uskalla öristä. Hän on saanut kaksi 
varoituskirjettä Novaraxalta. Niitä hän ei uskalla näyttää vanhemmilleen.  
 
Zanttu Pulssinen on yksi Johannan uusimmista Net-Gallery kavereista. Zanttu pitää kovasti 
Johannasta, kun tämä vaikuttaa tolkulta naiselta. Ehkä saattaisi ottaa akaksi, jos Johanna ei olisi niin 
saamattoman nynny.  
 
Johannan kaverilistalla on myös tosi ärsyttävä tyyppi, Alexandra Jaanipoeg, joka on oikeastaan 
pelikaveri, jotta saisi lisäelämää peleihin. Silloin tällöin pimu tapaa chattailla sekavia ja pelkää 
maailmanloppua sekä höpisee itsetuhoisia ajatuksia. Alexandra asuu Joensuussa. Johanna pohtii, jos 
antaisi tälle kummalliselle tursakkeelle Brexitit. Se olisi rankkaa, kun ei itse halua toisten jättävän 
kaverilistaa.  
 
Hevosenkenkätalon takana on lähes luonnontilassa oleva Hirvisuonpuisto. Siellä ei ole hirviä vaan 
pimeällä voi huonolla onnella törmätä kaksijalkaiseen hirvitykseen. Varsinkin naiset pelkäävät puistoa 
yöaikaan. 
Puiston länsipuolella on oranssinen poliisilaitos, Missiokirkko sekä Hirvisuonkoulu. Poliisilaitoksen 
pohjoispuolella on rikkaiden vanhusten palvelutalo, Kuparisaaren leikkikoulu sekä kaupungintalo.  

Kaupungintalon pohjoispuolella on Uusi Tammelantie, jonka toisella puolella on korkeakoulu. 
Hirvisuonkadun ja Uusi Tammelantien risteyksessä on kiertoliittymä, jonka pohjoispuolella eli Käräjälän 
puolella on kaupungin korkein tornitalo, jossa on opiskelija-asuntoja.  Tornitalon molemmilla puolin on 
Niina Luotolan lukion rakennuksia.  

 
Juuri tätä reittiä Johanna tapaa päivittäin kävellä töihin ja töistä kotiin. Joskus hän kävelee suorinta 
reittiä vanhaa teollisuusrautatietä pitkin, mutta sitä reittiä hän on alkanut karttaa koska hänelle on tullut 
pakkomielteeksi ripustella maasta löytyviä roskia puiden ja pensaiden oksille. Hän ripustaa muun 
muassa sähkötupakka-askeja, koirankakkapusseja sekä räkäisiä nenäliinoja, jotta ihmiset näkisivät 
miltä roskaaminen näyttää, kun roskat riippuvat näkösällä. Johanna on havahtunut siihen tosiasiaan, 
että maassa olevista roskista voi tulla ties mitä sairauksia. Viime aikoina hän yrittää päästä eroon tästä 
pakkomielteestä koska silloin on tartuntavaara. Johannalla on myös toinen pakkomielle, pitelee 
sormiaan suun edessä ja jopa sormien kynsillä koettaa hampaitaan eli kaiken maailman pöpöt 
pääsevät elimistöön.  
Tämä vanha teollisuusrautatie on nimeltä Nykänen & Saarelan rata. Siinä ei enää vuosiin ole junat 
kulkeneet, kun kiskot ovat ruostuneet. Perinteiset ratakiskot. Osittain kiskoja on poistettu sekä peitetty.  
Johanna itse mielessään kutsuu radan vartta Pussimetsäksi juuri koirankakkapussien takia. 
Kotimatkalla hän tapaa ostaa Hirvisuonkadun ja Uusi Tammelantien Shelliltä päivityksen TV Guide 
lukulaitteeseen. Harmi, kun siinä ei ole muiden kainuulaisten televisiokanavien ohjelmatietoja paitsi 
koostekanavan. Tv Guiden päivityslataus maksaa vain 5 euroa.  

 
Yhä moni tv-kanava lähettää yhä kiinteää ohjelmavirtaa mutta tietenkin on mahdollista katsoa ohjelmat 
kanavien suoratoistopalveluista. Johanna ei tarvitsisi tv-oppaita koska hänhän katsoo enimmäkseen 
TV Kainuuta. Tämän vuoksi hän tietää paremmin Kainuun politiikasta kuin Hämeen asioista. Hän 
haaveilee myös Skandinavian tv-kanavista, mutta ne tahtovat olla kalliita eikä virallisesti pysty tilata 
suosittua RTV4 kanavaa. Skandinavian ulkopuolella voi tilata koostekanava TV Scandinaviaa mutta 
siitä Kivisille ei ole hyötyä, kun he eivät osaa osavaltion kieltä eli suomeksi sanottuna ruotsia.  
Johanna haluaisi oppia ruotsia, jotta ymmärtäisi Jessica Stenigin blogikirjoitukset sekä Stenig Playn 
videoiden puheet. Hän ihmettelee kovasti, kun Jessica ei suostu chattailemaan.  
 
Elmo Yrjölä kiinnostui Café Sunerista, kun oli saanut tietää, että Voimalatalolla työskentelee vanhoja 
koulututtuja kuten Tatjana ja Erika. Vapaa-ajalla iltaisin hän tapaa pelata nettipelejä näiden kahden 
pimun kanssa. Useimmiten he pelaavat verkostopeli Benedictusta, jossa pitää ohjata itse luomaa 
paavihahmoa ympäri maailmaa ja kerätä kokoon syntisiä tavaroita, jotka pelin lopussa pitää polttaa. 
Sitten pelaajaa odottaa uusi tehtävä.  



 

Elmo on erittäin taitava lähes kaikissa peleissä ja tapaa vitsailla, että hänellä on maagiset sormet. 
Elmosta tuntui mukavalta vaihtaa työpaikkaa koska silloin ei tarvitse nähdä narsistisen Pedran 
pärstää. Ravintolaryhmäläiset tapaavat lounastaa Messenger Servicen tiloissa.  
Hän tulee kaipaamaan kokkeja, erityisesti Ankki Reetulaa, joka on perhetuttu. Onneksi Ankki on hänen 
Net-Gallery kaverilistalla.  
Johannakin on lähettänyt Ankille kaveripyynnön, mutta tämä ei näy noteeraavan häntä, ei edes vastaa 
viesteihin. Ehkä rouva Reetula on sisäistänyt hoivahallinnon kehotteen, ettei olisi duunareiden 
somekaverina. Elmo on poikkeus koska tämähän on perhetuttu. Hän tuntee jätkän vanhemmat ja 
tämän siskon. 
Elmo tuntee Jesse Jussilan, sillä tämä on koulututtu ja on kaverilistalla. Sitä Johanna ei näe koska 
hänhän on Jessen estolistalla eli estetyt käyttäjät eivät näe toisiaan.  
Nopeasti Elmo ystävystyi Nino Alppilan kanssa koska tämä on hyvin kiltti ja hassu, samaa kaliiberia 
kuin Johanna. Elmon mielestä Johanna ja Nino sopisivat hyvin yhteen, ainakin paremmin kuin Tuija. 
Elmo ei käsitä, että miksi Nino kutsuu Tuijaa tyttöystäväksi. vaikkeivat juuri koskaan tapaile. Syy siihen 
on, kun Tuija Salmenoksa ei saa yksin liikkua. Tuija asuu melkein Elmon naapurissa, ylemmän 
Pimunkadun varrella mutta samassa korttelissa. Tuijan koti kuuluu tukiasuntolaan, kun taas Elmo asuu 
niin kutsutussa satelliittiasunnossa eli tarvittaessa saisi apua. Hän yrittää selvitä arkiaskareista 
itsenäisesti, ettei kukaan luokittelisi häntä toimintarajoitteiseksi. Hän ajattelee suurin piirtein kuin 
Johanna, muttei ole yhtä älykäs. Elmo on taitava peleissä sekä jokseenkin tietotekniikassa, muttei 
ymmärrä mitään tekoälystä. 
 
Monesti perjantaisin töiden jälkeen Elmo myytää Ninoa tulla kotiin antamaan jalkahoitoa samalla, kun 
hän pelaa Zboxillaan gangsteripeliä, jossa on muutama pornokohtauskin. Päähenkilön eli pelaajan 
pitää asioida bordellissa, jossa vastassa on isomunaiset mieshuorat ja suuri rintaiset naispuoliset 
vastaavat. Hän pyytää myös Johannaa mukaan, kun haluaa näyttää hänellekin tämän veikeän 
gangsteripelin. Johanna innostui isomunaisista mieshuorista niin, että katsoi silmät tapillaan ja kieli 
pitkällä, hyvä kun kieli ei osunut suureen kuvaruutuun, joka on Elmon pienessä olohuoneessa. Elmoa 
nauratti makeasti, kun blondi kiihottui mieshuorista ja alkoi kutsua pelin fiktiivisten miesten munia 
pötköiksi. Johanna alkoi kutsua peliä pötköpeliksi.  
Jalkahoidon jälkeen kolmikko menee syömään täytettyä rieskaa Elmon kantapikaruokalaan, joka 
sijaitsee Iso Zumilan kadun ja Jätkänkadun kulmauksessa. Elmo tuntee tummaihoiset rieskan leipojat 
niin, että hän tapaa vitsailla heille. Elmon suosikki rieskassa on banaania ja maapähkinöitä, jota hän 
suositteli myös Ninolle ja Johannalle. Eräänä päivänä Johanna erehtyi tilata tosi vahvasti maustetun 
Strange type nimisen rieskan, jota hän ei pystynyt syömään loppuun, kun pikaruokalassa on 
lämminkostea ilma. Johanna ajatteli, että jopas oli nimensä veroinen rieska. Elmon suosittelema 
banaanipähkinä täytetty rieska on paljon parempi, melkein kuin karkkia.  
Syönnin jälkeen Johanna kyyditsee Ninon kotiin, ettei tämän tarvitse mennä bussilla. Jälleen hän 
alkaa hemmotella idoleitaan. Myös Elmoa hän on alkanut silloin tällöin kyyditä sinne tänne. Eniten 
Johannaa kiihottaa kyyditä Ninoa koska tällähän on kiihottava etunimi mutta myös Elmon etunimi 
alkaa erotisoitua ja mielestä haihtua pois lukion ensimmäisen luokan pyörätuolissa istunut Elmo 
Alfsen, jota Johanna vierasti, kun hänellä oli ja on yhä pyörätuolikauhu. Nyt Elmo Yrjölä puhdisti nimen 
pyörätuoliassosiaatioista.  
 
Elmo maksaa kyytimaksun, kun on kohtelias ja järkevä miehen alku. Hän maksaa kyydistä varsinkin, 
kun oli kuullut Anatolin tapauksesta. Hän inhoaa ryssä-Anatolia, joka myös on koulututtu. Elmo 
muistaa kuinka Medvedev pillitti koulussa. Hän inhoaa pillittäjiä, kun silloin omakin mieli menee 
matalaksi. Hän haluaa olla iloinen ja toivoo sitä myös läsnäolleilta.  

 
Johanna alkoi enemmän ja enemmän ihastua Elmoon, kun tällä on oljenvaalea siilitukka ja 
sympaattinen hymy. Ei kovin lihava mutta lihomaan päin. Vuonna 3006, kun Johanna ensi kerran 
tapasi Elmon, niin silloin hän oli huomattavasti laihempi. Näkee selvästi, että jätkä tykkää Ugri Colasta 
ja pikaruokaloista, kuten Johanna tapaa itse mielessään ajatella. Elmo on monta kertaa komeampi 
kuin Anatoli. Oikeastaan Anatoli on naamavikainen läski, on Johanna hiffannut ja surkuttelee, kun ei 
hoksannut jo vuonna 3007. Anatoliin rakastuminen oli rakkauden tuhlausta. Siitä ajatukset menivät 
jälleen kahteen viisisataseen eli ne pitäisi jollain ilveellä saada takaisin.  
Uuno on jäänyt Johannan sydämessä oppositioon, vaikka yhä tykkää tästä laihasta vekkuliäänisestä 
jätkästä.  
 



 

Johannaa huvittaa, kun hän kysyy jotain keilailusta, niin silloin Uuno vastaa vekkulimaisella kimakalla 
äänellä: ”Sä saat kysyä Virveltä!” Myös Elmolla on vekkulimainen puheääni ja veitikkamainen pitkä 
hymy, ihan kuin huulet olisivat kuminauhoja, jotka venyvät melkein korviin saakka. Kun hän on pahalla 
tuulella, niin silloin hänen käsivartensa nykivät pelottavasti ihan kuin Oili Lehmusvuorella. Onneksi 
Elmo leppyy nopeasti.  
Enää Johannaa ei häiritse Elmon luomet kaulassa. Vaikuttaa siltä, että luomien määrä olisi 
vähentynyt, ainakin kesakot ovat poissa. Vasemmassa yläposkessa on pieni luomi kauneuspilkkuna, 
joka kiihottaa Johannaa. Myös Ninollakin on samanlainen kauneuspilkku, ehkä hieman isompi 
vasemmassa poskessa. 
Johannan kummitäti Astalla on iso luomi suunpielessä, josta kummilapselle tulee härski assosiaatio 
vittuun. Johanna ei käsitä miksi hän saa tällaisen mielleyhtymän synnyttimen rumaan nimikkeeseen. 
Kun Johanna hartaasti ajattelee kummitätinsä suunpielessä olevaa luomea, niin silloin hänelle tulee 
ajatus, että ehkä täti on liikaa hokenut vittua, niin silloin suunpieleen on kasvanut luomi.  
Kyllä myös Johanna on hokenut paljon vittua, mutta luomea ei ole ilmestynyt, ei ainakaan suun 
pieleen. Hänellä on hirveästi luomia ympäri kehoa.  
 
Februari 3011 Karolus teki viikonloppumatkan Gotlantiin tapaamaan kavereitaan kuten entistä 
tyttöystävä Annieta, Gerd Eckermannia, Juri Nylundia sekä tämän juoppovaimoa Disa Dixonia.  
Hän meni bussilla Hankoon, josta menee tätä nykyään laivoja Visbyhyn. Gotlannilla on Ahvenanmaan 
kaltainen itsehallinto mutta kuuluu Skandinaviaan.  

 
Bussista hän lähetti Johannalle tekstiviestejä huvin vuoksi. Ennen matkaa hän yritti houkutella 
Johannaa mukaan mutta turhaan. Johanna vierastaa yöpyvänsä tuntemattomien luona, vaikka joku 
aika sitten Karoluksen Gotlannin kaverit ovat tulleet hänen kaverilistallensa. Hän tuntee heidät vain 
pinnallisesti. He olisivat yöpyneet Jurin ja Disan luona. Johanna ei uskalla yöpyä juopon luona. 
Karoluksen mukaan Juri on melko lailla raitis mutta huono mielenterveys, joka ei sinänsä ole mikään 
kummallisuus, kun on parisuhteessa juopon kanssa. Juri on hyvin nynny eikä kykene eroamaan. Se 
olisi helppoa, kun eivät ole naimisissa mutta kun heillä on yhteinen pikkulapsi, noin viisivuotias 
William. Vähän väliä sosiaaliviranomaiset uhkaavat huostaanottaa pojan. Tämä stressaa Juria mutta 
Disa ei siitä välitä, kunhan vaan on viinaa.  
 
Bussissa matkalla Hankoon Karolus kertoi, että hän tulee bilettämään Ragnlin kanssa, niin silloin 
Johanna käsitti väärin, että kaveri tarkoittaisi uusinta Gotlannin laivaa, Jet Ragnhildia, että hän 
bilettäisi laivalla. Karolus tarkoittikin erästä pimua nimeltä Ragnhild Gabrielsson, joka on 
hätkähdyttävän näköinen, ihan kuin joku gangsteriakka. Karolus helposti retkahtaa renttupimuihin 
sekä pikkukonniin.  
Johanna luuli tosiaan idolin tarkoittavan Jet Ragnhildia ja sen vuoksi sanoi, että se on hieno 
katamaraani, johon Karolus tuhahti tekstiviestitse; Miten niin katamaraani? Hän tuli hieman 
happamaksi, kun ihanaa pimua blondi kutsuu katamaraaniksi eikä osaa ajatella, että tämä on 
käsittänyt väärin. Vasta myöhemmin reissun jälkeen hän hiffasi, että Johanna oli käsittänyt väärin ja 
kertoi, että kyse oli tytöstä. 

 
Hangon terminaalilta Karolus lähetti Johannalle Annien puhelinnumeron ja kehotti soittaa tälle, että 
tämä olisi vastassa Visbyyn satamassa. Hän itse ei voinut soittaa, kun takkipuhelimen Prepaid kortissa 
oli liian vähän puheaikaa. Tämä on tyypillistä Karolusta, kun aina vaan hössöttää eikä huolehdi 
takkipuhelimen saldosta.  
Karolus kehotti Johannaa ilmoittaa rouva Retkutsenkolle, että katamaraani saattaa olla myöhässä 
kovan merenkäynnin takia.  
Totta kai ylikiltti Johanna soitti tuntemattomalle naiselle. Annie ihmetteli, että miksi Karoluksen hupakko 
oli antanut hänen numeronsa tuntemattomalle akalle. Toisinaan hän ymmärtää, kun on aikaisemmin 
seurustellut tämän kanssa. Nyt hän seurustelee Agnes Berghon kanssa. Annie on töissä 
säleverhofirmassa ja sitä ennen on ollut Globalmasterissa, joka myy ja korjaa umpikumirenkaita.  
 
Vasta katamaraanin baarissa Karolus hoksasi, että taisi tulla moka, kun oli luovuttanut exän numeron 
Johannalle ja alkoi huolestuttaa, että varmasti tästä tulee sanomista. Tämän vuoksi hän joi monta 
tuopillista Power olutta niin, että perillä Visbyssä hän oli olutpöhnässä. Annie kyyditsi Karoluksen Jurin 
ja Disan luokse, kun Agnes ja Karolus eivät oikein tule siedä toisiaan.  



 

 
Gotlannin matkan jälkeen Karolus alkoi suostutella Johannaa, jotta tämä lähtisi matkaseuraksi 
Gotlantiin. Hän yritti vakuuttaa, ettei Disa ole mikään juoppohullu, vaikka onkin mukiloinut Juria. 
Johanna ei uskalla yöpyä tuntemattomassa perheessä. Karoluksen mielestä Nylund-Dixon eivät ole 
tuntemattomia, kun ovat Johannan kaverilistalla eikä ymmärrä, että tämä tuntee heidät vain 
pinnallisesti. Johannaa kiihottaa Jurin etunimi ja ulkonäkö mutta kun tämä on parisuhteessa juopon 
kanssa, niin eipä haluta tavata Juria, kuten hän itse mielessään vatuloi. Hän ei uskalla sano 
Karolukselle, että pelkää juoppo-Disaa. Johanna on jonkin verran chattailut Jurin kanssa. Tämä 
vaikuttaa pintapuolisin ihan mukavalta mutta melko aralta. Johannaa ilahduttaa, kun Juri osaa 
muutaman sanan Kainuun murretta. Johannan mielestä Jurin ulkonäössä on paljon samankaltaista 
kuin Juha Janatuisessa, ainakin profiilikuvan perusteella. Jurilla on suklaanruskea lyhyt tukka, kun 
taas Juha on vaalea, kuten Johannakin.  
 
Karolus yritti houkutella Johannaa mukaan Gotlantiin. He voisivat mennä Johannan autolla niin, ettei 
Gotlannissa tarvitse kerjätä kyytiä. Karoluksen mukaan Juri haluaisi tavata Johannan. Kyllä myös 
Johanna haluaisi tavata tämän lutusen jätkän mutta ongelmana on arvaamaton juoppo-Disa. 
Juopothan voivat tulla mustasukkaisiksi. Tämä varoajatus on kummallinen, kun vuonna 3008 Johanna 
uskalsi flirttailla Anatolille, vaikka myös tällä on juopon geenit omaava tyttöystävä.  
 
Johanna puolestaan ehdotti Karolukselle, että tämä lähtisi matkaseuraksi Sassnitzin risteilylle. 
Katamaraani pistäytyy muutaman minuutin Visbyssä. Karolus puoliksi lupautui lähtemään mukaan ja 
voisivat jakaa hytin, jotta tulisi halvemmaksi.  
Johanna alkoi salaa itse mielessään unelmoida romanttisista hetkistä idolinsa kanssa, että kuinka voisi 
olla rinnat paljaina ja uppoutua jätkän läskien poimuihin. Ehkä Karolus rakastuisi niin, että akkakammo 
poistuisi, ajatteli Johanna.  
 
Marsin lopulla, eräänä tiistaipäivällä, kun Johanna tavalliseen tapaan Korjaajaryhmässä kirjoitteli 
kirjoituslaitteella anonyymejä lemmenloruja, joihin hän sai inspiraatioita ikivanhoista 
suomalaisiskelmistä. Hän lainasi kertosäettä Matin ja Tepon biisistä Täyttä kultaa, jossa lauletaan, että 
sydämesi on puhdasta kultaa. Enää harva on kuullut kyseistä kappaletta eikä edes tiedä mitään 
Ruohosen veljeksistä mutta Johanna sattuu tietämään, sillä Kainuussa Matin ja Tepon biisit ovat 
suuressa huudossa, ei mitään listahittejä vaan hyvin tunnettuja. Moni kainuulaisbändi on yhä 
uudelleen levyttänyt Ruohosen veljesten kappaleita ja esittävät ne Kainuun murteella.  
Nyt Johanna istui Korjaajaryhmän isossa salissa ja naputteli kirjoituslaitteella Matin ja Tepon Täyttä 
kultaa kappaleen kertosäkeitä osittain Kainuuksi ja Hämeeksi. Totta kai hän ajatteli Karolusta mutta 
sitä hän ei uskalla paljastaa. Jätkähän on monesti sanonut, että he ovat vain kavereita kaveripohjalta. 
 
Pitkulaisen pöydän toisella puolella Karolus ja Nino värittivät pääsiäisterveisiä kuvalaitteisiin, jotka 
tullaan jakamaan vanhainkoteihin sekä Honkamäen dementia-asuntolaan. Kuvalaitteisiin oli kytketty 
tablettitietokone, jonka avulla jätkät värittivät kuvalaitteiden värittömät pääsiäiskuvat.  

 
Johanna laittoi kirjoituslaitteen seinähyllylle tuomaan iloa ohjaajille ja duunareille. Samaan 
kirjoituslaitteeseen hän on monesti kirjoitellut lyhyitä tarinoita. Joskus on mukava kirjoittaa tarinoita, 
kun on tottunut sanelemaan, kuten Johanna tapaa ajatella.  
Joskus Karolus on tuhahtanut, ettei tämä kirjoittelisi kirjoituslaitteeseen koska silloin sen 
tallennusmuisti täyttyisi. Ohjaajat eivät ole kieltäneet Johannaa kirjoittamasta tarinoita laitteeseen. 
Heistä Johannalla on ihana mielikuvitus.  
Johanna ei uskalla vanhemmilleen kertoa, että täissä tapaa luppoajalla kirjoitella ja sanella 
kertomuksia, kun yhä mielessä kummittelee Jokioisten potkut sekä kesätyönaikaiset sepitykset. 
Vanhemmat todennäköisesti huolestuisivat, että kohta olisi varmasti edessä hirveät käräjöinyt.  
Anna ja Antti pelkäävät Daily Activity ohjaajia koska nämä ovat korkeasti koulutettuja eräänlaisia 
sosiaalityöntekijöitä. He myös pelkäävät olla tekemisissä Olli-Karin kanssa juuri samasta syystä, kun 
ei tiedä kuinka herrojen ja narrien kanssa jutella. Kertaakaan he eivät ole tavanneet tyttären ohjaajia.  
Anton-Kari, Simo, Esa Hirvi ja Pertti Anttila ovat tavanneet muiden duunareiden vanhemmat.  

 
Muutaman päivän kuluttua, samalla viikolla, Karolus katsoi kirjoituslaitteelta, että mitä se hassu blondi 
oli kirjoittanut niin hartaudella. Hän hätkähti, kun alkoi lukea rakkausrunoja kultaisesta sydämestä.  



 

Hän hiffasi, että runot kertoisivat hänestä ja tuli hieman happamaksi. Hän ei maininnut Johannalle 
mitään runoista vaan antoi kirjoituslaitteen Ninolle ja väitti, että sen kainuulaisblondin runot kertoisivat 
hänestä. Nino ilahtui koska hän on monesti keskustellut vanhempiensa kanssa siitä avuliaasta ja 
kiltistä kainuulaistytöstä, joka auttaa tiistaisin Korjaajaryhmässä. Mooses ja Maija-Erika Alppila ovat 
sitä mieltä, että pojan tulisi aloittaa parisuhde Johannan kanssa koska Tuija on aivan liian passiivi eikä 
juuri koskaan tapaile poikaa. Useimmin Nino ja Johanna ovat toistensa kanssa tekemisissä. He ovat 
monesti kahvitelleet toistensa luona. Johanna asuu ihan kävelymatkan päässä. Nino on niin laiska, 
ettei jaksa kävellä Johannan luokse mutta Johanna tapaa silloin tällöin sunnuntai-iltapäivisin käydä 
kahvittelemassa Nino kolmosen luona. Hän on ihastunut Ninon luona kanelinmakuiseen kahviin. 
Tämän vuoksi Johanna on antanut Ninolle kainuulaisen iskelmäkappaleen, jossa joku Jyri laulaa 
päiväkahvinaisesta. Laulussa Jyri laulaa, että ensi kerralla nainen saa kunnolla vilauttaa, kun tulee 
juomaan päiväkahvit. Ninosta kyseinen biisi sopii kuin nakutettu. Lisäksi Johanna on antanut Ninolle 
Elmo Fransun Kukkubum biisin ja vihjailee tunteistaan Elmo Yrjölää kohtaan.  
Ninosta olisi tosi söpöä, jos Elmosta ja Johannasta tulisi pari. Hänen mielestänsä molemmat ovat yhä 
veitikoita, vekkuleita. Johanna ja Nino tapaavat kahden kesken tirskua Elmosta. Johanna tapaa usein 
esittää vakiokysymyksen, että kuka on veitikka ykkönen, veitikka kakkonen ja kolmonen. Tähän Nino 
kolmonen tapaa vastata kikattaen, että Elmo on veitikka yksi ja Johanna on kaksi. Itse asiassa myös 
Nino on melkoinen veitikka.  
 
Myös Karolus on samaa mieltä Ninon vanhempien kanssa, ettei Tuija ja Nino ole oikea pari, kun eivät 
edes tapaile. Hänen mielestänsä Alppilan tulisi naida Johanna.  
 
Töiden jälkeen Karolus soitti Johannan takkipuhelimeen, että mitä mieltä hän on Ninosta.  
Johanna, joka oli parhaillaan talsimassa kotia kohti, vastasi takkipuhelimen langattomaan mikrofoniin: 
”Juu, se on ihan mukava kaveri!” Karolus jankutti: ”Juu, juu, mutta tykkäätkö Ninosta, että voisitko olla 
tämän tyttöystävä?” Johanna vastasi änkyttäen samalla, kun munasolu alkoi aktivoitua, kun kuuli 
monta kertaa tämän kiihottavan nimen: ”Kykyky… kyllä mie tykkään mutta sillähän on jo Tuija!” 
Karolus sanoi: ”Mutta he eivät juuri milloinkaan tapaile mutta sä ja Nino tapailette useammin eli teistä 
tulisi hieno pari.” Johanna kiihottui valtavasti. Muutenkin hän kiihottuu Nino-nimestä. Johanna lupasi 
miettiä asiaa ja keskustella asiasta Ninon kanssa. Hän sai sellaisen käsityksen, että Ninon ja Tuijan 
suhde olisi päättymässä mutta näin ei asia ole. Nino rakastaa hullun lailla Tuijaansa. Hän myös tykkää 
Johannastakin niin, että töissä tapaa leikillään tökkäillä tätä sormillaan ja sanoa piip. Tästäkin Johanna 
kiihottuu ja hänelle muistuu mieleen lappeenrantalainen leikki koskin viimeiseksi. Sitä hän usein leikki 
Nino ykkösen kanssa eli kosketus leikit vaikuttavat olevan kaikkien Ninojen huumoria. Ehkä myös Nino 
kakkonen eli Järvimerkki tykkäisi tökkäilystä.  
Myös töissä ruokatunneilla Café Sunerissa Nino ja Johanna tapaavat usein halata. Tämä on vain 
kaverihalauksia. Ninon tapaa myös kutitella Johannaa mahasta, kun tietää tämän kutiavan sieltä. 
Johanna yrittää väittää, ettei olisi herkkä kutiamaan mutta Nino kutitellessa tapaa naurahtaa: ”Joo, sä 
pullistat eli sä kutiat!” Nino on varma, että Johannan G-piste on pallean kohdalla.  
 
Tässä eräänä sunnuntai-iltapäivällä, kun Johanna kävi Ninon luona iltapäiväkahvilla, niin silloin he 
istuivat olohuoneen sohvalla ja pitkään halasivat toisiaan. Tämä kiihotti Johannaa, kun vihdoinkin sai 
halata ihka oikeaa Ninoa. Nino kertoi, että vanhemmat tykkäävät kovasti hänestä ja hyväksyisivät 
Johannan tyttöystäväksi. Tämäkin kiihotti Johannaa ja lupasi miettiä asiaa. Johanna saattaisi ottaa 
Nino Alppilan ukoksi mutta yksi asia kummittelee; jätkän narkolepsia sekä toimintarajoitteisuus. Jos 
Alppilan tilalla olisi Backman, niin silloin olisi helpompi sanoa kyllä isolla koolla. Nino vastasi, ettei 
asialla ole kiirettä ja jos Johanna päättäisi olla tyttöystävä, niin silloin hän lopettaisi suhteen Tuijan 
kanssa. Tähän Johanna sanoi, että silloin Tuija varmasti murtuisi. Nino oli varma, että Tuija 
ymmärtäisi. Samana sunnuntaina he halasivat ja lopulta Johanna kiihottui niin paljon, että riisui 
paitansa. Myös Nino riisui oman paitansa ja kehotti koskea pippeliin. Johanna ei oikein uskaltanut, kun 
on lukenut lukulaitelehdistä, kuinka pervot kopeloivat munia mutta lopulta Nino onnistui ylipuhua 
kiimaisen Johannan koskettaa pippeliä, joka tuntui kylmältä ja jäykältä. Sitten Nino yritti opettaa 
Johannalle suutelun aakkosia. Johanna ei oikein uskaltanut kielisuudella, kun koko ajan mielessä 
pyöri, että jätkän suussa on ollut Tuijan kieli. Hän ujosti kosketteli huulillaan pojan lämpöisiä huulia.  
 
 
 
 



 

Eräänä sunnuntaiaamulla. kevättalvella, Karolus lähetti kummallisen epämukavan tekstiviestin 
Johannalle; Mä skippaan risteilyn koska en tunne samanlaisia tunteita sua kohtaan enkä halua olla 
enää kaverisi… Viesti järkytti Johannaa koska siinä on Anatolin maku, tismalleen samanlaista sontaa, 
ajatteli mielensä pahoittanut Johanna. Hän ei osannut odottaa tällaista kakkaa Karolukselta, jätkä, 
joka otti niin hienosti hänet vastaan Korjaajaryhmässä aloittaessa, ajatteli hän. Ryhmä, joka toimi 
eräänlaisena turvasatamana pahimman Anatoli nimisen myrskyn aikana. Alkaako nyt Karolus-myrsky 
ajatteli Johanna. Koko aamupäivän Johanna itkeskeli, kun Karolus yhtäkkiä perui risteilyn. Kyllä hän 
tietää, että ilman tursakkeita olisi paljon helpompi matkailla, mutta kun Anttila oli puoliksi luvannut.  
Pikkuhiljaa Karolus Anttila alkoi joutua Johannan tursakelistalle. Onneksi Johannan sydämessä on 
tällä hetkellä kolme ihanaa jätkää; Elmo, Zanttu ja Uuno. Jollain tasolla hän rakastaa Ninoa. Johannan 
sydän on ikuisesti Ninojen rakastajaelin.  

 
Johanna kävi tavalliseen tapaan Lexuksen ostoskeskuksen automaattikioskilla lataamassa 
kainuulaisen iltapäivälukulaitelehden ja sitten meni kotiin lukemaan itkuisilla silmillä. Kello 12 hän meni 
tavalliseen tapaan vanhempien luokse syömään, lukemaan loput lukulaitteesta ja sitten jätti sen isälle 
ja äidille luettavaksi. 
Johanna kertoi isälle ja äidille, että se korjaajaryhmäläinen, joka asuu tuossa Hietalassa, ykskaks 
perui risteilyn. Anna ja Antti lohduttivat itkuista tytärtään, että on paljon helpompi olla risteilyllä ilman 
tuollaista kusipäätä, joka lupaa ja sitten peruu lupauksensa. Ei sellainen ole oikea kaveri, sanoi Anna 
samalla, kun latasi täysautomaattisen tiskikoneen. 

 
Kello kolmen maissa, kuten yleensä, Johanna otti puhtaat vaatteet mukaansa ja lähti kotiin ja samalla 
mietti, että miksi Karolus teki näin.  
Alkuillasta hän kävi potkulaudalla Hietalassa, jos näkisi Karolusta, jotta voisi kysyä, syyn moiselle 
viestille. Hän ei nähnyt jälkeäkään koko jätkästä, joka on alkanut pikkuhiljaa mutta varmasti joutua 
Johannan mulkerolistalle, lista, joka on pahempi kuin tursakelista. Tursake Johannan mielestä on 
sama kuin toimintarajoitteinen mutta mulkero on sama kuin täyshullu. Anatoli on mulkeroiden mulkero. 
Karolus alkaa olla mulkeroiden kokelas. Kaikkea tätä hän ajatteli samalla, kun potkutteli potkulaudalla 
Viherpolkua pitkin. Hietalan ja Vironmäen rajalla pyörätien varrella on Västäräkin leikkikoulu. Toisella 
puolella on Zumilan pienteollisuusalue. Hietalantien toisella puolella on pyörätieosuus, jonka varrella 
häneltä katkesi yläetuhammas silloin leikkikouluaikaan. Joka kerta, kun hän potkittelee tässä kohti, niin 
tulee hampaankatkeamismuisto. Hän ei käsitä, että miksi alkoi pyörittää ojanpenkereeltä betonirullaa. 
Se oli hetkellinen päähänpisto kuten pikkulappuset Jokioisissa, IP-esto sekä poskipusu, ajatteli 
Johanna. Pikkulappuset aiheuttivat potkut mutta IP-eston kanssa hänellä oli tuuria, helvetillinen onni, 
kun osasi oikealla lailla valehdella raskauttavien asianhaarain vallitessa, ajatteli Johanna. Poskipusu 
ei ollut kovin vaarallista mutta erittäin haitallista hänen omalle lompakolleen. Jälleen hänelle tuli 
mieleen, että viisisataset eli tuhat euroa pitäisi hakea, ajatteli Johanna samalla, kun tuli 
pyörätieristeykseen. Hän kääntyi vasemmalle. Jonkin ajan kuluttua oikealla puolella on Hietalan 
seurakuntatalo. Siitä hänelle muistui mieleen ukin ja mummon muistotilaisuus.  
Sitten hän tuli Runkokummuntielle, jonka toisella puolella pyörätie jatkuu. Hän kääntyi oikealle ja 
potkitteli Treffi Fastfoodin ohi rivitalo- ja paritalo alueelle. Hän pujotteli talojen välistä kohti Karoluksen 
taloa. Perillä hän ei kehdannut soittaa ovikelloa, kun ei halua olla yhtä härski kuin Pedra.  
Johanna pelkää Karolusta, kun tämä on hapan. Helpompi olisi kesyttää karhu kuin Karolus Anttila, 
ajatteli Johanna samalla, kun katsoi työkaverinsa kotiovea. Ikkunoissa ei näkynyt liikettä eikä hän 
kehdannut kurkkia ikkunoista. Sehän olisi kotirauhanrikkomista niin, että tutun rikoskytän rinnat 
nytkähtäisivät pystyyn, ajatteli hän.   
Nyt Johanna pelkää, kuin Ebolaa jos Karolus tekisi kaverilista Brexitit. Oikeastaan hänen itsensä tulisi 
poistaa tuollainen mulkero kaverilistalta mutta siihen hän ei kykene. Jokainen listalla oleva on hänelle 
pyhä. Yksi tuoreista tulokkaista on Elmo. Hän alkoi vatuloida, että ehkä tämä olisi se oikea. Elmon 
kanssa ei ole tullut riitaa, ajatteli Johanna samalla, kun kääntyi takaisin. Hän potkitteli kotiin 
Runkokummuntien vartta, jossa kulkee pyörätie. Johannaa ärsyttää, kun jotkut pyöräilijät ja 
potkulautailijat kulkevat autotiellä, vaikka pyörätie olisi vieressä.  

 
Net-Gallery alkaa muistuttaa enemmän ja enemmän alkuaikojen Facebookia. Äskettäin naamakirja 
lakkautettiin lopullisesti koska yhteisöpalvelu oli menettänyt liikaa käyttäjiä. Facebook ei enää kykene 
poistamaan nettitrolleja, niinpä oli parasta lakkauttaa paska, kun siitä ei enää ole hyötyä Amerian 
liittovaltiolle.  



 

Amerian liittovaltio aikoo yrittää keskittyä trollaamaan uudessa Net-Galleryssa, kun siellä on enemmän 
käyttäjiä.  
Vähän ennen Facebookin lopettamista, yhteisö vaihtoi joksikin aikaan nimensä FB8:ksi. Sitten sekin 
lakkautettiin, kun käyttäjät pakenivat kilpailijalle. Osa käyttäjistä kokonaan hylkäsivät sosiaalisen 
median samalla, kun naamakirja lopetettiin. Kaksi heistä ovat Anna ja Antti. 
He päättivät olla hankkimatta Net-Gallery tiliä koska sehän on herrojen kotkotuksia ja venäläistä 
hapatusta, kuten Anna tapaa vitsailla. Heitä hieman huolettaa, kun tytär on siinä uudessa somessa. 
Kunhan vaan ei kirjoittelisi älyttömyyksiä, kun siellä on myös sukulaisia, on Anna sanonut. Johanna on 
ratkaissut sukulaisongelman; luonut sukulaislistoja, joista toiseen hän on laittanut uteliaat tuutit kuten 
Kakadu, Frida, Eeka sekä Siirin lapset. Kyseisellä sukulaislistalla olevat eivät näe kaikkia postauksia.  
 
Anna ja Antti alkoivat keskittyä bloggaamiseen Kivinen Areenalle. Välillä he julkaisevat videoblogeja.  
Osa blogeista he kirjoittavat englanniksi, jotta Stenigit ymmärtäisivät. Myöskään Anders ja Annki eivät 
aio liittyä uuteen someen samasta syystä kuin Antti ja Anna.  
 
Annalla on sääblogi, jossa hän kirjoittaa joistakin isommista tekemisistä. Antti puolestaan kirjoittaa, 
että miltä tuntuu olla eläkeläinen Brandia Automobilen konkurssin jälkeen. Nuoremmat työntekijät 
joutuivat kouluttautumaan uudelleen uusille aloille. Antilla oli onnea, kun eläkeputki on lähellä. 
Lehdistö kiinnostui hänen blogistansa ja kysyi, jos sitä saisi siteerata. Antilla ei ollut mitään sitä 
vastaan, siteeratkoon, ajatteli Antti Kivinen.  
 
Nyt on kiva olla eläkkeellä, kun lapset ovat aikuisia. Vaikuttaa siltä, että vanhin tytär vihdoinkin on 
aikuistunut, kun ei ole kuulunut valituksia. Tämä valitustyhjiö on piinaavaa. Aikaisemmin on näyttänyt 
siltä, että tyttö olisi aikuistunut mutta sitten pitkän hiljaisuuden jälkeen tulee pommin lailla hirveä 
syyteryöppy. Pahimmat syytepommit ovat Jokioisten potkut ja örisemiset. Nyt vaikuttaa siltä, että tyttö 
on lopettanut örinät. Ainakaan Siivekkääntiellä käydessä tämä ei ole örähdellyt. Kyllä Antti ja Anna 
ovat panneet merkille joitakin muita kummallisuuksia, kuten hirveä sähinä, kun tätä neuvotaan 
esimerkiksi vaatetuksesta. Tytöllä on usein housunvetoketju auki sekä pusero survottu housuun. Myös 
tämä röksöttää likaisissa vaatteissa, vaikka äiti pesee tämän vaatteet. Vaikuttaa siltä, ettei Johanna 
katso itseään peilistä, on Anna monesti vatuloinut.  
 
Tänään Karolukselta ei tullut nettipelipyyntöjä. Johanna tunsi levottomuutta eikä pystynyt keskittymään 
kertomusten saneluun. Hän pakonomaisesti vähän väliä kirjautui Net-Galleryyn, ettei Anttila olisi 
tehnyt Brexitejä.  
 
Maanantaina töissä Johanna kysyi Karolukselta, että miksi hän perui risteilyn. Hän vastasi 
vastahakoisesti, että syynä oli runo, jonka hän sattui löytämään kirjoituslaitteelta. Johanna punastui ja 
alkoi kainuulaisella korostuksella selittää: ”Juu, se ei koskenut sua vaan yhtä toista jätkää!” Karolus 
rauhoittui ja kysyi: ”No, onks se Nino?” Johannan oli pakko nyökätä hyväksyvästi, jotta kaveri 
rauhoittuisi. Itse asiassa runo koski Karolusta. Sitä hän ei todellakaan uskaltanut myöntää.  
Johanna ei pelkää Ninoa, paitsi ihan pikkiriikkisen, kun ei halua olla riidoissa yhdenkään Nino nimisen 
jätkän kanssa, kaikkein vähiten Nino ykkösen ja kakkosen. Kyllä hän ihan vähän rakastaa Nino 
kolmostakin. Johannan mielessä nimi kaunistaa tursakettakin. Alppila on hänelle eräänlainen Nino-
korvike. Hän toivoisi, jos tapaisi uuden Ninon, joka olisi normaalirajoitteinen. Ei normaalit jätkät tule 
hakemaan kotiovelta eikä deittisivuilla voi deittailla, että haluaisin Nino nimisen poikaystävän, kuten 
Johanna on vatuloinut.  

 
Syksyllä 3009 kun Johanna alkoi käydä keilahallilla, niin kerran aluksi hän filmasi 
multimediakamerallaan Ninon ja Uunon peliä. Uunoa se ei haitannut mutta Ninoa se hieman ärsytti, 
muttei sanonut mitään. Tästä Johanna kuuli myöhemmin Karolukselta, että Nino olisi vihainen. Silloin 
Johanna huolestui, kun ei halua olla riidoissa yhdenkään Ninon kanssa. Hän kysyi Karolukselta, että 
tohtiiko hän enää olla Korjaajaryhmässä, että onko Nino aggressiivinen. Tähän Karolus naurahti: 
”Haha, eikä ole, Nino on kiltti poika!” Se pitää paikkansa. Nino ei koskaan ottanut filmausta esille 
koska tämä tykkää kovasti Johannasta ja odottaa, jos blondi ilmoittaisi, että tämä olisi valmis 
tyttöystäväksi. Silloin Nino vanhempiensa avulla ilmoittaisi diskreetisti Tuijalle, että he olisivat vain 
kavereita kaveripohjalta.  
Nino Alppila on hyvin kiltti ja nynny. Hän yrittää ryhdistäytyä mutta se on vaikeaa, kun vanhemmat 
eivät halua narkolepsiaa sairastavan pojan yksin liikkuvan myöhään illalla kaupungilla.  



 

Tämä on tehnyt Ninosta säikyn. Pedra Ollipeog tapaa silloin tällöin hyväksikäyttää Ninon kiltteyttä ja 
saattaa milloin tahansa ängetä tämän asunnolle säkättämään. Pedra on samanlainen maanvaiva kuin 
Anatoli oli Johannalle. Tällä hetkellä Anatoli ei ole vittuillut mutta Johannaa vituttaa antamansa 
viisisataset sekä kuskaamiset. Nyt häntä alkaa ottaa pattiin myös Karoluksen kyyditsemiset. 
Johannasta Karolus on kiltimpi kuin Anatoli, vaikka molemmat pata kattilaa soimaan.  

 
Pikkuhiljaa Karolus alkoi rauhoittua. Koko alkukesän hän oli pikkuviileä Johannaa kohtaan eikä 
entiseen tapaan sietänyt vitsin tynkiä. Hän kuitenkin kutsui Johannan, Ninon ja Jillin grillijuhlille. Juhlat 
hän järjesti kotonaan sillä välin, kun ukki matkusti Japaniin tapaamaan veljeään, joka asuu Tokiossa. 
Päivittäin Karolus tapaa soittaa ukilleen kysyäkseen arkivinkkejä. Myös Net-Galleryssa hän tapaa 
kysyä ukilta asioista ihan avoimesti. Karolus on uusavuton, vaikka toinen Februari täytti 
kaksikymmentäyhdeksän vuotta eli on jo aikamies. 
 
Koska ukki on Japanissa, niinpä Karolus päätti järjestää kavereilleen grillikekkerit. 
Karolus on salaisesti ihastunut Jill Anttilaan. Sen hän on kertonut luottamuksellisesti Johannalle ja 
Ninolle. Johannalle hän kertoi syksyllä Halloween-bileiden aikaan. Johanna tuli mustasukkaiseksi, kun 
Karolus on rakastunut Jilliin, muttei häneen.  
Jill ei ole kiinnostunut hössöttäjä Karoluksesta eikä halua tätä poikaystäväksi eli tismalleen sama juttu 
kuin Johannan ja Karoluksen välillä. He molemmat ovat onnettomasti rakastuneita. Harmi vaan, kun 
Karolus ei voisi ajatellakaan ottaa Johannaa akaksi. Jill on monesti ihaillut Ninoa mutta tämä ei ole 
kiinnostunut tästä lihavasta tytöstä. Jill asuu Ninoa vastapäätä eli joskus Nino pelkää olla yksin ulkona, 
vaikka Jill on hyvin kiltti eikä tee väkinäisiä. Nino mieluummin on Tuijansa kanssa kuin läski-Jillin. 
Kaikkein mieluiten hän ottaisi Johannan, jos vain tämä ottaisi ensi askeleen. Pallo on Johannalla.  
 
Karoluksella ei ole grilliä, vaikka järjestikin grillijuhlat. Johanna sai vanhemmiltaan kertakäyttögrillin, 
joka on monta vuotta ollut käyttämättömänä asuntovaunussa. Lomamatkoilla tulee syötyä 
taukopaikoilla, kun modernit Rasta-taukopaikat ovat oikeita palvelukeskuksia niin, ettei huvita alkaa 
tuhertamaan grillin kanssa.  
Grilliä ei saatu syttymään, ei edes bensalla, koska grilli on kostunut ja kuivanut ihan pilalle. Karolus 
kehotti Johannaa soittaa isälle, jotta saisi sytytysvinkkejä. Niin hän tekikin. Hän meni eteiseen 
soittamaan, kun vanhempien kanssa on tullut tavaksi puhua Kainuun murteella. Puhelu kuului 
takapihalle, jossa kaverit istuivat. Heitä huvitti hirveä kainuulainen säkätys. Puhelun jälkeen Karolus 
kehotti alkaa puhumaan Hämeen murteella, kun ollaan Hämeessä. Johanna pahoitti mielensä, kun 
myös Nino puuttui asiaan ja tuki Karolusta. Se teki kipeää Johannan sydämeen, kun ihana niminen 
jätkä sortuu rasistiksi. Johanna koki tämän syrjintänä, muttei osannut puolustautua. Hän sanoi vain, 
ettei vanhempien henkilöiden ole helppoa vaihtaa murretta tai kieltä. Kaverit eivät oikein ymmärtäneet.  
Sitten keskustelu meni takaisin grilliongelmaan. Johanna kertoi, että isä oli sanonut, että grilli on ehkä 
liian vanha ja kostunut. Karolus ehdotti, jos Johanna kävisi Eurolan Coop Okei-huoltamolta ostamassa 
lisää sytytysnestettä. Johanna ei jaksanut lähteä yhden tentun takia, niinpä grillimakkarat lämmitettiin 
mikroaaltouunissa.  
Syönnin jälkeen katsottiin video-USB-kalikka, joka Johannalla oli mukana. Se on dokumenttielokuva, 
poliisin rekonstruktio eräästä lahkomurhasta, joka kiehtoo Karolusta. Kalikan hän on monesti nähnyt 
Johannan luona käydessä, muttei ole ollut aikaa katsoa tätä useita tunteja kestävää dokumenttia. Nyt 
grillijuhliin Karolus kehotti ottaa videokalikan mukaan.  
Ainoastaan Karolus on kiinnostunut dokkarista mutta kaikki muut alkoivat haukotella. Myös Johannaa 
itseäkin haukotutti, kun dokumentissa ei tapahdu mitään. Siinä poliisit kertovat ja välillä kuuluu 
hätäkeskuksen keskustelua. Joissakin kohti on lavastettuja kohtauksia, kuinka skientologipastori 
Helga Änkerö ampuu laserpistoolilla aviomiehensä, joka on alkanut kyseenalaistaa lahkon toimintaa. 
Hän ampuu myös perheen lastenhoitajankin.  
Johannaa hieman örisyttää, kun kuulee pastorin sukunimen, kun se muistuttaa Inkeriä eli assosiaatio 
paskanimeen. Onneksi hän pystyi pitää örinät mahassa tai muuten olisi joutunut kavereiden kesken 
huonoon valoon.  
Dokumenttia katsoessa Nino istui nojatuolissa. Johanna, Karolus ja Jill istuivat kolmeistuttavalla 
sohvalla. Karoluksen sylissä oli viihderobotti.  
Jill ja Nino pelleilivät, kun eivät jaksaneet keskittyä tähän pitkäveteiseen dokumenttiin. Karolus yritti 
keskittyä mutta se oli vaikeaa, kun koko ajan Jill tökki leikillään Ninoa kylkeen ja sitten tämä 
puolestaan kutitteli Jillin varvasta.  
 



 

Johanna tunsi hieman mustasukkaisuutta, kun Jill istui Karoluksen vasemmalla puolella vaikka itse 
istui tämän oikealla puolella. Hän myös tunsi mustasukkaisuutta, kun Nino pelleili Jillin kanssa. 
Johanna haluaisi aina kujeilla kaikkien Ninojen kanssa. Karoluksen kanssa hän ei uskalla pelleillä, ei 
ainakaan nyt, kun tämä on hitusen rauhoittunut, mutta yhä happamuus paistoi läpi. Johannaa myös 
vilutti, kun oli ottanut liian vähän vaatteita. Päivällä oli melko lämmintä mutta illalla alkoi viilentyä. 
Karolus lainasi ruskean karvaviitan ja kysyi pilke silmäkulmassa: ”Tiedätkö mikä tämä on?”, johon 
Johanna: ”Mimimi mikä, en tiiä!”, johon Karolus: ”Juu, se on Karoliinan vitun karvaviitta, jonka mä 
tässä kerran pöllin siltä, haha!”. Johannaa alkoi naurattaa ja kietoi karvaviitan hartioilleen. Tuntui 
mukavan lämpimältä, ajatteli Johanna. Hänelle tuli mieleen, että näköjään muutkin tekevät löytöjä E-
Storesta. Kotiin lähtiessä Johanna antoi takaisin karvaviitan ja kehotti antaa sen takaisin Karoliinalle. 
Karolus vain tuhahti: ”Se on vain eräänlainen pitkäaikainen laina.”  
Johanna kyyditsi Ninon ja Jillin koteihinsa. Onneksi molemmat asuvat vastakkaisissa taloissa niin, 
ettei tarvitse ajella ympäri kaupunkia. Ennen grillijuhlaa Johanna oli vitsaillut Karolukselle, että Nino 
voisi ratsastaa hänen selässänsä, jolloin Karolus purskahti nauramaan, melkein samanlainen 
räkänauru, kun he olivat sähkösuutarin edustalla.  
Johanna siteerasi erään kainuulaislaulaja Erkka Antinpojan biisiä Vanaha mies hunningolla, jossa 
kertosäe menee tähän tyyliin; Autossa liikkuvassa sua himosin, kuinka sulla ratsastin… 
Biisistä Johannalle tulee Karolus mieleen, kun Erkka on melkein yhtä tukeva ja melkein samanlainen 
sukunimi.  
Biisin nimi antaa assosiaatioita Karoluksen avoimeen some viestiin, jonka tämä oli muutama päivä 
sitten kirjoittanut ukilleen; tämä vanha mies haluaa talousvinkkejä. Tämä kuulosti hassulta, kun 
Karolus on vasta kolmekymppinen. Tietenkään Johanna ei peukuttanut postausta, kun viesti ei 
kosketa häntä.  
 
Yhä maanantai-iltaisin Johanna ja Karolus käyvät Kipinän iltatoiminnassa. Johanna hakee Karoluksen 
kotoa, kun tällä on pimeän pelko. Alkuillasta ei vielä ole pimeää, mutta kotiin mennessä on jo hyvin 
pimeää. Tosin Anttila voisi mennä bussilla mutta, kun Kivinen on jo lellittänyt tämänkin työkaverin 
piloille. Johanna tapaa odottaa pysäköintipaikalla, Kanervatien varrella. Käännytys- ja odotuspaikka on 
kahden talo- ja autotallipitkon välissä. Sivussa on asuinalueen elektroninen kartta, jonka yläpuolella 
lukee korttelin nimi; Lapintiira molemmilla kotimaisilla kielillä. Ihmeenkaupalla Suomi on säilynyt 
kaksikielisenä, vaikka äärioikeisto on monta vuotta ollut eduskunnassa ja muutaman kerran hallituksen 
tukipuolueina. Tätä nykyään eduskunta on senaatin nimellä, joka on jokaisen osavaltion 
paikallisparlamentin nimike.  
Karolusta odotellessa Johanna tapaa tavata Lapintiiran ruotsinkielistä nimeä, Silvertärnan. Hän 
ymmärtää, että Silver on hopea mutta mitä helvettiä tarkoittaa sitten Tärnan, kuten hän tapaa 
vatuloida. Johanna tapaa kutsua ruotsia Skandinaviaksi. Samaa suosittelee myös The Liberals 
puolue, joka on RKP:n manttelinperiä.   
 
Totta kai on rankkaa, kun pitää kuskata aikuista ukkoa. Johanna saa syyttää itseään, kun antaa 
itseään hyväksikäyttää. Tämä on myös Korjaajaryhmän ohjaajien syytä, kun ehdottivat, että Karolus 
voisi käydä Kipinässä Johannan kyydissä. He eivät tulleet ajatelleeksi, että Johannahan asuu 
kävelymatkan päässä eikä tarvitse käyttää autoa. Tämä on kummallista, kun lukeneet ihmiset eivät 
sen vertaa ajatelleet. Karolus lupasi maksaa kyydistä mutta käytännössä se on vaikeaa, kun hänellä ei 
monestikaan ole käteistä. Tämä tuottaa ongelmia, kun hän haluaisi ostaa jotain Café Sunerissa, jossa 
ei voi maksaa kortilla. Ideana on se, jotta toimintarajoitteiset oppisivat käsittelemään käteistä rahaa.  
 
Ainoat kaverit, jotka eivät hyväksikäytä Johannaa, ovat Uuno ja Nino. Joskus Johanna on 
kohteliaisuuttaan kysynyt heiltä, jos tarvitsivat kyytiä mutta useimmiten he tyytyvät bussikyytiin tai 
kävelemään. Nino kulkee useimmiten bussilla, kun on laiska ja toiseksi usein valittaa polviaan. 
 
Viime aikoina Karolus on hypännyt Kipinän yli. Silloin Johannalle on helpompaa, kun voi kävellä sinne 
ja lähteä silloin, kun huvittaa. Hän käy Kipinässä Zantun vuoksi. Hän alkaa tuntea ihastusta tähän 
lihavaan jätkään. Kun Karolus ei ole ollut läsnä, niin Johanna on Zantulle keventänyt sydäntään, että 
Karolus on epäreilu ja perui lupauksen lähteä matkaseuraksi. Zanttu ymmärsi Johannaa ja hänenkin 
mielestänsä herra Anttila on kummallinen eikä luota tähän. Zanttu tykkää kovasti Johannasta ja 
saattaisi ottaa tämän akaksi, jos vain Johanna olisi jämerämpi. Zantusta tuntuu hyvältä, kun Karolus ei 
ole läsnä koska tämä enimmäkseen tuijottaa Jillin riippurintoja.  



 

 
Johanna tahtoisi kovasti halata Zanttua, kun tämä on niin halattavan suloinen, muttei uskalla, jos tämä 
pahastuisi. Tuskin hän pahastuisi, kun usein halailee Jillin kanssa. Myös Jill on halaushullu ja saattaisi 
halata jopa Johannaa.  
 
Kevään aikana, kun Karolus ei ollut läsnä, niin Kipinäporukka kävi syömässä Someron grillillä. He 
menivät Kipinä vetäjä Annika Tammesaaren autolla. Oli hyvin ahdasta, kun Zanttu ja Jill ovat hyvin 
lihavia mutta sopu sijaa antaa.  
 
Johanna on alkanut toipua ihastuksesta Karolusta kohtaan, kun on hiffannut tämän kummallisuudet.  
Jos alkaa esimerkiksi laulaisi vanhaa klassikkorallatusta Kumipallona luoksesi pompin, niin jo siitä 
Karolus tuhahtaa ja alkaa kuvitella, että se olisi vihjaisu hänen liikalihavuudestansa. Herra Anttila on 
melkoinen mielensä pahoittaja. Hän inhoaa myös Johannan löytämää Capella-rallatusta, jossa neljä 
naista rivissä ylistää Karolus nimeä. Nino pitää kovasti kyseisestä rallatuksesta ja tapaa rallatella 
Karolukselle heti, kun tämä alkaa laulaa APOA:n Nino Ballerino biisiä.  
 
Töissäkin Johanna näkee muutaman kerran Zanttua, Jilliä sekä muita Kipinä-jengiläisiä, kun 
Vaihtoehtoryhmän tilat sijaitsevat Forssan apua vastapäätä.  
 
Lukulaitelehti Silmästä on tullut hyvin suosituksi eikä Forssan avun tilat oikein riitä. Vaihtoehtoryhmällä 
on isommat tilat ja parempi tietokone sekä multimediakamera.  
Tässä joku aika sitten lukulaitelehtiryhmää uudistettiin ja uudelleen perustettiin. Toimitukselle tehtiin 
tilat Vaihtoehtoryhmän tiloihin, ryhmän tietokonenurkkaukseen, joka on ympäröity suurilla verhoilla.  
Ryhmä alkoi kokoontua kerran kuussa. Tämän uuden lukulaitelehtiryhmän perusti Vaihtoehtoryhmän 
Soili Saittinen, Snadi-Papa Jussila ja Antero Antikainen. Snadi-Papalla on musta lyhyttukka, josta 
Johanna saa jostain syystä assosiaatioita piruun, vaikka mies on ihan mukava, kohtalaisen 
humoristinen. Laiha pitkäkasvuinen Antero on usein erittäin aurinkoisella tuulella. Lehtiryhmään liittyi 
myös Esa Paddington, joka sai oman kolumnin. Johanna saa jatkaa jatkokertomusten julkaisua. 
Ensimmäisessä lehtipalaverissa oli mukana myös Zanttu, muttei kehdannutkaan alkaa tuottaa sisältöä 
lukulaitelehteen. Lehti nimettiin uudelleen Silmänräpäykseksi.  
Ensimmäisessä kokoontumisessa oli mukana myös Anton-Kari mutta sitten luovutti lehtityön 
duunareille. Anatoli ei enää kehtaa tuottaa sisältöä, kun ei halua nähdä kaunista Johannaa. Yhä 
hänellä on suurkiima. Psykologitkaan eivät pysty poistaa häneltä ihastusta.  
 
Johanna päätti aloittaa tässä uudistuneessa lukulaitelehdessä Akka Kakkanen kertomuksen 
julkaisemisen. Hänen ei tarvitse joka kerta kirjoittaa, vaan poimia otteita valmiista kertomuksesta. 
Hänen pitää muokata kertomus sisäsiistimmäksi, ettei herkät toimintarajoitteiset sekä kukkahatut 
mieltään pahoittaisi. Aivot toivoa täynnä sekä Salatut elimet kertomukset ovat aivan liian pitkiä sekä 
liian härskejä. Ei koskaan tiedä kuinka kauan Sunerin rahahanat ovat auki lukulaitelehtiryhmälle, on 
Johanna ajatellut. Uuteen Silmänräpäys lukulaitelehteen tulee myös paljon runoja sekä 
ruokareseptejä, jotka muut toimittajat laativat. Jokainen saa itse päättää, että käyttääkö oikeaa nimeä 
vai nimimerkkiä. Johanna päätti käyttää nimimerkkiä The JK, ettei Olli-Kari huomaisi ja sitten läpättäisi 
Janettelle. Sitten kertomusten sepitys kiirisi koko suvun tietoon. Johanna pelkää, että isä ja äiti 
nuhtelisivat, ettei töissä pidä sepittää satuja. Johanna on saanut trauman kesätyönajoilta sekä 
Jokioisten potkuista. Vuoden 3003 naapurin valitus ei yhtään asiaa helpota, kun isä ja äiti luokittelevat 
sepitykset lapsellisuuksiin. Tämän vuoksi hän ei oikein pysty lähettää kertomuksiaan kustantajille. 
Ajatella jos kustantamolta tulisi kirje tiistaina, jolloin isä on siivoamassa ja huolestuisi. Näin Johanna 
tapaa usein vatuloida.  
 
Lukulaitelehtiryhmä päätti alkaa jakaa Silmänräpäys -lukulaitteita myös vanhusten palvelutaloihin sekä 
pääkirjastoon.  
Simo alkoi kutsua Johannaa oikeaksi toimittajaksi ja kirjailijaksi. Johanna ei voi olla varma, että onko 
tämä oikeaa kehua tai pelkkää perseennuolemista.  
Simo on monesti kehunut Salatut elimet kertomusta, jossa hän on hoksannut henkilön, joka parhaiden 
kuvaa häntä itseään. Hän hieman pahastui, kun kyseistä hahmoa Johanna kutsuu ihilistiksi. Simo ei 
tiedä mitä tämä Kivisten sisäpiirislangisana tarkoittaa mutta aavistaa, että se olisi jotain negatiivistä. 
Hän on tietoinen, että aluksi, silloin 3008, oli ollut liian virkaintoinen sekä pedantti. Nyt Simo yrittää olla 
suvaitsevaisempi ja antaa Johannalle vaativampia työtehtäviä.  



 

 
Main alussa Karolus päätti vielä kerran yrittää suhdetta Karoliinan kanssa, koska tämä koko ajan 
jankutti, että he palaisivat yhteen. Hän kaipaa Juliania ja väittää, että hänen tyttärensä Juulia olisi 
monesti kysellyt Julianin perään. Karoluksesta tuntuu koomiselta, kun kaikki muut paitsi pojan 
biologinen äiti usein kyselee tämän perään. Hän on kahden vaiheilla, että olisiko Karoliinan kanssa vai 
pistäisikö lopullisesti välit poikki.  

 
Main puolivälissä eräänä tiistaina Korjaajaryhmässä päivän viimeisellä kahvitauolla Johanna 
tavalliseen tapaan istui Ninon ja Karoluksen välissä. Nino istui pöydän päädyssä Johannan 
vasemmalla puolella ja Nino istui oikealla puolella. Karoluksen takana on suuri ikkuna, joka on itään 
päin. Ikkunan takana on Kännälä-Hietala bussipysäkki sekä Rixuminkatu. Kadun toisella puolella on 
suuri pysäköintipaikka, sama asfalttikenttä, jossa oli 3000-luvun alussa kaupunkimittelö.  
 
Johanna päätti avata keskustelun ja varsikseen kysyä, että onko Karoliinalla mahtavat stereolaitteet. 
Karolus suivaantui ja tuhahti: ”Miks sä aina höpiset Karoliinasta?”, Johanna vastasi änkyttäen: ”Ihan 
vaan uteliaisuuttani.” ja kosketti Karoluksen käsivartta, jolloin tämä siirtyi tuhisten ja äristen 
kauheammaksi. Johanna pahoitti mielensä ja alkoi itkeä. Nino lohtu halasi. Se tuntui hyvältä, kun saa 
halauksen kaunis nimiseltä jätkältä. Johannan iho oikein huutaa halauksia koko maailman Ninoilta, 
kaikkein mieluiten Nino ykköseltä mutta kyllä kolmosenkin halaus kelpaa.  
 
Kukaan läsnä olleista duunareista ei käsittänyt yhtikäs mitään, että miksi Karolus tuhahti happamasti. 
Johanna oli vain kysynyt ihan asiallisesti tämän tyttöystävän äänentoistolaitteista. Nyyhkyttäen 
pelokkaalla äänellä Johanna pyysi Karolukselta anteeksi, kun oli mennyt utelemaan. Karolus vain 
mutisi: ”Fuck off girl, anna mun olla rauhassa!” Johanna alkoi enemmän itkeä. Hyvin harvoin Johanna 
itkee. Koulussa hän ei juurikaan itkenyt. Viimeksi hän itki syksyllä 3008, kun Anatoli oli epäreilu. Nyt 
toinen tursake on epäoikeudenmukainen. Johannasta tekee pahaa, kun itse on ylikiltti ja kuskaa miten 
sattuu, niin sitten tällaisen kohtelun saa palkaksi.  
Johanna ei voinut tietää, että Karoluksen ja Karoliinan suhde on päättymässä. Usein Karolus on 
läpättänyt kaiken moista tyttöystävästään eli helposti saa sellaisen käsityksen, että heidän välinsä ovat 
erinomaiset.  
Nino kehotti itkevää Johannaa siirtymään ohjaajien konttorinurkkaukseen keskustelemaan 
tapahtuneesta Pertin ja Esan kanssa. Johanna meni konttorinurkkaukseen ja istahti korituoliin, joka on 
lasiseinän vieressä. Hän kertoi Pertille tapahtuneesta. Pertti lohdutti, että Karolus on sellainen, kun se 
on ja kaikki on hyvin. Pertti kehotti mennä Café Sunerin puolelle juttelemaan Uunon ja Elmon kanssa.  
Niin hän tekikin. Hän istahti kahvilan nurkkasohvalle, jossa kahvilan jätkät jo istuivatkin. Pertti tuli 
perässä ja sanoi kahvilan duunareille, että Johanna on surullinen, kun Karolus on ollut epäreilu.  
 
Elmo laittoi lohdutukseksi käden Johannan reidelle ja sanoi: ”Mä oon aina tukenasi.” Johannasta tuntui 
ihanalta Elmon kosketus. Hän alkoi enemmän ja enemmän ihastua tähän lyhytkasvuiseen 
kirppumaiseen jätkään, joka on lihomaan päin. Uunokin lohdutti Johannaa: ”Karolus on se mikä on 
eikä siitä tarvitse välittää.” Johannaa olisi haluttanut halata Elmoa ja Uunoa, muttei uskaltanut, kun 
kaksi entistä idolia ovat aiheuttaneet syvän hapankauhun.  
Johanna on iloinen, kun Elmo on aloittanut kahvilassa. Hänen harmiksensa myös Tatjana iloitsee 
samaa ja usein ruokatunnilla tapaa flirttailla Yrjölälle ja Kiukulle. Tämä tuntuu Johannasta pahalta, kun 
itse haluaisi olla kanana tunkiolla.  
 
Elmosta Johannalle tulee mieleen laulaja, Elmo Fransu ja tämän teinirallatus, Kukkubum. 
Johanna ei uskalla kertoa Yrjölälle tämän laulaja kaimastaan. Johanna ei tiedä, että Elmo on tietoinen 
kyseisestä laulajasta. Hän tapaa usein kotona kuunnella Kukkubum kappaleen smurffiversiona netin 
videosivustolta. 
Elmolla ja Uunolla kävi kovasti sääliksi Johanna-rukka. He tietävät, että aikaisemmin Anatoli oli 
samalla tavalla hyväksikäyttänyt häntä. 
 
Karolus alkoi katua, kun tuhahteli tuolla lailla ja hänelle tuli ahdistava tunne; tuli käyttäydyttyä kuten se 
ryssä-Anatoli. Hän ei halua tulla verratuksi Anatoliin, ei edes omissa ajatuksissa. Hän kevensi 
sydäntään ukilleen, joka käski pojanpoikaansa pyytää anteeksi ja oli erittäin vihainen, kun tuolla lailla 
kohteli kilttiä naista. 
 



 

Kaarlo uhkasi kuristaa pojanpojan, jos tämä vielä kerrankin kohtelisi Johannaa kaltoin. Karolus lupasi 
parantaa tapansa ja olla enemmän Johannan seurassa. Hän pohti, että mitä tekisi tämän kanssa. 
Ehkä voisi käydä ostoksilla, ajatteli hän.  
Muutaman viikon kuluttua hän pyysi kyydin lähikauppaan sekä perjantaisin Ylicityn Järjestelmäyhtiöön. 
Tämä toimii hänelle anteeksipyyntönä, kun muuten ei kykene hyvittämään huonoa käytöstään. 
Hänellä on ollut mielessä seksi mutta se olisi vaikeaa, kun on vanhojen naisten kauhu. Hänellä ei 
myöskään ole vara tarjota kahvia, kun on jatkuvasti persaukinen.  
 
Kuten saattaa arvata, Johanna suostui kyyditsemään Anttilan kauppaan. Hän itse ei koskaan ole 
pyytänyt kavereiltaan palveluita. Yksinkertaisesti hän ei halua olla kenestäkään riippuvainen. Hän on 
tottunut tehdä eri asioita yksin tai vanhempiensa kanssa. Hän maksaa laskut isän kanssa, kun on 
epävarma numeroiden kanssa.  
Tiistaisin isä käy siivoamassa hänen asuntonsa ja viikonloppuisin äiti pesee pyykin. Tästä kaverit eikä 
ohjaajat tiedä mitään ja se onkin tarkoitus. Kylläkin Anton-Kari on lukenut Aivot toivoa täynnä ja Salatut 
elimet kertomuksista, että niiden päähenkilöiden faijat ja mutsit siivoavat näiden asunnot, muttei tiedä, 
että tämä on tosi tapahtuma.  Totta kai Anton hieman epäilee mutta kuitenkin toivoo ja haluaa toivoa, 
että se olisi fiktiivinen juttu.  
Joskus Antti-Kaarlo ja Simo ovat ihmetelleet, että miksi kummassa Johanna on ylipäätään kirjoilla 
suojatyöpaikassa, kun tämä on niin itsenäinen. Johannalla on todellinen salattu elämä, jota hän ei 
paljasta edes ihanteilleen.  
Johanna ei tiedä kuinka reagoisi, jos ja kun saisi poikaystävän ihan aikuisten oikeasti, niin silloin kerta 
sysäyksellä pitäisi itsenäistyä. Tuskin vanhemmat siivoaisivat ja pesisi pyykkiä aikuiselle naiselle 
silloin, kun tällä olisi ukko, on hän itse asiaa vatuloinut.  
 
Kesällä Kipinän maanantai iltatoiminta on kesälaitumilla. Syksyllä se taas jatkuu. Johannan on vaikea 
jättää Kipinässä käynnit, kun on tullut alun perin luvattua olla kuskina Karolukselle ja tuntee 
mustasukkaisuutta Jillistä ja Karoluksesta. Toiseksi hän haluaa nähdä ihanan lihavaa Zanttua.   
Zanttu Pulssinen ei ainakaan kuulu Johannan huippusalaiselle tursakelistalle, mutta siellä on jo 
Karoluksen toinen jalka.  Johannan mielestä superjätkiin kuuluu tällä hetkellä Zanttu, Elmo ja Uuno.  
 
Johanna on saanut selville, ettei Elmo enää ole Loimaan Jennin kanssa. Sukunimestä hänellä ei ole 
haluakaan eikä uskalla sitä kysyä Elmolta, kun tämä muuten tuhahtaisi: ”Utelias tuutti katsoo ulos!” 
Elmo ei siedä uteluita eikä jankutuksia ja sen Johanna tulee huomaamaan. 
Viime aikoina Elmo Yrjölä on alkanut kaveerata seinäjokelaisen Minea Kaanisen kanssa. Melkein joka 
viikonloppu hän käy Seinäjoella tapaamassa pimua ja myös Minea käy usein Forssassa, jossa asuu 
Elmon lisäksi myös muita kavereita. Joka kerta neiti Kaaninen yöpyy Elmon luona.  
Minealla on hopeanvärinen Brandia9000 henkilöauto, jolla hän heti töiden jälkeen porhaltaa Forssaan. 
Hänellä on usein päässään vihreä leveälierinen kukkahattu. Hän ei kuitenkaan ole perinteinen 
kukkahattutäti vaan hyvin humoristinen nuori lyhyt vaaleanruskeatukkainen nuori nainen.  
Hän työskentelee ruokatehdas, Euro Birdissä, jolla oli kauan sitten tuotantolaitos Turun Kaarinassa 
mutta tätä nykyään firmalla on tehtaita ympäri Pohjolaa. Yritys oli aluksi nimellä Euron lintu, joka osti 
Kronfågelin. Viime aikoina yritys on kansainvälistänyt nimensä Euro Birdiksi.  
 
Alkukesästä Korjaajaryhmän Pertti Anttila jäi eläkkeelle. Hänen seuraajaksensa tuli nuori vaalea 
siilitukkainen pedagogiteknikko Santtu Vuori. Hän on yhtä energinen kuin edeltäjänsä sekä hyvin 
eloisa ja ylikiltti. Ehkä liiankin eloisa ja hössöttäjä. 
Esa Hirvi on paljon sairaslomalla, kun hänellä on vaikea reumatismi ja sen vuoksi hän enimmäkseen 
mököttää Café Sunerin pöydässä ja syö thairuokaa, joka on kahvilan uutuus.  
 
Muutaman kerran Esa Hirvi on hieman nuhdellut Johannaa koska joskus iltaisin tämä tapaa hiippailla 
kotikorttelissa. Johannan ja Esan talon välissä on keltainen samanlainen kolmekerroksinen talo, jonka 
tien puoleisessa päädyssä, ylimmäisessä kerroksessa, asuu lihava akan pökkelö.  
Illan hämärissä Johanna tapaa hiippailla kyseisen keskimmäisen talon päädyssä olevan vihreän 
penkin luokse ja piilotella akan pökkelön hikirättiä. Johannaa ärsyttää, kun kyseinen ämmä istuu päivät 
pitkät penkillä ja vahtaa ohikulkijoita. Johannan omassa talossa, B-rapussa, asuu utelias ukkeli, jota 
myös akan pökkelö ärsyttää. Ukkeli on nimeltä Pertti ja jonkin verran muistuttaa vastikään 
eläköitynyttä ohjaaja Pertti Anttilaa. Tämä B-rapun Pertti on oikea kyylä.  
 



 

Samassa rapussa asuvaa Kari Laaksokiveä ärsyttää tämä kyylä-Pertti, joka valittaa ja inisee kaikesta, 
myös akan pökkelöstä. Akan pökkelö on nimeltä Sari Charleston.  
 
Myöhään iltaisin, kun Johanna tulee Siivekkääntieltä, niin silloin hän kiertää korttelin ja vaivihkaa 
hiippailee Sarin penkille ja piilottaa rätin sekä tämän sylkemisämpärin.  
Johanna ei tiennyt, että Korjaajaryhmän Esa on monesti nähnyt öiset hiippailut ja tässä kerran otti 
diskreetisti asian esille, että lopettaisi hiippailut, kun lähitalojen eläkeläiset kyttäävät. Vielä silloin 
Johanna ei tiennyt Esan asuvan samassa korttelissa, näköyhteys suoraan penkille. Myös Johannan 
makuuhuoneen ja keittiön ikkunoista näkee viereisen talon kierrätyshaan sekä penkin.  
 
Esa tapaa valvoa myöhään koska tällä on vaikea reumatismi. Onneksi hän nuhteli Johannaa kahden 
kesken niin, ettei duunarit kuulleet. Tietenkin Johannaa nolotti, kun jäi tästä lapsellisesta touhusta 
kiinni mutta pääasiahan on, ettei akan pökkelö saanut tietää. Johanna ei tiedä pökkelön nimeä. Ihan 
hyvin Johanna voisi ihan reilusti mennä Sarin juttusille ja hienotunteisesti kehottaa istua vaikkapa tien 
toisella puolella, kolmion muotoisessa Syväpuronpuistossa. Joskus, kun Johanna kohtaa kadulla akan 
pökkelön, niin silloin hän tuhahtelee: ”Senkin paska akan kyylä!”, johon Sari vastaa: ”Kiitos hienoista 
sanoista!” ja kädet taskussa jatkaa kadulla köpöttelyä. Tällainen käytös on tyypillistä Johannaa. Jos 
hän olisi jämerämpi, niin hän voisi tutustua kyseiseen mummeliin ja kenties tämän suvussa olisi 
himokkaita eurokarjuja.  
 
Pertti Anttila tulee tekemään sijaishommia heti kun Santtu, Esa tai Markus ovat sairaana tai lomalla. 
Hän on aivan liian pirteä ja energinen olemaan toimettomana kotona. Kun hänellä ei ole sijaisuuksia, 
niin silloin hän tulee markkinoimaan pontikkaa.  
 
Johanna melkein rakastui Santtu Vuoreen, vain etunimen tähden. Santtu nimiset jätkät kiihottavat 
häntä samalla tavalla kuin Ninot. Harmi vaan, kun herra Vuori on naimisissa oleva perheellinen.  
Santun vaimo, Santra, on lähtöisin Suomussalmelta. Tämän hän kertoi Johannalle, kun tämän 
puheesta kuulee vahva kainuulainen korostus. Tämä tieto ilahdutti Johannaa.  
Santtu kertoi monesti käyneensä Suomussalmella ja kehui Kainuuta kauniiksi maakunnaksi.  
Vuoret asuvat Puolikkaan omakotialueella. Tässä päivänä eräänä Johanna huomasi, että Santulla on 
sama puhelinnumero kuin ukki ja mummo vainailla; 10737.  

 
Augustissa Johanna, Uuno ja Elmo kävivät Jussi Vares Parkin huvipuistossa, Turussa. He menivät 
Tavastia Train paikallisjunalla koska näin on vaivattominta. Johanna ei ole tottunut ajaa Turun 
liikenteessä. Paikallisjunassa käy Tavastia Trafficin bussikortti. Kortin Johanna on saanut maakunnan 
liikenneyhtiön kyselyn yhteydessä. Aluksi kortissa oli ilmainen saldo niin, että sai ihan ilmaiseksi 
kulkea julkisilla kahden viikon ajan. Nyt ennen huvipuistoretkeä hän latasi korttiin matkarahaa.  
 
Forssan matkakeskuksella Elmo esitteli kaverinsa, Matlena Joonalan, ruipelomainen nuori nainen, 
jonka kanssa hän on jonkin aikaa seurustellut mutta tuskin heistä tulee paria. Matlenalla on punertava 
lyhyttukka. Johanna ja Uuno saivat sellaisen käsityksen, että Matlena on rauhallinen pimu. Se pitääkin 
paikkansa mutta tämän ystäväpiiriin kuuluu härskejä pimuja. Matlenalla on kontrollissa oleva 
narkolepsia. Hänen pikkuveljensä, Nino Joonala, on taidemaalari. Jos Johanna tietäisi tämän, niin 
aivan varmasti innostuisi ja alkaisi kyläillä Matlenan luona. Hän asuu keskellä Kännälää.  
 
Junamatka Turkuun kestää puolituntia. 
Perillä Turussa he kävelivät matkakeskukselta huvipuistoon, joka on Aurajoen toisella puolen, 
Kupittaalla. 

 
Matlena oli luvannut Elmolle käydä huvipuiston uutuuslaite Atmosfäärissä mutta viime hetkellä hän 
jänisti, kun näki, kuinka hirveä laite on kysymyksessä. Paalun ympärillä on ylös-alas kulkevat istuimet. 
Ensin istuin osa nousee hitaasti ylös ja sitten kovaa vauhtia syöksyy alas. Matlena ajatteli, ettei 
Erkkikään lähtisi tuohon. Elmosta laite olisi ihana, muttei halua yksin. Hän hurjistui, kun 
tyttöystäväkandidaatti viime hetkellä jänisti. Elmo huusi tytölle kurkkusuorana: ”Vitun paska helvetin 
ämmä, kun ensin lupasit ja sitten jänistät, ime munaa!” Myöhemmin hän katui reaktiotaan ja 
kotimatkalla junassa pyysi anteeksi mutta liian myöhään, sillä Matlenalla on kiikarissa parempaa 
munaa.  Kilttinä tyttönä Matlena kohautti olkapäitään ja sanoi: ”Äh, antaa olla, ei se mitään. Sattuuhan 
moista, kyllä voimme olla kavereita.”  



 

 
Huvipuistossa, kun Elmo raivosi Matlenalle, niin Uuno ohjasi Johannan kauemmaksi, ettei 
vahingossakaan sotkeutuisi riitoihin. Johanna pelkäsi kuin Ebolaa, että Elmo ehdottaisi hänet 
Atmosfääriin mutta onneksi näin ei käynyt. Johanna eikä Uunokaan uskalla mennä kyseiseen 
laitteeseen. Elmo tietää, että Johanna ja Uuno ovat mamiksia ja sen vuoksi ei edes ehdottanut.  
 
Elmo nopeasti rauhoittuu. Hän ei mahda mitään kiivaalle temperamentilleen. Hän ei kuitenkaan ole 
yhtä hullu kuin Anatoli. Hullu hän ei todellakaan ole vaan kiivaus on hänen toimintarajoitteensa. 
Matlena ei ollut moksiskaan poikaystäväkandin raivarista, sillä koko ajan hän ajatteli Matias Ruususta, 
joka on hyvin rauhallinen. Hän asuu Helsingissä.  

 
Johannan sekä monen muun Jussi Vares Parkin suosikkilaitteet ovat muun muassa Jussin kanootti, 
Las Pargas koskiränni, perinteinen maailmanpyörä sekä puuvuoristorata Baltia.  

 
Johanna, Uuno, Elmo ja Matlena kävivät Baltiassa, johon jonottaessa Johanna ajatteli laittaa 
olkalaukkunsa kaulan ympäri, ettei se putoaisi vuoristoradassa. Elmo alkoi saarnata, ettei niin saa 
tehdä vaan laukku pitää laittaa säilytyskaappiin, joka on vuoristoradan lähtö- ja paluupisteessä. 
Johanna änkytti, että jos laukku katoaisi. Elmo puisteli päätään: ”Se ei minnekään katoa, senkin 
shaabo!” Usein hän tapaa hokea shaaboa, jonka oman kertoman mukaan on oppinut isältään.  
Shaabo tarkoittaa hupsua tai höppänää.  
Johanna stressaantui, kun pelkäsi jos Elmo alkaisi hänellekin räyhätä mutta niin ei käynyt mutta oli 
hyvin lähellä. Johannaa myös jännitti, että millainen laite on tämä Baltia, ei kai vain silmukoita, ajatteli 
hän. Elmo ja Uuno yrittivät vakuuttaa, ettei ole silmukoita. Johannaa jännitti, jos kaverit kusettaisivat ja 
sittenkin siinä olisi hirveitä silmukoita.  
Johanna istui rakkaan kalantarjoajan vieressä ja Elmo istui jänistäjä Matlenan vieressä, kuten hän 
tyttökandia itse mielessään kutsui.  

 
Jälkikäteen laukkurumbasta tuli Johannan ja Elmon ikivitsailua, jonka Elmo päätään puistellen kertoi 
myös Nino Alppilalle ja Minealle. Hänen mielestänsä Johannan laukkurumba on vain kummallinen 
idea.  
Kun vuoristoradan juna sukelsi tunneliin, niin silloin Johanna kumartui, kun kuvitteli lyövänsä päänsä 
yläpalkkiin. Tästäkin Elmo jälkikäteen päivitteli, ettei niin käy, kun huvipuiston laitteet ovat useaan 
kertaan testattuja. Erityisesti Ninosta kuulosti todella hassulta Johannan kumartuminen.  

 
Tämä oli heidän ensimmäinen yhteinen huvipuistoretkensä eikä viimeinen. Ainoastaan Matlenan 
osalta jäi viimeiseksi, kun sai tarpeekseen Elmosta. Pikkuhiljaa Elmo joutui Matlenan Net-Gallery 
estolistalle mutta sitten vähitellen poisti, muttei kuitenkaan kehdannut ottaa tätä takaisin kaveriksi.  
Myöhemmin Matlena lähetti kaveripyynnön Johannalle. Myös hänen poikakaverinsa Matias lähetti 
hänelle kaveripyynnön. Tietenkin hän hyväksyi, kun haluaa yhteisöpalvelussa paljon kavereita, muttei 
kukaan saisi tehdä kaverilista Brexitejä.  
Matlena tuntee myös Minea Kaanisen sekä Viktoria Näsin, jonka äiti omistaa seudun suurimman 
sähköfirman, Näsi Electricin. Kyseessä on Näsien sukuyritys, joka on alun perin perustettu Keravalla. 
Viktoria on hyvin lihava ja asuu Siivekkääntiellä, Kivisten ja Näsien välissä on tiukka mutka.  
He eivät tunne toisiaan mutta luonnollisesti Kiviset ovat monesti nähneet lihavan tytön talsivan 
bussipysäkille, joka on Kivisten talon takana, Vanha Tammelantiellä. Pysäkki on nimetty 
Honkalehdontieksi.  

 
Monesti torstaisin toimintarajoitteisten keilatreenien jälkeen Matlena ja Viktoria menevät keilaamaan. 
He ovat keilayhdistys Vetehinen Bowlingissa, joka on normaalirajoitteisten keilayhdistys.  
Matlena ja Viktoria ovat pätkätöissä eri paikoissa. Silloin tällöin Viktoria auttaa äidin firmassa. 
Yrityksellä on myös sähkökauppa Isokadun ja Viljakadun kulmauksessa.  
 
Elmolla on samanlaisia ongelmia ihmissuhteissa kuin Johannalla; vaikea löytää sitä oikeaa. Hänen on 
helppo hurmata tyttöjä mutta sitten kaikki menee ihan munien ja pillujen koetteluiksi, kun tytöt eivät 
halua tanssia jätkän pillin tahdissa.  

 



 

Nyt, kun Elmo menetti Matlenan, niin hän alkoi yrittää hurmata Mineaa. Siinä sivussa hän yrittää 
flirttailla Viktorialle. Minea haluaa olla vain kaveri. Hän ei oikein tiedä, että kannattaisiko sitoutua 
suhteeseen. Ehkä olisi helpompi olla sinkkuna koska silloin hyvällä omallatunnolla voi harrastaa seksiä 
silloin kuin huvittaa. Minea on hiffannut Elmon kiivauden ja myös kuullut mitä huvipuistossa oli 
tapahtunut.  
 
Matlenan ystäväpiiriin kuuluu joitakin seksihulluja kuten muuan karmeannäköinen Josefiina Saarela 
sekä tämän avopuoliso Mara Valavuori. Jo ulkonäkönsä juoruaa heidän huumorintajustaan.  
Myös Elmo tuntee Josefiinan, kun on tälle flirttailut mutta sitten jättänyt tämän perverssipimun omaan 
arvoonsa, kun tämän kanssa ei pysty asialliseen keskusteluun. Joka toinen sana menee vyötärön 
alapuolelle.  
Elmolla on paljon ystäviä, joista suurin osa on rugbykavereitansa ja koulututtuja. Joskus hän itse 
mielessään vatuloi, että miksi idiootit kiintyvät häneen, muttei koskaan euronartut? Hän haluaa 
tyttöystävän hinnalla millä hyvänsä ja sen hän huomaakin tyttökandidaattien laadussa.  
 
Joku aika sitten, kun Elmo kotonaan taisteli kirjoituspöydän lampun kanssa. Valaisin ei suostunut 
asettumaan. Aina vaan nyökähti nurin ja häneltä paloi käämit. Häntä alkoi haluttaa heittää koko 
lamppu ulos Teknikonkadulle mutta sitä hän ei tehnyt, kun silloin olisi vain tullut sanomista.  
Elmo kiroili tietokoneen chat-ohjelmassa kaikille läsnäolleille, myös Johannalle. Lisäksi hän kysyi, että 
kuinka kirjoituspöydän lamppu kiinnitetään uudelleen pöydänkulmaan. 
 
Johanna yritti chatin välityksellä auttaa mutta se oli vaikeaa. Niinpä Johanna hyppäsi Hyundai 
Elektroon ja porhalsi uusimman idolinsa luokse asentamaan lampun. Elmo asuu ihan kävelymatkan 
päässä mutta Johanna meni autolla, kun ei jaksanut lähteä kävelylle.  
Se oli ihan helppo nakki, vaikka olikin lukulamppu; tarvitsi vain kiristää kannatin ruuvista samalla kun 
piteli lamppua aloillaan.  
Elmo kiitteli avusta ja jopa antoi pienen halauksen. Elmo hiffasi, ettei blondi osaa halata oikein. 
Halaushan muistuttaa poliisipidätystä. Joku kerta pitänee opettaa sille halauksen aakkoset, ajatteli 
nuoriherra Yrjölä.  
 
Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Johanna kävi Elmon luona, viihtyisä kaksio mutta ilman parveketta. 
Seinillä on paljon turkulaisjääkiekkojoukkue Siemenlehto Indiansin julisteita ja viirejä.   
Huvipuistoon mennessä Elmo käväisi Kupittaan kulmalla olevassa rugbystadionilla katsomassa, jos 
sielä vielä olisi Siemenlehtomyymälä. Ei näkynyt jälkeäkään moisesta. Ilmeisesti kauppa on 
lakkautettu, ajatteli Elmo ja jatkoi matkaa kohti huvipuistoa.  
Kupittaan kulmilla on suuri Olgavin rugbystadion, jossa usein järjestetään konsertteja.  
 
Elmo ja Minea yrittävät kevytsuhdetta. Neiti Kaaninen on epäileväinen Yrjölän suhteen, kun tämä on 
kiivas ja melkoinen stressiperse. Toisaalta Elmo on hyvin kiltti ja avulias, kun sillä tuulella sattuu 
olemaan. Lukemattomia kertoja Elmo on esitellyt tyttöystäväkandin vanhemmilleen.  
Minea ystävystyi nopeasti jätkän vanhempiin, lihaksikkaaseen harmaatukkaiseen Masaan ja 
ruipelomaiseen kilkattavaääniseen Ellinooraan.   
Monesti Minea ja Ellinoora tapaavat käydä Turussa katsomassa motocrossia. Tätä nykyään motocross 
kilpailuissa veikataan voittaja. Jos on oikein hyvä tuuri, niin silloin voittaa paljon rahaa.  
Motocross veikkausta kutsutaan moderneiksi raveiksi. Hevosten sijasta pärisee 
sähkömotocrosspyörät.   

 
Elmo ja Minea tapasivat Patukka Datessa, johon Minea oli varsikseen laittanut kontakti-ilmoituksen, 
jos saisi patukkaa. Pahalta näyttää, on neiti Kaaninen itse mielessään vatuloinut. Patukka Date on 
kyseenalainen maine, kun sivusto sortuu spammaamiseen, varsinkin kun kirjautuu Net-Galleryn 
kautta.  
Minea on käynyt myös Elmon vanhempien kesämökillä Pyhäjärven rannalla, Kantinsannassa. Siellä 
isä Masa tapaa reporankana siemailla olutta samalla, kun Ellinoora kitkee kukkapenkkejä ja rallattelee 
muinaisen laulajakaimansa biisejä. Enää monikaan ei tiedä mitään Leikaksen lauluista mutta on 
heitäkin, koita kiehtoo entisaikojen musiikki.  

 

 



 

Johanna on enemmän ja enemmän rakastumassa Elmoon. Hän ei uskalla kertoa tunteistaan ikävien 
kokemusten takia. Kaikki tähänastiset idolit ovat sanoneet, etteivät ole kiinnostuneita. Hän pelkää, että 
myös ihana Elmo torjuisi hänet. Ruokatunneilla Johannaa stressaa pelko, jos flirttiperse Tatjana 
onnistuisi vikitellä Yrjölän. Ihan selvästi Tatjana flirttailee ja työntyy kahvilan sohvalla ihan kylkeen 
kiinni ja kietoo käsivartensa vieressä istuvan ympäri, yleensä juuri Elmo, Uuno tai Nino.  

 
Vaikka Elmo on kiivasluontoinen, niin häntä ei voi verrata Anatoliin koska tämä on kuitenkin hyvin 
älykäs ja hyväkäytöksinen, mutta kiukuspäissään tekee äkkipikaisia päätöksiä, joita sitten katuu. Tämä 
on hänen toimintarajoitteensa, jolle ei mahda mitään. Hän yrittää olla kärsivällinen mutta se on 
vaikeaa, kun käämit tahtoo palaa. Hän ei siedä empijöitä ja jankuttajia. Lähin kollega, Uuno tapaa 
usein jankuttaa samaa, jolloin Elmoa alkaa vituttaa mutta on pakko hillitä kiukkunsa, ettei 
kiivasluontoinen ohjaaja alkaisi saarnata.  
Muuten Elmo on ihana nuori mies, jolla on vekkulimainen nauru sekä hurmaavan leveä hymy. Kun hän 
hymyilee, niin silloin pienet etuhampaat korostuvat suloisesti. Juuri siihen Johanna on ihastunut.  
Elmo on hyvin rohkea, jopa uhkarohkea eikä pelkää mitään, ei ainakaan raggarityttöjä, muttei voisi 
ajatellakaan avioitua sellaisten kanssa. Hän haluaa rauhallisuutta ja harmoniaa. Stressiä hän ei siedä, 
vaikka itsellä on stressimaha, joka tapaa oirehtia iltaisin nukkumaan mennessä. Iltaisin sängyssä hän 
tapaa keventää sydäntään Johannalle tekstiviestitse, että maha on taas kipeä. Hän on oppinut, että 
Johannalla on rautaishermot ja jaksaa kuunnella hänen avautumistansa myöhään illalla sekä 
keskiyöllä. Toiset kaverit eivät edes vastaa öisiin tekstiviesteihin ja pitävät takkipuhelimet sekä 
mobiililaitteet suljettuina. Johanna pitää takkipuhelimen päällä yölläkin ja vastaa heti, jos sattuisi 
olemaan hereillä tai heräämään viestimerkkiääneen.  
Jos hän ei vastaisi Elmolle, niin silloin tulee ahdistava tunne, että ei kai idolilla palannut käämit ja 
samalla palanut toiveet saada munaa. Näin Johanna tapaa usein ajatella.  
Joka kerta Johanna kehottaa juoda kylmää vettä ja hengittää rauhallisesti. Tämä yleensä tehoaa eli 
Johannasta olisi vatsalääkäriksi tai yö-psykologiksi. Johanna tapaa valvoa keskiyöhön. Kello 
yhdentoista maissa hän käy iltapesulla. Suihkussa hän käy maanantai-illalla, kello kahdeksan maissa, 
ettei vain alakerran Masi häiriintyisi. Keskiviikkona ja lauantaina hän käy Siivekkääntiellä saunomassa. 
Iltapesun jälkeen hän riisuutuu. Vuosiin hän ei ole käyttänyt yöpaitaa, ja aamulla menee aamiaiselle 
rinnat paljaina nyt kun asuu yksin. Ainoastaan jouluaattona hän yöpyy vanhempiensa luona, jolloin 
haluaisi pystyä mennä aamiaiselle yläosattomissa. Se on vaikeaa, kun isä ja äiti ovat tottuneet 
näkemään hänet paita päällä. Yhä silloin tällöin myös Anna syö aamiaista rinnat paljaina mutta 
pikkuhiljaa on alkanut käyttää yöpaitaa tai aamutakkia.  
Kotona Johanna on tottunut juoda aamucappuccinoa sekä syödä aamiaispuuroa tai aamumuroja 
rinnat paljaina. Siitä on se hyöty, jos murua menisi kirjaimellisesti rinnan päälle niin, ettei yöpaita 
likaantuisi. Hampaita harjatessakin hän on yläosattomissa. Siitä on todella hyötyä, kun hampaita 
harjatessa hammastahnaa tahtoo roiskua ympäriinsä ja valua kehoa pitkin. Paljaat rinnat ja vatsa on 
helppo puhdistaa. Johanna sekä moni muukin käyttää enimmäkseen ladattavaa sähköhammasharjaa. 
Iltapesun jälkeen Johanna menee sänkyyn, ensin hän pikaisesti käy Net-Galleryssa katsomassa, ettei 
kukaan ole tehnyt kaverilista Brexitejä. Jos hän havaitsee yhden kaverin vähemmän, niin silloin hän 
yrittää tutkia, että kuka on jänistänyt. Jos saa selville, niin silloin sähköpostitse kysyy syytä. Jos 
hänellä ei ole yhteystietoja niin silloin hän yrittää etsiä Enirosta tai yhteisöpalvelun sisäisen 
hakutoiminnon avulla. Jotkut eivät edes vastaa, joka aiheuttaa Johannalle stressiä, että onko 
huomaamattaan kirjoittanut sopimatonta.  
Sitten hän kirjautuu ulos nettipalvelusta ja laittaa koneen yöksi lepotilaan, jotta aamulla se käynnistyisi 
nopeammin.  
Sängyssä Johanna yrittää lukea kainuulaisia rikosromaanilukulaitteita. Vattulassa käydessä on tullut 
ostettua hirveät määrät lukulaiteromaaneja. Perinteiset paperikirjat olisivat puoli-ilmaisia mutta 
Johanna eikä moni muukaan nykyihminen jaksa selata aataminaikaisia kirjoja. Johanna tahtoo 
nukahtaa kesken lukemisen niin, että lukulaite tipahtaa naaman päälle. Onneksi lukulaitteissa on 
pyöristetyt kulmat, ehkä juuri nukahtamista varten, ettei lukija loukkaantuisi.  

 
Lukemisen ohella Elmolta tulee tekstiviestejä, että nyt maha on kipeä tai tuleeko yö-ukkonen. Johanna 
vastaa kärsivällisesti, ettei tarvitse pelätä ukkosta, kun taloissa on ukkosenjohdattimet. 
Joissakin uusimmissa taloissa ukkosenjohdatin varastoi ukkosenergian suuriin akkuihin.   
 

 



 

Muutaman kerran Elmo on kysynyt, jos Johanna tulisi hänen luoksensa nukkumaseuraksi, kun ei 
halua nukkua yksin. Johanna vastaa, ettei se oikein onnistu, kun on keskiyö eikä ole tottunut 
nukkumaan kavereiden luona. Hän tapaa myös vastata; Jos asuisit tässä samassa talossa, niin silloin 
voisin tulla yö seuraksi. Elmo puolestaan yrittää ylipuhua, ettei olisi iso homma tulla Teknikonkadulle, 
tarvitsisi vain pukeutua ja tulla autolla. Tämän Johanna kokee jankutuksena, muttei kykene suuttua 
idolilleen. Vaikuttaa siltä, että yöaikaan Elmo on hyvin säikky. Heti kun hän kuulee tai on kuulevinaan 
jonkin äänen, niin silloin kaikki ihokarvat nousevat pystyyn. Kerrankin hän tekstasi Johannalle; Mikä 
vittu ääntää? Johon Johanna vastasi humoristisesti; Ei vitussa ole mitään ääniä. Tähän jätkä lähetti 
nauravia hymiöitä.  
Päiväsaikaan Elmo tapaa ihan solkenaan hokea vittua. Siitä on tullut tapa. Joskus Minea on 
huomauttanut tästä ainaisesta kiroilusta, niin silloin Yrjölä tuhahtaa: ”Vittu Joo, Joo!” 
Seinäjoella käydessä Minea ja Elmo autoilevat paljon ja käyvät Vaasassa ja Ähtärissä. Ähtäristä on 
kasvanut melkoinen metropoli. Eläintarha on yhä olemassa mutta siellä he eivät käy vaan 
kauppakeskuksissa sekä rallitapahtumissa.  
Ralliradalla Elmolla ei oikein aika kulu, kun Minea on intohimoinen rallihullu. Usein Elmo tapaa 
jankuttaa, että eiköhän lähdetä, johon Minea tapaa vastata vakiona: ”Mikä ihmeen hoppu sulla, 
stressaantunut?” Rallia katsoessa Elmo tapaa tekstailla Johannalle, että hän vihaa Mineaa, kun joutuu 
kituuttaa itseään ralliradalla. Hän tapaa kysyä joka kerta, että mitä hänen pitäisi tehdä. Johon Johanna 
vastaa, ettei ole mitään tehtävissä ja yrittäisi nauttia ohi kulkevista autoista tai sitten mennä kotiin 
bussilla. Johanna ei uskalla kritisoida eikä nuhdella, vielä vähemmän huvipuistokäynnin jälkeen, kun 
kaveri oli hermostunut Matlenalle. Joskus Johanna ajattelee itsemielessään, Elmon pelko on viisauden 
alku. 

 
Elmon ihannetyttö on kuin Minea ja Johanna. 2990-luvulta lähtien Johanna on lyhentänyt tukkaansa. 
Aikaisemmin, teinivuosina, hänellä oli hyvin pitkä tukka, joka ulottui puoliselälle. Nyt tukka ulottuu 
niskalle. Lyhyempi tukka on helpompi hoitaa. Koulussa moni tapasi kiskoa pitkästä tukasta. Johanna 
turhaan odotti, että Matti ja Monni olisivat kiskoneet. Sen sijaan Tiina ja Timo joskus nykivät tukasta.  
Minealla on Johannaa lyhyempi tukka, melkein siilikampaus.  
Vielä Johanna ja Minea eivät ole tavanneet, mutta Johanna on nähnyt Net-Gallerysta Elmon 
paikkamerkinnät, kun tämä on Seinäjoella. Kun Elmon somesivulle ilmestyy paikkamerkintä 
Puikkokangas, niin silloin Johanna katsoo netin karttapalvelusta, että mitä siellä on. Karttoihin on 
merkitty pelkkää metsikköä, jolloin Johannan mielikuvitus lähtee laukkaamaan; ei kai he harrasta 
seksiä ja tuntee mustasukkaisuutta. Hän ei tiedä, että siellä asuu Minean isäukko Antero viihderobotin 
kanssa. Hänen vanhempansa ovat eronneet ja äitimuori, ruipelomainen Mikaela, asuu Oulussa. Myös 
Minea on kirppumaisen laiha ja pitkäkasvuinen.  
Elmo tykkää enemmän Mineasta, kun tämä on rohkeampi kuin Johanna sekä joka toinen viikonloppu 
yöpyy hänen olohuoneessansa, joskus vieressä makuuhuoneessa. Ihan muutaman kerran Elmo on 
saanut pillua Minealta, jolloin hän on huomannut, että pimun pillu haisee kalalta. Tästä hän tekstasi 
Johannalle, että Minea haisee kalalle. Johanna vastasi, että ehkä hän syönyt kalaruokaa ja itse 
mielessään ajatteli, että näköjään Elmollakin on oma kalantarjoaja ja kiihottui Uunosta.  
 
Elmo on parraton. Hänen leukansa on hyvin sileä mutta kantikas, joka kiehtoo tyttöjä. Harmi vaan, kun 
tämä on hyvin lapsellinen eikä edes siedä, jos häntä kutsuu lapselliseksi. Ulkonäöllä hän saisi 
kokonaisen naishaaremin. Nenänpää on pallomaisen pyöreä, joka huvittaa Johannaa. Suu toisinaan 
venyy uskomattomiin hymyihin ja toisaalta se on lyhyt viiva.  
Elmolla on melkoinen riippumaha, joka johtuu Ugri Colan lipittämisestä. Hän ei pidä kahvijuomista ja 
sen vuoksi tapaa päivittäin juoda Ugri Colaa litran pulloista.  
Hän käyttää ainoastaan hajuttomia deodorantteja sekä partavesiä, vaikkei ole parran partaa. 
Hajuttomat hajusteet sen vuoksi, kun hänellä on astman poikanen. Usein nauraessa hän saa 
astmakohtauksen, muttei kuitenkaan vakava vaan yskii muutaman kerran. Siitä Johannalle tulee 
mieleen Oili Lehmusvuori. Onneksi sentään Elmo ei harrasta rykimistä.  
Elmoa hieman häiritsee Johannan Kainuun murre ja toivoisi neiti Kivisen opettelevan Hämeen 
murteen Toisinaan hän tapaa kysellä kainuulaisia sanoja, kun aikaisemmin on oppinut Kainuun 
murretta Jenniltä, jonka äiti on kainuulainen. Häntä huvittaa erityisesti Kainuun kielinen sana helevetti.  
Silloin tällöin hän pyytää Johannaa lausumaan helvetin pojan ja tytön kainuulaisella aksentilla. 
Tietenkin Johanna tekee käskettyä, jolloin Elmo nauraa niin, että astma muistuttaa olemassa oloaan.  
Elmosta Johanna on hassu ja mukava kaveri, muttei halua tästä akkaa, kun Johanna usein vaikuttaa 
olevan stressaantunut. Stressi tarttuisi häneen, jolloin stressimaha kipeytyisi.  



 

Ehkä hänestä ja Johannasta voisi tulla hyväkin pariskunta, kunhan hän vain ryhdistäytyisi sekä ottaisi 
iisisti vastoinkäymisissä.  
Elmosta Johanna on normaalimpi kuin Tatjana. Hän ei halua edes ajatella Tatjanasta akkaa, kun tätä 
ei ilkeä näyttää vihkipallin päällä, kuten hän monesti vatuloi. Tatjana on mainio hassuttelukaveri, jonka 
kanssa on myös kiva pelata nettipelejä. Muuten Tatjana on pellemäinen koheltaja.  

 
Augustin puolivälissä, lauantaina, oli Tammelan ulkopuolella sähköautoralli. 
Elmo yritti houkutella Johannaa mukaan, jotta tämä tutustuisi Mineaan. Houkuttelu tapahtui myöhään 
perjantai-illalla, kun Johanna oli juuri lähtenyt vanhempiensa luota. Joka kerta hän sanoo lähtiessä, 
että tulee sitten huomenna kello 12-13 välillä syömään. Tämän tradition vuoksi hän ei voinut lupautua. 
Huvipuistossa hän oppi sen, ettei Elmolle pidä luvata mitään, jos ei pysty lähteä tai tehdä jotain.  
Elmon tekstiviesti tuli, kun Johanna oli kääntynyt Siivekkääntieltä Honkalehdontielle. Nopeasti hän 
kytki automaattiohjauksen, jotta pystyi tekstata. Hän vastasi; Mun täytyy miettiä asiaa, sillä ehdinkö 
saunomaan… Elmo yritti kaikkensa, jotta blondi lupautuisi. Elmo ehdotti, että Johanna pääsisi 
rallipaikalle äidin kyydissä. Johanna ei uskaltanut vastata juuta tai jaata vaan kirjoitti, että ehkä. Tämän 
Elmo käsitti lupauksena.  
Sinänsä Johannasta olisi kiva lähteä uusimman idolinsa mukaan mutta samalla hän haluaa saunoa 
vanhempiensa kanssa. Hän olisi voinut tehdä u-käännöksen ja palata takaisin Siivekkääntie kuuteen 
keskustelemaan Elmon ehdotuksesta. Hän ei kuitenkaan kehdannut palata, sillä silloin isä ja äiti 
olisivat voineet säikähtää, että olisi sattunut jotain. Kaikkein vähiten hän uskaltaa soittaa heti 
lähdettyään. Johanna pelkää, että isä ja äiti luulisi kyseessä olevan kuriton ryssä.  
Olisi vaikea selittää, ettei tällä kertaa kyse ole ryssästä vaan Elmosta, jota hän kutsuu vanhemmilleen 
ravintolaryhmäläiseksi sekä kahvilan duunariksi. Oikeaa nimeä hän ei kykene kertoa koska Elmo-
nimessä on eroottinen lataus. Lukioaikaan nimessä oli tursakelataus koska lukion ykkösellä samalla 
luokalla kävi pyörätuolissa istuva Elmo Alfsen, jota Johanna vierasti pyörätuolikauhun takia. Herra 
Alfsen muistutti hyvin paljon mursua, valtavaa hyljettä.  
Autossa matkalla kotiin Johannalle tuli mieleen, että ehkä isä ja äiti olisivat luulleet kyseessä olleen 
Karolus, kun tämän kanssa on tullut veljeiltyä paljon, ajatteli hän.  
Johannaa alkoi vituttaa, kun Anatolin temppuilu leimasi jokaisen työkaverin. Olisi helpompi, jos 
kykenisin lausua työkavereiden nimet, ajatteli Johanna samalla, kun auto autopilotilla ohitti Vironmäen 
urheilukentän ja alkoi automaattisesti jarruttaa ennen liikennevaloja.  
Johanna näki sivuikkunasta urheilukentän parkkipaikalla hopeanvärisen urheiluauton, jonka 
ulkopuolella oli puoliksi kaljuuntunut mies. Johannasta mies vaikutti suloiselta, muttei kehdannut ottaa 
ohjaksia ja kääntyä urheilukentän pysäköintipaikalle. Hän pelkää myöhään illalla tuntemattomia 
miehiä, vaikka kuinka seksikkäiltä nämä näyttäisivät.  
 
Elmo käsitti, että Johanna lupautui lähtemään ja oli innoissaan. Samalla tämä voisi vaihtaa 
puhelinnumeroita Minean kanssa, jotta Johanna voisi keskustella tyttöjen asioista.  
Elmon vanhemmilla on loistokas BMW Dick Extension3000, josta Ellinoora on todella ylpeä. 
 
Koko yön Johanna mietti sähköautorallia ja lauantai-iltaa. Mitä tekisin? Hyppäisinkö lauantaisaunan yli 
vai ilmoittaisinko Elmolle, etten lähde mukaan? Oikeastaan sähköautoralli ei voisi vähempää 
kiinnostaa mutta kun upea eurokarju pyytää mukaan, niin mitä teen, ajatteli Johanna. Jos kieltäytyisin, 
niin silloin olisi iso vaara, että flirttiperse lähtisi minun sijastani, vatuloi hän. 
 
Lauantaiaamulla kello kahdeksan Elmo tekstasi; Kannattaa pukeutua lämpimästi, sillä tulemme 
olemaan paljon metsässä ja päivästä tulee sateinen… Johanna vastasi vapisevine sormineen; En ole 
ihan varma, että lähdenkö mukaan, kun sataa enkä ole oikein kiinnostunut rallista. Elmo alkoi 
houkuttelemaan, jonka voi helposti käsittää jankutukseksi ja painostukseksi niin, että Johanna 
stressaantui. Hän ei oikein uskalla sanoa suoraan ei kiitos, koska muutama viikko sitten huvipuistossa 
oli nähnyt raivo-Elmon.  
 
Aamupäivällä Johanna kävi Skientologikirkon Second-hand tavaratalossa, josta isä ja äiti ovat monesti 
puhuneet. Johanna ei ole vielä käynyt tässä edullisessa ja siistissä second-handissa.  
Joku aika sitten second-hand muutti Kardaanitieltä Lexuksen kaupunginosaan, Highmanin 
mekaanisen verstaan entisiin tiloihin. Suuri keltainen rakennus on mäenharjalla. Alapuolella on 
kilpaileva avustusjärjestö Verdandin Second-hand sekä piskuinen pikaruokala. Lexuksentien toisella 
puolella, valtatie kakkosen ja Lexuksentien välissä, on Netto Market.  



 

Verdandi on Kama & Nippelin entisissä tiloissa. Se ärsyttää Johannaa, kun tukkuvarasto 
myymälöineen on mennyt konkurssiin.  
 
Skientologikirkon second-handiin menevää rinnetietä vastapäätä on Forssan suurin moskeija, joka on 
sovellettu shiia ja sunnimuslimeille.  
Johanna kaarsi rinnetietä ylös second-handin parkkipaikalle, joka on ympäröity verkkoaidoin. Häntä 
ärsytti, kun siellä täällä verkkoaidassa on S-L Safetyn mainoskylttejä.  
Samalla, kun käveli sisälle myymälään, niin silloin ajatteli Miltonia, että onkohan jätkä täällä. Varmasti 
on, ajatteli Johanna. Sisällä hän ei nähnyt jälkeäkään Miinalasta. Heti ulko-oven sisäpuolella on paljon 
keittiötavaraa. Keskellä on pienoinen automaattikahvila. Kahvilan vieressä on lukulaiteosasto. 
Myymälän perällä, lähinnä Lexuksentietä, on elektroniikka.  
Johanna löysi halvalla langattomat kaiuttimet kotistereoihin. Entiset kovaääniset ovat hapettuneet ja 
kuluneet. Heti kotiin päästyään hän tekstasi Elmolle, että juuri äsken oli ostanut halvalla mahtavat 
kaiuttimet. Elmoa ei kiinnostanut, kun oli innoissaan sähköautorallista. Hän oli hieman hapan, kun 
Johanna alkoi empiä, että lähtisikö mukaan. Hän inhoaa kaikkia empijöitä.  

 
Kello 13, kuten tavallisesti viikonloppuisin, Johanna meni syömään Siivekkääntielle. Heti hän otti 
puheeksi sähköautorallin, että se uusi kahvilan duunari on houkutellut lähteä Tammelan 
sähköautoralliin. Äiti vastasi, ettei olisi mitään järkeä lähteä, kun ulkona sataa kuin saavista. Anna 
lisäsi: ”Ethän ennenkään oo ollu kiinnostunut ralleista, elä lähe!” Anna ajatteli, että tytär vain 
vilustuttaisi itsensä ja sitten räkätauti tarttuisi meihinkin. Hän kehotti ilmoittaa sille työkaverille, ettei 
lähde mukaan.  
 
Johanna meni entiseen huoneeseensa, jota isä ja äiti yhä kutsuvat Johannan huoneeksi, 
naputteleman tekstiviestiä. Vapisevin sormin hän kirjoitti; Valitettavasti en pääse mukaan 
sähköautoralliin. Sitten hän lähetti viestin ja pelkäsi pahinta.  
 
Johannan painajaiset kävivät toteen; Yrjölä tuli erittäin happamaksi koska se kainuulainen blondi on 
näin päättämätön ja empii. Elmo lähetti suutuksissaan tekstiviestin; Tämän minä vielä muistan enkä 
halua olla petturin kaveri. Johannaa alkoi itkettää, kun tässäkin tekstiviestissä on selvä Anatolin ja 
Karoluksen maku. Hän ei osannut odottaa tällaista potaskaa Elmolta, poika, jonka kanssa tulin hyvin 
toimeen ravintolaryhmässä, ajatteli hän. 
Sitten hän kirjautui takkipuhelimella Net-Galleryyn ja huomasi kauhukseen Elmon tehneen kaverilista 
Brexitit. Jäljellä oli tämän äiti, Ellinoora Yrjölä. Se on merkki siitä, että vain Elmo on hapan.  
Johanna oli superstressaantunut ja ajatteli, että joko taas alkaa tämä happamuusrumba ja mihin tämä 
vielä päättyy. Hän tuli hyvin surulliseksi, kun suloinen jätkä poistui kaverilistalta.  
Hän näytti Elmon lähettämää tekstiviestiä isälle ja äidille.  
Anna ja Antti tuhahtivat huvittuneena yhdestä suusta: ”Noin tekkee vain pikku älytön pentu, ethän oo 
tosissas, että ruppeet pillittää moisen tursakkeen perrään, tuollainen, joka ei kunnioita eitä?” Anna 
ajatteli, että onkohan kyseessä se kuriton ryssä ja kysyi pojan nimeä, vaikka tekstiviestissä lukeekin 
lähettäjän nimi. Johanna vastasi nopeasti: ”Juu, se on yks Elmo, se, joka aloitti vasta kahvila 
Sunerissa!” Annaa huvitti jätkän nimi. Elmo kuulostaa ihan lapselliselta, ajatteli hän.  
Sitten Johanna sanoi nyyhkyttäen, että kahvilan duunari on poistunut Net-Galleryn kaverilistalta ja 
sitten pääsi hillitön itku. Antilta pääsi huvittunut räkänauru: ”Voi helevetti, itketkö tosissaan, kun joku 
huima pentu poistuu kaverilistalta, voi helevetti soikoon!” Annaakin alkoi naurattaa: ”Et kai oo 
tosissasi? Kyllä muailmassa on tärkeämpiäkin asioita kuin yksi kaverilista…” sitten Anna ja Antti 
alkoivat vitsailla keskenään. Anna sanoi miehelleen: ”Nyt mie jätän siun kaverilistan!”, johon Antti: 
”Samat sanat!” ja nauroivat katkerakseen. Johannaakin alkoi naurattaa, vaikka sisimmässään itketti.  
 
Johanna rakastaa Elmoa eikä haluaisi jättää tätä pois mielestä. Hän lähetti pienen viestin  
Net-Galleryn kautta Ellinoora Yrjölälle, että tämä puhuisi pojalleen, joka on ollut hieman ilkeä. Johanna 
lisäsi, ettei ole mahdollista tulla mukaan sähköautoralliin. Lopuksi hän kehotti puhua pojalleen, jotta 
tämä pyytäisi anteeksi.  
Niin Ellinoora tekikin. Alkuillasta, kun Johanna lähetti tekstiviestin Elmolle kokeillakseen kepillä jäätä. 
Hän kysyi; Miten meni ralliretki? Pian Elmo lähetti vastakysymyksen; Kuka sä oot? Tämä tarkoittaa, 
että hän oli kiukuspäissään poistanut puhelinnumeronkin eikä tiennyt kuka kirjoitti, kun Johanna ei 
tapaa allekirjoittaa viestejään. Johanna esittäytyi. Sitten Elmo kysyi, että mitä hänen pitää pyytää 
anteeksi, kun äiti niin käskee tehdä.  



 

Johanna kehotti palaamaan takaisin Net-Galleryyn, jotta olisi helpompi keskustella tapahtuneesta. Sitä 
hän ei tehnyt vaan oli yhä hapan ja pettynyt.  
Johanna oli stressaantunut ja surullinen. Häntä vaivasi ennakkomustasukkaisuus, kun flirttiperse on 
yhä Elmon kaverilistalla. Tatjana on myös Johannan somekaveri. 
Johannan tekisi mieli hankkia laserkiväärin ja käydä ampumassa flirttiperse mutta todellisuudessa 
hänestä ei ole tappajaksi. Ainoastaan yhden ihmisen hän saattaisi murhata ja se on Anatoli Medvedev.  
Johannaa lohduttaa, kun edes Ellinoora on kaverilistalla eli Elmon puolisko. Johanna haluaisi 
kokonaisen Elmon.  
 
Johanna yritti arvata Tatjanan ja Elmon Net-Gallery tilien salasanat mutta tuloksetta. Näköjään ovat 
sen verran älykkäitä, että ovat laatineet kunnon koodit. Johannan oma salasana on yksinkertainen 
mutta vaikeasti arvattava; Karolus-Elmo rakas. Pian pitänee päivittää salasana, kun Karoluksen nimi 
pistää vituttamaan, ajatteli Johanna.  

 
Muutaman viikon kuluttua Elmo palasi takaisin Johannan kaverilistalle mutta harmi vaan, kun 
Johannan syntymäpäivä ehti mennä niin, ettei Elmo pystynyt kirjoittaa onnitteluita aikajanalle.  
Lisäksi Johanna alkoi tuntea stressiä, että kuinka kauan jätkä pysyisi kaverilistalla.  
Johannalle jokainen somekaveri on hyvin tärkeä. Kun joku heistä ottaisi hatkat, niin silloin hän tulee 
levottomaksi ja alkaa pohtia, että mikä on mennyt pieleen. Kyllä hän tietää, ettei tarvitse olla mitään 
henkilökohtaista, jos jättäisi kaverilistan. Elmo on normaalimpi kuin Anatoli mutta hänkin on 
äkkipikainen ja temperamenttinen kun jokin asia ei mene mielensä mukaan tai tulee viime hetken 
muutos. Johannaa lohduttaa se, kun hän ei ole ainoa, jolle Elmo on äksyillyt.  
Elmo tykkää kovasti Johannasta eikä haluaisi olla vihainen häntä kohtaan koska Johanna on hyvin 
hauska ja samalla myös avulias. Ennen kaikkea tällä on ajokortti. Näin ajatteli myös Anatoli ja Karolus.  
 
Johanna on vatuloinut, jos Anatoli ei olisi aloittanut Forssan avussa, niin millainen henki olisi 
työpaikalla, todennäköisesti melko lailla samanlainen mutta silloin ei olisi ollut kylmä sota vuosina 
3008 ja 3009. Silloin hän ei todennäköisesti tuntisi Karolusta, Ninoa ja Uunoa. Toisaalta hän 
pintapuolisin tuntisi kahvilan jätkät. Olisiko Uuno tarjonnut kalagratiinia, jos ei olisi joutunut 
Korjaajaryhmään, eräänlaiseen turvasatamaan. Tuskin, sillä kahvila ei tee samanlaista tiivistä 
yhteistyötä Forssan avun kanssa.  
Johanna on myös pohtinut, jos olisi päättänyt jatkaa ravintolaryhmässä, niin olisiko hän rakastunut 
tosissaan Elmoon? Vastausta ei ole vaan kaikki tämä on vain jossittelua.  
 
Elmo ja Johanna ovat läheisiä ystäviä koska Elmosta Johanna on normaalimpi kuin Tatjana.  
Net-Galleryn kaverilistalla Johanna on laittanut asetukset niin, että automaattinen animoitu 
postauksien lukija lukee etupäässä läheisten kavereiden kirjoitukset, joiden joukossa Elmo. Johannaa 
surettaa se, kun Elmo ei anna hänen peukuttaa tämän postauksia. Heti kun Johanna peukuttaa jotain 
Elmon kirjoittamaa tai julkaisemaa kuvaa, niin heti tämä esittää tulikivenkatkuisia kysymyksiä 
yksityischatissa, että miksi hän aina peukuttaa kaikkea, jota hän julkaisee. Elmolla on tapana yleistää 
Johannan tykkäykset, vaikkei tämä hetikään kaikkea peukuta. Lisäksi Elmo syyttää Johannaa liiasta 
kontrolloimisesta. Myöskin Forssan avun Esa Paddington on hyvin utelias kahvilaryhmän puuhista.   
 
Johannan onneksi Tatjana ei tapaa kirjoitella eikä peukuttaa Elmon julkaisuja. Ehkä jätkä on kieltänyt 
myös häntä peukuttamasta, ettei muut kaverit ja sukulaiset huomaisi, että hänen kaverilistallansa on 
toimintarajoitteisia likkoja. Jollain tasolla Elmo luokittelee Johannan vaivaiseksi, mutta taas jollain 
tasolla normaaliksi. Tatjanan hän luokittelee vaivaispelleksi. Ruokatunnilla hän tapaa pelleillä Tatjanan 
kanssa ja pitää tätä naurun alaisena mutta niin hienotunteisesti, etteivät ohjaajat huomaisi. Jos joku 
huomauttaisi, että tuo oli epäreilua Tatjanaa kohtaan, niin silloin Elmo toteaa, että se oli vain leikkiä. 
Elmolla on enemmän vaatimuksia Johannalle kuin Tatjanalle. Hän ei siedä, että Johanna samalla lailla 
pelleilisi ilman kontrollia kuin neiti Niilola. Tatjana on niin yksinkertainen, ettei ymmärrä edes 
loukkaantua koninleikistä. Lähes kaikki kaverit tapaavat kutsua häntä apinaksi sekä totee-naiseksi.  
 
Totee-hokema on lähtöisin eräästä hämäläisestä maalaiskomediasta, jossa hassu postinkantaja hokee 
kyseistä sanaa. Tatjana ei pidä hokemasta ja sen vuoksi Elmo sekä monet muut duunarit kiusoittelevat 
häntä. Joka kerta Niilola reagoi hassusti; selkä jäykkenee ja tulee kopeloimaan kyseisen henkilön 
selkää ja uhkaa pussata. Juuri pussausuhka tekee Johannan mustasukkaiseksi.  



 

 
Tatjana inhoaa myös iskelmäkappale, Kuherrella, niinpä Elmo tapaa usein kiusoitellen hokea laulun 
refrengiä. Silloinkin Tatjana tulee kutittelemaan selästä ja kainaloista. Joka kerta, kun Johanna kuulee 
Elmon rallattelevan kyseistä kertosäettä, niin silloin hänen mielikuvituksensa alkaa laukata ja tulee 
mustasukkaiseksi. On todella rankkaa peittää mustasukkaisuus, ettei idoli sitä huomaisi.  
Johanna ei tiedä, ettei Elmo oikeasti halua alkaa kuhertelemaan flirttiperseen kanssa.  
Elmoa oksettaa Tatjanan naamakerroin samalla tavalla kuin Johannaa oksettaa Esan naama.  
 
Elmosta Minea on kaikkein normaalein koska tämä on tavallisessa ansiotyössä. Johanna on 
keskinormaali hänen asteikollansa. Tatjana on epänormaali alimmalla mahdollisella tasolla. Sitä hän ei 
sano ääneen koska hänet on kasvatettu kunnioittamaan erilaisuuksia. Hän tietää itse olevansa 
toimintarajoitteinen mutta sitä hän ei hevillä tunnusta.  
 
Tatjana Niilola on kuin Mr. Bean, Aku Ankka ja Uuno Turhapuro eli yrittää ja yrittää, muttei kuitenkaan 
onnistu tai onnistuu puoliksi koska yleensä ihmiset lässyttävät hänelle ja katsovat säälien tämän 
päätä, että siellä jossain on aivovaurio.  
Tatjana on ihan kohtalaisen hyvä joissakin asioissa kuten tietokonepeleissä. Juuri siksi Elmo 
mielellään pelailee vapaa-ajalla hänen sekä Erikan kanssa nettipelejä.  
Elmo ei myöskään halua Erikaa akaksi koska tämä on liian isäsidonnainen sekä oikea vetelys, joka 
kävelee hiihtäen.   
 
Elmo on erittäin taitava tietokone- ja mobiilipeleissä. Päivittäin ruokatunnilla kahvilassa duunarit istuvat 
takkipuhelimien ohjauspaneelit esillä pelaten mobiilipelejä. Jos on Net-Gallery tili, niin silloin voi 
kavereilleen lähettää lisää elämää sekä avata seuraavia tasoja. Kaikki kadehtivat Elmon pelitaitoja ja 
kutsuvat tämän sormia maagisiksi. Elmo tapaa auttaa kavereitaan pelien selvittämisessä. Johannalla 
ei vielä ole älytakkipuhelinta eli häntä Elmo ei voi auttaa.  
Elmolla ja Uunolla on kallis sJacket Phone. Eikä aikaakaan, kun myös Tatjana apinoi ja sai sJacketin. 
Tämä lisää Johannan mustasukkaisuutta. Hän tuntee olonsa ulkopuoliseksi, kun flirttiperse ja Elmo 
kujeilevat älytakkipuhelimiensa ääniviestisovellus Voxukalla. Heti kun Tatjana menee vessaan, niin 
silloin Elmo kujeillen sanoo Voxukkaan: ”Kuherrella, kuherrella Totee!” johon tämä vastaa: ”Huu, älä 
sano niin tai muuten tulee pusu!”  
Johannakin haluaisi saman puheviestisovelluksen, muttei ole mahdollista ladata 
perustakkipuhelimeen. Hän suunnittelee ostaa älytakkipuhelimen ja aikoo joku päivä ottaa asian esille 
isän ja äidin kanssa. Todennäköisesti Johanna valitsisi kilpailevan Ankire käyttöjärjestelmää käyttävän 
älytakkipuhelimen, kun Bananan valmistamat sJacketit ovat aivan liian kalliita.  
 
Tatjanan suuri pahe on se, kun tämä ei kykene pitää salaisuuksia. Tämän Anatoli on huomannut, kun 
kerran oli puhunut jotain Simosta tämän selän takana, niin heti tämä oli mennyt juoruamaan 
ohjaajalleen.  
Johanna tapaa vuodattaa salaisuudet kertomusten kautta peitenimien turvin, kuten kaikki muutkin 
kirjailijat tekevät.  

 
Tatjana ei siedä härskejä vitsejä, tokkopa hän kaikkia härskejä juttuja edes ymmärtää. Tässä päivänä 
eräänä, kun Johanna leikillään kertoi Tatjanalle runkkuvitsejä, niin myöhemmin Elmo nuhteli häntä 
tekstiviestitse, ettei Tatjanalle saa kertoa runkkukaskuja, koska tämän ei edes tiedä mikä se 
semmoinen runkku on ja saattaa kysyä isältään.  
 
Johanna pelkää Elmoa koska tämä on olevinaan kova jätkä. Johanna ei uskalla halata idoliaan koska 
tämä kutsuu hänen halauksiansa poliisipidätyksiksi. Hän on yrittänyt opettaa Johannalle, kuinka 
oikeaoppisesti halataan, poski poskea vasten. Johanna pelkää poskikosketuksia koska Anatoli oli 
säikytellyt poskipusun myötä. Tuskin Elmo pahastuisi poskipususta mutta sitä Johanna ei voi tietää.  

 
Eräänä syysperjantaina Elmo antoi Johannalle Minean puhelinnumeron koska monesti neiti Kaaninen 
on kysellyt häneltä, että kuka on tuo jännittävän oloinen Johanna, joka mielellään peukuttaa sinun 
postauksiasi sekä innokkaasti tekstittelee. Elmo ei aina jaksa vastailla eli ihan hyvin Johanna voisi 
tekstailla ja rupatella toisen naisen kanssa. Elmo on monesti sanonut, ettei hän pysty naiseksi 
muuttua.  



 

Elmon ehdotuksesta kahvilan ohjaaja on kehottanut Johannaa olla tekstaamatta Elmolle, kun tämä 
haluaa usein olla vanhempiensa kanssa. Oikeasti Elmo ei ole kovin paljon isän ja äidin kanssa mutta 
oli pakko tehdä pieni valkoinen valhe ohjaajalleen.  
 
Nyt kun Johanna oli saanut Minean puhelinnumeron, niin pian he olivat toistensa kaverilistoilla. Minea 
tutustui Johannaan. Hänestä neiti Kivinen vaikuttaa jännittävältä kainuulaiselta. Minean isällä on 
kainuulaisjuuret, muttei osaa murretta. Kaaniset pajattavat Pohjanmaan murteella.  
Minean ukki omistaa kainuulaisleipomon Vaasassa.  

 
Minea hiffasi, että Johannasta ja Elmosta saattaisi tulla hyvä pari, jotta jätkä jättäisi hänet rauhaan. 
Silloin tällöin Elmo flirttailee hänelle, että tämä rupeaisi tyttöystäväksi. Hän epäröi, koska Elmohan on 
kiivasluontoinen, lapsellinen sekä aivan liikaa kiroilee. Varsinkin tietokonepelejä pelatessa Elmo hokee 
ihan solkenaan vittua ja saatanaa.  
Minea on kuullut Matlenalta huvipuisto tapahtumista ja sekin alensi Elmon toiveita saada pillua. 
Muuten Minea tykkää kovasti Elmosta, kun tämä on hyvällä tuulella reilu kaveri, jolta menee reilusti yli. 
On olemassa huonompiakin kavereita, kuten Minea on sanonut.  

 
Iltaisin Elmo tapaa tutkia deittisivustoja löytääkseen sen oikean. Jokaiset treffit epäonnistuvat koska 
hän on aivan liian malttamaton odottamaan vastauksia. Kun tyttö on edes minuutin myöhässä, niin 
heti hän aloittaa hirveän rumban tekstaillen; Haloo Haloo? sekä paljon kysymysmerkkejä. Niin, että 
tytöt saavat huonon kuvan. Joka kerta, kun Elmo käy Seinäjoella, niin he syövät pikaruokala Mama 
Nimnarissa, tämä on jäänyt Johannan mieleen, kun on nähnyt Elmon Net-Gallery sivulla 
paikkamerkinnän. Hän ei uskalla kysyä, että millainen paikka on tämä pikaruokala. Todennäköisesti 
Elmo tuhahtaisi: ”Utelias tuutti katsoo sisään!”  
 
Eräänä October perjantai aamupäivällä Voimalatalon Café Suneriin saapui leveälierinen 
kukkahattupäinen nuorinainen. Kyseessä ei ole moralisti vaan Elmon kaveri, Minea Kaaninen.  
Hän päätti vihdoinkin tutustua siihen jännittävään vekkulimaiseen Johannaan, josta Elmo on paljon 
puhunut. Nainen, joka jänisti sähköautorallista.  
Minea on kuullut Matlena Joonalalta, että Johanna oli melkoinen vekkuli Jussi Vares Parkissa, kun 
yritti laittaa olkalaukkunsa kaulan ympäri vuoristoradassa sekä oli kysellyt stressaantuneena, että onko 
Baltiassa silmukoita. Nyt neiti Kaaninen päätti käydä tutustumassa kyseiseen Johannaan.  
 
Perjantaisin Johanna on alkanut lounastaa kahvilassa, jotta näkisi Elmoa ja Uunoa. Elmon mielestä 
Johanna on liian kyylämäinen ja kontrollinhimoinen. Häntä ärsyttää myös Esa Paddington sekä 
Tatjanan juoksentelut kahvilassa. Myös Esa on utelias tuutti, kun taas Tatjana käy vähän väliä 
ostamassa Ugri Colaa ja suklaapatukoita. Ihme kyllä Niilola ei liho, vaikka kuinka ahmisi makeisia.  

 
Perjantai aamupäivisin Johannalla on esperanton kielikurssi, jotta oppisi ymmärtämään tätä 
keinotekoista kieltä. Euroopan liittovaltiolla on suunnitelmissa tehdä esperantosta federaation pääkieli 
mutta hanke etenee huonosti, kun englannilla, saksalla ja ranskalla on vankka kannattajakunta. On 
myös latinaa ehdotettu liittovaltion pääkieleksi. Latinaa kannattaa luonnollisesti Italia ja Espanja sekä 
osittain Ranska. Esperanton suurin kannattaja on Puola, sillä kielen keksijähän oli puolalainen.  
 
Joskus Johanna on laittanut Net-Galleryssa valikkokieleksi esperanton mutta helpompia ovat suomen- 
ja Kainuun kielet. Useimmiten hänellä on Kainuun kielinen valikko.  
Johanna haluaisi oppia puhumaan ja ymmärtämään esperantoa, kun on huomannut Jessica Stenigin 
osaavan kyseistä kieltä. Esperanto olisi helpompi oppia kuin koukeroinen Skandinavia.   
 
Praktisen lukion tiloissa on aikuiskoulutus toimintarajoitteisille. Kurssit ovat ilmaisia ja juuri sen vuoksi 
Johanna innostui, kun oli nähnyt lukulaite-esitteestä, että siellä olisi myös esperanton peruskurssi. 
Kurssilla on Johannan lisäksi vain yksi oppilas, Viktor Lehti 10B ryhmästä. Viktor on pitkäkasvuinen 
ruipelomainen hiljainen nuori mies. Hän ei täytä Johannan eroottisia vaatimuksia mutta nimi hieman 
kiihottaa koska lukion viimeisellä luokalla kävi samanniminen Viktor Erkkilä, johon Johannalla oli 
jonkinlaisia tunteita mutta Roope oli silloin hänen suurin idolinsa.  
Aikuiskurssilla Viktor Lehti opiskelee uskontoa. Pedagogina on keski-ikäinen Kari Olander, jonka 
kanssa Johanna tapaa kääntää esperantoksi Aivot toivoa täynnä kertomusta.  



 

Kari antoi Johannalle data-USB-kalikan, jotta olisi helpompi käsitellä kertomusta. Kääntämisen 
yhteydessä Johanna oppii esperanton kielioppia.  
Mikä parasta, kurssi on samassa Voimalatalossa. Lukio puolelle pääsee sisäkautta. Lukion ja Daily 
Activityn välillä on lasiovi Viihdepartion ja Vaihtoehtoryhmän välissä. Lukion puolella on samanlainen 
leveä käytävä.  
Praktisen lukion tiloissa on elokuvateatteri, jossa esitetään opetusvideoita. Osa videoista on tuottanut 
Viihdepartio yhteistyössä ilmaisutaiteen linjan kanssa.  

 
Kurssin jälkeen Johanna menee Café Suneriin lounastamaan. Useimmiten hän valitsee Pan pizzan. 
Tiistaisin hän syö joko jauhelihapiirakkaa tai gulassikeittoa. Monesti kahvilan jätkät kehottavat 
Johannaa alkaa itse tekemään ruokaa koska niin olisi paljon terveellisempää. Johanna tapaa vastata, 
että hän on aivan liian laiska kokkaamaan mutta kyllä kai osaisi tehdä ruokaa, kun on käynyt 
konsumtio-opintolinjan.  
 
Johanna haluaisi olla kiinnostunut ruuanlaitosta mutta se on vaikeaa, kun alkaa jotain ruokaa laittaa, 
niin silloin jokin puuttuu, jolloin kiinnostus lopahtaa. Sama juttu leipoessa. Johanna kadehtii 
pikkusiskoa, kun tämä on melkoinen kokki, vaikka onkin insinööri.  
Muutaman kerran Jaana-Mari on kutsunut perheenjäsenet sunnuntailounaalle.  
Joku aika sitten hän ja Juha ostivat loistokkaan omakotitalon Taalintehtaan ulkopuolelta, Hirvipolku 
kolmesta. Isosisko on aivan vihreä kateudesta. Talo on todella mahtava, kuten Johanna tapaa ajatella, 
kun istuu pikkusiskon avarassa olohuoneessa. Olohuone ja keittiö ovat yhtenäiset. Yläkerrassa on 
sauna sekä makuuhuoneet. Yksi asia Johannaa ärsyttää pikkusiskon talossa ja se on Verisure 
Directas hälytinjärjestelmä. Johanna vihaa koko sydämestä kyseistä yritystä koska se on S-L Safetyn 
tytäryhtiö. Tekisi mieli raaputtaa pois firman mainostarrat ikkunoista mutta sitä hän ei voi tehdä, kun 
silloin tulisi sanomista. Jos hän olisi pikkusiskon housuissa, niin hän peruuttaisi Verisure 
jatkotilauksen. Jaana-Mari ei ole hankkinut hälytinjärjestelmää vaan talon entinen omistaja. Hälyttimiä 
on vaikea poistaa, kun kaapelit on vedetty seinien välistä. Kyllä Jaana-Mari on pohtinut irtisanoa 
Verisuren, muttei aika riitä moiseen.  
 
Johanna haluaisi olla yhtä hyvä ja yhtä kiinnostunut ruuanlaitosta kuin siskonsa. Nyt hän saa liikaa 
lisäaineita niin, että vatsa kasvaa. Johanna on kahvilanjätkien kanssa samaa mieltä mutta kun on 
laiska ruuanlaitossa niin minkä teet, kuten hän monesti vatuloi.  
Johannaa hieman hävettää, kun ei ole kiinnostunut kokkauksesta eikä voi tarjota Uunolle päivällistä 
vastapalveluna. Johanna haluaisi olla kalantarjoajan ruuantarjoaja. Hän on tarjonnut ainoastaan 
synttärikahvittelut kavereilleen. Anatolille hän ei aio enää tarjota murun murua, ellei se satu olemaan 
arsenikkia. Synttäreistä hän vaikenee Forssan avussa, ettei ohjaajat alkaisi hössöttää.  
 
Net-Galleryssa roikkuminen vie kaiken ajan niin, ettei Johanna kehtaa alkaa itse pesemään pyykkiään 
ja siivoamaan. Kavereille hän ei hiisku sanaakaan, että isä siivoaa tiistaisin ja äiti pyykkää 
viikonloppuisin. Joskus isä on ottanut tyttären kanssa esille, että tämä on karhun palvelus, sillä hän ja 
mutsi eivät ole ikuisia. Kyllä Johanna ymmärtää mutta olisi iso askel yhtäkkiä alkaa siivota ja 
pyykkäämään vaikka hänen kellarissansa on moderneja täysautomaattisia pesukoneita.  
Johanna pelkää kuin Ebolaa sitä päivää, kun isä ja äiti kuolevat. Miten hän reagoisi? Mitä tehdä 
heidän talolleen? Todennäköisesti pikkusisko auttaisi talon myynnissä. Taloa olisi vaikea siirtää 
Johannan omistukseen, kun hänellä on aivan liian pienet tulot. Kaikkea tätä hän on monesti vatuloinut 
ja kironnut Oili Lehmusvuoren kuumimpaan helvetin laava-altaaseen, kun tämä vitun selkään 
puukottaja savusti hänet ulos. Olisi sittenkin pitänyt suostua laskutusrobottioperaattoriksi. Silloin 
palkka olisi noussut niin, että rykijä olisi vihreä kateudesta.  
 
Jos Elmo saisi tietää Johannan salaisuuden, niin aivan varmasti tämä huokaisisi vakiorepliikkinsä:  
”Oh herranen aika!” ja puistelee päätään. Hänen härskein suosikkikirosanansa on Nuole vittu, joka 
saattaa häneltä lipsahtaa kahvilassa mutta onneksi ei kovin usein. Heti kun ohjaaja Markus kuulee 
Elmon puhuvan tuhmia, niin silloin tältä pääsee sätky. Kyseistä sanaa Elmo ei käytä varsinaisena 
kirosanana, vaan puheensa vahvistuksena, jotta kuulostaisi hauskalta mieheltä.  

 
Usein ruokatunneilla Elmo, Uuno, Tatjana sekä moni muu duunari tapaavat pelata takkipuhelimillaan  
mobiilipeliä, jossa pitää järjestellä karkkeja. Heti kun Elmo epäonnistuu, niin silloin hän leikillään 
huudahtaa; Nuole Vittu! Jolloin Uuno tapaa hyssyttää.  



 

Kun joku toinen sanoo ruman sanan, niin silloin Elmo itse hyssyttelee ja muistuttaa, että olemme 
kahvilassa.   
Johanna tapaa pelata samaa peliä kotona Net-Galleryssa. Hän pohtii vakavissaan hankkia 
älytakkipuhelimen, jotta voisi pelata mobiilipelejä ja saisi etäapua kavereilta. 
 
Johannasta oli mukava tavata Minea Kaaninen ensimmäisen kerran livenä. Hän olisi tavannut hänet jo 
elokuussa, jos olisi lähtenyt mukaan sähköautoralliin. Silloin Elmo ei olisi hermostunut, kuten Johanna 
tapaa vatuloida.  

 
Kukkahattu on Minean tavaramerkki ja siitä on hyötyä kaupungilla väenvilinässä, jotta olisi helppo 
nähdä missä hän menee. Forssassa käydessä Minea yöpyy Elmon luona koska tämä niin vaatii ja 
hänen on tultava suorinta tietä hänen luoksensa tai muuten hän alkaa hermoilla.  
Kun Elmo on hyvällä tuulella, niin silloin hän on hauska ja mukava, niin kutsuttu tunnelma-Yrjölä ja 
pahalla tuulella ollessa hän on epämiellyttävä puhveli, joka voi milloin tahansa purskahtaa itkuun. 
Itkemisen ohessa hän uhoaa, että toivottavasti vihankohde kolaroisi ja kippaisi. Vihaisena hän ei 
kykene ajattelemaan, ettei saisi tuolla lailla uhota. Oikeasti hän ei tietenkään toivo kavereilleen pahaa.  

 
Forssassa käydessä Minea tapaa piipahtaa Viktoria Näsin ja Matlenan luona. Molemmat asuvat 
lapsuuskodissa. Elmo ei oikein pidä, kun Minea veljeilee jänistäjä Matlenan kanssa.  
 
Syyslauantaina Johanna, Elmo ja Minea kävivät Loimaalla Torpin kauppakeskuksella, joka koko ajan 
kasvaa kuin suhisee.  
He menivät Minean hopeisella Brandia9000:lla. Autossa on hienot beigen väriset keinonahkaiset 
istuimet. Elmo istui etupenkillä ja Johanna takapenkillä, apumiehen takana. Kuskilla oli tavalliseen 
tapaan leveälierinen keltainen kukkahattu. 
 
Johannan taskuista tipahti auton lattialle Lidl Marketin kuitti. Myöhemmin, kun Minea löysi kuitin niin 
silloin hän näytti sitä Elmolle, kun kuitista paljastuu, että Johanna on ostanut paljon suklaapatukoita. 
Tämä huvitti Elmoa, kun monesti ruokatunneilla Johanna tapaa voivotella sivusilaviaan. 
 
Torpin kauppakeskus sijaitsee Loimaan länsipuolella. Loimaan uuden keskustan ja Torpin välissä on 
teollisuusalue, jonka ali menee läpikulkutie. Vanha keskusta on itäpuolella. Voi sanoa, että Torppi on 
kaikkein uusin keskusta. Nykyisen keskustan ja Torpin välille ollaan tekemässä paikallisjunaa.  
Torpilla on kaksi suurmyymälää; Coop Forum ja K Maxi. Lisäksi on monta pienempää putiikkia. 
Johanna ja Minea ostivat vanha kunnon Biltemasta hopeisen tuulilasinsuojuksen. Sillä välin, kun tytöt 
olivat Biltemassa, niin Elmo kierteli miesten vaatekaupoissa katsellen tyylikkäitä alumiinivaatteita. Hän 
kurkisti myös seksikauppaan, muttei ostanut mitään, kun siellä on sikakallista.  
Lopuksi kolmikko söi Subwayssä, joka sijaitsee keskeisellä paikalla leveällä käytävällä. Sitten he 
lähtivät kotimatkalle. Johannan iloksi Elmo merkitsi hänet Net-Galleryyn, että he ovat kolmistaan 
Torpin kauppakeskuksella, jotta muut somekaverit näkisivät, että hän on sosiaalinen.  
Samoin ajattelee myös Elmo, kun hän on Minean seurassa. Usein Minea tapaa ottaa yllätyskuvia 
yllättävissä tilanteissa, jotta saisi hupia.  

 
Johannalla ei ole enää tunteita Karolusta kohtaan, mutta hänellä on yhä vaikeuksia olla kuskaamatta 
häntä lähikauppaan. Lukemattomia kertoja Elmo, Uuno ja Nino ovat kehottaneet häntä olla 
kuskaamatta herra Anttilaa, sillä tämä ihan hyvin voisi kävellä tai mennä bussilla lähikauppaan. 
Johanna on samaa mieltä mutta, kun hänellä on hapan kauhu.  

 
Uuno on kyllästynyt Karolukseen, vaikka tämä onkin hänen vanha lapsuudenaikainen leikkikaverinsa. 
Monesti lapsena Uuno kutsui Karolusta Luuksi, vaikka jo silloin poika oli lihava.  
Toinen leikkikaveri oli muuan Anu Blokki, joka tätä nykyään on niin kutsuttu pelaaja eli leikkii jätkien 
tunteilla. Hän on ammatti DJ eli tiskijossuna The Bishops Arms krouvissa, joka sijaitsee Öhmania 
vastapäätä, Jätkänkadun ja Viljankadun kulmauksessa. Aikaisemmin krouvin tiloissa oli seudun 
mahtavin kalahalli, jota kalakauhuinen Johanna tapaa usein ajatella, että ehkä krouvin oluissa on 
kalanmaku. 
Lulu ja Antero Kiukku tapaavat usein käydä rentoutumassa kyseisessä krouvissa. Tässä päivänä 
eräänä he hiffasivat, että DJ on pojan lapsuusaikainen leikkikaveri ja menivät juttusille.  



 

Anu muisti sympaattisen Uunon ja kiinnostui tästä, kun on skulaaja tyyppiä.  
Uunon vanhemmat ihastelivat tiskijossun upeita miksauksia ja järjestivät pojalleen treffit tietämättä, 
että pimu on skulaaja sekä on deittaillut pojan työkaveri Elmon kanssa.  
Elmo jätti Anun tapaamiset heti, kun oli kuullut Minealta totuuden, että neiti Blokki on pelaaja tyyppiä, 
jolta tuskin hellyyden lämpöä löytyisi. 
 
Uuno alkoi kehuskella lapsuudenaikaisella leikkikaverillaan, että ehkä heistä tulisi pari ja kertoi tämän 
nimen, niin silloin Elmo hätkähti; voi vittu sentään. Hän kertoi työkaverilleen kaiken mitä tietää Anusta, 
että se on pelaaja, skulaaja, viettelijätär. Uuno järkyttyi tiedosta, kun skidinä tyttö oli mukavaa seuraa. 
Hän kertoi Elmon kertoman vanhemmilleen, jotka kehottivat olla varuillaan, sillä ihminen voi muuttua 
vuosien varrella.  
 
Minea Kaaninen on kuullut Anu Blokista kaiken moista Matlenalta, joka puolestaan on kuullut Josefiina 
Saarelalta eli oikeaa huhupuhetta.   
Elmo kertoi Johannalle, että Uuno ja myös hän itsekin olivat lähellä retkahtaa viettelijätär Anu Blokkiin. 
Hän kertoi, että viettelijätär on sama kuin pelaaja, skulaaja eli Player. Johanna hätkähti, kun oli hyvin 
lähellä, että rakaskalantarjoaja olisi tullut varatuksi. Onni onnettomuudessa, että tällä kertaa lesbon 
retale paljastui pelaajaksi, ajatteli Johanna.  
 
Lapsuudessa Karolus asui Kaarlon omakotialueella, Eurolankadulla, lähellä Lohkotietä. Kadun nimi on 
harhaanjohtava, kun se ei mene Eurolaan. Aikaisemmin katu liittyi Sairaalatiehen mutta nykyään 
liittymäkohta on tehty pyörätieksi ja pysäköintipaikaksi. Sairaalatietä on jatkettu Ari Vatasen 
kiertoliittymään.  

 
Viime aikoina Johanna kiintyi toiseen Carolukseen, entinen Kalle Körkkö, lukionaikainen luokkakaveri. 
Jätkä on vaihtanut nimiään; Kallesta Carolukseen, kun tämä on hänen toinen etunimensä. Hän on 
ottanut äidin sukunimen, Leinonen, koska hänen mielestänsä Körkkö vaikuttaa karmean 
masentavalta, ihan kuin nojaisi pystyssä olevaan puukkoon. Näin Kalle Körkkö eli nykyinen Carolus 
Leinonen tapaa ajatella. Hänellä on kainuulaiset sukujuuret, muttei osa yhtään Kainuun murretta. Hän 
on vahvasti hämäläistynyt. Hänellä on silloin tällöin psyykkisiä ongelmia, kun pään sisäiset kristallit 
alkavat helistä.  
Juuri kainuulaisjuurien takia Johannaa kiihottaa tämä lyhytkasvuinen jätkä, joka kouluaikaan oli 
pukeutunut mustiin vaatteisiin. Silloin hänellä oli hirveä vaaleakäkkäräkampaus sekä karsastavat 
silmät. Juuri karsastavien silmien takia Johanna ei syttynyt häneen mutta nyt hän on hyvin lähellä 
retkahtamista, kun Net-Galleryn profiilikuvassa tällä on kauniit silmälasit sekä siistimpi kampaus mutta 
Johannan harmiksi punainen.  

 
Lukioaikaan Kalle oli usein Roopen seurassa ja tapasi öyhyyttää sähkötupakkaa. Usein hän ja Roope 
kujeilivat Johannan kanssa ja Kalle kertoi kaikkein rivoimmat vitsit. Hän sanoi ääneen, että nyt 
Johanna on kiimassa ja ujostelematta sanoi sukupuolielinten kansanomaiset. 
Yhä vieläkin Carolus ja Roope ovat yhteyksissä toisiinsa. Carolus asuu Torkkalassa, Loimaan Torpilta 
lounaaseen, pienessä maalaistalossa ilman karjaa. Hänellä on hyvin varustettu viihderobottiverstas. 
Hän ohjelmoi ja myy viihderobotteja. Tämä on hänen ainoa työnsä. Muuta työtä on vaikea saada, kun 
on spesiaalikoulu tausta.  
 
Roope Savikoski asuu lapsineen Pirkkalassa. Hän on eronnut mutta päättänyt pitää viimeisimmän 
vaimon sukunimen, kun se vaikuttaa hienommalta kuin Jussila, josta ihmiset tapaavat rimmata sen 
härskiin muotoon.  
 
Viime aikoina Johanna ja Carolus Leinonen ovat alkaneet iltaisin chattailla Net-Galleryn 
privaattichatissa. Eräänä iltana jätkä oli juovuksissa ja vilautti Johannalle webkameran välityksellä 
valtavan pippelinsä. Häntä huvitti Johannan reaktio; katsoi kuin viikatteen olisi niellyt.  
Kyllä Johanna saattaisi mennä jopa naimisiin Caroluksen kanssa, mutta harmi vaan, kun tämä asuu 
niin kaukana, Loimaan takana, pikkuteiden varrella.  
 
Kun Johanna kävi Elmon ja Minean kanssa Torpilla, niin silloin hän ajatteli Leinosta, muttei ollut 
mahdollisuutta järjestää tapaamista, kun Elmo ja Minea eivät tunne tätä uutta Carolusta.  



 

 
Hän kuitenkin soitti Carolukselle ja kysyi, jos tämä tulisi Torpin kauppakeskukselle, kun hän on kahden 
kaverin kanssa. Carolus ei päässyt tulemaan eikä hänellä ole haluja tavata Elmo Yrjölää, sillä 
alkusyksyllä Johanna oli hänelle keventänyt sydäntään, kun Elmo oli ollut epäreilu ja ärtynyt 
vittuilemaan. Tähän Carolus oli vastannut, ettei käsitä miksi pitää väkisin veljeillä tuollaisten 
kummallisten jätkien kanssa. Johanna on myös kertonut Anatolin ja Karolus Anttilan tapauksista.  
Jollain tasolla Carolus ymmärtää Johannaa mutta toisaalta ei ymmärrä. Hän on paljastanut rivien 
välistä, että kouluaikaan hän oli ihastunut Johannaan. Nyt hänen ihastuksensa alkaa vähentyä sitä 
mukaan, kun Johanna keventää sydäntään Elmon temppuiluista. Hän ei ymmärrä miksi pitää väkisin 
unelmoida vittumaisista jätkistä.  
Johanna on aistinut Caroluksen ajatukset ja alkanut tätä pelkäämään, että tämä kyllästyisi eikä 
saisikaan munaa, edes kuvina.  
 
Ennen kuin Johanna oli kertonut lemmenkohelluksistaan herra Leinoselle, niin tämä oli olettanut 
Johannalla olevan vakaa psyyke eli normaalirajoitteinen nainen. Nyt Johannaa kaduttaa, että sattui 
keventämään sydäntään lukionaikaiselle koulukaverilleen. Olisi mieluummin keventänyt Roopelle. 
Roope tykkää kovasti Johannasta ja saattaisi hyvinkin ottaa hänet akaksi nyt kun on sinkku. Johanna 
ei enää syty Roopeen, kun tämä on melko lailla rupsahtanut.  
Johanna on huomannut Roopen kiinnostuksen muun muassa Photogram kuvasovelluksessa, joka on 
entinen Instragram. Facebook on aikoja sitten myynyt Instagrammin. Äskettäin Net-Gallery osti tämän 
ikivanhan kuvien sosiaalisenmedian ja vaihtoi nimen Photogrammiksi.  
Johanna on Photogrammissa nimellä Johi69, jossa hän tapaa usein filmata pätkiä TV Kainuun 
ohjelmista. Hän on huomannut, että Roope tapaa uskollisesti seurata hänen toimia.  

 
Jonkin aikaa Johanna ja Carolus loivat yhteistä kertomusta mutta sitten jätkä kyllästyi, kun oli nähnyt 
Johannan läpi tämän lapsellisuuden, että tyttöhän on sekaisin kuin ne kuuluisat Jokisen eväät ja 
ihailee kummallisia jätkiä. Carolus on sanonut Johannalle suoraan, että Elmo vaikuttaa olevan erittäin 
lapsellinen, kun oli tutkinut tämän Net-Gallery sivuaan. Johanna ei uskalla kertoa Elmolle, että 
koulukaveri on kutsunut tätä lapselliseksi. Varmasti Elmo ei olisi kovinkaan iloinen, kun Johanna on 
mennyt läpättämään hänestä tuntemattomalle jätkälle.  
Carolus on varoittanut Johannaa keventämästä sydäntään Timo-Markukselle, koska silloin on suuri 
vaara, että tämä menee möläyttämään Elmolle.  

 
Johanna yrittää liennyttää lemmentunteita Elmoa kohtaan, ettei vuoden 3008 lemmenrumba toistuisi. 
Se on vaikeaa koska ruokatunneilla Yrjölä on hyvin näkyisä ja pelleilee Tatjanan kanssa. 
Mustasukkaisuus estää lemmentunteiden liennytystä. Mobiilipelit lisäävät mustasukkaisuutta.  
 
Uuno tykkää yhä Johannasta mutta on alkanut tulla siihen johtopäätökseen, ettei neiti Kivinen taida 
olla se oikea. Elmo on hänelle opettanut, että Johannahan on jatkuvasti stressaantunut.  
Nyt kun Elmo on Voimalatalolla, niin Johanna harvemmin halaa Ninoa ja Uunoa, kun Elmo haukkuu 
halauksia poliisinpidätyksiksi.  
Kuitenkin Uuno pitää Johannasta, kun tämä on niin lutusen kiltti. Tässä päivänä eräänä hän antoi 
vanhan keilapallonsa Johannalle, ettei sitä tarvitsisi heittää roskiin, rahanarvoista tavaraa. Hän on 
saanut vanhemmiltaan uuden pallon. Keilapallot ovat hyvin kalliita, nelinumeroisia lukuja, joskus jopa 
viisinumeroa. Hänen entinen pallonsa on hieman kolhuinen mutta kyllä sillä vielä pystyy tehdä 
muutamat täyskaadot eli ihan hyvin Johanna voi harjoitella omalla pallollaan. Näin hänen ei tarvitse 
pelata keilahallin palloilla.  
Johanna ilahtui ja olisi maksanut pallosta mutta Uuno ei ottanut maksua, kun pallo on kulunut. Sen 
sijaan hän sai halata kalantarjoajaa. Tämä tapahtui vapaa-ajalla Lohkotiellä.  
Uuno kehotti Johannaa käyttää palloa Jokioisten keilahallilla porauttamassa omille sormilleen sopivat 
reiät.   
 
Forssan toimintarajoitteisten urheiluyhdistyksen puheenjohtajatreenaaja Virven mielestä vastustaja ei 
ole pelikaveri vaan keilat. Johanna on eri mieltä mutta sitä vanha lihava Virve ei kuuntele vaan ärtyy 
kiroilemaan.  
Johanna on keilailussa stressaantunut ja ottaa keilavirheet liian vakavasti niin, että keilakaverit ovat 
alkaneet kyseenalaistaa, että onkohan keilailu tämän kainuulaisblondin juttu. Virve väittää, ettei 
Johanna kuuntele ohjeita.  



 

Kyllä hän kuuntelee mutta jostain syystä ohjeet eivät mene perille ja niitä on vaikea soveltaa 
käytännössä. Ehkä se johtuu Hämeen-murteesta. Johannan on joskus vaikea ymmärtää moderneja 
hämäläisiä murresanoja, jotka poikkeavat kirjakielestä. Hämeen-murteeseen on pesiytynyt sanoja ja 
sanontoja eri murteista kuten esimerkiksi Rauman ja Stadin slangista niin, ettei sitä ole helppo bonjata. 
Kaikki suomalaiset eivät myöskään ymmärrä modernia Kainuun-murretta, johon on pesiytynyt suoria 
lainasanoja Karjalan ja skandinaavisista kielistä ja murteista.  
Erityisen vaikea kainuulainen sana on pahki, joka tarkoittaa, kun jokin menee päin jotain kohdetta. 
Monesti esimerkiksi hämäläisissä vakuutusyhtiöissä on pähkäilty, kun kainuulainen kolaroija kirjoittaa 
vahinkoilmoitukseen, että auto meni pahki. Vakuutusyhtiöiden virkailijat pähkäilevät, että mihin 
helvettiin se auto on mennyt? Mikä helvetti on pahki? 
 
Johanna ei ole ainoa, joka stressaa keilailussa. Myös Tiina Paasio ottaa epäonnistumiset liian 
vakavasti niin, että on vähällä saada hepulikohtauksia. Tiinaa häiritsee Johannan mielenosoitukselliset 
jaloilla tömistelyt heti, kun pallo menee sivuränniin tai ei osu nurkkakeilaan. Lisäksi Johanna tapaa 
kiroilla Kainuuksi niin, että lähellä keilaajat oikein hätkähtävät, kun kainuulaiset ärräpäät ovat rajun 
kuuloisia. Kainuulaiset pärryttävät ärräpäitä voimakkaammin kuin muut suomalaiset ja vittu-sanakin 
kainuulaisittain kuulostaa erittäin terävältä.  
 
Virve, Uuno ja Nino luulevat, että Johanna ja Tiina tuijottavat liikaa tulosmonitoria ja siten saa 
suoritusstressin, jos kolmanteen sarjaan mennessä tulos ei ole noussut lähelle 300.   
 
Café Sunerissa Uuno ja Sylvester ovat joutuneet Elmon varjoon. Usein kesäaikaan Elmo marssii 
kahvilan nurkassa olevalle musiikkisoittimelle ja laittaa biisin soimaan, joskus joululaulun, jotta näkisi 
Uunon ilmeen. Joka kerta tämä hätkähtää: ”Kesällä joululauluja, hyi olkoon!” 
 
Jälleen uudenvuodenaattona Johanna oli Ninon luona, kun tämä ovelasti tiedusteli muutamaa päivää 
aikaisemmin tekstiviestitse, että mitä kukin tekee uudenvuodenaattona. Hän kysyi ensin Johannalta. 
Kun hän oli kuullut, ettei Johanna tee mitään erikoista, niin hän kysyi, jos tämä haluaisi tulla 
viettämään uuttavuotta hänen kämpillensä ja kertoi, että sinne tulee muun muassa Elmo, Uuno ja 
Tuija. Hän ei vielä ollut kuullut heidän vastaustansa mutta oletti heidän vastaavan myöntävästi. Kerta 
Nino mainitsi Elmon nimen, niinpä Johanna empimättä sanoi kyllä olettaen tämän tulevan Nino 
kolmosen luokse. Myöhemmin selvisi, ettei Elmo päässytkään tulemaan Ninon luokse. Ainoat vieraat 
olivat Johanna, Uuno ja Tuija. Karoluskaan ei voinut tulla koska oli luvannut viettää uuttavuotta Iiro 
Irkkulan kanssa, joka on äskettäin aloittanut Korjaajaryhmässä. Hän on hyvin lihava laiskapötkylä, 
muttei kuitenkaan voita laiskuudessa Anatolia. Lisäksi Iiro on hyvin puhelias ja ääneen ajattelija. Iiron 
puhetyylistä Johannan ajatukset menevät Forssan ukkiin; puhuu samanlaisella suhisevalla 
korostuksella kuin Oskari-vainaa. Ehkä Iirolla on kainuulaisjuuret, on Johanna monesti pohtinut.  
Iiro Irkku asuu ylemmällä Pimunkadulla, sama kerrostalokortteli, jossa asui Roope Kippo-vainaa. 
Korttelin eteläpäässä on Uunon ja Virven kämpät ja pohjoispuolella on parkkitalo. Itäpuolella on 
kaupungin ainoa julkinen automaattipesula.  
 
Keskiyöllä, kello kahdentoista lyönnin jälkeen, Karolus soitti Johannalle, että voisiko hän kyyditä hänet 
kotiinsa. Tietenkin ylikiltti nainen suostui ja teki mutkan keskustassa.  
Karoluksella ei ole vara mennä taksilla. Bussit eivät kulje keskiyön jälkeen, ei ainakaan Hietalan bussi. 
Nyt Johanna näki, että missä Iiro asuu ja muisti Roope Kipon. Hänelle tuli kyyneltippa silmään, kun 
ajatteli, että jos Roope ei olisi kuollut Januari 3000, niin ehkä olisi yhä informaatiopalvelussa. Kippo 
usein puolusti Johannaa. Heti tämän kuoleman jälkeen Oili alkoi emännöimään osastolla niin, että 
lopulta onnistui savustaa Johannan ulos.  
 
Karoluksesta tuntui hyvältä lähteä tämän räpättäjän luota. Ihan koko ajan äijän moottoriturpa kävi.  
Iiro on kevytsuhteessa erään Matleenan kanssa. Johannaa huvittaa, kun joka puolella kummittelee 
joku Matleena; yhdellä tai kahdella eellä.  

 
Kesällä Forssan avussa tehtiin suurremontti, joka oli Simon idea. Hän on saanut päähänsä järkeistää 
ryhmän tilat niin, että saatiin enemmän yhteisiä tiloja.  
Esittelyhuoneen ja käytävän välinen seinästä tuli lasitettu, jotta esittelyhuoneesta tulisi valoisampi ja 
viihtyisämpi. Keittiö modernisoitiin niin, että akustiikka parani. Kaikki työhuoneet maalattiin.  
Ennen kesälomia duunarit pakkasivat tavaroita, ettei ne olisi remontti Reiskojen haittoina.  



 

Callcenter siirrettiin pakkaamon puolelle, jotta Filippan olisi helpompi ottaa Kaapolta tilauksia. He 
tulevat hyvin toimeen keskenään niin, että Johanna tuntee mustasukkaisuutta, vaikka itse ei voisi 
ajatellakaan ottaa rullatuoli-Aatua ukoksi, kuten hän tapaa itsemielessään ajatella, kun katsoo Filippan 
ja Kaapon veljeilyä. Hän on kuullut sivukorvalla, että he ovat käyneet Filippan vanhempien mökillä, 
joka sijaitsee Airistolla. Johannan mielikuvitus on lähtenyt laukkaamaan, että ehkä Katainen ja Molotov 
ovat harrastaneet seksiä pyöräpuolin alla.  
 
Callcenterin entisiin tiloihin tuli työvaatekauppa, josta Daily Activityn ja Praktisen lukion henkilökunta 
voivat hakea työvaatteita. Tämä on Daily Activity tämänhetkinen päällikkö, Mara Peralan, idea.  
 
Talvella sattui pieni kömmähdys, kun Anton-Kari ja Simo avoimesti keskustelivat tulevasta 
vaatekauppahuoneesta, että ehkä Markus Anttila tulisi työskentelemään vaatteiden parissa.  
Johanna sattui kuulemaan tämän keskustelun ja heti seuraavana tiistaina Korjaajaryhmässä hän sattui 
sanomaan ääneen, että ehkä Markus alkaisi työskentelemään työvaatteiden parissa. Markus sattui 
kuulemaan, kun oli Korjaajaryhmän konttorinurkkauksessa ja tuli äkäisenä: ”Mitä ihmettä, mä en 
todellakaan ala touhuamaan lumppujen kanssa!” Johanna änkytti peloissaan, että oli kuullut Antonilta 
ja Simolta, että päällikkö oli ehdottanut vaatekauppaa Forssan avun tiloihin.  
Markus kysyi Forssan avun ohjaajilta, että pitääkö tämä paikkansa ja nuhteli heitä, että he läpättävät 
suunnitelmia duunareiden kuullen.  
 
Anton kertoi kahvilan ohjaajalle asian oikean laidan, että se oli vain Mara Peralan pohdinta eikä 
mitään päätöksiä ole vielä tehty. Tämä oli ikävä kömmähdys Johannalle, eräänlainen tietovuoto. Asia 
oli myös kiusallinen Anton-Karille ja Simolle, kun pomon idean tynkä paljastui nololla tavalla. Totta kai 
Johannaa nuhdeltiin, ettei keskeneräisiä asioita pidä mennä huutelemaan muissa ryhmissä koska 
ideat voivat aiheuttaa levottomuutta.  

 
Syksyllä, remontin jälkeen, työvaatevastuulliseksi tuli Forssan avun avustava ohjaaja Kullervo Olsson 
sekä Hermanni Kuusikumpu. Hermannihan on kyllästynyt istua Callcenterin tilauspuhelimen ääressä 
eikä kykene tekemään muita puuhia.  
 
Remontin jälkeen Simoa alkoi häiritä yksi yksityiskohta nimittäin ovien kahvat, jotka muistuttavat 
sairaaloiden ovien kahvoja, semmoisia pässinsarvimaisia vetimiä. Hänellä on sairaalakammo, vaikka 
onkin korkeasti koulutettu pedagogiteknikko. Joskus Anatoli tapaa kiusoitella Simoa, että Forssan 
apuun pitäisi hankkia hengityskoneita.  

 
Kevättalvella Johanna ja Elmo olivat napit vastakkain. Syynä on Johannan sitkeä ihastus, jota hän 
yrittää salata mutta on jonkin verran raottanut salaisuuden verhoa, jotta idoli saisi vihiä lämpöisistä 
ajatuksista. Kyllä Elmo on osittain ihastunut tähän veikeään kainuulaisblondiin, muttei halua ottaa 
akaksi, kun Johanna vaikuttaa jatkuvasti olevan stressaantunut. Se ei olisi hyväksi hänen 
stressimahallensa.  
Joka päivä kotiin lähtiessä, kun Johanna kävelee kahvilan ohitse, niin hän sanoo kahvilan jätkille 
Moido. Uuno vastaa iloisesti mutta Elmo on lopettanut vastaamasta, kun kokee tämän jankutukseksi. 
Elmo on kysynyt Net-Galleryn yksityischatissa, että miksi pitää joka päivä sanoa moido. Johanna 
yrittää perustella, että sehän on kohteliaisuustapa. Elmosta tämä on jankutusta ja sitä hän inhoaa. 
Hän inhoaa myös Uunon ainaisia keilajuttuja sekä lomasuunnitelmia. Kiukun perhe tapaa syksyisin ja 
keväisin käydä Torreviejassa, jossa Kiukun perheellä on loma-asunto. Siitä Elmo on kuullut 
lukemattomia höpinöitä kollegaltaan. Hänen on vaikea hillitä ärtymystään; työn aikana Uuno höpisee 
kuntosali, keilailu ja lomajuttuja. Siinä sivussa Johanna moikkailee useita kertoja päivässä ja utelee, 
että miten hurisee. Myös iltaisin Johanna tapaa tekstiviestitse kysellä, että mitä teet? Elmo inhoaa 
uteliaisuutta ja kontrolloimista. Kyllä myös Elmo silloin tällöin lähettelee samanlaisia tekstareita 
Johannalle sekä valittaa kipeää mahaansa keskellä yötä.  
Myös Tatjanan juoksentelu kahvilassa ärsyttää Elmoa ja jonkin verran myös Uunoa. Elmo ei uskalla 
ärähtää Tatjanalle koska pelkää tämän isäukkoa. Tatjana tapaa useita kertoja päivässä ostaa Ugri 
Colaa ja suklaapatukoita.  

 
Elmo on huomannut, että Johannalla on pitkä pinna eikä halua tuottaa vaikeuksia hänelle. Joskus hän 
kadehtii Johannan pitkäpinnaisuutta. 



 

Johanna kärsivällisesti sängystä käsin vastailee öisiin tekstiviesteihin, että tämä joisi kylmää vettä ja 
hengittäisi rauhallisesti. Elmo tapaa vastata, että nyt hänellä on lämmitetty vehnätyyny vatsan päällä. 
Kesäaikaan hän valittaa keskiyöllä yön kuumuutta ja kertoo, että hänellä on sängyssä aurinkoviuhka.  
Johannasta kuulostaa suloiselta, kun Elmolla on aurinkoviuhka. Vehnätyynystä hänen ajatuksensa 
assosioituvat tätä nykyään Elmoon.  

 
Kevättalvella Elmo on pitänyt kahvilan ohjaajan kanssa lukemattomia ystävyyskokouksia Johannan 
kanssa. Useimmiten kokoukset ovat Forssan avun uudessa lepohuoneessa. Silloin koko keskustelu 
menee Elmon pillin mukaan niin, että Johannasta tulee syntipukki. Johannalla ei ole sydäntä käydä 
vastahyökkäykseen ja paljastaa Elmon öisiä tekstareita. Hän on niin paljon rakastunut, että tekee ihan 
kipeää. Hän tykkää Elmosta enemmän kuin Anatolista ja Karoluksesta yhteensä.  
Ehkä jossain alitajunnassa Elmon ja Johannan välillä on jonkinlainen tunneside, jota Elmo ei vielä ole 
paljastanut. Pallo on hänellä. Johannan mielestä Elmo on paljon komeampi kuin läski-Anatoli ja ihra-
Karolus, kuten hän tapaa itse mielessään vatuloida.  
Johanna on joka tapauksessa paljastanut tunteensa. Hän ja Elmo ovat samankaltaisia, ehkä liiankin 
samankaltaisia niin, että heidän tunteensa kolaroivat.  
Elmo ei haluaisi olla vihainen Johannalle mutta ainaiset moikkaamiset ja tiheä viestittely käy hermoon.  
 
Johanna tietää kuinka vittumainen on kahvilan ohjaaja, niinpä hän ei halua kertoa Elmon öisistä 
viestittelyistä. Todennäköisesti Elmo kuulisi kunniansa. Johanna ei halua tuottaa ongelmia rakkaalle 
Elmolle. Totta kai öiset tekstiviestit häiritsevät Johannaa, kun haluaisi nukkua mutta hän tuntee vahvaa 
empatian tunteita Yrjölää kohtaan. Hänestä on mukava olla Elmon yö psykologi, vaikkei hänellä 
olekaan psykologin koulutusta. Ilman koulutustakin Johanna olisi erittäin hyvä psykologi tai päivystävä 
pastori. Ehkä voisin ohjelmoida töissä myynnissä oleviin avustajarobotteihin empatiaa ja vinkkejä, jos 
niille kertoisi kipeästä mahasta, on Johanna monesti pohtinut. Tämänkin hän voisi ohjelmoida tekoäly 
algoritmeihin ja piilottaa salattuihin mappeihin. Vieläkään ohjaajat eivät ole äkänneet robottien 
piilotoimintoja. Johanna on vaivihkaa testannut valmiit avustajarobotit, jotka odottavat asiakkaita 
Forssan avun vasta uusitussa esittelyhuoneessa. Enää ei ole myymälää, kun se veisi arvokasta tilaa. 
Myytävät tavarat ovat varastohuoneessa ja näyteversiot esittelyhuoneessa. Johanna on salaa 
ohjelmoinut tekoälyä myös esittelyversioihin.  
 
Kerta kahvilan ohjaaja Markus kuuli vain Elmon version Johannasta, niinpä tästä tuli pääkonna tai 
paremminkin pääjehu. Johanna ja Elmo ovat samanlaisia vekkuleita, jotka yhtä paljon stressaavat ja 
hätäilevät. Johanna ei kuitenkaan kärsi vatsavaivoista vaan hänen verenpaineensa kohoaa 
tietämättään. Hän ei ole vuosiin mittauttanut verenpainetta.  
Markus tietää, että Johanna on oikea miesten naurattaja ja joskus hieman kiusoittelee.  

 
Myöhäissyksystä Elmo yritti opettaa Johannalle nettitietokonepeli Benedictuksen pelaamista, jotta 
saisi peliapua netin välityksellä kuten esimerkiksi auttaa virtuaaliliikemiehiä myymään hedelmiä eri 
kaupungeissa, joiden välillä liikennöi kauppalaivoja. Peli on ilmainen ja sen vuoksi siinä on 
mainosruutuja. Pelaaja pukeutuu datapukuun ja datakypärään. Johanna yritti opetella pelaamista 
mutta se on liian vaikea sekä nopea tempoinen. Pelin virtuaalisatamassa nosturin koukusta roikkuu 
suuri kala. Se huvittaa kalakauhuista Johannaa.  
Peli on amerikanenglanniksi. Tätä nykyään Ameriassa puhutaan englannin ja esperanton sekaista 
esperin kieltä mutta yhä vanha kunnon Amerikan englanti on pääkielenä. Esperin kieli on englanniksi 
esperish.  

 
Johannalla tuotti vaikeuksia näiden kahden kielen sekasikiö. Elmo osaa erittäin hyvin tätä 
kielisekametelisoppaa.  
Johanna yritti pelata niin hyvin kuin osasi peliä mutta se ei miellyttänyt Elmoa, kun joutui pelihahmona 
odottaa Johannan hahmoa, miespuolinen Jussukka. Elmoa huvittaa Johannan pelihahmo mutta 
ärsyttää hänen jahkaamisensa ja hidas pelaaminen. Elmo otti liian tosissaan ja kiroili 
kuulokemikrofoniinsa niin, että Johanna säikkyi ja pelkäsi jos jätkä tekisi kaverilista Brexitit. 
Suutuksissaan Elmo haukkui Johannaa vitun vinttiaivoksi.  
Totta kai tämä tuntui Johannasta surulliselta, muttei kykene eikä halua suuttua muuten ihanalle 
jätkälle. Pelaamisen jälkeen, Net-Galleryn privaatti chatissa myöhään illalla Elmo haukkua räksytti 
Johannalle, ettei Benedictus ole hänen juttunsa.  



 

Johanna yritti selittää, että kieli tuottaa vaikeuksia, mutta Yrjölä ei sitä noteerannut vaan 
kiukustuneena teki sen mitä Johanna pelkäsi; kaverilista Brexit. Johanna stressaantui koska Tatjana 
jäi Elmon kaverilistalle ja mustasukkaisuus jälleen kohosi.  
Myös Tatjana ja Erika pelaavat samaa peliä ja reagoivat nopeasti. Elmo toivoisi myös Johannan 
reagoivan yhtä nopeasti, jotta pelissä olisi lisäapuvoimaa.  

 
Muutaman päivän kuluttua Elmo katui Brexitiään ja palasi takaisin Johannan kaverilistalle.  
Juuri mustasukkaisuuden takia Johanna yritti opetella Benedictuksen pelaamista, jotta Elmo huomaisi 
myös hänet. Elmo huomasi Johannan aivan liian hyvin.   
Lopulta Johanna kyllästyi Benedictukseen ja poisti sen koneelta koska se vie paljon tehoja ja peli on 
uhka hänen ja Elmon ystävyydelle. Kun Johanna oli poistanut pelin, niin hän luovutti oman 
pelihahmonsa Elmolle. Myöhemmin Elmo kertoi, että hän on tehnyt Jussukasta rikkaan miehen.   
 
Keväällä Johanna ja Elmo olivat jälleen sovussa. Elmon syntymäpäivä on 18 Aprillia, jolloin hän kutsui 
Johannan ja Uunon kylään. Johannaa huvittaa, kun pikkusiskon ja Elmon synttärit ovat peräkkäin.  
Syntymäpäiväniltana, joka oli perjantaina, Johanna ja Uuno sekä Minea juhlistivat Elmoa. He söivät 
täytetyt rieskat ghanalaisessa pikaruokala Accrassa, joka on Jätkänkadun ja Iso Zumilan kadun 
kulmauksessa.  
Uunon kämppä on lähempänä pikaruokala Accraa. Viereinen kortteli on nimeltä Kuoppa, joka on 
nimensä mukainen. Siihen tullaan kohta puoliin rakentaa senioriasuntoja. Korttelin Pimunkadun 
puolella on keltainen tiilirötiskö, jossa on muutama vuosi sitten ollut Daimler autokauppa. Viimeksi 
rakennuksessa oli nuorison monitoimitalo sekä leijulautailijoiden harrastuspaikka. Nyt tilat ovat 
tyhjillään, kun rakennus on saanut purkutuomion. Piakkoin kortteli saanee hienomman nimen, Onnela.  
Korttelin eteläpuolella on vanha lakkautettu peruskoulu, jossa viimeksi oli Forssan musiikkiopisto. 
Kohta puoliin rakennukseen tulee perheneuvoja ja tämä jyhkeä kivikolossi tullaan nimeään 
Perhetaloksi. Talon takana, Jätkänkadun puolella, on nurmikkokenttä, Jätkäntori.  

 
Johanna, Elmo, Uuno ja Minea söivät jättimäisen perherieskan Fastfood Accrassa. Rieska sisälsi 
paistettua pöllöä. Liha on hyvin sitkeää mutta erittäin hyvää. Pikaruokala on Elmon kantapaikka. 
Hän tuntee hyvin rieskaleipurit, ghanalaisia naisia. 

 
Enää Johanna ei tule mustasukkaiseksi, kun Elmo ja Minea ovat kahden kesken. Hän on huomannut, 
että Kaaninen haluaa olla vain Elmolle eli samanlainen vuorovaikutus kuin Johannan ja Elmon välillä. 
Elmo haluaisi naida neiti Kaanisen. Johanna puolestaan haluaisi Elmosta ukon.  

 
Nyt keväällä, ruokatunneilla, Johanna alkoi enemmän ja enemmän vitsailla ja kujeilla Tatjanan kanssa, 
jotta vihatunteet peittyisivät. Hän ei halua paljastaa kenellekään, varsinkaan Elmolle, että hän vihaa 
koko sydämestä Niilolaa. Siis hän vain näyttelee olevansa Tatjanan kaveri, joka on myös Johannan 
kaverilistalla. Myös Erika ja tämän isä löytyy Net-Galleryn kaverilistalta.  
 
Vapaa-ajalla livenä Johanna ei halua olla tekemisissä luurankomaisen naamavikaisen Tatjanan 
kanssa. Hän leikillään kutsuu Tatjanaa kiellettynainen Karoliinaksi ja kyselee tältä, että onko hänellä 
hirveät stereot. Johannan huippusalainen tavoite on, että flirttiperse alkaisi hokemaan Karoliinaa ja 
stereolaitteita Karoluksen läsnä ollessa, jotta tältä palaisi käämit ja alkaisi päkättää Tatjanalle niin, että 
tämä kyllästyisi ja lopettaisi Voimalatalolla.  
Johanna toivoisi, että Tatjana aloittaisi vaikkapa 10B ryhmässä, ettei ruokatunneilla olisi kahvilan 
jätkien lähellä. Tätä Johanna ei sano ääneen, kaikkein vähiten Simolle, koska tämä on aikaisemmin 
ollut samassa ryhmässä Tatjanan kanssa ja tuntee pimun parhaiden. Muutaman kerran Simo on ollut 
mukana Elmon järjestämässä ystävyydenhoitokokouksessa. Kenelläkään ei näytä olevan ymmärrystä 
Johannaa kohtaan. Ilmeisesti kaikki asettavat hänelle liian suuria odotuksia, kun tämä on Daily 
Activityn älykkäimpiä duunareita. Rakastuneena Johanna ei halua ja kykene syyttää idoleitaan, vaikka 
syytä olisi.   

 
Johanna tuntee yhä vahvaa vitutusta Work Office Rehabia kohtaan, kun he pakottivat hänet helvettiin 
nimeltä Daily Activity. Kyllä hän on voittanutkin paljon omassa helvetissään. Hänestä on tullut 
sosiaalisempi ja saanut muutaman kaverin.  



 

Kavereista ainoat, jotka ymmärtävät häntä ovat tässä järjestyksessä; Uuno, Zanttu, Nino ja Elmo. 
Vaikuttaa siltä, että myös Minea ymmärtää Elmoakin paremmin. Minea on varoittanut Johannaa, ettei 
menisi valittamaan Elmosta tämän isälle, sillä silloin syttyisi hirveä sota. Hän kertoi itse valittaneensa 
Elmon huonosta käytöksestä ja sitten tämä oli hyvin pahalla tuulella, jopa karhunkin olisi helpompi 
kesyttää, sanoi Minea. Johanna lupasi, ettei enää koskaan valittaisi Masalle ja Ellinooralle. Ehkä olisi 
parempi valittaa ohjaajille. Sitäkään hän ei oikein uskalla ja henno tehdä.  
Hän on oppinut, ettei Elmo Yrjölää parane ärsyttää. Vaikka Yrjölä on kiivasluontoinen, niin hän ei 
kuitenkaan ole hullu. Kaukana hullusta on Johanna huomannut. Ehkä jätkän hermostuneisuus johtuu 
vaikeuksista saada tyttöystävän ja sitten siittää itselleen lapsia, on Johanna monesti itse mielessään 
vatuloinut samalla, kun juo keskipäivä Cappuccinoa Café Sunerissa. Kahvijuoma maksaa vain viisi 
euroa.  
 
Ainoastaan Minea uskaltaa leikiten kiistellä ja kiusoitella Elmon kanssa sillä tämä on ainoa, johon 
Elmo tuntee kunnioitusta. Hän pelkää Minean kyllästyvän ja lopettavan ystävyyden eli tismalleen sama 
pelko kuin Johannalla Elmon suhteen. Johannan ja Elmon suurin ero on se, kun jätkä on uhkarohkea. 
Se näkyy huvipuistossa, jossa hän uskaltaa mennä kaikkiin laitteisiin, myös hurjimpiin kieputtimiin.  
 
Ruokatunneilla Johannasta paistaa stressaantuneisuus läpi, jota hän yrittää peitellä mutta Elmo aistii 
stressin kuin huumekoira huumeet. Heti, kun Elmo on huomannut Johannan olevan stressaantunut, 
niin silloin hän huvittuneena kysyy: ”No, oot sä taas stressaantunut vai?” Johanna tapaa vastata 
vakiovastauksena: ”No en oo, mie oon kivenrauhallinen!” ja liikuttelee kasvolihaksiaan niin, että on 
vakavan näköinen. Tähän Elmo tapaa huokaista: ”Nyt sä oot totinen eli stressaantunut, voi herranen 
aika!” Uuno puolestaan tapaa sanoa: ”Iisisti nyt terveysviili!”  

 
Main viimeisellä lauantaina oli keilakilpailu Pori Masters Porissa. Johannan iloksi se oli lisensioimaton 
kilpailu, jossa pelataan muiden kaupunkien toimintarajoitteisten yhdistysten kanssa.  
Kerta kilpailu oli lisensioimaton, niinpä Johanna ilmoittautui, jotta näkisi Ninoa ja Uunoa. 
Mentiin vuokratulla minibussilla, jota ohjasi Virve Virve Risula. Kaikki eivät mahtuneet samaan bussiin, 
niinpä osa meni Polli Salolehdon autolla. Johanna ei mahtunut minibussiin, jossa oli nämä kaksi 
ihanaa jätkää. Hän pahoitti mielensä, kun joutui tursakkeiden kanssa samaan autoon. Pollin kyydissä 
oli kuuromykkä Anu Kaislavirta, joka ei kykene sanomaan muuta kuin mökeltää. Polli on taitava 
viittomakielessä ja näin pystyy kommunikoimaan neiti Kaislavirran kanssa. Anu on melko lailla 
rupsahtanut ja joskus hän on härskillä tuulella ja saattaa nuoria jätkiä halata ja suukottaa väkisin. Nino 
pelkää Anua, vaikka tietää tämän olevan pohjimmiltaan kiltti. Kukapa ei haluaisi kuherrella 
rupsahtaneen kanssa, kuten hän on monesti sanonut Uunolle.  
Johannasta Polli on ihan mukava mutta harmi vaan, kun kalantarjoaja ja kiihkeä niminen 
korjaajaryhmäläinen ei ole samassa autossa.  
Samassa autossa oli myös kummallinen ruipelomainen mustatukkainen, Sabrina Seppeläinen, joka 
tapaa jatkuvasti hokea kujetta ja päälle nauraa kihertää. Kun Elmo käy keilahallilla, niin silloin tämä 
leikillään käheällä kurkkuäänellä sanoo Sabrinalle Kuje, jolloin tämä alkaa nauraa kihertää ja piiloutuu 
käsivarsiensa taakse ja sanoo, ettei ole kujeilija, vaikka siltä näyttää. Eräänä treenitorstaina tytön isä 
oli läsnä ja kuuli, kun Elmo sanoi kyseisen sanan, niin silloin tämä vanhahko papparainen kielsi 
sanomasta noin ja perusteli, että sehän on kiusaamista. Elmo ei käsittänyt mitään, kun tyttö haluaa 
kuulla kyseisen sanan. Johanna kuuli tämän ja alkoi inhoamaan Seppeläisen papparaista ja ajatteli, 
että tämä on kiven kova ihilisti, oikea silinterisetä.  
Kun Sabrinan isä ei ole läsnä, niin silloin Johannakin tapaa kuiskata Sabrinalle tämän 
suosikkisanansa, jolloin tyttö tapansa mukaan vetäytyy taemmalle ja kikattaa: ”En mä oo kujeilija, se 
on Elmon idea… Hihii!”  
Sabrina ja Elmo ovat vanhoja koulututtuja. Tämäkin on osa vanhaa kujeilu perinnettä. Vastaavia 
pelleilyperinteitä Johannalla on kopiointiteknikko Leenan kanssa. Muutaman kerran vuodessa hän käy 
kaupungintalolla tervehtimässä Leenaa ja samalla kysyy, jos olisi hommia tutulla osastolla. Joka kerta 
vastaus on sama; tätä nykyään informaatiopalveluosastolla työskentelee ainoastaan pätkätyöläisiä 
sekä työtehtävien määrä on vähentynyt. Paperipostia ei enää ole juuri lainkaan. Sähköpostipalvelimia 
ei enää tarvitse huoltaa, kun ne ovat itse huoltavia. 
 
Porin keilahalli sijaitsee kaupungin laidalla, Friitalan länsipuolella, Rolls Roycen autokaupan 
yhteydessä. Autokauppa Reijala on keilahallin osaomistaja. Keilahalli on yläkerrassa ja katutasossa on 
lounasravintola, jossa ensin otettiin välipalaa.  



 

Keilailun jälkeen syötiin päivällinen, jotta jaksettaisiin istua autossa. Poriin on helppo mennä, kun 
Reijala Bowling on kakkostien varrella.  
 
Samana päivänä Forssassa oli jokavuotinen raggari cruising, joka pidetään Forssan työväenpuistossa 
ja sen lähialueilla. Jätkänportintie on aivan tukossa suuria raggariautoja, jotka tätä nykyään ovat 
vanhoja eurooppalaisia automerkkejä, ei kovinkaan montaa Amerikanrautaa. Suurin osa ovat 
ikivanhoja Saabeja, Volvoja, Renaulteja, volkkareita sekä Fiateja. 
Elmo on aivan hulluna cruisingin perään ja houkutteli Johannaa mukaan. Tietenkin umpirakastunut 
tyttö suostui hetkeksi. Kello 20 maissa Johanna sanoi, että pitää mennä saunomaan Siivekkääntielle. 
Elmo yritti ylipuhua jäämään cruisingiin. Pitkän jankutuksen jälkeen Johanna päätti antaa periksi, kun 
pelkää idoliaan. Hänellä on tuoreessa muistissa sähköautoralli ja kaverilista Brexit. Hän soitti 
vanhemmilleen, että kahvilan duunarin mieliksi hän olisi kello yhdeksään ja sitten lupasi tulla 
saunomaan.  
 
Elmo on raggariautohullu ja kyseli tuntemattomilta raggareilta, jos saisi olla edes pienen matkan 
oikean raggariauton kyydissä. Kukaan ei ottanut tätä lyhyt kasvuista kirppumaista jätkää kyytiin.  
Elmo tapasi vanhoja koulututtuja kuten isorintaisen Daniellan sekä tämän härskin hassun äidin, jolla 
on vieläkin isommat silikonirinnat. Taitaa silikonien joukossa olla läskiäkin, pohti Johanna.  
Tissit hytkyvät, kun nainen vetäisi härskejä hämäläisiä vitsejä kauhealla Forssan murteella.  
Mukana oli myös Daniellan isäukko, rauhallinen vanha papparainen, jolla on motorisoitu rollaattori. 
Hänellä ei ollut mahdollista puhua, kun akan moottoriturpa kävi ihan solkenaan.  
Daniella seurassa oli myös hänen ja Elmon koulututtu, Fanny Fabiainen, joka on kotoisin Thaimaasta.  
Johannaa on aina inhottanut aasialaisten kellertävä ihonväri. Tietenkään hän ei sitä sanonut ääneen, 
sillä hän ei halua rasistin mainetta.  
Fanny ja Daniella ovat rauhallisia pimuja, mutta Johannalle iski jälleen mustasukkaisuus. Johannasta 
nämä kaksi pimua sopisi paremmin Elmon akaksi kuin se ärsyttävä flirttiperse. Tätä hän ei sanonut 
ääneen, vaan itse mielessään pohti samalla, kun käveli seurueen hännillä.  

 
Elmo, Daniella ja Fanny ovat käyneet molemmissa; Mauno Jokisen sekä uudessa Praktisessa 
lukiossa. Johanna kuuli sivukorvalla, että pimut ovat pätkätöissä tavallisessa työpaikassa ja sekin 
aiheutti kateutta.  
Daniella suunnittelee aloittavansa Vaihtoehtoryhmän sisäisessä Tool Care ryhmässä. Tool Care 
huoltaa ja puhdistaa rollaattoreita sekä pyörätuoleja. Ryhmän ohjaajana on lehtiryhmän Snadi-Papa.   

 
Ennen kuin Johanna meni saunomaan, niin hänen piti kyyditä Elmo ja Daniella koteihinsa.  
Daniellan vanhemmat hävisivät väenvilinään eikä tämä jaksanut odottaa. Daniella asuu 
rivitalonpätkässä Lexuksessa, lähellä Sami Ali Mohebia. Johannasta Sami on ihan mukiin menevä 
jäbä, muttei uskalla veljeillä tämän kanssa, ettei Sara-vaimo ymmärtäisi väärin.  

 
Johannasta Daniella on ihan mukava mutta mustasukkaisuustunteet häiritsevät.  
Ensin hän heitti Elmon Teknikonkadulle. Heti kun tämä oli poistunut autosta, niin silloin Johanna kehui 
Elmoa hyväksi kaveriksi. Daniella nyökkäsi hyväksyvästi: ”Kyllähän Elmo on mukava!”  
Kun Daniella oli päässyt kotiin, niin Johanna kaasutti suoraan Siivekkääntielle saunomaan.  
 
Saunomisen jälkeen Kiviset katsoivat tavalliseen tapaan TV Kainuuta. Johanna tapaa joka lauantai-ilta 
tarjota isälle ja äidille pieniä suklaanappeja, samoja, joiden kuitti oli pudonnut Minean autoon. 

 
Juhannusaattona Johanna ja Karolus kävivät Jokioisten työväenpuistossa Karoluksen pyynnöstä, 
vaikkei Johanna enää tunne rakkaudentunteita tätä kohtaan mutta on tullut tavaksi kyyditä herra 
Anttilaa sinne tänne. Monesti Elmo ja Uuno yrittävät takoa Johannan päähän, ettei tämä kuskaisi 
Karolusta, kun tämä vain hyväksikäyttää. Ei ole helppoa olla ylikiltti, kuten Johanna tapaa asiaa 
vatuloida.  
Harmi vaan, kun jätkällä ei ole käteistä mukana. Johannalla ei ole nettipankkisovelluksia, kun 
jatkuvasti saa tietää uutismedioista, että nettihuijarit hakkeroivat nettipankkisovelluksiin. Muuten 
Karolus mielellään maksaisi kyydistä, kun ei haluaisi olla samanlainen mulkero kuin Anatoli mutta 
käytännössä tekee samat virheet; pyytää kyytiä ylikiltiltä naiselta. Karolus ei tarkoita hyväksikäyttää 
mutta häneltä on mopo karannut käsistä.  



 

 
Kuskaamisten takia Johannalla ei ole paljoakaan aikaa kertomusten saneluun. Ainoastaan työpaikalla 
hän ehtii sanella, sillä hän on yleensä yksin robottihuoneessa. Suurremontin jälkeen robottihuoneesta 
tuli isompi. Huoneessa on neljä robottiterminaalia, joiden yhteydessä on moderni MBD-tietokone. 
Johannan työpiste on huoneen keskellä, kahden ikkunan välissä. Robottihuoneen ikkunat ovat 
Voimalatalon sisäpihalle päin. Keskellä sisäpihaa on pieni suihkulähde. Forssan avusta menee kaksi 
ovea sisäpihalle; ohjaajien konttorin perältä sekä pakkaamosta. Aikaisemmin robottihuoneessa oli 
tuuletusparveke mutta se laitettiin umpeen. Pakkaamon yhteydessä on Callcenter-nurkkaus, jossa 
Kaapo istuu tilauspuhelimen ääressä. 
 
Joka kerta kun kommunikointilaite soi, niin silloin Filippan pitää olla hiljaa ja hiljentää radion, joka 
yleensä on äänekkäällä Rix DABin taajuudella, varsinkin aamuohjelma on erittäin meluisa, jossa 
juontajat räkättävät yhdestä suusta.  

 
Forssan Super Energyn taajuudella aloitti 3000-luvun puolivälissä Radio Rauhaisat suosikit, jonka 
omistaa sama yhtiö kuin Rix DABin. 3009 Rauhaisat suosikit muuttui Bandit Rockiksi, jota Erika 
Hannula kovasti fanittaa. Hänen iloksensa Johanna teippasi robottihuoneen seinälle radioaseman 
mainosjulisteen, jossa humoristisesti kerrotaan, että skandinaavi heviartisti Gun Ossie muuttaisi 
Forssaan. Tämä tarkoittaa tietenkin, että muun muassa Gun Ossien biisejä voi kuunnella Bandit 
Rockin Forssan taajuudelta.  

Johannaa ei hevi kiinnosta, kun silloin aivot menevät sekaisin, kuten hän tapaa vitsailla.  Gun Ossien 
nestekaasukitaran kaula muistuttaa pyssyä.  
 
Johannalla on paljon luppoaikaa töissä koska hän on äänestänyt jaloillaan tai paremminkin sanoen 
takapuolellaan, että haluaa istua robottihuoneessa ohjelmoiden robotteja sekä kotisivua päivittäen. 
Ohjaajat eivät ole kovin teknisiä, vaikka heidän tulisi olla. Yhä Johanna tapaa salaa parannella 
avustajarobottien tekoäly algoritmia. Hän on ohjelmoinut robotteja reagoimaan, jos ne havaitsevat 
hyväksikäyttöä Á la Anatoli. Hyväksikäytön tunnusmerkit havaittuaan robotti huomauttaa, ettei niin saa 
tehdä. Jos joku erehtyisi antaa liikaa synttärirahaa ei-sukulaiselle, niin silloin robotti kehottaa ajatella 
vielä kerran. Lisäksi Johanna on parantunut algoritmin tietopankin salausta, ettei ohjaajat eikä kukaan 
muukaan sitä löytäisi. Salatun mapin hän on suojannut salasanalla; Johannakaroluselmoninouno1, eli 
ulkopuolisen mahdoton arvata, jos ylipäätään löytäisi kyseisen mapin. Jo mapin löytäminen olisi 
melkoinen saavutus. Ohjaajat eivät osaa aavistaakaan, kuinka älykäs on Johanna Kivinen. Kyllä he 
tietävät, että tämä on mestari robottiohjelmoinnissa, muttei miten mestari. Simo tapaa leikillään kutsua 
Johannaa professoriksi. 
 
Johannasta on mukana istua robottihuoneessa, ettei tarvitse tehdä väsyttäviä nippelihommia. Ehkä 
pakkaamon työtehtävät sopisivat hänelle, mutta siellä ei ole kovinkaan mukava olla, kun samassa 
huoneessa istuu tiukkapipoinen Kaapo, joka on kova määräilemään. Hän on erityisen ankara 
Johannaa kohtaan, joka on osittain Johannan omaakin syytä, sillä Kaapon aloittaessa Forssan avussa 
Johanna tapasi tiuskia ja tuhista tälle eli niin metsä vastaa, kun sinne huudetaan. Johanna ei voi edes 
kuiskata pakkaamossa käydessä, niin heti Kaapo alkaa suhista, että pitää olla hiljaa, jotta kuulisi heti 
kun tilauspuhelin soisi. Ehkä Kaapoa ärsyttää Johannan vahva Kainuun murre sekä änkyttävä puhe. 
Kaapon omakaan puhe ei ole mikään kaksinen; puhuessaan hän kiemurtelee ja puhkuu, joka johtuu 
hänen CP-vammastansa.  
Molotovilla on viime aikoina ollut rankkaa, sillä tyttöystävä Pia-Anni pisti välit poikki, kun alkoi kyllästyä 
olemaan henkilökohtaisena avustajana, vaikkakin Kaapolla on palkattu avustaja, joka yöpyy hänen 
luonansa. Sekin alkoi kyllästyttää PA:ta, kun ei ollut yksityisyyttä. Kaapon henkilökohtainen avustaja 
tulee osuuskunnallisesta assistanssifirmasta, jonka logossa lukee; Minä osaan! Kaapolla on usein 
yllään firman paita niin, että moni saa hänestä omahyväisen maineen. Kyllä Molotov on sitäkin. Pakko 
olla omahyväinen, kun on tuomittu pyörätuoliin ja aivoihin helvetillinen CP-vamma, kuten hän itse 
tapaa vitsailla. Onneksi hänellä riittää huumoria, muttei ymmärrä Johannan huumoria.  
 
Sinä päivänä, kun Pia-Anni jätti Kaapon, niin silloin Esaa säälitti Kaapo-rukka ja alkoi tälle lässyttää. 
Tätä nykyään Esa tapaa nuoleskella myös Anatolia.  Myös Anatoli veljeilee Esan kanssa niin, että 
Johannaa vituttaa, kun aikaisemmin tämä on itse sanonut, kuinka vihaa herra Paddingtonia. Anatoli on 
melkoinen takinkääntäjä, kuten Johanna on itse mielessään vatuloinut.  



 

Enää vuosiin Anatoli ei ole vittuillut Johannalle ja siitä kiitos psykologeille. Johanna ei enää halua 
koskea tikullakaan Medvedeviin, paitsi tämän lompakkoon. Sieltä pitäisi jollain ilveellä saada tuhat 
euroa; kaksi 500 euron seteliä sekä hieman lisää, jotta kyytimaksut olisi hyvitetty. Miten helvetissä 
onnistuisin saada rahani takaisin, ajattelee Johanna samalla, kun istuu robottihuoneessa 
keskimmäisen tietokoneen ääressä. Keskellä huonetta on neliönmuotoinen pöytä sekä korkeampi 
seisontatyöpaikka. Huoneen toisessa päässä on tulostinkopiokone, jolla Johanna silloin tällöin tulostaa 
kertomuksensa paperille, eräänlainen palkka Daily Activitystä. Tulostaessa omia kertomuksiaan hän 
sulkee robottihuoneen parioven, ettei tiukkapipoisimmat ohjaajat, Simo ja Kullervo, tulisi ja alkaisi 
tentata, että mitä ollaan tulostamassa. Jos niin kävisi, niin silloin Johanna väittää tulostamansa voi 
hyvin tuokion ääneen luku materiaalia, vaikka yleensä ottaakin paperinivaskat kotiin E-storemaisesti.  
 
Anatoli on Johannan kaverilistalla Net-Galleryssa ja tapaa silloin tällöin yksityischatissa keventää 
sydäntään. Useimmiten hän kritisoi Simoa sekä Daily Activity päällikkö Mara Peralaa. Anatoli on 
monesti sanonut Johannalle, että hän vihaa pörrötukkaista Peralaa yli kaiken. Anatoli luottaa 
Johannaan, ettei tämä juoruaisi kenellekään. Hän ei uskalla keventää sydäntään Tatjanalle, kun tällä 
on vaikeuksia pitää salaisuuksia.  
Yhä Anatoli elättelee toiveita, että Johanna uudelleen rakastuisi. Sitä hän saa kyllä odottaa maailman 
tappiin saakka. Joka kerta, kun hän chattailee Johannan kanssa, niin silloin häntä himottaa ja haluaisi 
tunkea kalunsa blondin pimppiin.  
Hän on yrittänyt hakea apua psykologeilta vahvaan rakastumiseensa mutta turhaan. Joka kerta, kun 
hän näkee Johannan, niin tunteet tulevat pintaan. Joskus hän on pohtinut, jos murhaisi Johannan; 
hiippailisi robottihuoneeseen ja sitten laserleikkurilla iskisi blondia selkään. Ei Anatoli Medvedevistä ole 
murhaajaksi, kun on aivan liian nössö eikä saa mitään aikaiseksi. Hän on myös pohtinut kihlattunsa 
surmaamista, jotta sitten voisi avoimesti alkaa flirttailla Johannalle. Sitäkään hän ei kykene tekemään, 
hyvä niin. Anatoli tapaa työskennellä Forssan avun uudessa työtilassa, suuri Sali, jonka keskellä on 
valtava pöytä. Katossa on jatkuvasti PC-projektori, jolla vierailijoille näytetään ryhmän esittelyvideo.  
Jokainen duunari sai olla mukana esittelyvideolla ja kertoa mitä he tekevät. Johanna esittelee 
avustajarobotteja sekä Picture Factory sovellusta. Anatoli näyttää kuinka spiraali sidotaan paperiset 
viikkokalenterit, joita Forssan apu markkinoi digitaalisten kalentereiden lisäksi. Anatoli on tullut 
taitavaksi spiraali sidonnassa. Johanna inhoaa tätä hommaa, kun väkisin tahtoo spiraalien reiät 
mennä vinoon, verenpainehan siinä kohoaa, kuten Johanna tapaa sanoa.  

 
Johanna ja Karolus viettivät juhannusiltaa Jokioisten työväenpuistossa, joka on Sinisudin 
kaupunginosassa. Sinisuti on Vanhan Jokioisten uusi nimi. Uuden keskustan ja Sinisudin välissä on 
Kaislanperänlahti, jonka pohjoispuolella on avattava Laaksolansilta, josta näkee kauas.  
Työväenpuistossa he tapasivat muun muassa Johannan lukionaikaisen koulukaveri, Tiina Kallelan. 
Hän on melko lailla rupsahtanut ainaisen kaljoittelun takia.  
Puistossa oli myös Roope Jussilan entinen tyttöystävä Minea Erccala. Hänkin on rupsahtanut eli ei 
mikään ihme, että Roope on jättänyt rupsahtaneen pimun. Aluksi Johanna ei tiennyt, että paikalla oli 
tyttö, jota hän oli lukion viimeisellä luokalla kadehtinut. Paljastuminen tapahtui sattumalta, kun 
Johanna grillimakkaraa syödessä sattui muistelemaan lukioaikoja Tiinan kanssa. Viimeisellä luokalla 
Tiina ei enää ollut lukiossa. Keskustelu alkoi siitä, kun Johanna kertoi Miltonista, että tämä on tätä 
nykyään skientologi ja sitten kertoi, että lukion viimeisellä luokalla retkahti tosi ihanaan jätkään nimeltä 
Roope Jussila, jolla oli TLNA diskossa tosi seksikäs musta nahka-alumiini housut. Minea naurahti: 
”Haha, mä tiedän koko jutun, mä olin silloin Roopen tyttöystävä!” Johanna nolostui ja hieman pelkäsi, 
jos Minea loukkaantui. Näin ei käynyt. Hänelläkin oli epäonnea rakkaudessa, kun jätkä tumppasi hänet 
heti, kun sattui rupsahtaa. Minea ajatteli itse mielessään, että Johanna on yhä yhtä kaunis kuin silloin 
diskossa ja tunsi hieman kateutta. Johannan kauneuden salaisuutena on savuttomuus ja raittius.  
 
Yksi pimuista on työväenpuiston kiinteistönhoitajana ja sen vuoksi tällä on pääsy puistoon niin, että 
Johanna sai ajaa portista sisälle. Hän pysäköi auton keskelle puistoa.  
He grillasivat keskellä tanssilavaa, joka oli katettu ilman seiniä. Lavalla pauhasi Tiinan stereot. Yhä 
pimu rahtaa hirveitä äänentoistolaitteita. Lukion ensimmäisellä koulumatkalla hänellä oli mukana 
valtava stereolaite, ihan vaan pedagogeille vittuillakseen. Siitä Johanna muistutti, jolloin Tiinalta pääsi 
räkänauru, kun blondilla on elefantinmuisti. Hän ei tiedä, että hyvänmuistin salaisuus on kertomusten 
sanelu ja hänkin on mukana molemmissa tulevaisuuskertomuksissa nimellä Tuomas eli Johanna on 
kääntänyt Tiinan jätkäksi.  
 



 

Tiina oli olutpöhnässä ja hieman flirttaili Karolukselle, kun tämä oli ainoa jätkä. Enää Johanna ei tunne 
mustasukkaisuutta, sillä liekki on sammunut. Karoluksen sijasta hän fanittaa Elmoa. Harmi, kun Elmo 
ei ollut läsnä. Johanna ei tiedä, että Tiina pelaa samassa rugbyjoukkueessa kuin Elmo ja usein toimii 
avustavana valmentajana.  
Karolus ei halua olutpöhnäistä akkaa, vaikka yleensä retkahtaakin renttupimuihin.  
 
Sitten Johanna mainitsi, että tänäkin kesänä teen Sassnitzin risteilyn. Tiina sai kuningasajatuksen; he 
voisivat kolmistaan lähteä risteilemään. Karoluskin innostui ja lupasi jakaa hytin Tiinan kanssa. 
Johanna haluaa oman hytin, kun ei ole tottunut olemaan läskisillään kavereiden kesken. Yhä hän 
kutsuu paidatta olemista läskisillään olemiseksi mutta läskirumba alkaa pikkuhiljaa helpottaa. 
Kavereiden kesken hän yhä vierastaa näyttää olla ilman paitaa, saati sitten silmälasit päässä.  
He päättivät lähteä Julissa risteilylle ja lupasi varata matkan itselleen ja Karolukselle. Johannan matka 
on jo varattu. Junin alussa hän varasi isän kanssa, kun on epävarma. Varmasti hän itse osaisi varata 
mutta, mikään ei ole varmempi kuin epävarma, kuten hän tapaa sanoa. Ajatella, jos tapahtuisi erehdys 
ja sitten laivaan astuessa vastassa olisi ikävä ullatus, kuten tätä nykyään kutsutaan ikäviä yllätyksiä.  
Nyt Johanna oli innoissaan, kun työkaveri vihdoinkin lähtee matkaseuraksi. Nyt matkaseuraa on 
tuplasti. Saa nähdä, jos jätkä jänistäisi, ajatteli Johanna. Enää hän ei kiihotu Karoluksen 
kaksoisleuoista sekä pullottavasta mahasta. Sen sijaan hän kiihottuu Elmosta ja Zantusta.  
 
Kun katamaraani, Jet Baltica, saapui Sassnitzin Süd Pier laituriin, niin silloin matkaseuralaiset eivät 
jaksaneet nousta maihin, kun illalla olivat ärtyneet juopottelemaan. He mieluummin hytissä 
parantelivat krapulaansa. Aikaisemmin he kävivät aamiaisella, kun se sisältyy risteilyn hintaan.  
Kun Johanna tekstasi heille, kun alus oli kiinnittynyt laituriin, niin he vastasivat, etteivät vielä jaksa. 
Johanna itse päätti poistua laivasta, kun oli saanut tilauksia äidiltä. Hänen pitää ostaa apteekista 
flunssalääkettä, jota ei ole Suomessa. Jos hän olisi jäänyt odottelemaan seuralaisia, niin aikaa olisi 
ollut vähemmän. Alus lähtee kello 16:45 mutta risteilymatkustajien tulee olla laivalla viimeistään vartin 
yli neljä. Johannalla ei ole tapana juopotella risteilyllä. Siitä on tullut tapa, kun aikaisemmin on ollut 
yksin. Yksin risteilyllä ei kannata juoda alkoholipitoisia juomia koska silloin voi sattua jotain ikävää, 
kuten isä ja äiti ovat neuvoneet tytärtään. Johannahan ei monestikaan juo viinaa eli hän ei tiedä 
kuinka viina vaikuttaisi kroppaan. Joskus kotona hän ottaa pienen snapsin pettuvodkaa. Hyvä, kun 
enää hullu ryssä ei ole kerjäämässä snapseja, kuten Johanna on monesti ajatellut.  
Katamaraanin Bordershopissa hän tapaa osallistua viinamaistiaisiin. Sen vertaisesta ei tule humalaan.  
 
Johanna teki vakiokierroksen Sassnitzin matkakeskukselle, jonka lähellä on suuria kauppakeskuksia. 
Joka kerta hän pistäytyy kauppakeskus Kampfin Anderssonissa, joka on skandinaavinen 
tavarataloketju, suurin piirtein kuin Suomen Ollikainen, hieman monipuolisempi tai ainakin niin 
vaikuttaa, kun katsoo aidan toiselta puolelta. Molempien hinnat päättyvät usein yhdeksään.  
Anderssonin tavaratalossa on hyvin varustettu Topten multimediaosasto, josta Johanna ostaa 
saksalaisia ja skandinaavisia filmi-USB- ja musiikkikalikoita. Syy, että Saksassa myydään 
skandinaavisia äänitteitä ja filmejä on tietenkin sama germaaninen kielialue.  
 
Johanna tapaa myös käydä Kampfin kirjakaupassa, Deutsche Buchhandlung, ostamassa 
esperantonkielisiä rikosromaanilukulaitteita, jotka on kirjoittanut skandinaavikirjailija Ronja Backe, 
jonka teoksissa seikkailee yksityiskyttä Johanna Kråka eli ostajan kaima. Tavallisesti Johanna 
vierastaa kaimojaan mutta tässä tapauksessa tämä fiktiivinen yksityisetsivä vaikuttaa kovalta 
mimmiltä. 
 
Johanna kävi myös saman kauppakeskuksen apteekissa ostamassa äidille ja itselleen 
supertehokkaita flunssalääkkeitä nimeltä Germanrexin. Kiviset ovat kuulleet kyseisestä lääkkeestä 
Radio Pooliasta, ennen kuin sen nettilähetykset vaiennettiin. Äskettäin Radio Poolia on uudelleen 
avannut nettilähetykset niin, että Johanna pystyy jälleen kuuntelemaan suosikkiradiota sekä kuulee 
silloin tällöin Herkku-Backmanin ihanaa pornoääntä.  

 
Sitten hän meni matkakeskuksen Bahnhof Wurstiin syömään valtavan lihapiirakan nimeltä Brandzer & 
Co, johon kuuluu ison lihapiirakan lisäksi paksu grillimakkara. Johanna asettui istumaan grillin 
sisäikkunaa vastapäätä olevan pitkulaisen pöydän ääreen, pöytä, jossa voi syödä, kun on yksin. Hän 
huomasi viereisellä tuolilla istuvan vaaleatukkaisen naisen, joka muistutti häntä itseään.  
Johanna katsoi tarkemmin. Hän hätkähti; sehän taitaa olla Jessica Stenig. Hän vatuloi, että onko tuo 



 

tosissaan Jessica. Hän surffasi takkipuhelimen ohjauspaneelin nettiselaimella Stenig Playhin ja katsoi 
Jessican ulkonäköä. Kyllä tuo taitaa olla Jessie, ajatteli Johanna. Sydän alkoi jyskyttää ja pohti, jos 
uskaltaisi tervehtiä. Nainen kääntyi Johannaan päin ja näkyi jotain miettivän. Johanna huomasi naisen 
kauniit vihreät silmät, suurin piirtein saman sävyiset kuin hänellä itselläänkin.  
 
Nainen haukkasi lihapiirakkaansa ja sitten stressisenä mässytti piirakkaansa ja vähän väliä joi German 
Colaa. Myös Johannalla oli samaa germaanisilla kielialueilla myytävää kolajuomaa.  
Sitten nainen laittoi lihapiirakkansa punaiselle muovitarjottimelle ja pyyhki suunsa serviettiin ja kääntyi 
Johannaan päin ja kysyi: ”Do you speak English?” Johanna vastasi änkyttäen: ”Yes, I do!” sitten 
nainen kysyi: ”Are you Johanna Kivinen?”, Johanna nyökkäsi vastaten nopeasti nimensä: “Yes I am 
Johanna.” Nainen esittäytyi Jessica Stenigiksi. Johanna sai melkein hepulin, kun arvaus meni nappiin. 
Hän tervehti kädestä pitäen. Jessica pahoitteli, kun ei ollut vastannut viesteihin. Hän kertoi 
huomanneensa sähköpostiohjelman arkistomapissa paljon viestejä. Hän moneen kertaa pyyteli 
anteeksi ja sanoi itse arkistoineen viestit. Johanna vastasi, ettei se mitään haittaa, tapahtunut mikä 
tapahtunut. Jessica nousi ylös ja kyysi saada halata. Totta kai Johanna suostui, kun monesti on 
ajatellut neiti Stenigiä. Halatessa pohti, jos uskaltaisi kertoa tykkäävänsä tästä. Entä jos Jessie olisi 
kivenkova homofoobikko, ajatteli Johanna. Hän itsekin on homoja vastaan mutta silti tuntee 
rakastavansa Jessicaa. Vain tätä tyttöä, ei ketään muita tyttöjä.  

Jessica vaikutti surulliselta, kun ei ollut vastaillut viesteihin. Johannakin sai tipan silmäkulmaan ja 
halasi Jessicaa. Jessica kysyi vielä kerran: ”Are you really Johanna from Forssa in Finland?” Johanna 
änkytti aivan tulipunaisena ja pelkäsi jos punastuminen paljastaisi tunteensa: ”Yes, my name is really 
Johanna Kivinen from Forssa!” ja näytti ajokorttiaan. Jessica näytti saavan lisää puhtia, kun vahvistui, 
että kyseessä on todella Johanna. Jessicakin näytti omaa ajokorttia.  
Sitten he istuutuivat ja alkoivat muistella vuoden 2995 kesälomamatkaa. Johanna kertoi, kun 
vanhemmat itsepäisesti halusivat käydä silloin tuntemattomilla Stenigeillä kylässä ja sanoi heidän 
kotikatunsa nimen; Vingvägen 6. Sitten Jessicakin kertoi tismalleen vastaavan tarinan, että myös 
hänen vanhempansa pakonomaisesti halusivat käydä Kivisillä ja yritti ääntää Siivekkääntien nimeä. 
Johanna sanoi, että Siivekkääntiellä on myös skandinaavinen nimi; Bevingadevägen eli kuulostaa 
samanlaiselta kuin Vingvägen.  
Jessica mietti hetkisen ja sitten kertoi syyn, että miksi ei ollut vastaillut. Syy on joku koulumurha, joka 
oli tapahtunut 2980-luvun puolivälissä Tvåstadissa. Jessica sanoi nolona, että hän oli vahingossa 
yllyttänyt erästä hullua tyttöä rökittämään erään Johanne nimisen tytön, joka oli monesti viuhahtanut 
heidän talonsa ulkopuolella. Silloin Jessica oli olettanut naisen olevan kaksoisolento mutta nyt 
jälkikäteen on hiffannut, ettei Johanne-vainaa ollut yhtään kaksoisolento. Monta vuotta Jessica oli 
tuntenut huonoa omatuntoa, kun oli mennyt läpättämään perhetutulle, joka puolestaan läpätti sille 
hullulle tytölle. Huono omatunto oli aiheuttanut useita örinäkohtauksia, kertoi Jessica aivan 
tulipunaisena ja oli lähellä purskahtaa itkuun. Johanna kosketti käsivarresta ja pelkäsi, jos tämä 
reagoisi samoin kuin noin vuosi sitten Karolus. Jessica antoi koskettaa ja sitten taas halasi hellästi 
Johannaa. Johanna tunsi, kuinka munasolu alkoi aktivoitua. Tuntuu mukavammalta halata Jessicaa 
kuin Anatolia. Tietenkään nämä halaukset eivät voittaisi herkku-Backmanin halauksia, ajatteli 
Johanna. Jessican pullea poski kosketti Johannan yhtä pulleaa poskea. Sitten tämä katsoi Johannaa 
suoraan silmiin ja sanoi: ”Sä oot maailman parhain Johanna, meidän pitää tavata useammin ja 
chattailla!” Johanna nyökkäsi. Johanna huomasi kaksoisolentonsa puhuvan yhtä äänekkäästi kuin hän 
itsekin eli todellinen kaksoisolento, ajatteli hän. Kuka ties myös Jessica ajattelee samoin. 
Johanna kertoi omista örinäkohtauksista ja hänen kohdallansa örinät johtuivat paskanimistä. Johanna 
pohti, että kuinka kertoisi lyhyesti Pulliainen-Bulle tapauksesta. Lopulta hän sai sanotuksi, että vuonna 
2995-96 Kuusamossa terraristit olivat murhanneet hänen neljännen luokan pedagogin ja kertoi 
saaneen selville, että tämä oli pedofiili. Nyt Jessicalta pääsi pienoinen örähdys ja heti perään myös 
Johannalta. Jessica kertoi, että hän tietää liiankin hyvin tapauksesta koska se toinen pedofiili oli 
neljännen luokkansa pedagogi ja oli pimeässä varastohuoneessa kopeloinut häntä. Silloin hän ei vielä 
tiennyt mitään pedofiileistä mutta oli kuitenkin työntänyt sormen tämän pimppiin. Johanna sai 
kysytyksi: ”Oliko se pedofiili nimeltä ih-ih-ih-Inger Bubulle?”, jolloin Jessica örähti: ”Örrr, Yes!” Johanna 
kertoi oman pedagoginsa nimen: ”My pedagogy was Ih-Inkeri Pupupulliainen!” ja örähti. Sitten he 
halasivat toisiaan ja tunsivat kuin suuri kivi olisi pyörähtänyt pois sydämen päältä. He molemmat 
huomasivat, että ainoastaan he kykenevät sanomaan paskanimet toisilleen, ei kenellekään toiselle.   
He molemmat ymmärtävät toisiaan, että kuinka vaikeaa on ollut, kun ei kykene lausua paskanimiä. 
Sitten vielä kerran Jessica pyysi anteeksi, kun ei ollut kunnolla vastaillut viesteihin. Johanna vastasi, 



 

ettei se mitään haittaa, pääasiahan on, että nyt vihdoinkin tavattiin ja tästä lähtien aletaan päivittäiseen 
yhteyden pitoon. Jessica nyökkäsi ja silitteli Johannan poskea. Jessica kertoi ennen risteilyä 
katsoneen Kivinen Areenaa ja ihasteli videoita. Johannakin kertoi monesti katsoneen Stenig Playn 
materiaalia. Onneksi kumpikin osaa hyvää englantia, ehkä Johanna hieman heikommin mutta 
kuitenkin tulee hyvin ymmärretyksi. Johanna kertoi, että hän osaa myös esperantoa, josta Jessica 
innostui, kun myös on esperantohullu. Johanna pahoitteli, kun joskus muinoin eräs suomalainen 
rasistinen puolue oli poistanut pakkoruotsin Suomen kouluista. Jessica ihmetteli sanaa ruotsi, kun 
Skandinaviassa kyseistä kieltä kutsutaan vain skandinaviskaksi. Johanna sanoi, että Suomessa kieltä 
kutsutaan sen vanhalla nimellä. Hän kertoi myös, että itse kutsuu Suomen ruotsia skandinavian 
kieleksi.  
Jessica kehotti useammin käymään Stenig Playssä ja Johanna kehotti puolestaan käydä Kivinen 
Areenalla. Sitten he filmasivat toisiaan takkipuhelimien multimediakameroilla ja totta kai livenä. He 
kertoivat nettilähetyksessä terveisiä kotiväelle. Heidän molempien vanhemmat katsoivat suoraa 
nettilähetystä Sassnitzin keskustasta. Takkipuhelimien kameranlinssi on rinnan korkeudella eli netissä 
näkee tismalleen mihin suuntaa ollaan menossa ja mitä tehdään. 
He keskeyttivät nettilähetyksen, kun keskustelu oli pedofiili pedagogeissa, koska heistä kumpikin on 
allerginen kyseiseen paskatapaukseen. Jessican ja Johannan vanhemmat eivät tiedä mitään, että 
heidän tyttärillänsä on ollut sairas pedagogi ja murha on järkyttänyt heitä.  

Jännä yhteensattuma, kun molempien kaksoisolentojen pedagogit olivat kavereita ja murhattiin 
samaan aikaan samassa paikassa. Nyt myös heidän oppilaansa ovat parhaat kaverit.  
 
Syönnin jälkeen Johanna kertoi kaksoisolennolleen, että on risteilyllä työkaverin ja lukionaikaisen 
koulukaverin kanssa, johon Jessica: ”Same here!” ja kertoi, että hänen matkaseuransa jäi hyttiin 
parantelemaan krapulaansa. Johanna keskeytti innoissaan: ”Same with Rahikainen!”, johon Jessica 
äimisteli: ”Who is Rahikainen?” eikä oikein osannut lausua Rahikaista, vaan tuli kurkussa ääntyvä CH-
äänne ihan kuin alkaisi puhua saksaa. Johanna selitti, että sama Rahikaisella on vanha suomalainen 
sanonta, joka tarkoittaa, että sama juttu myös hänellä. Jessicaa nauratti tämä hassu repliikki ja lupasi 
itse alkaa käyttää sitä.  
Johanna kertoi ostaneensa kauppakeskus Kampfin apteekista Germanrex flunssalääkettä äidille ja 
itselleen. Jessica sanoi, että hänenkin pitää mennä ostamaan samaa, josta on kuullut Radio Pooliasta. 
Johanna nyökkäsi: ”Same here… Haha, Rahikainen!” Hän kertoi, että koko edellisen vuosikymmenen 
Poolia oli vaiennettuna mutta onneksi nyt taas kuuluu netissä. Jessica kertoi innoissaan, että 
radioasema kuuluu Skandinaviassa. Johanna kertoi, että radioasemalla työskentelee hänen vanha 
koulukaverinsa Nino Backman, johon Jessica sanoi innoissaan: ”Also my old class friend have same 
surname!”, johon Johanna: ”The world is so small!”  
 
Naiset huomasivat, että tämän pienen grillin henkilökunta oli keskittynyt kuuntelemaan heidän 
kovaäänistä käkätystänsä. Johanna meni tiskille ja kertoi, että sattumalta oli tavannut 
kaksoisolentonsa, johon grillin nuori miespuolinen työntekijä naurahti: ”Sen olen huomannut, te olette 
kuin peilikuvat ja ilmeisesti meillä kaikilla on kaksoisolentomme ja olisi kiva löytää minun 
kaksoisolentoni.” Johanna ja Jessica nyökkäsivät ja sitten sanoivat yhdestä suusta: ”Jep, pitää lähteä, 
jotta ehtisi tehdä pikkuostoksia ennen katamaraanien lähtöä… Oli todella hyvät lihikset, Moido!” ja 
poistuivat lasitetusta Bahnhof Wurstista. He erkanevat eri suuntiin; Jessica lähti talsimaan 
kantamuksineen kohti kauppakeskus Kampfia ja Johanna kasseineen kohti asematunnelin 
liukuportaita, joiden alapuolella on laaja maanalainen torimainen levike. Keskellä on toiset 
liukuportaat, jotka menevät metroasemalle.  
Johanna kävelee leveän tasanteen läpi kohti Buchsee kirjakaupaa, jos olisi hyviä lukulaitteita. Täällä 
on halpoja lukulaitteita. Lukulaitemyymälät ovat perinteisesti kirjakaupan nimellä koska itseasiassa 
lukulaitteet ovat tätä nykyään yksi ja sama kuin paperikirja. Toki yhä kirjojakin myydään, jotka ovat 
lähinnä pokkareita.  
Kirjakaupan vieressä Johanna huomaa asekaupan ja päättää kurkistaa sisälle, että millaisia tussareita 
siellä myydään. Hän huomasi, että etälamauttimet ovat halpoja eikä vaadi lisenssiä, ei ainakaan täällä 
Keski-Euroopassa. Hän tietää, että Pohjoismaissa etälamauttimet vaativat asekantoluvan ja sitä on 
vaikea saada. Hän pohti, jos ostaisi sellaisen nyt kun on Saksassa mutta sitten hän tuli ajatelleeksi, 
että entä jos osavaltioiden rajalla olisi pistotarkastus ja ase takavarikoitaisiin. Silloin isorintaisella 
rikoskytällä nauru maistuisi, ajatteli Johanna.  

Hän päätti olla ostamatta tätä hienoa etälamautinta, jonka avulla olisi helppo hakea velkarahansa 



 

Anatolilta. Ehkä sitten ensi kesänä. Nyt olisi tosi noloa joutua kiinni, kun työkaveri on mukana. Ehkä 
Karolus juoruaisi jokaiselle ja sitten rahojen hausta ei tulisi mitään, ajatteli hän samalla, kun poistui 
asekaupasta. 
 
Hän lähtee talsimaan kantamustensa kanssa kohti satamaa. Hän kävelee Citycenter nimisen 
kauppakeskuksen läpi. Rakennuksen kattokoristetta kutsutaan Wurstiksi, kun muistuttaa 
makkarapitkoa. Johannalle kauppakeskuksen nimestä tulee mieleen samanniminen puolue, joka 
Suomessa tunnetaan nimellä citykeskusta. Hän pohti itse mielessään, jos Keput olisi 
kauppakeskuksen sponsorina. Tuskinpa, ajatteli hän.  
 
Citycenterin takana on vanha kunnon suomalainen Stockmannin tavaratalo. Tätä nykyään Stockmann 
on yhteisomistuksessa NK:n kanssa.  
Johanna ei osta mitään Stockmannilta, kun siellä on sikakallista. Tavaratalo on ainoastaan rikkaiden 
ostosparatiisi mutta tavalliset duunarit tapaa käydä katselemassa luksustuotteita. Katsominenhan ei 
maksa mitään. Johanna kävelee Stockmannin läpi sen toiselle puolelle, jossa on puistokatumainen 
käytävä Sassnitzin kauppatorille, jossa hänellä on tapana juoda cappuccinon munkkipossun kera, joka 
maksaa 2 euroa. Kahvin jälkeen hän lähtee talsimaan kohti satamaa.  
Kauppatorin vieressä on hassuniminen pienvenesatama-allas Grippe-Pool, joka tarkoittaa flunssa-
allasta. Altaasta lähtee vesibussit sekä saapuu kalakauppiaat. Tämän hassuniminen altaan ja Süd Pier 
matkustajasataman välissä on kauppahallipitko.  
Sieltäkään Johanna ei osta mitään, kun elintarvikkeet ei säilyisi yön yli, tosin laivalla olisi 
kylmäsäilytysboxeja mutta nehän maksavat.  
 
Jet Baltica, joka seisoo Jet Melodyn vieressä. Jet Melody liikennöi Sassnitzin ja Ystadin väliä eli 
Jessican alus. Terminaalia vastapäätä on Unoburgin diplomaattikaupunginosa. Nimestä Johannalle 
tulee mieleen rakas kalantarjoaja.  
 
Sillä välin, kun Johanna oli kaupungilla, niin Tiina ja Karolus olivat heränneet ja toipuneet krapulasta. 
Stockmannilla ollessa he soittivat Johannan takkipuhelimeen, että missä tämä on. Johannan oli vaikea 
selittää, kun kaverit eivät tunne kaupunkia. Hän sanoi, että on tulossa takaisin. He sopivat treffit 
terminaalin kahvilaan, Rose-Mary´s Coffee. Tiina ja Karolus kertoivat, että he olivat juuri etsineet 
keskustaa. Olivat kävelleet kohtisuoraan terminaalilta eli Uno Burgin kaupunginosaan. Siellä on vain 
ihan muutama putiikki. Joskus muinoin Uno Burgissa on ollut suuri pornotavaratalo, jossa myytiin 
tiskin alta kokaiinipusseja. Tästä Johanna on nähnyt TV4:n Rikostoimitus -ohjelmasta. Anttia huvittaa 
kyseisen ohjelman juontajien pärstät. Ihan konnan näköisiä äijiä, kuten hän tapaa naurahtaa.  
 
Terminaalin kahvilan edustalla matkaseuralaiset odottivat ja ihmettelivät, että miksei hän odottanut 
laivassa. Johanna vastasi, ettei ehtinyt, kun piti asioita muun muassa apteekissa ja näytti Germanrex 
pakettia. Karolus naurahti, että sehän maistuu kamalalta, kun kerran ukki oli antanut hänelle samaa 
flunssalääkettä. Johannan mielestä Germanrex maistuu hyvältä, herukoilta. 
 
Johannan kävellessä terminaalin edustalla, niin lyhyttukkainen mies kutsui häntä nimeltä. Johanna 
kääntyi katsomaan, että kuka kutsuu. Mies esittäytyi Markku-Leo Speediksi. Hän oli nähnyt Net-
Gallerysta, että Johanna ja siskon poika ovat risteilyllä, siispä päätti piipahtaa Sassnitzin satamassa.  
Markku-Leosta oli mukava nähdä monen vuoden jälkeen entisen oppilaansa sekä sukulaispojan.  
Pysäköintipaikalla Johanna sanoi pedagogilleen, että Karolus on terminaalissa. He menivät sisälle, 
jossa Karolus ilahtui, kun pitkästä aikaa näki setää.  
Tiina oli hieman kauempana, kun ei tunne tätä laihaa kirppumaista ruskeamustatukkaista miekkosta. 
He siirtyivät kahvilan puolelle, jossa Markku-Leo tarjosi kahvijuomaa Johannalle, Karolukselle ja 
Tiinalle. Kahvin jälkeen hän tarjosi vielä jäätelöt. 
Kahvilassa he rupattelivat kaiken moista kuten koulumuistoja Johannan kakkosluokalta. Yhä Markku-
Leoa kummastuttaa Johannan kouluaikainen kiinnostus lasersahaamoita kohtaan, mutta sitä Johanna 
ei muista. Hän ihmettelee, että mitähän kaikkea on tullut läpätettyä ala-asteella. Ilmeisesti minulla on 
ollut hirveä moottoriturpa, ajatteli hän.  
Johanna muisti Markku-Leon idean luoda minikuvalaitteen nimeltä Tapahtumalaite. Jokainen oppilas 
sai tyhjät kuvalaitteet, joihin sai piirtää ja kirjoittaa tapahtuma-aiheita. Ehkä tästä alkoi Johannan 
kiinnostus kertomusten sepityksiin, ajatteli hän.  



 

Markku-Leo ihmetteli, kun Johannalla on elefantinmuisti, ainoastaan lasersahaamoa hän ei muistanut.  
Hän kertoi asuvansa Sassnitzin eteläpuolella ja harmi, kun ei ehditä sinne. Sitten hän kaivoi 
kassistansa pieniä lahjoja Johannalle ja Karolukselle. He saivat laatukahvia. Johanna Karolus kiittivät 
kädestä pitäen. Karolus halasi setäänsä mutta Johanna tyytyi vain kättelyyn. Hän on jo halannut 
kaksoisolentoaan, joka yhä on jossain keskikaupungilla. Harmi, kun Jessie ei ole näkemässä entistä 
pedagogiaan. Markku-Leo on monta kertaa mukavampi kuin se paskaniminen pedofiili. Tämäkin 
ajatus oli vähällä aiheuttaa örinäkohtauksen. 

 
Hetkisen rupateltuaan Markku-Leo meni autolleen ja lähti kotiinsa. Johanna, Karolus ja Tiina menivät 
laivaan, sillä jalat olivat väsyneet. Johanna ehdotti, jos he kävisivät kauppatorilla mutta Karolus ei 
jaksanut sinne asti kävellä. Hän on laiskapötkylä. Ehkä Tiina olisi jaksanut, sillä hän pelaa rugbyä 
samassa joukkueessa kuin Elmo.  
Johannan jalat ovat kipeän väsyneet. Kylläkin raitiovaunu olisi mennyt terminaalin edustalta Sassnitzin 
ydinkeskustaan, mutta sehän olisi maksanut.  
 
Edellisenä iltana, kun katamaraani käväisi Visbyssä, niin silloin Johanna ehdotti Karolukselle ja 
Tiinalle, että he menisivät kannelle katsomaan Visbyn valoja. Karolus ei halunnut, kun alkoi ikävöidä 
Gotlannin kavereitaan. Häneltä pääsi itku, kun ei ehdi käydä heitä moikkaamassa. Tiina lohdutti 
itkevää Karolusta, kun tämä on Johannaa nuorempi.  
Karolusta lohduttaessa hän näki laivan ikkunalaudalla pienen paperinivaskan. Hän otti sen ja selasi. 
Hän näki paljon tekstiä. Vain tekstiä, ei yhtään kuvaa. Hän katsoi paperinivaskaa ja hihkaisi:  
”Heh, jonkun Lifestory!” ja antoi nivaskan Johannalle. Paperit oli kiinnitetty yhteen haaraniiteillä. 
Johannaa alkoi naurattaa makeasti, kun tietää liikaakin papereista, nimittäin aikaisemmin hän oli 
vaivihkaa laittanut kertomustensa tulosteita lähes jokaiselle julkistentilojen ikkunalaudoille, jotta 
matkustajat saisivat ilmaista luettavaa. Viimeiselle sivulle hän oli kirjoittanut kotisivunsa osoitteen, 
josta löytyisi lisää luettavaa ja kehotti laittaa kiertoon. Mitään nimiä hän ei kirjoittanut.  
Kyseessä oli Aivot toivoa täynnä kertomuksen luonnosversio, jota hän ei tarvitse eikä raski heittää 
roskiinkaan, niinpä hän otti sen mukaan risteilylle ja vaivihkaa laittoi sen julkisten tilojen ikkunalaidoille 
tuomaan iloa.  
 
Johanna otti Tiinalta paperinivaskan ja oli mukamas sitä lukevinaan ja sitten laittoi sen takaisin 
ikkunalaudalle. Ikkunasta näkyi Visbyn valot, jota Karolus ei edes vilkaissut, kun se pisti itkettämään. 
Johannaa vitutti Karoluksen lapsellinen pillittäminen ja päätti tästedes risteillä yksin. Ehkä Elmo voisi 
tulla mukaan mutta mielellään hän olisi yksin kuten tavallisesti. Aamulla, kun matkaseuralaiset jäivät 
parantelemaan krapulaansa, niin silloin Johanna ajatteli, että tosiaan olisi helpompi matkustaa yksin, 
kuin tuollaisten kännisten pillittäjien kanssa. Kuitenkin tämä risteily oli onnistunut, kun he tapasivat 
Markku-Leon ja Johanna oli tavannut Jessican, nainen, jolle hän on viestitellyt paljon, muttei 
vastannut. Nyt Jessie lupasi parantaa tapansa. Kotimatkallakin Jessica ja Johanna tekstailivat. 
Johannan katamaraani lähti ensimmäisenä. Jessican katamaraani pysähtyy Bornholmin saarella.  

 
Kotimatkalla matkaseuralaiset eivät juopotelleet, sillä olisi ikävä tulla kotiin krapulassa. Varmaankaan 
ukki ei katsoisi suopeasti, jos pojanpoika olisi haissut viinalle. Juopottelun sijasta he osallistuivat 
karaokeen. Molemmilta puuttuu lauluääni mutta muuten meni ihan hyvin. Johanna filmasi Kivinen 
Areenalle, josta he pystyivät myöhemmin katsoa, kuinka olivat laulaneet.  
 
Kotiin saavuttuaan Johanna ja Jessica usein chattailivat Net-Galleryn yksityischatissa. Johanna kuuli 
kaksoisolennoltaan, että myös tällä on samanlaisia kokemuksia jätkärintamalta. Hänkin on 
erehdyksissä retkahtanut kummalliseen tursakkeeseen, joka tapahtui vuonna 3008 eli samoihin 
aikoihin kuin Johannan Anatoli rumba. Jessican hyväksikäyttäjä oli puolalainen Abraham, jota ei enää 
ole, sillä Jessica itse eliminoi mulkeron Brålandan pohjoispuolella, kertoi Jessica hiljaisella äänellä. 
Sitten hän vannotti Johannaa, olla kertomasta kenellekään. Johanna lupasi vaieta ja hänestäkin 
ideassa olisi munaa; murhata Anatoli mutta miten, kuten Johanna fundeerasi samalla, kun söi 
lihapiirakkaa. Sitten Johanna kertoi omasta hyväksikäyttäjästään. Hän kertoi mulkeron nimenkin, että 
tältä pitäisi hakea takaisin rahat, jotka oli erehdyksissä antanut. Johannasta Jessica on tosi rohkea, 
kun otti lain omaan käteensä eikä enää suostunut tanssimaan mulkeronsa pillin tahdissa. 

Johanna kysyi neuvoja, että kuinka saisi takaisin lemmenhumalassa antamansa rahat, johon Jessica: 
”Murhaa sinäkin mulkerosi!”, johon Johanna: ”Ei minusta ole murhaajaksi!”  



 

Johanna kertoi nähneensä Sassnitzin asematunnelin asekaupassa halpoja etälamauttimia. Myös 
Jessica innostui niistä mutta harmi vaan, kun myös Skandinaviassa sellaiset on kiellettyjä.  
 
Jessica luottamuksellisesti avautui Johannalle, että kesällä 2992 oli harrastanut kiihkeää seksiä 
serkkunsa kanssa ja tuli raskaaksi. Sitten oli salaa synnyttänyt ja adoptoinut salanimen turvin. 
Johannasta Jessica vaikuttaa kovalta pimulta.  
 
Joka vuosi kesäloma kuluu liian nopeasti. Loma on loppu heti, kun on tottunut nukkua pitempään.  
Eräänä elokuisena torstaina Forssan avun porukka kävi Jokioisten Kulttuuritalolla, jossa konsultit 
luennoivat toimintarajoitteista. Luennon aikana Johanna ikävöi Elmoa ja lähetti takkipuhelimellaan 
viestejä, että miten hurisee Voimalatalossa. Totta kai hän kaipaa kaikkein eniten Jessicaa mutta Elmo 
on lähempänä ja toiseksi tältä saattaisi saada munaa. Jessicallahan ei sellaisia varustuksia ole, kuten 
Johanna ajatteli samalla, kun istui Jokioisten Kulttuuritalon teatterin katsomossa.  
 
Elmolla oli rankka työpäivä kahvilassa, kun ohjaaja Markus koko ajan painosti ja sitten vielä 
takkipuhelimeen tuli paljon viestejä siltä hassulta blondilta. Elmolla on takkipuhelin sinisen esiliinan alla 
koska on tullut riippuvaiseksi älykuteestaan, kuten takkipuhelimia leikkimielellä kutsutaan. Häntä 
hirvitti, jos Markus äkkäisi viestit ja sitten pakottaisi viedä takkipuhelimen pukukaappiin.  
Tämän vuoksi hän ei voinut vastailla Johannan viesteihin koska muuten ohjaajan kyrpä olisi ärtynyt 
vittuilemaan, kuten hän itse mielessään ajatteli. 
 
Ruokatunnilla hän kehotti Johannaa rauhoittua, kun on töissä. Johanna ei tiennyt, että Elmo oli jo 
valmiiksi hapan ja kireä.  
Luennon jälkeen Forssan apulaiset saivat lähteä kotiin. Heti kotiin päästyään Johanna kirjautui  
Net-Galleryyn ja pyysi idoliltaan anteeksi tekstailua mutta Elmolla jo kiehui niin, että teki jälleen 
kaverilista Brexitit. Johanna stressaantui. Hän ajatteli, että joko taas sama rumba kuin vuosi sitten 
elokuussa, kuukausi ennen syntymäpäivää. Häntä stressaa se, kun Elmo ei pysty kirjoittaa 
syntymäpäiväonnitteluja Net-Galleryyn. Onneksi sentään Jessica on kaverilistalla. Hän lupasi aina olla 
kaveri, sillä myös tällä on samanlainen kaverilista fetissi.  
Johannaa kiusaa, kun flirttiperse saa riehua miten sattuu ja saa olla kaverilistalla. Tämä aiheuttaa 
mustasukkaisuutta. Tästä Johanna on avautunut Jessicalle, joka avautui takaisin, että sama juttu 
hänelläkin. Jessica on ihastunut työkaveriin nimeltä Elliott, joka myös on monesti poistanut hänet 
kaverilistalta, muttei Disa nimistä tyttöä. Jessica kutsuu Disaa flirttiperseeksi. Tämä seikka 
hämmästyttää molempia naisia.  
 
Johanna lähetti tekstiviestin Elmolle ja kehotti tätä palaamaan takaisin kaverilistalle, mutta turhaan sillä 
hoputukset tämä kokee jankutuksena. Johanna kevensi sydäntään myös Uunolle viestisovelluksen 
kautta, kun tällä ei ole some-tiliä. Aikaisemmin hänellä oli tili Facebookissa. Nyt hän vatuloi, jos 
hankkisi tilin uudesta somesta.  

 
Uuno lohdutti Johannaa, että Elmo on erittäin lapsellinen ja ymmärtää hänen ahdinkonsa.  
Johanna ei uskalla usein avautua rakkaalle kalantarjoajalle, ettei tämä kyllästyisi. Johannalla ja 
Uunolla ei ole koskaan ollut konflikteja. Uuno on stressinkestävä, ehkä se johtuu hänen säännöllisistä 
salipäivistänsä. Kaikkein vähiten Johanna uskaltaa keventää sydäntään Carolus Leinoselle koska tällä 
ei ole yhtään ymmärrystä Elmoa kohtaan, että miksi pitää roikkua tursakkeen lahkeissa. Tämän vuoksi 
Johanna pelkää koulukaveriaan. Hän on hieman kiintynyt Carolukseen, kun joku aika sitten he olivat 
yhdessä etäsanelleet yhteistä kertomusta. Carolus on jopa luonut kuvitusta yhteiseen tarinaan mutta 
sitten sanelu loppui, ehkä syynä on Johannan avautuminen sekä jätkän päänsisäiset kristallit. 
Muutaman kerran Carolus on tehnyt kaverilista Brexitit, jolloin Johanna joutui paniikkiin ja avautui 
Roopelle, että tämä houkuttelisi karkurin takaisin listalle. Carolus ei yhtään pitänyt vasikoinnista, kun 
silloin itse joutuu huonoon valoon. Kun hän oli palannut takaisin kaverilistalle, niin silloin hän piti 
tulikivenkatkuisen saarnan Johannalle, että jos vielä yksikin vasikointi, niin silloin he ovat entisiä 
kavereita. Tämä saarna lisäsi Carolus-pelkoa. Johanna ei kuitenkaan halua tästä ukkoa vaan haluaa 
tämän kaverilistalla ihanien lukiomuistojen vuoksi. Lukiossa jätkä oli ollut ihanan härski.  
Tässä kerran Carolus kommentoi Johannan Net-Gallery profiiliin, että hän tuntee vähemmän tunteita 
tätä kohtaan ja syynä on rakkaus Elmoon. Hän ei todellakaan ymmärrä, että kuinka näin älykäs nainen 
voi olla rakastunut toimintarajoitteiseen jätkään. Heti kommentin huomattuaan Johanna salasi sen 
Elmolta sekä kaikilta sukulaisilta.  



 

Nyt ainoa, joka vaikuttaa ymmärtävän häntä, on Jessica Stenig. Nämä kaksi naista vuorotellen 
keventävät sydäntään toisilleen. Molemmat ovat samanlaisia hupsuja.  
 
Johanna ei kykene poistaa ihastusta herra Yrjölään. Melkein Lähes yhtä paljon hän rakastaa Zanttua. 
Julin lopulla, heti risteilyn jälkeen, Zanttu pyysi Johannaa muuttoapulaiseksi, sillä hän on vihdoinkin 
löytänyt yksiön Vironmäen rauhallisesta Puro-Onnelan korttelista.  
Zanttu vannotti Johannaa, ettei tämä sanoisi sanaakaan hänen uudesta osoitteestansa Karolukselle. 
Tietenkin Johanna lupasi pitää sen salaisuutena, kun tätä nykyään on rakastumassa Pulssiseen. 
 
Juli lauantai aamupäivällä Johanna oli muuttoapulaisena. Ensin tyhjennettiin Zantun 
hevosenkenkätalon yksiö ja sen kellarikomero. Zanttu arveli, että seuraava vuokralainen olisi 
liittovaltion poliisi eli asunnosta tulisi niin kutsuttu poliisiasunto, josta tarkkailtaisiin talon ympäristöä. 
Tästä hän on kuullut huhupuhetta. Zantusta tämä olisi ihan hyvä juttu, kun pelkäsi olla yksin 
pyykkituvassa. 
 
Johannan lisäksi muuttoapulaisina oli kourallinen naisia ja miehiä. Johannasta oli korvaamaton apu ja 
lopuksi Zanttu antoi kunnon halauksen ja lupasi tarjota syksymmällä kiitoskahvit. Kahvittelusta ei tullut 
mitään koska arkisin Johanna työskentelee ja torstaisin hän keilaa. Zantullakin on omat kiireensä, sillä 
myöhäissyksyllä hän uudelleen ihastui Zandraan, entinen tyttöystävä, joka asuu Eurocityssä.  
Heidän suhteensa on ollut pakkasessa eli neutraalissa tilassa. Tämän vuoksi hän ei ottanut ensi 
askeleita Johannaan, kun ei halunnut turhaan kiihottaa tätä kilttiä naista. Jos hänellä ei olisi ollut 
tyttöystävää pakkastilassa, niin ehkä olisi kosinut neiti Kivistä. 
Vähän ennen joulua Zanttu muutti pysyvästi Eurocityyn, jossa he päättivät perustaa perheen.  
Tietenkin Johannan sydän itki Zantun perään mutta onneksi sentään hänellä on Elmo, Uuno, Nino 
kolmonen sekä ässänä hihassa Jessica. Johannalle kaksoisolento on niin pyhä, ettei halua läpättää 
neiti Stenigistä. Vanhemmille hän on maininnut, että vihdoinkin Stenigin tytär on alkanut chattailla. 
Kesällä Isä ja äiti olivat nähneet Kivinen Areenalta, kun tytär sattumalta kohtasi Jessican.  
Annasta ja Antista Jessie vaikuttaa luotettavalta, kun itsekin chattailevat tämän vanhempien kanssa. 
Kieli on tietenkin englanti. Johanna kykenee isälle ja äidille lausua kaksoisolentonsa nimen, kun he 
tietävät sen. Johannasta neiti Stenigin nimi kuulostaa tosi kauniilta, kiihottavan kauniilta. Kun hän 
katsoo itseään peilistä, niin silloin hän kiihottuu, kun ajatukset menevät kaksoisolentoonsa.  
 
Julissa, viikkoa ennen risteilyä, Carolus Leinosen välityksellä Johanna sai Timo-Markuksen 
puhelinnumeron ja se tapahtui kaupunkifestareilla väen vilinässä. Leinonen varoitti Johannaa 
luottamasta ja avautumasta liikaa Timppaan, koska tämä ei kykene pitämään salaisuuksia. Häntä 
hirvittää, jos Johanna läpättäisi Elmosta niin, että todennäköisesti tämä haukkuisi Elmon, vaikkei edes 
tunne tätä. Carolus tietää, että Timppa oli kouluaikaan ihastunut Johannaan ja olettaa, että yhä tällä 
olisi tunteita tähän. Tämän vuoksi Timppa saattaisi hyvinkin mennä vittuilemaan Elmolle ja sitten 
Johanna puolestaan pillittäisi hänelle.  
Timo-Markus lähetti kaveripyynnön Johannalle, joka tietenkin hyväksyi. Johannaa tekisi mieli 
houkutella Timpan Anatolin kämpille mutta sitä hän ei uskalla tehdä. Ehkä Timppaa olisi käyttää 
rahojen takaisin saamisessa mutta se olisi vaikea ja riskialtis operaatio. Johannakaan ei luota Timo-
Markukseen, emätursake on aina emätursake, vaikka voissa paistettaisiin, kuten hän tapaa ajatella.  
 
Kaupunkifestivaali, Forssa Daysin aikaan Timppa lupasi tulla Adjutantintorille ja sitten kahvittelisi 
jossain kahvilassa. Johanna odotteli torilla suihkulähteen vieressä mutta turhaan. Timppa jänisti. 
Puhelimessa tämä väitti, ettei päässyt tulemaan, kun vaimo panttasi autoa. Timpalla ei ole ajokorttia. 
Hänellä oli tarkoitus pyytää akkaa kyyditsemään hänet Forssaan.  Hän asuu piskuisessa Rimmilässä. 
Hämeenlinnasta länteen. Huhujen mukaan vaimo olisi raskaana ja huhujen innokkain levittäjä on 
aviomies Timo-Markus. Hän on aikaisemmin ollut naimisissa Tiina Kallelan kanssa mutta liitto jäi 
lyhyeksi, kun Tiina kyllästyi ukon sekoiluun. He ehtivät saada yhden lapsen, joka joutui 
sosiaaliviranomaisten kynsiin ja pakkoadoptoitiin uuteen salaiseen perheeseen.  
Timppa päätti pitää Tiinan sukunimen, kun se kuulostaa paremmalta kuin hänen oma; Temapoeg, joka 
myös alkaa olla ryvettynyt hänen sekoilujensa takia. Nyt jätkä sekoilee Kallelana.  
 
Kaupunkifestareilla Johanna oli Elmon ja Ninon seurassa. Hän lupasi Ninolle pitää festariseuraa, kun 
tykkää kovasti tämän nimestä.  
Aluksi Elmo oli Minean seurassa mutta sitten he liittyivät Ninon ja Johannan seuraan jälkimmäisen 



 

toivomuksesta. Johanna halusi Elmon olevan turvana, kun bussissa Ninon seuraan oli ängennyt 
ärsyttävä Pedra Ollipoeg Erkkinsä kanssa. Erkki on ihan mukava mutta pimusta ei voi sanoa samaa. 
 
Nino on niin saamaton, ettei osaa sanoa, että hänellä on jo markkinaseuraa.  
Hän antaa tämän narsistisen pimun määräillä.  
 
Oranssisten toripömpelien vieressä Johanna oli odottamassa Ninoa ja samalla pähkäili, jos Timppa 
tulisi. Hän ajatteli, että ehkä Timppakin voisi olla hänen ja Ninon seurassa. Timo-Markuksen sijasta 
seuraan änkesi vieläkin työläämpi Pedra.  
Johanna järkyttyi, kun Pedra-mulkero tuli Ninon mukana. Nino kysyi: ”Saahan myös Pedra olla 
mukana?”. Tietenkään Johanna ei iljennyt kieltääkään. Myös Johanna on yhtä saamaton kuin herra 
Alppila. Johanna vain nyökkäsi vastahakoisesti ja sanoi: ”Okei, vaikka oli tarkotus, että me kahestaan 
kierreltäisiin!” ja sanoi tämän kuuluvalla äänellä, jotta Pedra kuulisi. Hän kuuli, muttei ottanut sitä 
kuuleviin korviinsa.  
Koko ajan Pedran moottoriturpa kävi. Perässä tuli Erkki ja tämän henkilökohtainen avustaja. Johanna 
toivoi, että henkilökohtainen avustaja olisi sen verran järkevä, että sanoisi Pedralle, että he antaisivat 
Ninon ja Johannan kierrellä kahdestaan. Näin ei käynyt.  
 
Johanna vaivihkaa lähetti tekstiviestin Elmolle; Pedra änkesi minun ja Ninon seuraan… Elmo kehotti 
sanomaan suoraan, ettei tämä saa olla mukana. Se oli helpommin sanottu kuin tehty, kun on kaksi 
nössöä ja yksi itsepäinen narsisti. Tai oikeastaan on neljä nössöä; Erkki on nössöjen nössö eikä tämän 
henkilökohtainen avustajansa ole sen parempi. Hän tarvitsee avustajaa narkolepsiansa takia. Kerta 
Elmo ja Minea olivat lähettyvillä, niinpä hekin liittyivät seuraan. 
 
Tämä tapahtui Öhmanin Café Jennyssä. Johannaa jännitti, jos työvuorossa olisi Jeesus, muttei nähnyt 
jälkeään serkusta.  
Johanna istui Ninon vieressä kahvitellen ja välillä tekstaili Timo-Markukselle, Leinoselle sekä Elmolle. 
Suunnitelmat menivät pahasti mönkään; ensin Timppa jänisti ja sitten tuo hullu narsisti änkesi 
seuraan, ajatteli Johanna. Hän yritti katsoa Pedraa murhaavalla katseella, jotta tätä alkaisi pelottaa.  
 
Öhmanin nurkalla hän yritti selittää Pedralle, että Johanna ja Nino olivat päättäneet päiviä sitten olla 
kahdestaan mutta sitä pimu ei ymmärtänyt vaan alkoi kinastelemaan ja sitten itkeä pillittämään, jolloin 
Nino rupesi lässyttäen lohduttamaan. Tämä ärsytti Johannaa ja Elmoa, mutteivat jaksaneet alkaa 
tappelemaan narsistin kanssa. Elmo tietää, että Pedra voi hermostuessaan olla erittäin väkivaltainen.  
Elmokin yritti lohduttaa ja takoa järkeä Pedran kalloon, että Nino ja Johanna haluavat kierrellä 
kaksistaan ja tämä voi kierrellä poikakaverinsa kanssa, mutta Pedra vaan pillitti, että kavereiden pitää 
olla yhdessä. Johannaa ja Elmoa alkoi vituttaa. Nino ei edes tiedä, että pitäisikö häntä vituttaa vai mitä 
tehdä. Hän ei kykene sanoa jaata ja juuta.  
Johannaa vitutti tuplasti, kun vitun Timo-Markus ei tullutkaan torille. Jossain välissä hän pirautti 
Carolukselle, ettei Timppa tullutkaan. Leinonen antoi Timpan numeron, jotta Johanna voisi soittaa 
hänelle suoraan. Niin hän tekikin ja kuuli selityksen; akka panttaa autoa. Timppa keuhkosi, että hän on 
vihainen akalle. Sitten Timppa pyyteli anteeksi, kun ei päässyt tulemaan. 
Myöhemmin Carolus sanoi Johannalle, että tämä on tyypillistä Timppaa eikä tämän sanoihin ole 
luottamista ja juuri siksi Tiina jätti hänet. Carolus juorusi, että Tiinalla on Emmin syndrooma, jolloin 
henkilö kuvittelee olevansa maailmantähti. Timpan toimintarajoite on Talk Miller's Syndrome, jolloin 
henkilö on sairaanloisen puhelias ja impulsiivinen. Se kyllä pitää paikkansa. Hänellä on samanlainen 
moottoriturpa kuin Pedralla, ajatteli Johanna samalla, kun chattaili Leinosen kanssa.  
Johanna pohti itse mielessään, että Pedra pitäisi murhata mutta se olisi todella vaikea toteuttaa. Ehkä 
hän voisi ohjelmoida avustajarobotin murhaamaan Pedran ja murhatoiminnon salata monikertaisesti. 
Hän päätti töissä tutkia Forssan avun robotteja. Niihin pitäisi ohjelmoida Pedra Ollipoegin tarkat 
tuntomerkit niin, että robotti jollain tavoin tappaisi tämän helvetin narsistin, vatuloi Johanna samalla, 
kun käveli seurueen hännillä. Hän pohti myös, jos onnistuisi robotin avulla hakemaan rahansa ryssän 
mulkulta.  

 
Elokuun lopulla, eräänä lauantaina Elmo, Johanna, Uuno ja Nino kävivät Jussi Vares Parkissa 
huvittelemassa. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Nino oli mukana. Matlena ei enää halua olla kiivaan 
jätkän seurassa. Hänellä on muita kavereita poikaystävä Mathiaksen lisäksi.  

 



 

Huvipuistossa Johanna oli hieman alakuloinen koska nyt Elmo ei voinut paikka merkitä heidän 
huvipuistokäyntiänsä Net-Galleryyn koska tämä ei ole kaverilistalla. Johannaa kaduttaa, että hän oli 
lähetellyt tekstiviestejä luennon aikana ja sitten vielä moikkasi chatissa.  
Elmo merkitsi itsensä someen, että hän on Jussi Vares Parkissa. Samoin teki Johannakin.  
Heistä kumpikaan ei voi merkitä toisiaan ja kaikkein vähiten Uunoa ja Ninoa, koska näillä ei ole 
sometiliä.  

 
Elmo ja Nino kävivät Atmosfäärissä. Siitä Yrjölä oli innoissaan, kun muuten nössöäinen jätkä uskalsi 
mennä kyseiseen laitteeseen, kun vuosi sitten kovan pimun maineen omaava Matlena oli jänistänyt. 
Atmosfäärissä Nino huusi niin, että Elmon korvat olivat kovilla. Tästä tuli hänen ja Elmon ikivitsailun 
aihe. Johanna ja Uuno eivät uskalla mennä tähän hirveään laitteeseen, jossa istuimet menevät kovaa 
vauhtia ylös ja sitten alas. Elmo leikillään alkoi kutsua Johannaa ja Uunoa akkapelkureiksi, jolloin 
Uuno vitsaili samalla mitalla: ”Riisunko pöksyt, jotta näet, että oonko akka?” Elmo nauroi niin, että 
pienet etuhampaat korostuivat suloisesti, ainakin Johannan mielestä.  
 
Lauantaiaamulla ennen lähtöä Johanna lähetti Elmolle kaveripyynnön siinä toivossa, että tämä 
hyväksyisi ja merkitsisi huvipuistokäynnin. Tämä osoittautui turhaksi vaivaksi. Seuraavana päivänä 
Elmo kysyi tekstiviestitse, että miksi oli lähettänyt kaveripyynnön.  
Johanna ei osannut vastata muuta kuin, että haluaa olla kaveri. Elmo vastasi, että puhelinnumerot saa 
riittää. Muutaman viikon kuluttua hän vihdoinkin palasi takaisin kaverilistalle mutta harmi vaan, kun 
syntymäpäivä oli ehtinyt mennä. Elmo kuitenkin onnitteli tekstiviestitse mutta sehän ei näy muille 
somelaisille.  
Johanna sai paljon onnitteluja muilta Net-Gallery kavereilta kuten serkuiltaan, enoilta, Lappeenrannan 
aikaisilta koulukavereilta, joiden joukossa herkku-Backman. Myös Jessica Stenig onnitteli Johannaa.  
 
Johanna onnitteli takaisin, sillä kaksoisolennolla on syntymäpäivä samana päivänä.  
He ovat syntyneet myös samalla kellon lyömällä. 
Töissä Johanna sai synttärihalauksen Nino kolmoselta. Hyvin harvoin Elmo halaa Johannaa koska 
tämän mielestä blondi ei osaa halata oikeaoppisesti. Joskus hän on yrittänyt opettaa oikeaoppisen 
halauksen; poski poskea vasten mutta huonoin tuloksin. Anatolin tapaus aiheutti Johannalle 
eräänlaisen poskikauhun. Tästä Johanna on keskustellut Jessican kanssa. Myös hänellä on 
samanlainen ongelma Elliottin kanssa. 

 
Jouluviikolla, eräänä keskiviikkona Anna tunsi närästystä. Hän on lukenut, että närästys voi olla merkki 
lievästä sydänkohtauksesta, niinpä hän kävi miehensä kanssa Vironmäen terveyskeskuksella. Siellä 
epäily sai vahvistuksen ja kehotettiin mennä heti sairaalan akuuttipoliklinikalle. Tilanne ei ollut niin 
vakava, että olisi tarvittu ambulanssia.  
Antti kyyditsi vaimonsa Salomäen kaupunginosassa olevaan sairaalaan, sairaala, jossa hänen äitinsä 
menehtyi vuonna 2992.  
Akuuttipoliklinikalla Anna otettiin heti sisälle, kun oli luettu hänen potilaskertomuksensa. Ensin hänet 
vietiin teho-osastolle tarkkailuun ja sitten kardiologisenosaston vuodeosastolle, jossa kardiologit 
kehuivat, että hän tuli ajoissa hoitoon. Sydänkohtauksen syynä on muun muassa joulustressi ja 
sähkötupakka. Osatekijänä on myös talousrobotin rikkoontuminen. Robotti on yli kymmenen vuotta 
vanha. Antti lupasi meilata joulupukille, että tämä toisi uuden talousrobotin.  
 
Nyt sairaalasängyssä maatessa Anna päätti lopettaa tupakoinnin. Nyt siihen on mahtava tilaisuus, kun 
sairaalassa hän ei pääse tupakalle valvontalaitteiden takia. Kardiologi suositteli ja jopa vaati lopettaa 
sähkötupakan polttaminen. Anna Kivinen omasukua Karjalainen lupasi pyyhkiä perseen 
sähkötupakalla, vaikkei siinä ole Serlan pehmoa, kuten hän asian ilmaisi. Kardiologi nauroi persettään 
repien ja totesi: ”Sähkis ei myöskään ole peräpuikko!” ja nauroi makeasti.  
Hänen pitää olla sairaalassa tarkkailtavana noin neljä päivää ja samalla lääkärit testaavat erilaisia 
lääkkeitä; nitroja, verenohennuslääkkeitä sekä verenpainetabletteja.  

 
Keskiviikkoiltana kun Johanna tavalliseen tapaan tuli Siivekkääntielle saunomaan niin silloin hän 
ihmetteli, että missä on äiti ja huolestui. Isä vastasi, että äiti on sairaalan kardiologisella osastolla 
lievän sydänkohtauksen jälkeen. Johannan sydän hyppäsi kurkussa asti; ei kai meillä harrasteta 
sydänkohtauksia, ajatteli hän. Isä lisäsi, että kaikki on okei ja äiti voi hyvin eikä sillä ole mitään hätää.  



 

Silti tyttären silmäkulmaan ilmestyi kyyneltippa ja oli lähellä purskahtaa itkuun. Hän istahti tavalliseen 
tapaa olohuoneen nurkassa olevaan hierovaan nojatuoliin lukemaan alkuviikosta ilmestyneitä 
kainuulaisia aikakausilukulaitelehtiä.  

Edellisenä päivänä oli ilmestynyt kainuulainen kuukausilukulaitelehti Virne.  Huomenna isä aikoo viedä 
sen Annalle sairaalaan luettavaksi, kun eilen tämä ei ehtinyt sitä lukea. Sairaalassa olisi hyvästi aikaa. 
Nyt Johanna selasi lukulaitteen ja lukaisi viimeisen sivun vitsianimaation sekä vitsisivun.  
Lukiessa Johanna itse mielessään pohti, jos alkaisi itse pesemään pyykkinsä. Sitä hän ei sanonut 
ääneen koska silloin isä olisi todennäköisesti kieltänyt vaimoaan pesemästä aikuisen akan pyykkiä ja 
lopettavan itse käymästä siivoamassa tämän kämppää. Johanna ei uskalla nostaa kissaa pöydälle 
eikä herättää nukkuvaa karhua.  
Sitten isä kertoi rikkoutuneesta talousrobotista. Johanna katsoi, jos osaisi korjata. Sökö mikä sökö, 
sanoi Johanna. Isä nyökkäsi ja sanoi, että pitää huomenna käydä Sibasta ostamassa uusi robotti 
äidillesi joululahjaksi. Johanna katsoi tarkemmin rikkinäistä robottia, jos pystyisi sen formatoida ja 
sitten uusiksi ohjelmoida. Ei taida onnistua, kun akkukin näyttää olevan hapettunut ja happoa on 
vuotanut piirilevyjen päälle.  Isä arveli, että robotin emolevy on kulunut. Turha sitä on korjuuttaa, kun 
korjaaminen tulisi kalliimmaksi kuin uuden ostaminen. 

 
Seuraavana päivänä Antti vei rikkinäisen robotin elektroniikkakierrätykseen, lähin on Zumilan 
pienteollisuusalueella. Sitten hän meni Ylikylän kauppakeskukselle katselemaan uusia talousrobotteja.  
 
Hän löysi kuin löysikin Siba-talon kodinelektroniikkaketju Sibasta kohtuuhintaisen talousrobotin 
merkkiä Electrolux. Sehän on vanha luotettava talouskonemerkki, ajatteli Antti. 
Tämä uusi talousrobotti on helpompi ohjelmoida kuin entinen. Taisi olla karvalakkimalli, ajatteli hän.  
Uusi robotti pyyhkii jopa keittiön pöydänkin ja tekee kerran tunnissa tarkistuskierroksen jokaisessa 
huoneessa, että lattiat ovat puhtaat. Jos robotin tutka havaitsee pölyhiukkasia lattioilla, niin silloin 
laitteen takapuolesta tulee esiin pölynimuri, joka imee pois roskat.  

 
Sillä välin, kun Antti osti uuden talousrobotin, niin Anna lepäsi sairaalan kardiologisella osastolla.  
Hän voi jo paremmin ja tupakanhimo alkaa laantua.  
Yöllä hän näki kummallista unta, jossa asui lepohotellissa. Herättyään hän ajatteli, että sairaala on 
todellinen lepohotelli. Hän sai erittäin hyvää hoitoa. Häntä kummastutti, kun lukulaitelehdissä sekä 
netin keskusteluryhmissä ihmiset inisevät ja haukkuvat julkisen sairaanhoidon. Annasta sairaanhoito 
toimii erinomaisesti. Ilmeisesti inisijät itse ovat aiheuttaneet lääkärien ja hoitajien kiukkuisuuden, 
vatuloi Anna. Hän tunsi kuin syntyisi uudelleen ja muisti tyttären joka kesäiset vitsailut taukopaikoilla, 
että niissä on mukava oleskella ihan kuin syntyisi uudelleen. Tämän Johanna on oppinut 
taukopaikkojen tv-mainoksista, jossa mainoslaulun sanoitus menee tähän tyyliin; Hengessä tien ja 
luonnon kuin syntyisi uudelleen… Annasta taukopaikat ovat ahdistavia, kun niissä on aina hirveästi 
porukkaa ja säkätystä. Häntä ei erityisemmin taukopaikat kiinnosta, kun niissä on aivan liian usein 
tullut rymyttyä, kuten hän on monesti asian ilmaissut. Nyt sairaalan kardiologisella osastolla hän 
todella tuntee syntyvänsä uudelleen ilman sähkötupakkahimoa.  
Samassa huoneessa on pari potilasta. Onneksi sänkyjen välissä on rullasermit, jotta saisi levätä 
rauhassa. Annan sänky on sisäpihan puoleisen ikkunan vieressä. Ikkunasta näkee synnytysosastolle.   

 
Lauantaina Johanna kävi sairaalassa isän kanssa katsomassa äitiä, joka kertoi, että voi jo paljon 
paremmin eikä enää haluta yhtään sähkistä.  
Johanna katsoi ikkunasta sisäpihalle. Hän huomasi synnytysosaston ikkunasta lämpökaapit, jolloin 
sydän hypähti kurkussa. Johanna sanoi: ”Ää, kato, tuolla näkkyy olevan synnytysosasto!” isä kurkisti 
ikkunasta, jos näkisi naisia jalat levällään. Hänen pettymyksekseen näkyi vain kirkasta valoa sekä 
lämpökaapin pääty. Sitten he siirtyivät rupattelemaan käytävälle, kun huoneessa on muutama potilas.  
 
Käytävällä on yksinkertainen sohva sekä kaksitasoinen sohvapöytä. Johanna sanoi, että hän haluaisi 
tuollaisen ja vitsaili, että ehkä E-Storessa olisi samanlaisia pöytiä ja kuiskasi: ”Pssst Ää ja Ii, pistäkään 
pussiin!” Annalta ja Antilta pääsi räkänauru. Johannalla on tapana kutsua isää ja äitiä iiksi ja ääksi. 
Joskus äiti vastaa samalla mitalla takaisin: ”No mitä, jii?” 2990-luvulla Johanna varsikseen kutsui 
pikkusiskoaan Jaanakkalaksi ja vanhempiaan äitikkäläksi ja isikkäläksi. 
 
Sairaalan kardiologisen osaston käytävällä istuessaan Johannan takkipuhelimeen kilahti tekstiviesti. 



 

Hän arvasi tekstaajan ja vilkaisi ohjauspaneelista. Elmo kysyi tekstiviestissään; Haluaisitko lähteä mun 
ja Minean kanssa Ylicityn kauppakeskukselle jouluostoksille? Johanna vastasi, ettei pääse juuri nyt 
kun on sairaalassa katsomassa äitiä. Elmo alkoi jankuttaa, että tämä lähtisi mukaan.  
Johanna stressaantui, kun pukkasi pelko perseeseen, että työkaveri tekisi taas kaverilista Brexitit. 
Äiti puisteli päätään, kun tytär koko ajan räpläsi takkipuhelimen ohjauspaneelia ja vähän väliä kuului 
tekstiviestin merkkiääni. Johanna sanoi äidilleen: ”Heh, se kahvilan duunari vaan jankuttaa, että mie 
lähtisin sen ja seinäjokelaisen kanssa Ylicityyn.” Johanna ei kykene kutsua kavereitaan oikeilla nimillä. 
Vanhemmille Elmo on kahvilan duunari ja Minea on seinäjokelainen.  
Isä ja äiti kehottivat sulkea takkipuhelimen, mutta se olisi helpommin sanottu kuin tehty. Johanna 
pelkää, jos Elmo hermostuisi ja tekisi Brexitit. Kun ei vastaa Elmon tekstiviesteihin, niin silloin tämä 
kirjoittaa monta kertaa kysymysmerkkejä sekä kirosanoja. Jos Johanna tekisi samoin, niin silloin kaveri 
kokisi sen jankutuksena.  
Elmo tapaa silloin tällöin keventää sydäntään tekstiviestitse heti kun esimerkiksi Minea ei heti vastaa 
viesteihin tai puhelimeen. Myös hänelle Elmo tapaa kiukuspäissään kirjoittaa; Vittu mä vihaan sua! 
Joskus hän uhoaa, että toivottavasti kolaroisi ja kuolisi. Joskus Johanna on sanonut, ettei noin saa 
sanoa. Tietenkään oikeasti Elmo ei toivo kaverin kuolemaa mutta kiukuspäissään helposti mopo 
karkaa käsistä.  
 
Muutaman kerran Elmo on kysynyt Johannalta Minean puhelinnumeroa. Tämä tarkoittaa sitä, että 
kiukuspäissään tämä on poistanut Kaanisen numeron. Juuri niin hän teki myös Johannan kohdalla, 
kun tämä ei halunnut lähteä sateiseen sähköautoralliin. 
Johannaa jännitti, että onkohan kaveri yhä kaverilistalla. Huoli oli aiheeton. Siellähän Elmo Yrjölän 
nimi komeili, ajatteli Johanna ja huokaisi helpotuksesta. 
 
Sunnuntainakin Johanna kävi isän kanssa katsomassa äitiä. Ensin Johanna meni Siivekkääntielle, 
josta isän kyydissä sairaalaan.  
Autossa apumiehen puoleinen turvaverkko, moderni turvavyö, meni epäkuntoon; ei kiinnittynyt. 
Sairaalakäynnin jälkeen Antti tutki turvaverkkoa ja huomasi, että se oli mennyt jumiin. Pitkän 
ähertämisen jälkeen turvaverkko alkoi toimia.  

 
Jouluaattona Anna pääsi kotiin ja voi hyvin. Aamupäivällä Antti haki vaimonsa kotiin. Matkalla he 
kävivät apteekista hakemassa nitrot, nitrosuihkeen sekä verenohennuslääkkeet. Annaa huvitti, kun sai 
säkillisen lääkkeitä. Antti naurahti: ”Nyt sie oot melekonen tablettinarkkari!”  
 
Sillä välin, kun isä oli hakemassa äitiä, niin Johanna sai luottamustehtävän käydä Zumilan 
hautausmaalla sytyttämässä kynttilät ukin ja mummon haudalle sekä sytyttää kynttilän muistolehdossa 
Vattulan mummolle. Sitten hän kävi Lexuksen ostoskeskuksen automaattikioskilla lataamassa 
päivityksen kainuulaiseen Iltama lukulaitelehteen. Sitten hän ajoi Siivekkeentielle odottamaan 
vanhempiaan. Odotellessa hän katsoi televisiosta Turun joulurauhan julistuksen. 
 
Kello yhden maissa Anna ja Antti tulivat kotiin. Anna ihasteli, kun jouluvalmistelut olivat valmiit ja uusi 
hieno talousrobotti odotti keittiössä.  
Anna asettui istumaan tietokoneensa ääreen, joka on Jaana-Marin entisessä huoneessa ukon koneen 
vieressä. Hän kirjoitti rästiin jääneet blogit. Toki hän olisi voinut kirjoittaa takkipuhelimen avulla 
sairaalassa mutta se olisi ollut työlästä, kun ohjauspaneelin näppäimet ovat liian pienet hänen 
nakkisormilleen ja sitten vielä pitää tihrustaa pitkulaista näyttöruutua. Verenpainehan olisi noussut, 
kuten Anna vitsaili.  
Anna kirjoitti blogiinsa, että sairaalassa sai erittäin hyvää hoitoa eikä voi ymmärtää valittajia, jotka 
inisevät lähes jokaisen lukulaitelehden kommenttikentissä. Hän kirjoittaa englanniksi, jotta myös 
Stenigit ymmärtäisivät. 
 
Annan ja Antin on vaikea käsittää, että miksi tyttären pitää joka ikinen päivä roikkua siinä samperin  
Net-Galleryssa. He ovat huolissaan, jos tytär höpöttäisi turhia niin, että sukulaiset alkaisivat kysellä, 
että onko tällä kaikki Muumit laaksossa. Nyt Anna kehotti tytärtään olla mainitsematta, että oli ollut 
sairaalassa. Tietenkään Johanna ei sellaista mene läpättämään.  
Johanna on järjestellyt kaverilistat niin, ettei tietyillä sukulaislistoilla olevat henkilöt näe ihan kaikkea 
mitä hän postaa työkavereille julkisesti. Tämän hän teki sen jälkeen, kun Frida oli vitsaillut Annalle, 
että kohta tämänkin perheessä juodaan kihlajaiskahvia, kun oli nähnyt Johannan miespuoliset 



 

työkaverit kaverilistalla. Anna alkoi kuvitella kaiken moista kuten joutavuuksien kirjoittelua. Tämän 
vuoksi hän otti asian esille tyttärensä kanssa, että tämä ajattelisi ennen kuin kirjoittaa someen.  

Johanna vastasi, että niin hän tekeekin. Hän kertoi kahdesta sukulaislistasta ja lupasi laittaa toiseen 
listaan Fridan sekä muut uteliaat tuutit. Anna kehui tytärtään. Johanna arveli, että ehkä Kaarlon akka 
oli katsonut kaverilistoja ja huomannut miespuoliset työkaverit sekä koulukaverit. 
 
Anna soitti siskolleen ja kertoi olleensa sairaalassa lievän sydänkohtauksen takia. Siiri säikähti: 
”Mitteetä sie huastat?”, johon Anna: ”No, nyt voi paremmin ja sain säkillisen lääkkeitä.” Siirilläkin on 
hirveästi lääkkeitä ja on usein sairaalassa. Hänellä on vesikeuhko ja joutuu usein käydä Vaasan 
keskussairaalassa, jossa pumpataan vedet pois mutta pian keuhkot taas täyttyvät.  
Tämä huolestuttaa Annaa.  
Syksyllä Annan ja Antin työkaveri Tommi Heimonen menehtyi vesikeuhkoon. Hän oli kova polttamaan 
sähkötupakkaa vahvoilla patruunoilla.  Nyt hän on öyhyyttänyt sen vihoviimeisen sähkiksen.  
Tommi oli naimisissa Annen kanssa, pitkäkasvuinen ruipelomainen naikkonen, jonka pitkät sormet 
huvittavat Johannaa. He usein kävivät kylässä 2970-luvulla, varsinkin silloin, kun Kiviset asuivat 
Eurolassa, kun myös Heimoset asuivat samassa lähiössä. Niihin aikoihin Eurola oli kokonaan 
toisenlainen. Silloin siellä asui paljon kainuulaisia ja yläsavolaisia. Nyt moni kutsuu Eurolaa uudeksi 
Pakistaniksi, kun siellä asuu paljon, jopa liikaa ilmastopakolaisia. Pakistanissa ja Afganistanissa on 
hirveän kuumaa niin, ettei edes Talibanit enää jaksa riehua.  
 
Joulupäivänä tapahtui ikäviä; Verneri menehtyi sydänkohtaukseen. Myös hänellä oli vesikeuhkot eli 
enää sydän ei jaksanut pumpata. Hän menehtyi ambulanssissa matkalla sairaalaan.  
Vaikka hänen kuolemansa oli odotettavissa, niin totta kai kuolema aina on kova shokki koko perheelle. 
Erityisesti Misha ja Janetten nuorimmainen, Elmo, otti hyvin raskaasti ukin kuoleman. Usein Verneri 
tapasi hassutella Elmon kanssa. Misha on aina ollut isin poika. Nyt hän sai surun sydämeen. 
Leskeksi jäänyt Asta päätti asua Callentien hienossa omakotitalossa. Nyt hänellä on hyvästi tilaa. 
Vuonna 2990 hän itse selvisi rintasyövästä. Nyt hän jäi kaipaamaan miestään, joka oli kätevä 
käsistään. Vähän ennen kuolemaa Verneri oli askarrellut lapsuuskodin ja Vattulan pienoismallit 
pienistä puutikuista. Pienoismallin hän laittoi lasivitriiniin. Hän on myös tehnyt puutikuista Brand Linen 
jättikatamaraanin pienoismallin. 
 
Ambulanssissa kuollessaan Verneri näki valaistun tunnelin, joka imaisi hänet sairasautosta ylöspäin. 
Tunnelissa hän tunsi leijailevan ja näki monta punaisia sivuovia mutta niihin valtava voima ei häntä 
päästänyt vaan imi yhä korkeammalle, kunnes hän seisoi vihreällä niityllä. Harmaapartainen 
miekkonen toivotti tervetulleeksi taivasten valtakuntaan nimeltä Cajanus-planeetta. Verneri sanoi: 
”mitä ihmettä, mikä hel… ihmeen Cajanus?” hän huomasi, ettei voimasana enää irronnut. Miekkonen 
vastasi: ”Nyt, kun kuolit, niin saat tietää suuren salaisuuden… Taivasten valtakunta on kaukaisen 
Nova-Galaksin Cajanus planeetalla, maapallon sisarplaneetta!” Verneri oli aivan äimän käkenä mutta 
tunsi, että täällä on ihanaa. Keuhkot tuntuvat terveiltä ja sydänkin pumppaa iloisesti. Sitten hänen 
luoksensa liihotteli isä ja äiti sekä sedät Epix ja Matteus. He toivottivat Vernerin tervetulleeksi. Oskari 
sanoi: ”Noh, sehän on Verneri poika, mitäs mies?”, johon Verneri naurahti: ”Mitäs tässä, vesikeuhkon 
perhana tappoi meikä mannen!”, johon Oskari: ”Huono juttu mutta nyt sie oot todellisessa paratiisissa!”  
 
Oskari ja Hissu kaipaavat maallisia sukulaisiaan. He voisivat käydä maapallolla avaruustaksilla, mutta 
se ei ole suositeltavaa, kun se voisi järkyttää omaisia.  
Valtavan Cajanus planeetan kaikki asukkaat ovat entisiä telluksen asukkaita, jotka aikanaan ovat 
kuolleet. Kaikkein syntisimmät on passitettu helvetin laava-altaaseen, joka on avaruuden lattian alla eli 
maailmankaikkeuden toisella puolella.  
Vuonna 3001 Cajanuksella on suunniteltu matkustaa suurilla avaruusaluksilla maapallolle ja poistaa 
kuoleman mutta viime hetkellä hiffattiin, ettei siinä olisi mitään järkeä, sillä silloinhan ruoka ei riittäisi ja 
maapallo ylikuormittuisi. Cajanuksella ruoka riittää. Siellä ei tunneta ahneutta. Asukkaat saavat heti 
kuoleman jälkeen uudet kehot, samanlaiset kuin maan päällä mutta selässä on suuret joutsenen 
siivet, jotta olisi helpompi lennellä ympäriinsä.  
Verneri huomasi selässään kauniit valkoiset siivet ja vitsaili isälleen: ”Kah, valakoset siivet! Ne olivat 
tarjouksessa E-Storessa, Haha!”, johon isäukko: ”Niinpä tietysti!” Verneri huomasi, että hänen uusi 
kehonsa on paljon hienompi kuin maan päällä. Psoriasis on poissa. Myös Oskari ja Hissu ovat 
nuorentuneet.  



 

 
Cajanus planeetan ympärillä on suojaava kosminen kenttä. Planeettaa ei voi löytää maapallolta käsin. 
Cajanus on eksoplaneettojen eksoplaneetta.  
Samaan aikaan maan päällä ambulanssissa Verneriä yritettiin elvyttää mutta turhaan. Vielä sairaalan 
akuuttipoliklinikalla yritettiin elvyttämistä moderneilla elvytyslaitteilla mutta sydän ei lähtenyt käyntiin ja 
aivomonitori näytti hetkisen ilmoitusta; Peruuttamaton virhe… Aivot sammuvat lopullisesti hetken 
kuluttua… ja sitten aivomonitori pimeni. Lääkärit olivat ihan ulalla ja sitten julistivat Verneri Kivisen 
kuolleeksi. Sitten poliisi kävi ilmoittamassa tämän vaimolle, että tästä on tullut leski. Asta ärtyi 
kiroilemaan: ”Mitä vittuu? Mie vielä näytän teille lesket, voi helevetti, ei tästä tullut helevettiäkään, 
kaikki tää on Global Unionin syytä, vitun vitun vittu!” Poliisi rauhoitteli shokissa olevaa leskirouvaa: 
”Jos haluatte, niin voitte keventää sydäntänne psykologille.”, johon Asta: ”Vielä tässä psykologi, voi 
helevetti!” Pikkuhiljaa Asta rauhoittui ja sitten suru purkautui itkun muodossa.  
 
Antti ja Kaarlo ovat menettäneet isoveljen. Totta kai tämä tuntuu surulliselta, kun Vernerillä on aina 
ollut niin hauskoja juttuja. Kaarlo puolestaan on härskin hassu. Antti on aina ollut maltillinen mutta kyllä 
häneltäkin kaksimieliset kaskut irtoavat. Verneri oli erittäin hauska humalassa. Päihtyneenä Antti 
enimmäkseen mököttää ja välillä saattaa tuhahdella. Pikkuveli Kaarlo kännissä usein haastaa riitaa.  
Monesti Johanna on itse mielessään vatuloinut, että millainen hän itse olisi humalassa. Hän ei uskalla 
kokeilla, kun tietää alkoholin liuottavan aivoja.  
 
Uudenvuodenaattona Johanna oli jälleen Ninon luona. Tällä kertaa kahdestaan, sillä muut kaverit eivät 
päässeet tulemaan. Elmo oli Minean kanssa. Karolus oli omissa oloissaan eikä Nino edes kutsunut 
tätä kummallista jätkää. Kesken juhlien tämä voi saada migreenikohtauksen ja sitten Johanna joutuisi 
kyyditä hänet kotiin.  
Uuno halusi olla vanhempiensa kanssa, sillä hänen siskonsa Eeva tuli käymään. Hän asuu 
Helsingissä ja on äskettäin löytänyt sen oikean, ruipelomaisen Penan. Uuno haluaa olla perheen 
parissa, kun rakas sisko on paikalla.  
 
Myös Johanna olisi mieluummin vanhempiensa kanssa mutta hänen on vaikea sanoa kiihkeänimisen 
jätkän kutsulle ei kiitos. 
Nino Alppilalla on tapana lähettää juhlakutsut ovelalla tavalla niin, että jokainen kutsun saanut saa 
sellaisen käsityksen, että muut kutsutut olisivat vastanneet myöntävästi. Niin Johannakin oletti, että 
muun muassa Elmo tulisi. Jos hän olisi tiennyt, ettei Yrjölä tulisi, niin hänen olisi ollut helpompi 
kieltäytyä. Kyllä Nino hyväksyisi ei-kiitos vastaukset mutta hapankauhuinen Johanna kuvittelee kaverin 
pahoittavan mielensä. 
Johanna ja Alppila ottivat kahdestaan uudenvuoden vastaan. He joivat alkoholitonta kuohuviiniä ja 
popsivat kainuulaisia pettuleivän makuisia pastilleja, jotka Johanna toi tullessaan. Viime aikoina 
kainuulaisia makeisia on tullut K Kvantum Giantiin. Johanna kertoi Ninolle, että missä kohti hän löytäisi 
kyseiset salmiakkipastillit. Nino tapaa tehdä ruokaostokset keskiviikkoisin. Aluksi kontaktihenkilön 
kanssa. Nykyään hän käy yksin kaupassa, sillä K Kvantum Giant sijaitsee muutaman korttelin päässä.  
Johanna pysäköi autonsa kaupan pysäköintipaikalle, kun uudenvuodenyöllä olisi riskialtista kävellä. 
Hänellä ei olisi pitkästi kotiin, Tasavuorentietä etelään ja sitten kakkostien ja junaratasillan alitse.   
 
Nino ja Tuija pitävät kovasti pettupastilleista. Muut kaverit inhoavat kyseisiä makeisia, jotka eivät niitä 
makeisiksi kutsukaan. Elmo inhoaa kaikkea, joissa on lakritsaa. Joskus Johanna kiusoitellen sanoo 
Elmolle, että tämän tulee syödä lakritsakeittoa, johon Elmo samalla mitalla: ”Siinä tapauksessa sun 
pitää syödä paljon kaloja ja rapuja!”  

 
Tällä kertaa Tuijakaan ei voinut tulla, niinpä Johanna ja Nino olivat kahdestaan. Totta kai Johannaa 
kiihotti olla kahden kesken kiihkeä nimisen jätkän kanssa. Olisipa Alppila Herkku-Backmanin 
housuissa, niin silloin olisi todella hauskaa. Miksi kaikilla Ninoilla näyttää olevan lesbon retale 
tyttöystävänä, ajatteli Johanna samalla, kun skoolasi Nino Alppilan kanssa. Ehkä hän saisi Nino 
kolmosesta ukon, jos rohkeasti sanoisi rakastavan tätä. Silloin Nino puhuisi Tuijalle, että he olisivat 
vain kavereita kaveripohjalta.  
Joskus Johanna tuntee vetoa tähän uuteen Ninoon mutta tunteet katoavat helposti koska tämä on niin 
lapsellinen ja vallaton niin, ettei tätä ilkeä näyttää vihkipallin päällä, kuten Johanna tapaa usein itse 
mielessään vatuloida.  
Töissä ruokatunneilla Nino tapaa juoda runsaasti Ugri Colaa tai appelsiinilimsaa ja sitten saa sitkeän 



 

hikan. Joka kerta Elmo ja Tatjana tapaavat nauraa, kun Nino nikottelee ja hikka vaan yltyy.  
 

 
Keskiyöllä Johanna lähetti uudenvuodentoivotus tekstiviestin kaikille tuntemilleen henkilöille. Elmo ei 
vastannut, kun hän vahingossa lähetti kaksi kertaa. Tämä stressasi Johannaa ja pelkäsi Brexitiä.  
Johannaa ilahdutti, kun Jessica lähetti uudenvuodentoivotuksen ensimmäisen kerran. Aikaisempina 
vuosina Jessie on vain kiittänyt. Nyt Johanna tietää syyn; tämän kouluaikainen trauma.  

 
Vuonna 3013, Januarin puolivälissä oli Verneri Kivisen hautajaiset Lexus kirkossa. Samassa kirkossa 
oli Tommi Heimosen hautajaiset, johon Anna ja Antti osallistuivat. Nyt on taas hautajaisten aika, 
huokasi Anna. Hän ajatteli, että ehkä hänenkin hautajaisensa olivat hiuskarvan varassa, ellei olisi 
ajoissa hakeutunut hoitoon.  
Lexuksen kirkossa on ollut Johannan sekä Jeesuksen rippijuhlat. Johannaa kaduttaa, kun ei mennyt 
suosikkiserkkunsa konfirmaatioon. Syynä oli syvä rakastuminen.  
 
Vernerin hautajaiset oli Kainuun sekä Hämeen murteilla koska muun muassa Olli-Kari sekä 
lapsenlapset ymmärtävät paremmin Hämeen murretta kuin kieronlaista Kainuuta.  
Pyöreässä alttarikuvaruudussa pyöri Vernerin ja Astan kotivideo, joka on nähtävissä myös Kivinen 
Areenalla. Videolla Verneri pullisteli käsilihaksia ja esitteli navassa olevaa finniä.  
Kaikki kirkossa olleet alkoivat nauraa, kun näkivät tämän hassun videon. Totta kai multimediakamerat 
filmasivat hautajaiset suorana Kivinen Areenalle.  
Lopuksi lauloi Forssan kainuulainen kirkkokuoro. Kuoro lauloi kauniin Kristallivirran Kainuun murteella. 
Hautajaispappi oli Forssan kainuulaisen seurakunnan pastori, Kerttu Ollikainen, tasapaksu keski-
ikäinen naikkonen, erittäin maanläheinen.  
Muistotilaisuus pidettiin leskirouvan luona Veemaan Calletiellä.  
Asta kertoi, että muutama viikko ennen kuolemaa Verneri oli nähnyt unen, jossa tämän kertoman 
mukaan oli tapahtunut paljon kuten valtava avaruusalus oli laskeutunut hiekka-aavikolle ja sitten ristit 
paloivat poroksi, jonka jälkeen Verneri ajoi kohtalokkaan kolarin kakkostiellä.  
Lopuksi Asta totesi, että ilmeisesti kyseessä oli enneuni.  
Johanna muisti vuoden 2989 uudenvuodenaaton, jolloin oltiin Vernerin ja Astan luona. Silloin Asta oli 
tehnyt leikkimielisiä ennustekuppeja; kumollaan olevien kahvikuppien alle hän oli laittanut 
pikkutavaraa kuten havun oksan ja sitten sekoittanut kupit. Kukin paikalla olleista sai nostaa 
umpimähkään kupin, jolloin näki tulevan vuoden tapahtumat. Johanna sai havun oksan, joka 
kummitädin mukaan tarkoittaa surua. Johanna hätkähti ja vasta vuoden kuluttua hoksasi, että suru 
tarkoitti ukin kuolemaa. Myös Anna ja Antti säikähtivät jälkikäteen ennustetta eikä sen koommin ole 
sellaisia tehnyt. Kerrassaan kauheata, kuten Anna tapaa sanoa.  
Johannaakin kauhistuttaa kaikenlaiset ennustukset. Kun ulkona hän näkee puunoksan ristissä, niin 
heti potkaisee sen erilleen, ettei vain mokoma oksan perhana ennusta kuolemaa.  
 
Muistotilaisuudessa Asta kertoi, että Verneri oli ehtinyt laittaa kaikki käytännön asiat kuntoon kuten 
tehdä valmiiksi yksityiskohtaiset pienoismallit sekä testamentin. Testamenttia väsätessä Asta oli 
kauhuissaan päkättänyt, ettei tuollaisia kannata tehdä koska silloin voi helposti seota. Nyt ukon 
kuoleman jälkeen hän on eri mieltä; oli todella hyvä, kun testamentit ja kaikki ovat reilassa. 
 
Hautajaisista pois lähtiessä sukulaiset kättelivät Astan ja lapset. Kummitäti halasi Johannaa ja sitten 
Johanna antoi pienen halauksen Mishalle, joka sanoi lempeällä äänellä: ”Oi Johanna…”. Tietenkin 
Johanna kiihottui valtavasti, muttei tietenkään iljennyt alkaa flirttailemaan, kun serkkupoika oli juuri 
menettänyt isänsä.  
Johannaa alkoi hirvittää se päivä, kun hän itse menettäisi vanhempansa. Kuinka hän reagoisi? Mitä 
tehdä Siivekkääntien talolle? Todennäköisesti pikkusisko auttaisi talon myynnissä. Johannalla ei olisi 
vara asua omakotitalossa. Jälleen häntä alkoi vituttaa se samperin rykijä, joka oli savustanut hänet 
ulos suosikkityöpaikalta. Sitten häntä alkoi enemmän vituttaa, kun tuli mieleen, että vitun ryssältä 
pitäisi hakea tuhat euroa takaisin korkoineen.  
 
Talvella myös Antti sai lievän sydänkohtauksen ja säikähti, että joko viikatemies on kannoillaan. Hän 
heti ensioireesta hakeutui sairaalan kardiologiselle osastolle. Hän teki ihan oikein. Hänet otettiin 
neljäksi päiväksi sisään lisätutkimuksia varten. Nyt vuorostaan vaimo kävi tyttären kanssa katsomassa 



 

miestään sairaalassa. Jaana-Mari ei ehtinyt käydä katsomassa vanhempiaan sairaalassa, kun he 
olivat siellä niin lyhyen ajan.  

 
Niin myös Antti sai samat lääkkeet kuin vaimolla. Hänen ei tarvitse lopettaa sähkötupakanpolttoa, kun 
on jo lopettanut, lopettanut kauan sitten Siivekkääntielle muuttaessa.  

 
Kevättalvella Siiri Katainen-Ohimo-Karjalainen menehtyi, kun sai yllättäen keilapallon päähänsä. Hän 
ei ollut keilahallilla eikä ollut harjoittelemassa keilailua vaan oli järjestelemässä makuuhuoneen 
komeron ylähyllyä eikä muistanut, että hyllyn perällä oli Pera-vainaan keilapallo. Pallo oli kaulaliinan 
päällä ja Siiri epähuomiossa tarttui kaulaliinaan ja veti sen ulos päin, jolloin painava keilapallo tipahti 
suoraan päähän. Hän menehtyi siihen paikkaan, kun lyijyn painava pallo murskasi kallon. Hän oli yksin 
kotona kuten tavallisesti. Kuolema tapahtui niin nopeasti, ettei hän ehtinyt sanoa edes ai.  
Seuraavana päivänä, kun Siirin poika Pate tuli auttamaan äitiään arkiaskareissa, niin silloin häntä 
odotti järkyttävä näky; äiti makasi kallo murskana makuuhuoneessa. Keilapallo oli vieressä. Pate 
arvasi heti, että mitä oli tapahtunut. Hän soitti ambulanssin mutta mitään ei ollut tehtävissä.  
Ruumiinavauksessa todettiin, että todennäköisesti leskirouva olisi kuitenkin kuollut lähiaikoina, kun 
tällä oli vettä keuhkoissa. Keilapallo nopeutti tämän kuolemaa. Siirikin oli muutamaa päivää ennen 
nähnyt enneunen, ja sen vuoksi oli varannut asianajajan, jotta testamenttaisi omaisuuden lapsilleen. 
Sitä hän ei ehtinyt tehdä. Nyt koko omaisuus taloineen päivineen menee Peran veljille, jotka asuvat 
naapurissa. Talo oli Peran nimissä. Tämän kuoleman jälkeen talo siirtyi vaimon nimiin.  
Kun Anna oli saanut tietää ainoan siskon kuolemasta, niin häntä säälitti Pate ja Neea. He eivät saisi 
muuta kuin äitinsä vähät varallisuuden. Annaa otti pattiin, kun Siiri oli tehnyt kukoistavan puutarhan ja 
nyt Peran perikunta vie kaiken.  
 
Marsin lopulla oli taas hautajaiset. Antti ja Anna menivät Laihialle. Johanna lupasi olla talovahtina. 
Jaana-Marikaan ei halunnut osallistua hautajaisiin. Tytöille riittää mainiosti Vernerin hautajaiset. Heistä 
kumpikaan eivät olleet Tommin hautajaisissa, kun tämä ei ole sukua. Johanna ja Jaana-Mari tunsivat 
hänet vain päällisin puolin. Usein he kutsuivat Tommia pässinparraksi, kun tällä oli sutiparta. 
 
Siirin hautajaiset pidettiin Laihian tuomiokirkossa. Alttarikuvaruudulla oli kuvia Kataisen puutarhasta, 
joka liikutti Annaa kyyneliin. Ruudulla oli teksti; Siiri Karjalainen-Ohimo-Katainen menehtyi, kun 
keilapallo murskasi tämän pään eli negatiivinen täyskaato… Teksti on Paten käsialaa. Hän on 
melkoinen vekkuli ja usein keksii käytännön piloja. Monesti Siiri on saanut huokaista poikansa hulluille 
ideoille; Hyvä on! 
 
Johanna katsoi netistä Karjaruudulta äidin siskon hautajaiset. Samoihin aikoihin Neean ex-mies Misha 
Laitinen lähetti Johannalle kaveripyynnön Net-Galleryyn. Mishan harmiksi Annalla ja Antilla ei ole tiliä 
kyseisessä yhteisöpalvelussa.  
Hautajaisissa Misha meni Antin ja Annan Juttusille ja ihastui heidän seuraan. Häntä harmittaa, kun ei 
uskalla käydä Forssassa. Hän ei ole tottunut ajamaan pitempiä matkoja eikä edes uskalla liikkua 
luotijunilla.  
Hautajaisten jälkeen hän päätti silloin tällöin soittaa Antille sekä chattailla Johannan kanssa. Johannaa 
kiihottaa serkun ex-mies, kun tämä on toisen serkun kaima. Oikeasti Johanna ei halua Misha 
Laitisesta ukkoa, kun tällä on yhteisiä lapsia Neean kanssa. Lapset ovat jo aikuisuuden kynnyksellä. 
Jesus lähetti kaveripyynnön Johannalle ja tietenkin tämä oli innoissaan, kun upea niminen jätkä tuli 
kaverilistalle. Jonkin aikaa myös Janna oli kaverilistalla mutta sitten jostain syystä teki Brexitit. Se 
surettaa Johannaa, muttei ilkeä alkaa tenttaamaan syytä tai muuten asia saattaisi mennä vanhempien 
korviin ja tulisi sanomista. 

 
Päivää ennen Jaana-Marin syntymäpäivää, 18 Aprillia on Elmon synttäri. Johanna, Nino ja Uuno 
ostivat yhdessä Elmolle 30 euron syntymäpäivälahjan. Jätkät antoivat Johannalle kolmekymppiä 
koska tämän on helpompi ostaa lahja, kun on ajokortti ja auto.   
Torstai-illalla heti keilatreenien jälkeen Johanna kävi Ninon kanssa Y & Y:stä ostamassa erikoisen 
pöytälampun, neljä LEDiä rivissä valkoisen lankun päällä. Uuno menee suoraan keilahallilta kotiin, kun 
joka ilta kello kuusi hänellä on tapana syödä illallinen.  
Johanna tapaa pitää Ninolle seuraa bussipysäkille, kun tämä ei uskalla yksin odottaa bussia. Hän 
pelkää, jos Tove yllättäisi. Hän menee kotiin bussilla, vaikka keilahallilta olisi ihan kävelymatka 



 

Tasavuorentie kahteenkymmeneen. Hän usein valittaa polviaan mutta silti joka kevät osallistuu 
miesten hölkkään. Tätä Elmo kovasti ihmettelee. 
 
Kännälä-Hietala bussi pysähtyy matkakeskuksella. Monesti Nino missaa bussin, kun on toivottoman 
hidas pukeutumisessa. Johanna ei pysty mennä miestenpukuhuoneeseen hoputtamaan.  
Kun bussi ehtii mennä, niin silloin joutuu odottamaan puolisen tuntia. Johannasta on työlästä seistä 
pysäkillä, kun itse ei tarvitse mennä bussiin. Tämän vuoksi hän tapaa kyyditä upea nimisen jätkän 
kotiin, kun auto on korttelin toisella puolella Johannan talon päädyssä. Kerran kuussa Nino tapaa 
maksaa sata euroa kyytimaksua, kun ei halua olla samanlainen saituri kuin Anatoli ja Karolus. Joskus 
myös Elmo tapaa maksaa kyydistä mutta harmi vaan, kun tämä on usein persaukinen. Satasen Nino 
maksaa suljetussa kirjekuoressa, johon hän tapaa kirjoittaa huolellisella käsialalla; Kyytimaksu 
Johannalle, vain auton lataukseen.  
Autolla Nino pääsee nopeasti ja turvallisesti kotiin ja sitten Johanna pääsee lepäilemään rankan 
keilatreenin jälkeen.  
Ninon lähin bussipysäkki on Tunturivuorenkadun päässä, Runkokummuntien puolella. Johanna tapaa 
jättää hänet ihan kotiovelle.  
 
Aprilli torstai-iltana keilailun jälkeen he kävivät Y&Y:ssä ostamassa lahjaa Elmolle. Nino sai kunnian 
olla makutuomarina ja valitsi lankun, jossa on rivissä neljä LED-lamppua. Sitten Johanna ajoi hänet 
kotiinsa. Johanna paketoi lahjan kotonaan ja sitten pääsee rentoutumaan television ääressä. Tietenkin 
Johannan telkkarissa pauhaa TV Kainuu. Kello 19 on kainuulainen kuluttajaohjelma, jonka jälkeen illan 
pääuutislähetys. Torstaisin kello 20 on kansallisella Kanava5:llä Tallsinki metron vartijoista kertova 
dokumenttisarja, joka on Elmon suursuosikki. Totta kai myös Johanna haluaa katsoa ohjelman, jotta 
olisi keskustelunaihetta. Tallsingin metro on Helsingin ja Tallinnan välinen maanalainen rautatie. 
 
Kello 21 Johanna katsoo Kainuun TV Kolomosen suoratoistopalvelusta kyseisen kanavan 
pääuutislähetyksen, jonka päätteeksi on mukava loppukevennys. Viime vuonna TV Kolome lopetti 
ohjelmiensa näyttämisen TV Kainuussa. Moni ulkokainuulainen protestoi mutta turhaan.  
Kanava vieritti syyn Kainuun julkisenpalvelun yhtiölle, että heillä olisi aataminaikaista 
lähetystekniikkaa. Julkisenpalvelun yhtiö puolestaan syyttää TV Kolomosta temppuiluista.  
Kainuun julkisenpalvelun mediayhtiö on osa EBU:ta kuten muidenkin maakuntien Public Servicet.  
 
Perjantaiaamulla oli Elmon synttäri, jolloin Johanna ojensi lahjan hänelle sekä Forssan avussa 
laminoidun onnittelukortin. Korttiin hän oli laittanut Siemenlehto-Indiansin logon sekä rugbypallon 
kuvan. Tietenkin hän kirjoitti korttiin oman sekä Uunon ja Ninon nimet.   
Elmo ilahtui, kun sai lahjan ja hienon onnittelukortin. Johanna, Uuno ja Nino saivat halaukset Elmolta. 
Kun Elmo oli halaamassa Johannaa, niin silloin hän muistutti: ”No, poski poskea vasten, senkin 
Shaabo!”  
  
Elmo lupasi järjestää synttärijuhlat mutta ne jäivät pitämättä koska yllättäen hänen mumminsa äidin 
puolelta, Noora Lehtonen, menehtyi vanhuuden heikkouteen.  
Elmo otti kovin raskaasti mummin kuoleman ja alkoi äyskiä kavereilleen, erityisesti änkyttävälle ja 
jankuttavalle kainuulaisblondille, vaikka tämä oli omatoimisesti kerännyt rahaa hänen 
syntymäpäivälahjaansa.  
Elmo oli tosi töykeä ja epäreilu Johannaa kohtaan, kun tämä sanoi jotain hänelle Net-Galleryn 
chatissa. Elmo on kieltänyt Johannaa kommentoimasta hänen postauksiansa. Kun Johanna kysyi 
jotain hänen tekemisistänsä, niin heti hän tuhahteli, ettei saa olla noin utelias.  Lopulta hän teki 
kaverilista Brexitit Johannan kauhuksi. Johannaa kiusasi se, kun Tatjana sai olla idolin listalla. 
Johanna pahoitti mielensä eikä voi tehdä mitään. Uunolle hän ei kovinkaan usein uskalla keventää 
sydäntään, kun pelkää menettävän viimeisetkin toiveet saada munaa ja kalaa. Ninolle hän tekstasi 
muutaman kerran mutta pelkää jos Elmo huomasi tekstiviestit työpaikalla, kun alkaa tätä auttaa 
mobiilipeleissä.  
Johannaa surettaa se, kun Aprillin lopulla oli tehnyt Elmolle seuraa jokakeväisille leiju- ja 
potkulautapäiville, joka pidetään Lexuksen kaupunginosassa moottoripyöräkauppa Biken edustalla. 
Silloin kyseinen kohta Lexuksen tiestä suljetaan.  
Tänä vuonna oli panssarivaunuesitys. Liittovaltion panssarivaunu ajoi Brandia auton yli ja sitten 
hurjapäät potkittelivat potkulaudoilla rusinaksi menneen auton yli sekä lentelivät leijulaudoilla.  
Elmosta tämä oli mahtavaa ja merkitsi Johannan Net-Galleryyn. Alkukesästä kun hän oli surullinen 



 

mummin poismenon takia, niin hän poistui kaverilistalta mutta onneksi kaikki merkinnät säilyivät. 
Johannaa surettaa, kun uhrasi perinteisen lukulaitteen lukuhetken työkaverin iloksi. Hän kävi 
lataamassa Iltama lukulaitelehden sisällön Lexuksen automaattikioskilla. Sitten hän vei lukulaitelehden 
autoon ja meni Elmon kanssa festivaali- ja markkina-alueelle. Moottoripyöräteltassa oli motskarin 
varaosia myymässä Korjaajaryhmän vetäjä Santtu Vuori. Aluksi Johannaa kiihotti Pertin seuraaja 
mutta sitten kyllästyi, kun äijä on aivan liian sekavahko.  
 
Myöhemmin iltapäivällä Johanna kyyditsi Elmon kotiinsa ja sitten meni Siivekkääntielle lukemaan 
lukulaitelehteä, jonka jälkeen antoi sen vanhemmilleen luettavaksi. Autossa Elmo silmäili lukulaitetta ja 
häntä huvitti Kainuun kieli. Hän näki lukulaitteen iltapoikien kuvat, jolloin hän sanoi: ”Johanna, 
RRRR… tässähän on pornoa!” 
 
Lexuksen ostoskeskus on tullut köyhemmäksi, sillä ruokakauppa on lopettanut kannattamattomana, 
kun lähellä on halpakauppa Netto-Market. Snadin teatterin tilalla on Euron Apteekki. Johannaa 
ärsyttää apteekin nimi koska hänen mielestänsä nimen tulisi olla Globalin apteekki, vaikkei valuutalla 
ole mitään tekemistä nimen kanssa.  
Automaattikioskin vieressä, entisen rihkamakaupan tiloissa, on kallis vaatekauppa Global Mode. Tämä 
nimi ilahduttaa Johannaa ja joka kerta peukalo nousee pystyyn. 

 
Eräänä päivänä Main puolivälissä Elmon happamuus meni niin pitkälle, että alkoi vittuilla  
Net-Galleryssa, kun oli huomannut Johannan käyneen rugbyseuran Net-Gallery ryhmän sivulla ja 
peukuttaneen hänen kirjoituksiansa. Elmo oletti, että blondi olisi liian kontrolloiva.  
Kerta Tiina Kallela on Johannan ja Elmon kaverilistoilla ja tämä pelaa samassa rugbyjoukkueessa, 
niinpä Elmo teki ryhmächatin. Sen avulla pystyy chattailla, vaikkei toinen osapuoli ole toisen 
kaverilistalla. Elmo kehotti Tiinaa vaatia Johannaa poistumasta Forssan urheiluyhdistyksen 
someryhmästä. Johanna oli päätynyt ryhmään joku aika sitten, kun Elmo itse yritti houkutella 
pelaamaan rugbyä, jotta pääsisi eroon kiloistaan.  
Johanna kokeili rugbyä muutaman kerran, kunnes kyllästyi, kun siinä pitää juosta niin, että hengästyy. 
Elmon mielestä Johannasta olisi tullut hyvä pakkipelaaja. Johanna pitkään vatuloi, jos liittyisi jäseneksi 
mutta päätti vain katsoa peliä tai paremminkin Elmoa, joka on joukkueen maalivahti.  
Nyt happamana Elmoa ärsyttää, kun Johanna näkee kaiken mitä FUY-Sankarit tekevät ja sitten töissä 
kyselee matseista. Tiina piti pienen saarnan Johannalle ja oletti tämän olleen ilkeä Elmolle. Tiina meni 
niin pitkälle, että kysyi, jos hän tulisi Jokioisista asti antamaan turpiin. Johanna tietää, ettei Kallela ole 
tosissaan mutta pahoitti mielensä, kun Elmo käytti koulukaveria torpedona. Elmo siinä sivussa 
haukkua räksytti. Se sattui hapankauhuista Johannaa kovasti sydämeen. Hänestä Elmon kiukku 
tuntuu pahemmalta kuin Anatolin äksyillyt koska hän rakastaa Elmoa monta kertaa enemmän. Kyllä 
Elmokin sisimmässään tykkää Johannasta ja sen hän sanoi rivien välissä, ettei haluaisi olla vihainen. 
Tämä jokseenkin lohdutti Johannaa. Sitten Elmo kehotti olla kyselemättä mitään rugbytreeneistä ja 
väitti Johannan häiritsevän kentän laidalla. vaikka hän on ollut hiljaa. Elmo olettaa Johannan kyttäävän 
häntä. Elmo itse on houkutellut Johannan rugbytreeneihin. Talvisin Puolalan hallille ja kesäaikaan 
Kippuratorpan virkistysalueelle, jossa on FUY:in kerhotilat. Eräänä päivänä Johanna sai 
rugbyvalmentaja Mooses Karlssonilta FUY-lippiksen, kun tämä vaikutti kiinnostuneelta.  
Johannalle riittää mainiosti keilailu mutta Elmo on sanonut, että rugby sopisi hänelle paremmin. 
Johannaa ei ole koskaan ole rugby ja jalkapallo kiinnostanut, mutta hän on kiinnostunut ainoastaan 
rugbypelaaja Yrjölästä, siis kun tämä on hyvätuulinen.  
Useimmiten Tiina toimii apulaisvalmentajana.  
Chattailun aikana Elmo säikytteli Johannaa vähän väliä laittamalla hänet estolistalle ja sitten poisti.  
Johanna itki avoimesti tietokoneensa ääressä, kun tämä ihana jätkä on hapan. Jostain syystä suru 
kanavoituu Johannan kautta.  
Nyt kun Elmo on hapan, niin Johannan mustasukkaisuus ja viha Tatjanaa kohtaan kasvaa entisestään. 
Johanna vihaa neiti Niilolaa niin paljon, että tekee kipeää. Hän saattaisi jopa murhata hänet, niin 
vahvaa vihaa hän tuntee tätä työkaveria kohtaan. Sitä hän ei kuitenkaan tee, sillä Anatoli ja Pedra ovat 
tappolistan ensimmäisillä sijoilla.  
Johanna on yrittänyt ryvettää Tatjanaa väittäen, että tämä olisi kertonut hänestä ilkeitä juttuja mutta 
turhaan, sillä Elmo ei suostunut kuuntelemaan vaan sanoi, että sehän on teidän ongelmanne eikä 
halua sotkeentua toisten kiistoihin.  
Johannasta on todella työlästä, kun töissä pitää yrittää peittää mustasukkaisuus tai muuten ohjaajat 
alkaisivat temppuilla. Johanna vihaa Simoa ja kahvilan Markusta, kun nämä ovat tiukkapipoja, 



 

perheen sisäpiirislangilla ihilistejä. Johanna tietää, ettei Elmokaan tykkää ohjaajastaan mutta on pakko 
näytellä suvaitsevaista.  
Nyt kun hän on hapan, niin silloin hän hyväksikäyttää ohjaajan auktoriteetista tiukkapipoisuutta 
Johannaa vastaan. Markus ja Simo tapaavat ongelmatilanteissa laatia kummallisia tiukkapipoisia 
sääntöjä. Joku aika sitten he kielsivät Tatjanaa juoksemasta kahvilassa mutta tämä toimi huonosti, kun 
pimu jatkuvasti eri tekosyillä hakeutuu kahvilaan.  

 
Main lopulla on Tatjanan syntymäpäivä. Johannan ehdotuksesta tehtiin päiväretki Hunnisalon 
Korpikartanon virkistysalueelle, jossa grillattiin makkaraa ja samalla onniteltiin Tatjanaa.  
Johannasta tuntui hyvältä, kun edes tämän kerran ohjaajat tekivät kuten hän oli ehdottanut. Tämä sen 
vuoksi, ettei flirttiperse juoksisi kahvilassa onnitteluhalauksia kerjäämässä.  
Johannaa vitutti, kun flirttiperse sai Elmolta onnittelutekstiviestejä. Johannaa teki mieli vandalisoida 
mobiilimastot ja tukiasemat, ettei takkipuhelimet toimisi mutta kun ei ollut mahdollista vandalisointiin, 
niin hän sai luvan mustasukkaisena kärsiä, kun Tatjana puhelimitse rupatteli ja tekstaili Elmon kanssa.  
Johanna onnistui hyvin pelata kaksoiselämää; salaa vihata Niilolaa mutta julkisesti onnitteli 
syntymäpäivän takia, ettei Simo ja Kullervo alkaisi sormiojossa temppuilla. 
 
Hunnisalossa oli pienimuotoinen veikkauskävely ja sitten grillattiin loimaalaisia makkaroita. Kaapo, 
joka on vegaani, söi kasvismakkaroita.  
 
Eräänä Mai torstaina, lyhyt työtorstai, Johanna osti isän kanssa ensimmäisen älytakkipuhelimen 
Ylicityn Gigantista. Joku aika sitten tämä ikivanha elektroniikkajätti muutti Jokioisten Three Town 
Centeristä Ylicityyn Siban pääkilpailijaksi. 
 
Johanna valitsi, Jolla Jacket Phonen älytakkipuhelimen, jotta voisi ruokatunneilla pelata mobiilipelejä. 
Isä teroitti tyttären mieleen, ettei sitten ohjelmoisi kummallisten tursakkeiden numeroita, sillä Johanna 
on hieman keventänyt sydäntään vanhemmille, että kahvilan duunari on epäreilu ja äkeä.  
Antti ja Anna eivät käsitä, että miksi tytär ylipäätään veljeilee tursakkeiden parissa. Samaa myös 
Johanna ihmettelee, muttei mahda mitään, kun muuten Elmo on symppis.  
 
Myöhemmin samana päivänä Uuno kutsui Johannan kahvittelemaan hänen asunnollensa, Pimunkatu 
66 ennen kuin he menisivät keilahallille. Hänen kutsunsa tekstiviesti oli ensimmäinen Johannan 
uutukaiseen älytakkipuhelimeen. Ainoa huonopuoli on pienimuotoinen ohjauspaneeli ja vielä pienempi 
näyttöruutu.  
Johanna innoissaan lähti talsimaan kohti kalantarjoajan kämppää. Sinne on ihan kävelymatka. 
Kävellessä hän opetteli ohjauspaneelin käyttämistä. Perillä hän esitteli älytakkipuhelintaan Uunolle ja 
Ninolle, joka myös oli paikalla. Uuno kehotti asentaa mobiilipeli Wortdfeudin, jotta he voisivat pelata 
etänä ristikkopeliä. Totta kai Johanna teki käskettyä, sillä kyseinen peli on hyvin pieni eikä vie tilaa. 
Ainoa ärsyttävä piirre pelin ilmaisversiossa on äänekkäät mainokset. Muuten peli on hiljainen mutta, 
kun on tehnyt oman sanamuodostuksen, niin mainos rääkäisee.  

 
Junin alussa Elmo vihdoinkin palasi takaisin Johannan kaverilistalle. Johanna huokaisi helpotuksesta, 
kun tämä sympaattinen jätkä on taas kaveri mutta miten kauan? Se on hyvä kysymys.  
 
Juhannusaattona Uuno kutsui Johannan ja Ninon katsomaan leffaa Lohkotien villaan, kuten hän 
kutsuu vanhempiensa taloa. Vanhemmat olivat tuttavien luona kylässä.  
 
Uuno tarjosi Johannalle ja Ninolle entrecôteja. Onneksi tällä kertaa kalantarjoaja oli välikyljysten 
tarjoaja, kuten Johanna itse mielessään ajatteli samalla, kun istui talon ylätasanteella. Kiukun perheen 
talo on todella loistokas. Uunon vanhemmat ovat hyvätuloisia eläkeläisiä. Äiti on ammatiltaan 
hammaslääkäri ja isällä on aatelisjuuret. Antero Kiukku on tutkinut sukua ja huomannut, että heillä on 
kaukaisia sukulaisia Skandinavian Tvåstadissa, jossa asuu Angerin perhe.  
 
Tätä nykyään Uuno tietää, ettei Johanna pidä kalasta ja sen vuoksi hän päätti tarjota Entrecôtea. 
Sehän kelpaa kaikille, ellei satu olemaan vegaani, ajatteli Uuno samalla, kun kokkasi kahdelle 
työkaverilleen. Sinänsä hän olisi voinut kutsua myös Elmon mutta se jokin ärsyttää kollegassa.  
Nino saattaisi syödä kalaa, sillä hän silloin tällöin käy isän kanssa kalastamassa makrillia. Muutama 
vuosi sitten hän yritti houkutella Johannaa kalastusretkelle. Tietenkään kalakauhuinen nainen ei siihen 



 

suostunut, vaikka kuinka kiihkeä niminen jätkä niin ehdotti. Ehkä hän olisi lähtenyt, jos Alppilan tilalla 
olisi ollut Nino ykkönen.  

 
Syönnin jälkeen katsottiin suomalaiskomedia, Kesä Yrjön kanssa. Johannaa huvittaa kyseinen leffa 
koska monesti töissä Esa on sitä kritisoinut, vain siksi, kun siinä pilaillaan kasvojen nykimishäiriöllä. 
Esan mielestä tällaisia leffoja ei pitäisi katsoa Daily Activityssä. Tätä Paddington alkoi saarnata heti, 
kun oli nähnyt työpaikan perjantaileffana. Esaa alkoi vituttaa ja ei pystynyt pidättää vitutustaan. 
Johanna alkoi leikillään kiusoitella, että Kesä Yrjön kanssa on hauska leffa. Esa on oikea mielensä 
pahoittaja, kuten Johanna tapaa vatuloida. Leffan nimestä Johannalle tulee myös mieleen Elmo Yrjölä 
ja kiihottuu valtaisasti.  
Leffa kertoo miehestä, joka menee Suomen länsirannikolle juhannuksen viettoon. Siinä ei oikeastaan 
tapahdu juuri mitään, pelkkää juopottelua ja naamojen vääntelyä, joka Esan mielestä on 
toimintarajoitteisille ilkkumista.  
Onneksi herra Paddington ei ole läsnä, ajatteli Johanna. Hän istui Kiukun perheen leffahuoneessa 
sohvan vasemmassa päädyssä. Hänen vieressänsä, keskellä sohvaa, istui Uuno. Heidän välissänsä 
oli viihderobotti Villi. Toinen roboteista, Selma, on alakerrassa latauksessa. Molemmat robotit ovat 
identtiset, valkoruskeita pötkylän muotoisia.  
Johannan vasemmalla puolella, modernissa keinutuolissa istui Nino, joka varsikseen vähän väliä tökki 
sormellaan Johannan polvea ja sanoi piip. Johannaa kiihotti, kun molemmilla puolilla istui ihana jätkä, 
Uuno lienee ihanin mutta harmi vaan, kun tällä on naismaisia piirteitä.  

 
Petri kevensi tekstiviestitse Johannalle sydäntään koska hän haluaisi Minean yöpyvän hänen 
olohuoneessansa. Kaaninen oli päättänyt yöpyä Matlenan luona. Elmon mielestä hänen pitää nukkua 
hänen luonansa. 
Samalla kun Johanna istui Kiukun perheen filmihuoneessa, niin koko ajan Elmolta tuli tekstiviestejä, 
että mitä pitäisi tehdä.  

Johanna vastasi, ettei ole paljon tehtävissä ja varmasti Minea seuraavan yön nukkuu hänen luonansa, 
johon Elmo; Hänen pitää nyt nukkua täällä! Johannalla ei ole sydäntä olla vastailematta, vaikka Uuno 
päätään puistellen kehotti sulkea takkipuhelimen. Johanna ei henno sulkea puhelinta, kun viimeinkin 
Elmo on tullut hyvälle tuulelle, juuri nyt Johannaa kohtaan hyvätuulinen mutta erittäin hapan Minealle.  
Neiti Kaaninen ei välitä, vaikka sata karhua heräisi Elmon sisällä. Näin myös Johannan tulisi ajatella 
mutta siihen hän ei kykene.  
 
Onneksi Johannan takkipuhelin oli äänettömällä. Hän ei voinut paljastaa Elmolle olinpaikkaansa koska 
silloin tämä olisi ehkä tullut enemmän surulliseksi, kun Uuno ei kutsunut häntä kylään.  
Elmo oletti Johannan olleen kotona tai Siivekkääntiellä. Monesti hän on päivitellyt, että miksi blondi 
juoksee vähän väliä vanhempiensa luona. Samaa hän ihmettelee myös Uunosta. 
 
Leffahuoneen sohvapöydällä on paljon naksuja. Nino tapaa asettaa kaksi perunalastua huuliensa 
väliin ja vaakkua ankkamaisesti. Tämä huvittaa Johannaa, kun saman on nähnyt chipsien  
tv-mainoksessa.  
Leffan Uuno osti Banana Boxilla, joka on Banana-yhtiön maksullinen suoratoistopalvelu. Banana Box 
on parhaimmillaan, jos omistaa sJacket älytakkipuhelimen. 
Kohteliaisuuttaan Johanna kysyi, jos maksaisi oman osuutensa leffasta, johon Uuno: ”Äh, ei tarte 
maksaa, riittää, että se on kertaalleen maksettu… Totta kai haluan tarjota teille parasta ja välikyljyskin 
oli naapurin kissa parasta, Haha!”, vitsaili Uuno Ulrich Kiukku. Johannaa ja Ninoa alkoi naurattaa 
makeasti. Johannalta pääsi röhkäisy, jolloin Nino naurahti: ”Uuno, täällä on myös porsaita!”  
Viihderobotti Villi aktivoitui naurunremakasta ja alkoi soittaa ikivanhaa Uuno Turhapuron 
tunnuskappaletta. Johannaa alkoi yhä enemmän naurattaa, kun kuuli robotin kaiuttimesta 
kalantarjoajan nimen.  

 
Kun Elmo tekstasi Johannalle, niin silloin tämä kuiskasi Ninolle: ”Arvaa kuka tekstaa?” Nino:  
”No, EY…  E.l.m.o…” ja kikatti samalla, kun Johanna haroi sormillaan ylähuultaan. 
Ninosta on suloista, kun Elmo tekstittelee Johannalle ja on hyvätuulinen. Uunoa ärsyttää kollegan 
lapsellisuus. Johanna pelkäsi koko ajan, jos Elmo saisi päähänsä, että hänet pitäisi kyyditä jonnekin ja 
silloin olisi pakko paljastaa olinpaikka.  

 



 

 
Junin viimeisellä lauantaina Johanna, Elmo, Uuno ja Nino menivät Jussi Vares Parkiin huvittelemaan.  
Kaksi päivää ennen huvipuistoretkeä Elmo kiusoitteli Johannaa Net-Galleryn chatissa, että sitten 
huvipuistossa tämän tulee ottaa rauhallisesti eikä stressata. Hän kirjoitti Johannalle, että 
stressaaminen pilaisi muidenkin ilot ja suositteli jäämään kotiin, jos ei pystyisi ottamaan rauhallisesti. 
Tätä Johanna ei käsittänyt, kun kaveri meni asioissa edelle ennen kuin oli edes ehtinyt lausua sanaa 
stressi. Taitaa olla toisinpäin; nuori herra Yrjölä taitaa olla stressaantunut, ajatteli Johanna samalla, 
kun pyyhki kyyneleitä. Johanna kirjoitti, että viimeksikin meni hyvin niin, miksei tällä kerralla, johon 
Elmo; Kyllä sä stressasit viimeksikin, kuten Baltiassa, kun ajattelit ripustaa laukkusi kaulan ympäri. 
Johanna ei uskalla suuttua Elmolle nyt kun tämä on vihdoinkin kaverilistalla.  
Johanna pahoitti mielensä ja soitti Uunolle ja kysyi jos voisi tulla tämän luokse keventämään 
sydäntään. Uunolla ei ollut aikaa, ei ainakaan silloin kun kysymyksessä on Elmon kotkotukset. Sitten 
Johanna pirautti Ninolle, jolla on aina aikaa Johannalle. Johanna päätti tehdä iltakävelyn Ninon luokse 
ja ajatteli, että mitähän Elmo mahtaisi tuumata, että hän keventää sydäntään Ninolle. Sitä hän ei 
uskalla edes ajatella.  

 
Eteisessä Nino halasi Johannaa. Hänelle kelpaa halaus kuin halaus. Sitten Johanna istahti Ninon 
keittiönpöydän ääreen. Nino tarjosi tavalliseen tapaansa kanelin makuista cappuccinoa koska 
Johanna on monesti sitä kehunut. Ninoa kävin sääliksi Johanna-rukka, kun Elmo rajusti syyttelee 
ennenaikaisesti. Hän ehdotti, jos soittaisi Elmolle selvittäisi ongelman, mutta siihen Johanna ei 
suostunut koska todennäköisesti Elmo olisi tullut happamaksi juoruamisesta ja jälleen olisi tullut Brexit. 
Johanna ei uskalla herättää uudelleen Elmon sisäistä karhua. Jonkin ajan kuluttua Johanna lähti 
kotiin. Lähtiessä sai jälleen ihanan halauksen ihanan nimiseltä jätkältä. Ninon luona aina tuoksuu 
hyvältä, makeahkolta. Johanna ei muista miltä tuoksui Nino Backmanin luona silloin 2980-luvulla. 
Ehkä hyvältä, kuten hän tapaa pohtia. 

 
Kotona hän tulosti paperille kaikki Elmon Chat-kommentit, jotta huomenna töissä voisi näyttää sitä 
Anton-Karille, joka äskettäin on valmistautunut keskustelupedagogiksi. Johanna ajatteli, että ohjaaja 
voisi puhua järkeä Elmon kaaliin, vaikka tämän sisäinen karhu saattaisi herätä.  

 
Perjantaiaamulla Johanna kevensi sydäntään Anton-Karille, että mitä hän tekisi. Hän näytti tulosteen.  
Anton katsoi tulosteita ja puisteli päätään niin, että hänen harmaanruskea kiharainen päänsä hyllyi.  
Anton-Kari totesi, että tämähän on silkkaa psyykkistä kiusaamista. Hän ei voinut tehdä asialle muuta 
kuin antaa muutaman vinkin suosikkiduunarilleen.  

 
Johanna sanoi, että oikeastaan pitäisi hakea Elmon tänne lepohuoneeseen, jossa hän ja ohjaaja 
keskustelivat. Tämä ei kuitenkaan olisi hyvä ratkaisu, sillä todennäköisesti kahvilan ohjaaja Markus 
tulisi mukana ja syyttelisi Johannaa kaikesta ja sitten menisi taas Elmon pillin mukaan.  
Toiseksi Johanna ei halua tuottaa ongelmia rakkaalle Elmolle, vaikka tämä on ollut epäreilu.  
Hänellä on liikaa tunteita Elmoa kohtaan, vaikka tämä on silloin tällöin käyttäytyy sikamaisesti. 
Tuskin Elmo ymmärtäisi, että mitä väärää on tehnyt. Hän tietää ainoastaan, ettei saa stressata ja 
olettaa, että hän olisi oikeassa. Hän kuvittelee olevansa stressitohtori. Aluksi stressisaarna on osittain 
leikkiä mutta sitten Elmo hermostuu, kun Johanna ottaa kaiken vakavissaan.  
Johanna lukitsi tulosteen omaan pukukaappiinsa siltä varalta, jos sitä vielä tarvitsisi. Jos Yrjölästä tulisi 
äärimmäisen sietämätön, niin tulosteista olisi ehkä hyötyä, jotta ohjaajat näkisivät tämän chattailu 
tyylin. Toistaiseksi hän päätti laittaa asian pöydälle tai paremminkin sanoen pukukaapin kätköihin.  
 
Johanna sekä moni muukin duunari mielellään keventää sydäntään juuri Anton-Karille koska tämä on 
ylikiltti eikä avautumisesta tule suurta numeroa. Muun muassa Simo tekisi konfliktitilanteista ison 
numeron niin, että ongelma suurenisi entisestään ja tulisi jättimäinen riita.  
Viime vuonna oli muutama suurkokous Forssan avun työtilassa. Silloin kokoontui kahvilan ja 
Korjaajaryhmän duunarit. Asia koski ihmissuhteita koska Johanna oli valittanut Tatjanan 
vallattomuudesta ja jatkuvista halauksista ruokatunnilla. Myös jotkut korjaajaryhmäläiset olivat 
valittaneet neiti Niilolasta. Johannasta ei ole valitettu eikä olisi syytäkään.  
 
Ainoastaan Elmo oli inissyt ohjaajalleen, että tämä on liian kontrolloiva kahvilan suhteen; 



 

postihuoneelle mennessä pää on kahvilan tiskille päin. Uunoa ja Sylvesteriä tämä ei haittaisi mutta 
Elmoa kyllästyttää nähdä käkättävän blondin pärstä. Häntä myös ärsyttää Tatjanan jatkuva juoksentelu 
ostamassa karkkia. Johannan lisäksi Esa on toivottoman utelias kahvilan tekemisistä.  
Markus keskusteli asiasta Daily Activity päällikkö Mara Peralan kanssa. Mara on erittäin virkaintoinen 
ja hänen toimensa menevät usein ylihilseen. Hän järjesti suurkokouksen Forssan avun työtilaan.  
Silloin Elmo sattui vahingossa menemään henkilökohtaisuuksiin ja sanoi kaikkien kuullen, että täällä 
on kaksi henkilöä, jotka ovat ihastuneita häneen. Hän ilmoitti, ettei hän rakasta heitä. Hän tarkoitti 
tietenkin Johannaa ja Tatjanaa. Hän haluaa olla vain kaveri kaveripohjalta. 
 
Mustaan nahkatakkiin pukeutunut Mara Perala ja Markus päättivät antaa Tatjanalle aikarajoitteen 
kahvilassa oleskeluun; ainoastaan ruokatunnilla eikä sitten mitään karkki- ja limsaostoksia työajalla.  
Tämä aikarajoite ilahdutti Johannaa.  
Ennen kuin Elmo aloitti kahvilassa, niin silloin Tatjana harvemmin kävi karkkiostoksilla. Karkkia 
ostettaessa hän joka kerta unohtuu lörpöttelemään ja lorvimaan Elmon kanssa. Siinä sivussa Johanna 
mustasukkaisuuttaan on kurkkinut Forssan avun lasiovesta kahvilaan päin.  

 
Myös Anatoli mielellään avautuu Anton-Karille kuin Simolle tai Kullervolle. Hän inhoaa Simoa. Silloin 
tällöin Net-Galleryn chatissa hän tapaa valittaa Johannalle, että hän on kyllästynyt Simoon, muttei 
uskalla sanoa sitä tälle itselleen. Monesti maanantaikokouksissa Simo ja Kullervo ovat kieltäneet 
duunareita kirjoittamasta ja juoruamasta työasioita sosiaalisessa mediassa. Johanna uhmaa ihan 
vittuillakseen tätä sääntöä ja pitää Net-Galleryssa pieni muotoista päivänsaldo blogia, jossa kertoo 
päiväntapahtumista. Tietenkään hän ei kerro henkilöiden nimiä, mutta rivien välistä on helppo nähdä, 
keitä asia koskee. Karolus uteliaisuuttaan tapaa lukea ja kuunnella Päivänsaldon äänityksiä. 
Suurkokouksessa hän sanoi, että Johannan somesivulla on Päivänsaldo. Onneksi ohjaajat eivät 
ymmärtäneet mistä oli kysymys. Ilmeisesti he olettivat sen olevan pankkiasioita. Ehkä tämä kuulosti 
liian tylsältä kommentilta niin, ettei sitä otettu esille.  
Myös Esa ja Jilly tapaavat pitää pitkiä avautumisia Antonin kanssa. Hänen on vaikea asettaa 
keskusteluille aikarajaa. Jos asettaisi, niin joka kerta keskustelu venyy ylipitkäksi.  
 
Perjantaisin lounasaikaan Johanna lounastaa Café Sunerissa. Silloin siellä on ihanan rauhallista, kun 
se ärsyttävä flirttiperse on vapaalla. Tatjana on töissä ainoastaan alkuviikosta ja syynä on hänen 
heikko immuniteettinsa.  

 
Tänään Elmo oli rauhoittunut eikä ottanut esille eilistä stressijuttua. Hän asiallisesti kysyi Johannalta, 
jos tämä voisi hakea hänet huomenaamulla matkakeskukselle. Totta kai hän suostui. Tämä oli 
eräänlainen anteeksipyyntö eilisestä äksyilystä. Johannaa alkoi kaduttaa, että aamupäivällä oli Anton-
Karille valittanut. Onneksi tällä on vaitiolovelvollisuus eikä Elmoa haettu kuulusteltavaksi, ajatteli 
Johanna samalla, kun odotti ruokaansa. 

 
Aikuiskoulutus päättyi Junin alussa koulujen kanssa samaan aikaan. Myös Elmo käy 
aikuiskoulutuksessa ja opiskelee matematiikkaa ja rahankäsittelyä. Muutama vuosi sitten hän osti 
Forssan avusta pankkikirjan, joka auttaa ostosten suunnittelussa ja säästämisessä. Pankkikirjaan 
pitää liimata leikkiseteleitä niin paljon kuin suunniteltu ostos maksaa.  
Useimmiten hän käyttää pankkikorttia, kun sen avulla on helpompi tehdä ostoksia, jopa liiankin 
helppoa tuhlata. Tämän vuoksi hänelläkään ei ole monestikaan käteistä mukana niin, että voisi 
maksaa Johannalle kyytimaksua. Hän pyrkii maksamaan niin pian kuin mahdollista kun ei halua olla 
samanlainen mulkero kuin Karolus ja Anatoli. Jälkimmäinen inhoaa Elmoa, kun tämä on älykkäämpi ja 
oikea tyttömagneetti. Kyllä Anatolikin osaa hurmata mutta pian pimut kyllästyvät hänen kotkotuksiinsa. 
Yhä Anatoli unelmoi haikeana Johannasta eikä tiedä miten edetä. Hän on joutunut umpikujaan, 
lemmenloukkuun. Hän ei enää tunne yhtään tyydytystä, kun yrittää kuherrella kihlattunsa kanssa 
mutta on pakko jatkaa suhdetta, ettei sanahirviö alkaisi mellastaa hänen ajatuksissansa.  

 
Ruokatunnilla Elmo sopi Johannan kanssa, että tämä hakisi myös Uunon ja Ninon. Uunohan asuu 
kivenheiton päässä Teknikonkadulta. Jos Uuno yöpyisi omassa asunnossaan Pimunkatu 66, niin 
silloin olisi vieläkin lähempänä kollegaansa.  
 
Lauantaiaamulla ensin Johanna haki Elmon ja sitten Uunon ja lopuksi Ninon. Ninon hakeminen teki 



 

pienen mutkan mutta onneksi sentään pieni sellainen.  
Sitten Johanna pysäköi autonsa omalle pysäköintipaikalle ja he kävelivät matkakeskuksen 
junaratasillalle. He menivät tavalliseen tapaan paikallisjunalla, kun siihen käy Tavastia Regionin 
bussikortti. Junassa Elmo istui Johannan vieressä, joka lämmitti kummasti Johannan sydäntä.  
Ehkä Elmolla on huono-omatunto, kun kevään aikana on ollut ärjy tätä kilttiä naista kohtaan.  

 
Turun päämatkakeskukselta he kävelivät Kupittaalle, toisella puolen Aurajokea.  
Huvipuistopäivästä tuli puoliksi onnistunut, sillä iltapäivällä alkoi sataa kaatamalla. Onneksi he ehtivät 
käydä monessa laitteessa.  
Johanna kävi Elmon kanssa Tykki nimisessä vuoristoradassa, vaikka aluksi häntä jännitti ja hirvitti 
vuoristoradan silmukka, vain yksi silmukka, mutta se ei ehtinyt tuntua juuri lainkaan. Elmo kehui 
Johannaa rohkeaksi, kun tämä uskaltautui Tykkiin. Vuoristoradassa Johanna rallatteli Elmo Fransun 
Kukkubum rallatusta. Tietenkin Yrjölää nauratti, kun tämä hassu blondi aina keksii vaikka mitä hullua.  
Johannan iloksi idoli merkitsi hänet Net-Galleryyn, että he ovat käyneet Tykissä. Johannaa huvitta joka 
kerta kun Elmo puistelee päätään koska silloin posket hölskyvät suloisesti ja kuuluu lievä loksutus.  
 
Sillä välin, kun Johanna ja Elmo olivat Tykissä, niin Nino ja Uuno kahvittelivat Restaurant Apteekissa. 
Ninolle on tärkeää syödä välipalaa, ettei verensokeri laskisi liikaa ja sitten tulisi väsymys ja narkolepsia 
yllättäisi.  
 
Parhaillaan Jussi Vares Parkissa ollaan rakentamassa uutta suurvuoristorataa nimeltä Jussin Helistin. 
Johanna lupasi puoliksi, että ehkä ensi kesällä kävisi tuossa uudessa vuoristoradassa. Hän ei uskalla 
luvata mitään Elmolle koska hänellä on aina tuoreessa muistissa Matlenan tapaus sekä sähköautoralli. 
Hän sanoi selkeästi, että ehkä. Nino tapaa ennakkoon lupailla ummet ja lammet, että totta kai Jussin 
helistimessä pitää käydä ja tapaa laatia pitkiä listoja laitteista, joissa hän aikoo käydä. Eri juttu, jos hän 
todella uskaltaa. Viimekesän Atmosfääri oli varsinainen ihme.  

 
Iltapäivällä kun tuli kaatosade, niin silloin kolmikko poistui huvipuistosta ja junaa odotellessa katselivat 
kauppakeskus Pohjolassa. He kävivät kauppakeskuksen takana olevassa karkkikaupassa.  
Johanna löysi kainuulaisia Jytky-salmiakkipastilleja. Nimestä hänelle tulee mieleen kainuulainen 
populistijohtajan hokema.  
 
Kolmikko päätti, että ensi kesällä he menisivät huvipuistoon, kun olisi aurinkoista. Ongelmaksi tuli se, 
kun usein Julissa Uuno mieluummin on perheensä parissa koska hänen siskonsa tulee Forssaan. 
Tätä Elmon on vaikea ymmärtää. Häntä myös ärsyttää se, kun Ninon pitää aina pyytää melkein 
kirjallinen lupa vanhemmiltaan lähteä huvittelemaan.   
 
Maanantaina, ensimmäinen Juli, alkoi Johannan ja Ninon kesäloma. Elmon ja Uunon kesälomat 
alkavat viikon päästä.  
Ninon ehdotuksesta he kävivät muutaman kerran pelaamassa minigolfia Camping Omahimalan 
minigolfradalla. Leirintäalue on työväenpuiston pohjoispuolella. Välissä on piskuinen hyvin hoidettu 
Lunnipuisto. Puistossa on punatiilinen minitaidehalli Pumppaamo.  
 
Johanna haki Ninon ja pysäköi autonsa omalle parkkipaikalle, joka on ihan kivenheiton päässä, 
junaratasillan eteläpuolella. Ensin he yrittivät kesäravintolan yhteydessä olevalle minigolfradalle mutta 
se oli suljettu, niinpä he menivät leirintäalueen radalle.  
Johannasta minigolf on vaikeaa, jopa vaikeampaa kuin keilailu. Nino on hitusen parempi, kun on 
aikaisemminkin pelannut. Johannaa hieman golf kiinnostaa, kun on kuullut Jessicalta, että tämä golfaa 
joka torstai kello 16.  
Tätä nykyään sanotaan, että golf olisi nykyajan keilailua; miksi pitää sisällä homehtua painavien 
keilapallojen parissa, kun olisi helpompi putata pienempää ja kevyempää golfpalloa. Johanna tapaa 
usein pohtia, että Siiri sai omakohtaisesti kokea, kuinka ilkeä voi olla keilapallo. Tosiaan ilkeä pallukka, 
kun se mielellään menee sivuränniin tai kaartuu vasemmalle, kun yrittää kaataa oikeanurkka keilaa, 
kuten Johanna tapaa huvittuneena vatuloida. 

 
 

Seuraavalla viikolla minigolfradalla oli mukana myös Elmo. Häntä mini eikä iso golfaan voisi 



 

vähempää kiinnostaa. Jonkin ajan kuluttua hän halusi tehdä jotain muuta. He lähtivät kävelemään 
kohti autoa. Kun he olivat Jokiylänne areenan maauimalan kohdalla, josta kuului iloisia uimareiden 
huutoja sekä veden loiske, niin Elmoa alkoi haluttaa mennä uimaan. Ei maauimalaan vaan 
vanhempien mökille Kantinsantaan.  
Aluksi Johanna oli epäileväinen, että jaksaisiko hän ajaa helteessä Pyhäjärvelle asti mutta päätti 
kuitenkin antaa periksi, kun pelkäsi jos idolilla palaisi käämit. Kyllä hän saattaa mennä rannalle Elmon 
kanssa, jotta näkisi tämän uikkareissa. Sitten kukin kävi kotoa hakemassa uima-asut.  
Johanna haki makuuhuoneen kaapista vaaleanpunaisen uima-asun, jossa on Baywatchin logo. 
Kyseinen tv-sarja pyörii silloin tällöin tv-kanavilla uusintoina. On tehty myös uusiakin modernisoituja 
jaksoja. Johannaa tekisi mieli olla rannalla yläosattomissa, jotta idoli ja seksikäs niminen työkaveri 
näkisi hänen komeat ja kookkaat daisarit. Hän päätti kuitenkin tyytyä perinteiseen peittävään uima-
asuun. Läskirumba ei ihan kokonaan ole poistunut.  
 
Kun Johanna oli hakenut uima-asunsa, niin silloin Elmo meni hakemaan uikkarinsa. Hänhän asuu ihan 
kävelymatkan päässä.  Nino meni bussilla kotiinsa hakemaan omansa ja samalla pirautti 
vanhemmilleen, että hän käy uimassa Elmon ja Johannan kanssa. Kerta hän on Johannan seurassa, 
niinpä Maija-Erika ja Mooses antoivat luvan. He tykkäävät kovasti Johannasta. He luottavat 
Johannaan enemmän kuin Elmoon.  
Johanna haki ensin Elmon ja sitten Ninon. Kun Nino astui autoon, niin silloin tämän vanhemmat 
halusivat puhelimitse puhua Elmon kanssa, että millainen paikka on Kantinsannan mökkikylä.  
Elmo lupasi pitää Ninoa silmällä, ettei liikaa väsyttäisi itseään. Tästä Elmo oli innoissaan, kun sai 
rantavahdin vastuun.  
Elmo opasti Johannaa ajamaan Kantinsantaan ja mökille. Alkumatkan Johanna osasi leikiten; pitää 
ajaa Veemaan läpi hieman kaakkoon ja sitten pikkuteitä, kunnes Pyhäjärvi näkyy.  
He eivät menneet julkiselle uimarannalle vaan mökkikylän rantaan.  
Kun Johanna kääntyi mökkikylän kärrytielle, jossa nopeusrajoitus on vain 30, niin silloin Elmo koko 
ajan päkätti, että pitää ajaa hiljempaa, kun täällä saattaa juoksennella pikkulapsia. Hän ei kuunnellut 
Johannaa, kun tämä valisti, että nykyiset autot väkisin tahtovat mennä hieman yli eli on lähes 
mahdoton ajaa tismalleen tiettyä nopeutta. Elmosta selitys on vain kummallinen idea.  
Johanna sai pysäköidä Yrjölöiden punaisen mökin nurmikolle. Sitten Elmo pitkään yritti avata ovea, 
kun avainkortti ei tahtonut toimia mutta sitten, kun hän oli soittanut isälleen, ettei ovi perhana aukea, 
niin ovi aukesi kiltisti. Hän ei ollut työntänyt korttia tarpeeksi syvälle kortinlukijaan. Johanna olisi 
auttanut oven avaamisessa mutta itsepäinen poika ei siihen suostunut vaan tuhahti, jolloin käsivarsi 
sätki väkivaltaisen näköisesti sivuille. Johanna istahti puutarhatuolille, kun ei uskaltanut stressata 
idoliaan. 

Kun mökin valkoinen puuovi oli saatu auki, niin Elmo innoissaan esitteli mökin läpikotaisin. Sisällä on 
vain piskuinen keittiö, olohuone ja makuuhuone.  
Jätkät laittoivat ylleen uikkarit makuuhuoneessa, kun taas Johanna pukeutui uima-asuun auton 
avoimen oven suojissa. Sitten hän laittoi silmälasit auton takapenkille ja tilalle laittoi aurinkolasit, kun ei 
ole tottunut katsoa työkavereita ilman rillejä. Elmon läsnä ollessa on pakko pitää silmälaseja, kun 
sellaiset on määrätty. Hän on kivenkova vaatimaan rillien käyttöä. Aluksi, kun he kävivät 
ruokakaupassa ja pysäköintipaikalla Johanna oli tottuneesti poistanut rillinsä, niin silloin Elmo sanoi 
sormi ojossa: ”Apapap, rillit päähän!”, johon Johanna: ”Kyllä, mie vaan leppuudin silimiäni, haha!”. 
Silloinkin Elmo puisteli päätään ja totesi sen olleen vain kummallinen idea.   
Nyt rannalla Johanna voisi olla ilman silmälasejakin mutta, kun on tottunut pitää jotain silmillä, kun 
työkaverit ovat läsnä. Vuonna 3008, kun Anatoli kävi hänen luonansa, niin silloin Johanna kykeni olla 
ilman silmälaseja mutta sekin oli stressaavaa, kun ei kyennyt katsoa ilman rillejä työkaveriin päin eikä 
silmälasit päässä omia tavaroita. Tätä nykyään hän kykenee olla kotona rillit päässä, kun joku 
työkavereista on kylässä. Yhä hän on jäykkä, kun rillit ovat päässä omien tavaroiden kesken. 

 
He polskivat mökkikylän rannassa, jossa on pitkästi matalaa ja hiekkapohja. Johanna kahlaili ja yritti 
olla katsomatta alas, ettei näkisi kalanpoikasia. Olisi tosi noloa, jos pääsisi kalakauhuinen huuto 
kahden jätkän läsnä ollessa. Hän istui rantamatalikolla ja koko ajan polski, jotta kalat pysyisivät poissa. 
Hän salaa ihaili Elmon riippumahaa. Selvästi löysä mahanahka näkyy riippuvan vyötäröllä, se ei 
ilmeisesti ole läskiä vaan pelkkää nahkaa, ajatteli Johanna. Hän ei uskalla kysyä, kun silloin idoli 
tuhahtaisi: ”Utelias tuutti katsoo ulos!”   
Riippumaha johtunee päivittäisestä Ugri Colan kittaamisesta. Kaupassa hän tapaa ostaa kahden litran 



 

Ugri Cola pulloja. Hän yrittää vähentää limsan juontia, mutta se on vaikeaa, kun ruokatunneilla moni 
kuten Tatjana juo useita purkkeja Ugri Colaa. Uuno juo hyvin harvoin limsaa. Hän on terveyden 
perikuva, jota Elmo kadehtii. Hän kadehtii myös Tatjanaa, joka ei liho, vaikka syö päivittäin 
suklaapatukoita. Joskus Elmo tarjoaa hänelle suklaapatukan, vaikka se on kiellettyä. Tämäkin 
aiheuttaa Johannassa mustasukkaisuutta. Muutaman kerran Elmo on myös tarjonnut Johannallekin 
pienen suklaapatukan mutta useammin Tatjanalle. Ehkä hän ei tarjoa Johannalle sen vuoksi, kun tämä 
usein höpisee omista lähes olemattomista sivusilavistaan. Johannalla on pienempi maha kuin Elmolla, 
mutta reidet ja pakarat ovat melko isot. Lisäksi Johannalla on täydellisen suuret rinnat, jotka ehkä 
sisältävät läskiä mutta näyttää myös silikonitisseiltä. Johannalla ei ole silikonia mutta moni jätkä sitä ei 
voi tietää. Johannan ylipaino kerääntyy pakaroihin ja rintoihin eli läski toimii hänellä luonnollisena 
silikonina.  
Johanna juo limsaa ja syö Lidlin suklaapatukoita ainoastaan saunan jälkeen mutta turhan usein sortuu 
herkutteluun, kun makaa entisessä huoneessaan lukien kainuulaista Iltama lukulaitelehteä. Hänen 
karkkikätkönsä on huoneen alakaapissa. Kotona muutama makeinen on baarikaapissa 
miniviinapullojen seassa sekä muutama myös olohuoneen lasivitriinissä. Siivekkääntiellä hänellä on 
enemmän makeisia ja syynä on, ettei arkisin tulisi liikaa herkuteltua. Johannallekin sopisi hyvin 
liikanimi herkku; Herkku Kivinen, kuten hän itse on asiaa vatuloinut. 
Ninolla on oikea filmitähden kroppa, Ei juurikaan läskiä, ajatteli Johanna. Millainen kroppa mahtanee 
olla herkku-Backmanilla, ajatteli hän samalla, kun istui rantamatalikolla ja loiskutteli, jotta kalat 
pysyisivät poissa näkösältä.  
Nino uiskenteli ja polski koko ajan. Elmo tarkkaili haukkakatseellaan, ettei kaveri väsyisi tai saisi 
narkolepsia kohtausta.  

 
Kotimatkalla Johanna heitti Ninon ensimmäisenä kotiin ja sitten vasta Elmon. He päättivät tehdä 
uintiretkestä jokakesäisen perinteen.  
Tänä kesällä tämä kolmikko oli paljon yhdessä ja useimmiten söivät iltapalaksi täytettyä rieskaa 
pikaruokaloissa, useimmiten Accrassa, joka on Elmon kantapaikka. Tämä on sopiva pikaruokala 
syödä rieskaa, kun se sijaitsee kivenheiton päässä Elmolta. Useimmiten ennen ruokailua Nino antaa 
Elmolle jalkahoitoa samalla, kun tämä näyttää ylpeästi Zbox peliä Grand Theft Car, jossa autovaras on 
pääroolissa ja pitää vältellä poliiseja. Siinä välissä pitää tehdä pieniä tehtäviä eri paikoissa. Johanna 
innostuu joka kerta, kun Elmo esittelee pelissä olevaa pornoklubia, jossa himokkaat mieshuorat 
esittelevät kalujaan. Kun Johanna on läsnä, niin Elmo tarkoituksella menee pelissä pornoklubille.  
Pelissä on erittäin hyvä grafiikka, ihan kuin elokuva.  
Sitten Elmo näytti Johannalle ja Ninolle hänen vauvanaikaisen videonsa, joka on Yrjölöiden 
videosivustolla. Johannasta oli liikuttavaa nähdä pikkuinen Elmo, joka syntyi keväällä 2986, samana 
vuonna, kun Johanna diggasi Mattia ja Monnia. Sama vuosi, jolloin Euroopan pääministeri murhattiin.  
Saman vuoden Novemberissä syntyi Matleena Vuorio, ajatteli Johanna samalla, kun kyynelsilmin 
katsoi pikku Elmoa. Johannalle tuli jälleen mieleen, että miten vitussa onnistuisi hakea rahansa ryssä-
Anatolilta.  
 
Jalkahoidon jälkeen he menevät Fastfood Accraan, vaikka lähempänä olisi Fastfood Roberto mutta 
Accra on Elmon suosikki. Johanna ujostelee Fastfood Roberton nimeä koska siitä hänelle tulee 
mieleen The Left Partyn poliitikko Roberto Valeria. Yhä Johanna inhoaa herra Valeriaa koska tämä ja 
hänen puolueensa on Global Unionia vastaan. Muuten Johanna kiihottuu Robertosta.  
Enää hän ei ole Forssan kaupunginvaltuustossa. Hän on päässyt Suomen senaattiin Helsinkiin. Heti 
ensimmäisellä senaattipäivänä Robertolla oli mielenosoitukseksi paita, jossa luki; Suomidemokraatit 
ovat rasisteja. Johannalla kävi sääliksi jätkärukka, kun tällä tavalla on tyrkyllä äärioikeiston 
tappolistoille. Kyllä myös Johanna on samaa mieltä, että Suomidemokraatit ovat rasistisia mutta sitä 
hän ei sano julkisesti.  
 
Johannasta tuntuu hyvältä, kun Elmo on hyvällä tuulella. Häntä jännittää elokuun, jolloin työt alkavat ja 
jälleen näkee flirttiperseen flirttailevan Elmolle ja Uunolle.  
 
Elmon hyvätuulisuus voi johtua myös siitä, kun tämän vanhemmat ovat alkaneet säästää Länsi-Intian 
matkaan. Rahat Yrjölät ovat perineet Noora Lehtoselta. 
Elmolla on huono-omatunto, että alkukesästä oli niin ollut epäreilu Johannaa kohtaan. Hän yrittää olla 
kärsivällinen.  
Johanna silloin leikillään tällöin päästelee pierua muistuttavia ääntelyitä, ihan vaan kujeillakseen 



 

Elmolle ja Ninolle. Heti kun Elmo kuulee pieruimitoinnin, niin silloin hän tuhahtaa:  
”Hyi, hyi Johanna, joku voi luulla, että sä oikeasti pierret!” 
Eräänä päivänä Net-Galleryn chatissa Elmo vihdoinkin antoi Johannalle luvan peukuttaa ja 
kommentoida hänen somepostauksiansa. Tämä ilahdutti Johannaa. Hän aikoo kohtuudella peukuttaa 
idolin julkaisuja, ettei vain tämän sisäinen karhu heräisi. Johanna ei oikein uskalla vastata kieltävästi 
Elmon ehdotuksille, ettei vain tämän sisäinen karhu heräisi.  
Erityisen stressaavaa on aamupäivät, kun kello 12 hän käy Siivekkääntiellä lounastamassa ja 
lukemassa Forssan aviisi lukulaitelehden. Vanhempiensa luona Johanna on kello kolmeen, joskus 
lähtee heti kahden jälkeen riippuen mitä isä ja äiti aikovat tehdä. Jos he lähtevät potkulautalenkille, 
niin silloin Johanna pyrkii lähteä kotiin. Jos isä ja äiti lähtevät ennen kahta, niin silloin hän tarkasti 
kysyy, että kuinka kauan he ovat potkulautalenkillä, että keittäisikö hän sillä välin kahvit. Yleensä Anna 
ja Antti tekevät noin tunnin lenkin eli kahvia ei tarvitse keittää sillä välin.  
 
Jos Johanna ei söisi vanhempiensa luona, niin silloin aivan varmasti tulisi Elmon kanssa syötyä paljon 
pikaruokia. Elmon on vaikea käsittää, että miksi Johanna ja Uuno viettävät niin paljon aikaa 
vanhempiensa kanssa. Hänen mielestänsä Johannan ja Uunon tulisi olla enemmän kavereiden 
kanssa. 

 
Elmo mielellään kävisi Johannan kanssa Ylicityn kauppakeskuksella. Siellä olisi monta pikaruokalaa 
niin, että kumpikin lihoisivat ihan muodottomiksi ja rahaakin palaisi.  
Elmon on vaikea ymmärtää, että Johannan pitää säästää koska tällä on autokuluja. Hänellä itsellä on 
vähemmän menoja. Vanhemmat laittavat kerran viikossa käyttörahaa hänen tililleen.  

 
Kun viikonloppuisin Minea on Forssassa, niin silloin Elmo tapaa houkutella Johannaa muun muassa 
Ylicityn kauppakeskukselle tai Loimaan Torpille. Hänen tapansa houkutella mukaan kuulostaa siltä, 
että olisi pakko.  
 
Eräänä Juli aamupäivällä Elmo ehdotti Johannalle, että he menisivät potkulaudalla Ylicityn 
kauppakeskukselle. Viime aikoina on valmistunut upouusi pyörätie Kippuratorpan ja Ylicityn välille. 
Pyörätie rakennettiin vanhan perinteisen ruostuneen rautatien kohdalle. Vieressä menee moderni 
junaratasilta.  
Sinänsä hieno ehdotus Elmolta mutta kun se tuli väärällä hetkellä; Johanna oli valmistautumassa 
lähtemään Siivekkääntielle. Äiti odottaa ruuan kanssa kello yksi, kirjoitti Johanna tekstiviestiin. 
Elmo ei ymmärrä Johannan eikä Uunonkaan pinttyneitä tapoja olla usein isän ja äidin kanssa.  
Johanna ja Uuno ovat samanlaisia; juuttuneita vanhoihin kaavoihin. Joskus Elmo on sanonut 
Johannalle, että tämän tulisi mennä naimisiin Uunon kanssa. Tästä Johanna kiihottui, muttei voi tehdä 
mitään, kun kerran Uuno oli sanonut, että tämä on aivan liian vanha hänelle.  
Uuno on Johannaa enemmän sidoksissa vanhempiinsa, kun ei osaa nukkua yksin omassa 
asunnossaan. Tätä Uuno itsekin inhoaa. Hän ei haluaisi olla itkupilli. Pillittämisen hän on perinyt 
isältään.  

 
Johanna on puoleksi ihastunut Uunoon. Häneen teki lähtemättömän vaikutuksen taannoinen 
kalantarjoaminen, vaikka onkin kalakauhu. Johanna ei halua ja uskalla alkaa flirttailla Uunolle, ettei 
ystävyys menisi. Johanna uskaltaisi leikiten flirttailla Ninolle mutta tämän suuri miinus on lapsellisuus. 
Nino on lapsellisempi kuin Johanna. Tätä Johanna ei uskalla sanoa Ninolle, kun ei halua olla riidoissa 
yhdenkään herkku-Backmanin kaiman kanssa.  

 
Uuno osaa taitavasti käsitellä kavereitaan. Hän on diplomaattinen ja osaa peittää kiukkunsa, vaikka 
onkin Kiukku. Yhdessä asiassa hän on epävarma; kaupungilla liikkuminen. Juuri ja juuri hän osaa 
mennä kävellen kämpiltään keilahallille.  
Torstaisin hyvällä säällä hän kävelee asunnoltaan torin kautta keilahallille. Torilla hän kohtaa Ninon, 
jonka kanssa sitten kävelee loppumatkan. Nino menee työpaikalta bussilla torille, vaikka voisi ihan 
hyvin kävellä.  
Kahvilan duunarit lopettavat joka torstai kello 13. Korjaajaryhmäläiset lopettavat joka päivä kello 15. 
Torstaisin Nino saa luvan lähteä vähän ennen kolmea, jotta ehtisi bussiin. 
 
Johannasta Elmon potkulautailu ideassa oli munaa monestakin näkökulmasta kuten hieno aurinkoinen 



 

sää. Harmi vaan, kun ehdotus tuli väärällä hetkellä. Hän tietää, ettei äidistä ole mukava odottaa 
valmiin ruuan kanssa. Elmo tuli hieman happamaksi tai niin Johanna kuvitteli ja pelkäsi Brexitiä.  
Elmo kirjoitti tekstiviestissään, että hän kysyy joltain toiselta. Silloin Johannan mielikuvitus alkoi 
laukata; toivottavasti ei flirttiperse. Tätä hän ei tietenkään sanonut ääneen. Hän ei uskalla mainita 
mitään Tatjanasta, ettei vain Elmo hoksaisi ottaa yhteyttä Niilolaan.  
Johanna stressaantuneena toivoi, ettei kaveri pyytäisi Tatjanaa potkulautaseuraksi. Tuskin tämä 
suostuisi potkittelemaan, kun on hyvin laiska. Joskus Johanna on kuullut sivukorvalla, ettei Tatjanalla 
olisi kunnon potkulautaakaan. Sehän on hyvä juttu, jotta flirttiperse pysyisi Poppilan perällä eikä 
vapaa-aikana palloisi kaupungilla.  

 
Johannalla on hieno potkulauta, jonka on valmistanut vanha kunnon polkupyörävalmistaja Tunturi. 
Potkulauta on hänen pyörävarastossansa. Joskus Johanna haaveilee leijulaudasta koska sillä olisi 
helpompi mennä paikasta toiseen mutta leijulaudat ovat hyvin kalliita.  
 
Syönnin jälkeen Johanna lukaisi tavalliseen tapaan Forssan aviisin entisessä huoneessaan, jonne isä 
ja äiti ovat hankkineet petisohvan. Tyttären entinen sänky on viety Skientologikirkon second-handiin. 
Johannalla kotona on yhä käytössä pikkusiskon entinen sänky, jonka tämä oli jättänyt Japaniin 
muuttaessa.   

 
Kello 14 maissa Kiviset tapaavat juoda niin kutsutun kollektiivisen päiväkahvin, kun Johanna niin 
vaatii. Sitten Johanna lähtee kotiin.  
 
Kotoa hän tekstasi Elmolle kokeillakseen kepillä jäätä, että miten hurisee. Vastaus oli; Hyvin, entä itte? 
Johanna vastasi, että oli juuri tullut kotiin ja kysyi jos nyt olisi aikaa potkulautailuun, johon Elmo; Ei oo 
aikaa. Eli kaveri ei vaikuta erityisen happamalta, ajatteli Johanna.  

Varmuuden vuoksi hän teki kävelylenkin keskikaupungille ja käveli niiden pikaruokaloiden ohitse, 
joissa hän olettaisi Elmon olevan. Johanna ei nähnyt vilaustakaan idolista. Erään pikaruokalan 
edustalla hän oli näkevinään Tatjanan, muttei ollut varma. Henkilö oli useiden henkilöiden seurassa. 
Johanna ei uskaltanut pysähtyä katsomaan tarkemmin keitä oli paikalla. Entä jos paikalla olisi ollut 
Elmo ja tämä olisi luullut hänen stalkkaavan. Jo ajatus puistatti.  
Tuskin Elmo vapaa-aikana paljoakaan hengailisi Tatjanan kanssa koska tämä asuu kaukana 
Poppilassa, juuri ja juuri Jokioisten puolella. Tämä ärsyttää Johannaa ja toivoisi jos kuntien byrokraatit 
hoksaisivat tämän ja laittaisivat flirttiperseen Jokioisten Daily Activityyn. Tästä hän on muutaman 
kerran lähetellyt anonyymejä viestejä naapurikunnan hoivahallintoon, että miksi Jokioisten puolella 
asuva tyttö saa olla Forssan Daily Activityssä ja väittää, että moni hänen kavereistansa haluaisi 
samoin, muttei onnistu kunnanrajan takia. Viestit hän lähettää anonyymistä sähköpostiosoitteesta. 
Jokioisten hoivahallinnon virkamiehet ovat kehottaneet tulla keskustelemaan asiasta, mutta sitä 
Johanna ei voi tehdä koska silloinhan paljastuisi ja olisi paljon selitettävää. Hänen suureksi 
harmiksensa hän ei onnistiu herättää Jokioisten kunnallisvirkailijoita. Tämä ärsyttää häntä koska 
kaikessa muussa nämä höyrypäät ovat päänä päsmärinä, muttei sellaisissa asioissa, joissa hän itse 
hyötyisi. Ajatella jos Jokioisten kaupungin hoivahallinto kieltäisi Tatjanaa olemasta kirjoilla 
naapurikunnan Daily Activityssä, on Johanna monesti toiveajatellut. Jos näin kävisi, niin silloin 
ruokatunnilla pystyisi ottaa rennosti ja saisi olla kanana tunkiolla. 

 
Johanna on alkanut itse mielessään kyseenalaistaa, jos Elmo olisi se oikea. Kylläkin jätkällä on 
suloinen hymy niin; pienet etuhampaat korostuvat sekä pulleahkot posket, joiden kesakot ovat poissa.  
Tilalla on pieni kauneuspilkku. Lisäksi jätkällä on pikkuinen pallomainen nöpönenä. Johannalla on 
pottumainen nenä, jota Kainuuksi kutsutaan pottunokaksi. Tätä kaikkea Johanna tapaa vatuloida, kun 
istuu kotona tietokoneensa ääressä ja odottelee Door7 käyttöjärjestelmää, joka on hitusen nopeampi 
kuin entisen koneen DoorXP. Äskettäin teknologiajätti Compusoft on lanseerannut käyttöjärjestelmän 
uusimman version, joka sai nimeksi Vista. Mitä monikaan ei tiedä, Compusoft on Microsoftin 
manttelinperiä. Tämä selittääkin käyttöjärjestelmien tutunomaiset nimet; Windows on muutettu 
Dooriksi.  
 
 

Johanna jäi miettimään Elmon hyviä ja huonoja puolia. Huono puoli on kiivasluonne mutta kuitenkin 



 

järkevämpi kuin ryssä-Anatoli, ajattelee Johanna. Elmo ei siedä väittelyitä sekä toistoja mutta onneksi 
nopeasti rauhoittuu. Hän ei myöskään siedä viimehetken muutoksia sekä hänen tekstiviesteihinsä 
pitää heti vastata tai muuten tulee paljon kysymysmerkkejä sekä haloohuhuiluja.   

 
Augustin lopulla Johanna, Elmo, Minea, Viktoria ja Uuno söivät vanha kunnon O’leary’s ravintolassa, 
joka sijaitsee keskustassa, Jätkänkadulla.  
Ravintola on Elmon suosikkiravintola. Yhä ravintola on hyvin kallis mutta erittäin hyvää ruokaa. Elmon 
suosikkijälkiruoka on Banana Split.  
Elmoa huvittaa, kun hänen mielestänsä Johanna ja Nino eivät osaa lausua ravintolan nimeä. Johanna 
ääntää melkein oikein mutta Nino kutsuu ravintolaa sporttibaariksi. Johanna ääntää ravintolan nimen 
amerikanenglanniksi, joka lienee ihan oikein mutta Elmon mielestä nimen tulisi lausua kiekuvalla 
hämäläisenglannilla. Joka kerta kun Johanna lausuu ravintolan nimen, niin silloin Elmo puistelee 
päätään niin, että posket lonksuvat.  
Tällä kertaa Nino ei ollut mukana koska tämän vanhempien mielestä pojan ei pidä ruokailla näin 
kalliissa ravintoloissa.  
Oli tarkoitus, että Karolus Anttila olisi ollut mukana mutta tuli viime hetken muutos. Johanna oli 
lupautunut hakemaan hänet ihan kotiovelta. Parkkipaikalta hän lähetti tekstiviestin, että nyt hän on 
paikalla, johon Karolus vastasi, ettei pääse tulemaan, kun Julian estää häntä lähtemästä. Koko ajan 
poika roikkuu isän lahkeessa ja kutsuu tätä Ecuadoriksi. Tätä Karolus Ihmettelee, että miksi poika on 
yhtäkkiä alkanut häntä kutsua Ecuadoriksi.  
Johanna ajatteli itse mielessään, että jopas jotain, taitaa pentu olla pilalle hemmoteltu. Millainen riiviö 
siitä mahtaa tulla murrosiässä, ajatteli Johanna, kun tekstasi Elmolle, joka odotti muun seurueen 
kanassa ravintolan edustalla, että Karolus jänisti.  
 
Karolusta vitutti, kun pojanviikari estää häntä lähtemästä syömään kavereiden kanssa. Olisi pitänyt 
sittenkin käyttää kondomia ajatteli hän.  

 
Johanna tekstasi vielä kerran Karolukselle, että hän tuli ihan turhaan hakemaan ja on yhä 
pysäköintipaikalla. Pian Karolus ja poika juoksivat parkkipaikalle. Hän kysyi, jos Julian voisi tulla 
mukaan. Sitä Johanna ei voinut itse päättää, kun Elmo oli ennakkoon varannut pöydän. Hän soitti 
Elmolle ja laittoi takkipuhelimen kaiuttimen päälle, jotta Karolus kuulisi vastauksen. Karolus itse sai 
kysyä Elmolta, että voisiko Julian tulla mukaan. Elmo vastasi, ettei käy päinsä koska pöytä on jo 
varattu kuudelle. Karolus pahoitti mielensä ja tuli happamaksi Elmolle: ”Kiitos paljon, nähdään 
maanantaina töissä, hyvästi!”  
Johanna joutui lähtemään yksin takaisin keskustaan ja pysäköi omaan parkkiruutuun ja sitten meni 
puolijuoksua ravintolan edustalle. Hän oikaisi Maria Allun puiston läpi ja sitten meni Pimunkadun yli 
Makasiinikadulle, jossa laittoi silmälasit päähänsä ennen kuin astuisi Elmon eteen.  
Jätkänkadun ja Makasiinikadun risteyksessä on Forssan ainoa täysautomaattinen yleisövessa.  
O’leary’s ravintolan vieressä on terveyskauppa Life, jonka paikallisnimi on Terveys-Lasse. Nimestä 
Johannalle tulee mieleen heidän muinainen viihderobottinsa. Viihderobotti Lassen aikoihin näissä 
samoissa tiloissa oli vaatekauppa Olsson. Näin Johanna tapaa ajatella joka kerta, kun liikkuu näillä 
kulmilla. Ravintolan toisella puolella on Fastfood Halkouuni sekä Savolais-pubi.  

 
Kun Johanna oli tullut ravintolan edustalle, niin silloin Elmo ja Uuno lohduttivat häntä, kun oli turhaan 
mennyt hakemaan Karolusta. He sormiojossa julistivat, ettei Johanna enää koskaan kyyditsisi herra 
Anttilaa, ei edes lähikauppaan, saati sitten Ylicityn Järjestelmäyhtiöön. Johanna lupasi ja on itsekin 
kyllästynyt mulkeroon. Karoluksessa on Anatolin maku, ajatteli Johanna. Onneksi tälle en ole 
haksahtanut antaa rahalahjoja, ajatteli hän.  
 
Elmo oli oikeassa; pöydässä ei olisi ollut tilaa Julianille. Hädin tuskin lihavalle Karolukselle. Nytkin oli 
ahdasta. Illasta tuli onnistunut, vaikka alku oli turbulenssia.  
 
Myöhemmin Karolus pyysi Johannalta anteeksi, että oli turhaan juoksuttanut tätä ja sanoi, että ensi 
kerralla hän yrittää oikeasti tulla. Johanna ajatteli, että siinä tapauksessa Karolus saa mennä bussilla. 
Tästä lähtien Elmo ja Uuno alkoivat muistutella Johannalle, että Karolus pääsee eri paikkoihin bussilla 
tai kävellen.  
 



 

21 September Elmo, Uuno ja Viktoria kahvittelivat Johannan luona. Lisäksi hän sai somessa onnittelut 
Elmolta, kun tällä kertaa tämä ei ollut tehnyt Brexitejä.  
Johanna sai työkavereiltaan 300 euron lahjakortin elektroniikkakauppa Kerttu & Companyyn, joka on 
Ylicityn Sedimenttitalossa. Minea ei päässyt Johannan synttäreille, kun oli työhoidettavana. Hän oli 
osallisena lahjakortissa. Tämä tapahtui lyhyenä torstaina ennen keilatreenejä.  

 
Viktoriaa kiehtoi Johannan olohuoneen seinällä oleva poliisin koppalakki ja kysyi, että mikä ihme tuo 
tuommoinen päähine on olevinaan. Johanna vastasi, että se on muinaisen Tanskan poliisin hattu ja otti 
sen seinältä. Viktoria laittoi sen päähänsä, jolloin Elmoa ja Uunoa nauratti makeasti. Totta kai sitä piti 
valokuvata ja filmata videosivustolle ja Net-Galleryyn. Johanna kertoi juurta jaksaen, että lakin hän osti 
lukiomatkalla 2992 Tukholmassa. Hänellä on aina tapana luetella vuosiluvut ja selittää 
yksityiskohtaisesti. Yhtä asiaa samalta vuodelta hän ei aio kertoa kavereilleen; nolot potkut. Joskus 
hän vihjaillen hokee sotea niin, että Elmoa ja Ninoa alkaa naurattaa. Jätkät eivät osaa aavistaakaan, 
että blondi on hommannut itselleen potkut työharjoittelupaikastaan. Johanna on myös vihjaillen 
vitsaillut Anu-pomon kustannuksella kutsuen tätä läski-Anuksi. Uunon kuullen hän ei uskalla vitsailla 
Anu Jussilasta, ettei vain sotkisi Anu Blokkiin ja käsittäisi väärin. Elmolle ja Ninolle tulee lähinnä 
mieleen vanha suomalainen huumorirallatus suutari-Anusta.  
 
Synttärivieraat kiinnittivät huomiota myös olohuoneen seinällä olevaan sähkömandoliiniin. Johanna otti 
mandoliinin seinältä ja soitti pienen epävireisen sävelmän. Sitten Elmo tahtoi yrittää soittaa 
synttäribiisin mutta se jäi yritykseksi.  
Johanna filmasi multimediakameralla, kun Viktorialla oli tanskalaispoliisin lakki päässään ja vieressä 
Elmo rämpytti sähkömandoliinia. Hänellä oli päässään valtava sombrero, jonka Johanna sai 
vanhemmiltaan, kun he olivat ensimmäisen kerran käyneet Kanarialla. Viktoria hoki filmauksessa:  
”Jä Jä!”, ainoa sana tanskaa, jota hän osaa. Tätä nykyään tanska luokitellaan Skandinavian murteeksi.  

 
Synttärikahvittelu oli torstaina, tuntia ennen keilatreenejä. Kahvittelun jälkeen Johanna ja Uuno 
menivät keilahallille, jonne on lyhyt matka Johannan luota.  
Johannan iloksi Elmo merkitsi itsensä ja Viktorian Net-Galleryyn. Uunoa hän ei voinut merkitä, kun 
tällä ei ole sometiliä.   
Somessa Johannalla on oma paikannuspiste, JK Plaza, jota voi myös käyttää nimimerkkinä, kun 
kommentoi somen uutissivustojen kommenttikentissä. Totta kai voi kommentoida myös oikealla 
nimellä mutta silloin on vaarana, että äärioikeiston trollit alkaisivat kiusaamaan.  
Johanna tapaa usein ilmiantaa uusnatsien vihapuheita mutta turhan usein ylläpidin automaattinen 
vastaaja väittää, ettei kommentti riko ohjesääntöjä. Muutaman kerran Johannalla on ollut onnea, ja 
ylläpito on poistanut uusnatsien sometilejä.  

 
Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Viktoria Näsi kävi Johannan luona. Hän kehui Johannan asuntoa.  
Kesällä Elmo ja Minea katsoivat Johannan luona venäläisen toimintaleffan. Pois lähtiessä he äkkäsivät 
eteisessä keskustietokoneen ohjauspaneelin ja vitsailivat, että mitä tapahtuisi, jos he pysäyttäisivät 
keskustietokoneen. Johannalle tuli hätä: ”Elä ihmeessä pyssäytä, silloin Kivinen Areenan JK Direct 
haara sammuis!” Kavereita nauratti makeasti, kun blondi stressaantui. Tästä tuli heidän 
vakiovitsailuansa. Seuraavaksi kerraksi Johanna oli laittanut ohjauspaneelin suojaksi vanhan 
keksipurkin ja väitti sen sisällä olevan johdon pätkiä.  
Nytkin hänellä on vanha keksipurkki keskustietokoneen ohjauspaneelin kytkimien päällä. Elmo kysyi 
Viktorialta, että voisiko tämä kysyä äidiltään, että onko tuo viritys laillinen. Viktorian äitihän on 
ammatiltaan sähköteknikko ja omistaa Näsi Electric sähköfirman.  
Tietenkään Elmo ei oikeasti mene vääntelemään keskustietokoneen vivuista. Jos sammuttaisikin, niin 
mitään tietoa ei menetä, kun Kivinen Areenan palvelimella on varavirtalähde ja jännitesuoja.  

 
Johannaa hävettää, kun hän ei ole tottunut kokkaamaan eikä voi kutsua Uunoa syömään. Sen sijaan 
syntymäpäivinä hän on tarjonnut pikkuleipiä kalantarjoajalle.  
Tänäänkin Johanna tarjosi paljon keksejä ja nisuja. Elmoa huvitti blondin synttäriherkut. Hänelle tuli 
mieleen kummisetänsä kahvileivät.  
 

 
Keilatreeneissä Uuno sai huipputulokset ja vitsaili jälkikäteen, että kylläpä Johannan kekseissä oli ytyä 



 

ja mitähän piristeitä niissä mahtoi olla. 
Keilailun jälkeen Nino kävi synttärikahvilla, kun ennen keilailua hän oli töissä. Onneksi edelliset 
synttärivieraat eivät syöneet kaikkia pikkuleipiä niin, että riitti myös Ninolle.  
Myös Ninoa huvitti Johannan keksit ja vitsaili, että ensi torstaina myös hän saisi huipputulokset. Tästä 
lähtien Nino ja Uuno alkoivat vitsailla, että Johannan keksit ovat todellisia onnen keksejä.  
Perjantaisin Nino, Uuno ja Johanna tapaavat näyttää Elmolle keilailun tuloskuittia. Jos siinä on monta 
täyskaatoa ja sparrausta, niin silloin Elmo vitsailee: ”Ilmiselvää douppausta!”  
 
Muutaman viikon kuluttua Johanna kävi Elmon kanssa Sedimenttitalon Kerttu & Companyssa 
ostamassa lisämuistin kotisivupalvelimeen, kun koko ajan tulee lisää materiaalia. Elmoa huvittaa 
blondin hassut kertomukset, joita hän ei jaksa lukea. Tuskin hän edes löytäisi niitä, kun tämän 
kotisivulla on hirveästi linkkejä. Kivinen Areenalla hän on monesti käynyt katsomassa Kivisten 
kotivideoita. Hän on myös katsonut Johannan serkkutyttö Janetten perheen videoita. Elmo tuntee Olli-
Karin, kun tämä on Daily Activityn sijaispankin päällikkö. Monesti Olli-Kari Kivinen-Jussila käy Café 
Sunerissa. Olli-Kari on monesti nähnyt vaimonsa serkun pelailemassa mobiilipelejä kahvilassa.  
Johanna ei ujostele Olli-Karia, vaikka hänellä on silmälasit päässä. Työpaikalla ei parane alkaa 
temppuilla rillien kanssa, ettei tulisi sanomista, kuten Johanna tapaa ajatella.  
 
Kerttu & Company on Johannan ja Elmon suosikkikauppa koska siellä on halpaa mutta laadukasta 
elektroniikkaa. Myymälää vastapäätä, Sedimenttitalon yläkerran käytävän varrella, on vanha kunnon 
Teknikmagasinet, josta muutama vuosi sitten Johanna osti pienteho DAB-lähettimen.  

Viikonloppuisin Johanna tapaa lähettää kainuulaisia nettiradioita ja Radio Pooliaa lähikortteleihin. Hän 
ei enää paljoakaan kuuntele Kainuun radioasemia, kun vihdoinkin Radio Poolian nettilähetykset ovat 
virallisesti palanneet koko maailmaan. Johanna innoissaan kuuntelee Poolian mainoksia, kun siellä 
hinnat ovat globaleissa. Hän toivoo hartaasti, että Poolia alkaisi kuulua koko Suomessa maaverkossa.  
Kun hän lähettää pienteho DAB-lähettimellään Pooliaa lähikortteleihin, niin hän itse mielessään kutsuu 
omaa taajuuttaan Radio Käräjäläksi ja sunnuntai-iltaisin, kun lopettaa lähettämisen, niin hän kytkee 
lähettimeen mikrofonin. Mikkiin hän sanoo: ”Kuuntelet Radio Käräjälää…” ja sanoo taajuuden ja sitten 
kertoo viikon tapahtumat satunnaisille kuuntelijoille. Ei koskaan voi tietää, jos joku vahingossa sattuisi 
taajuudelle, joka kuuluu parhaiden samassa talossa sekä viereisissä taloissa ja ohikulkevissa 
autoissa. Ajatella, jos alakerran Masi kuuntelisi ja kiihottuisi, kuten Johanna tapaa ajatella. Hän tapaa 
lähettää terveisiä kaikille, jotka hän tietää asuvan samassa korttelissa: ”Terveisiä Masille, Kari 
Laaksokivelle, Lailalle sekä Esa Hirvelle…” Joku aika sitten Novaraxan Forssan talo ykkösen 
puheenjohtajatar Laila Kilauttaja muutti Veemaan kaupunginosaan ja hänen seuraajakseen tuli Petra 
Ollikainen. Tämä on Johannan mielestä hyvä juttu, kun Lailan nimestä hänelle tulee mieleen 
taannoiset örinät sekä hirveä sota Siivekkääntiellä.  

 
Johanna ei uskalla mainostaa epävirallista kortteliradiotaan netissä, ettei virkaintoiset viranomaiset 
puuttuisi asiaan. Sinänsä pienteho DAB-lähettimet ovat laillisia. Ne laillistettiin 3000-luvun puolivälissä, 
muttei ole kovin laillista tarkoituksella lähettää muiden radioasemien ohjelmaa eri taajuudella. Jos joku 
huomauttaisi lähetyksistä, niin silloin Johanna väittäisi lähettävänsä vain itselleen.  
Hän haluaisi suurteho FM-lähettimen mutta ne ovat tuhottoman kalliita ja silloin pitäisi myös 
rekisteröidä oma taajuus, ettei toiset änkeäisi samalle taajuudelle. 
 
Keilailun jälkeen Johanna kahvitteli Ninon kanssa kahdestaan. Hän esitteli Net-Galleryn keilapeliä. 
Nino kokeili sitä ja teki suurennätyksen, vaikkei ollut aikaisemmin pelannut kyseistä nettipeliä, kun ei 
ole sometiliä. Häntä nauratti kovasti, kun onnistui tekemään ennätyksen, joka meni luonnollisesti 
Johannan nimiin, kun tämä oli kirjautuneena. Johanna näytti hänelle kaverilistalta Elmon nimeä ja 
kysyi: ”Kuka tuo?” johon Nino naurahti: ”No, sehän on EY, Hihii!” Johanna ja Nino tapaavat kutsua 
Elmoa EY:ksi. Johanna sattuu tietämään, että EY on Euroopan liittovaltion muinainen lyhenne; 
Euroopan Yhteisö ennen Euroopan Unionia.  
Ninosta on tosi söpöä, kun Johanna on rakastunut Elmoon ja toivoisi, jos heistä tulisi pari. Nino yhä 
tykkää kovasti Johannasta. Lähes joka aamu, kun Johanna tulee työpaikalle, niin silloin Voimalatalon 
käytävällä Nino tapaa pyytää halausta. Totta kai Johanna haluaa halata kaikkia Ninoja.  
 
Nino toivoo hartaasti, jos Johanna toden teolla rakastuisi häneen ja sitten ilmoittaisi Tuijalle, että he 
olisivat vain kavereita. Olisi mielenkiintoista tietää kuinka tämä ujo poika uskaltaisi pistää suhteen 



 

poikki. Suhde ja suhde, ainakin melkein, sillä hänen ja Tuijan suhde on paremminkin ystävyyssuhde 
koska he hyvin harvoin tapailevat. Elmo tapaa silloin tällöin päivitellä Ninolle, että onko hän ja Tuija 
todella pari. Elmon mielestä Ninon tulisi ottaa Johanna akaksi, kun molemmat ovat yhtä hassun 
nössöjä.  
Nino tietää, että Johanna rakastaa häntä, muttei tiedä, että vain etunimen tähden.  

 
Syksyn aikana useana lauantai-illalla Johanna, Elmo, Minea ja Viktoria pitivät leffailtaa Johannan 
luona. Johannasta on mukavinta katsoa leffaa kotona, ettei sitten keskiyöllä tarvitse lähteä väsyksissä 
kotiin. Heti leffavieraiden lähdettyä tarvitsee vain pestä hampaat ja painua pehkuihin.  
Muutaman kerran he ovat olleet Elmon luona, mutta siellä on ahdasta, kun hänellä on tilaa vievä 
divaanisohva pienessä olohuoneessa. Viktorian luona on vähiten tilaa koska tämä asuu 
lapsuuskodissa.  
Johannan on helpompi pitää leffailtoja nykyisten kavereiden kanssa koska heitä ei tarvitse kyyditä 
koteihinsa, kun Minea on kuskina. Ainoastaan Johanna ja Viktoria ottavat pienet snapsit pettuvodkaa. 
Elmo ei halua viinaa, kun nuorempana on sekoillut juovuksissa niin paljon, että isä Masa on saanut 
lukemattomia kertoja saanut pauhata. Elmo pelkää isäänsä. Myös äitimuori on kova nainen.  
Mineakaan ei erityisemmin viinasta pidä. Hänhän on lupautunut kyyditsemään Viktorian ja sitten 
menee nukkumaan Elmon luokse.  
 
Nino ei ole mukana koska tämä ei siedä verisiä toimintaleffoja. Hän mielellään katsoisi lällyjä 
lastenleffoja. Uuno sietäisi mutta mieluummin on vanhempiensa kanssa katsoen telkkaria ja siinä 
välissä rassata viihderobotteja.  
 
Leffailloissa Viktoria tapaa vallata Johannan pyörivän nojatuolin. Elmoa ottaa pattiin, kun ei koskaan 
ehdi istumaan pyörivään tuoliin. Sama juttu Minean kyydissä, jolloin joka kerta lihava tyttö kömpii 
etupenkille. Tästä Elmo on keventänyt sydäntään Johannalle.  

 
Eräänä leffailtana Johanna esitteli pornolukulaitteitaan, jotka hänellä on eteisen yläkaapissa, ettei isä 
näkisi, kun käy tiistaisin siivoamassa. Yksi pornolukulaitteista on kaksikielinen; suomeksi ja 
esperantoksi. Kyseisellä lukulaitteella on huvittava nimi; Pepita. Viktorialla on samanniminen 
viihderobotti, pieni kissankokoinen vitivalkoinen aparaatti, joka kulkee pienten rattaiden avulla.  
Tästä tuli pian vakiovitsailua, että Johannalla on härski pornolukulaite, kun taas Viktorialla on kiltti 
saman niminen viihderobotti. Minea tapaa usein vitsailla Johannalle, että tällä on kiihottava Pepita, 
kun taas Viktorialla on liikkuva ja rallatteleva Pepita. 
 
Joka kerta Elmo kaivaa Johannan eteisen yläkaapista pornolukulaitteet. Häntä huvittaa erityisesti 
Jenna ja Karro lukulaitteet, jotka on tarkoitettu naisille. On Johannalla myös yksi lesboille tarkoitettu 
lukulaite nimeltä Carlos. Tämän nähtyään Elmo nauroi katketakseen: ”Haha, taitaa Johannalla on 
lesbon kujeita!”, jolloin Johannalta pääsi räkänauru, kun muistui mieleen ihana Jessica. Ei sillä, että 
hän tuntisi itsensä lesboksi vaan samaa sukupuolta olevaan ihastukseen. Johanna ei kiihotu muista 
naisista, vain Jessicasta eli hän on puolihetero, muttei kuitenkaan biseksuaali. Hän ei halua omaksua 
jo olemassa oleviin seksuaalikategorioihin. Hän on varma, että samaa ajattelee myös Jessie.  
Tietenkään hän ei höpise Jessicasta kavereilleen, jolloin aivan varmasti he alkaisivat kertoa 
lesbovitsejä. 
 
Kun leffavieraat ovat poislähdössä, niin silloin joka kerta Elmo on mukamas näpelöimässä 
keskustietokoneen ohjauspaneelia. Johanna hädissään pyrkii seisomaan ohjauspaneelin edessä 
samalla, kun vieraat pukeutuvat ulkovaatteisiin. Elmo tapaa kutitella Johannaa selästä. Se tuntuu 
ihanalta niin, että munasolu tahtoo aktivoitua.  
 
Keväällä, eräänä tiistai-iltapäivällä, töiden jälkeen Nino piipahti Johannan luona kahvittelemassa 
ennen FTU:n infopalaveria. Johannahan asuu lähempänä Hirvisuota kuin Nino. Uuno asuu vieläkin 
lähempänä mutta tämä ei tällä kertaa mennyt kokoukseen, kun mieluummin haluaa olla 
kontaktihenkilönsä kanssa.  
 
Ruokatunnilla Café Sunerissa hölösuu Ninolta lipsahti Tatjanan kuullen, että töiden jälkeen aikoo 
kahvitella Johannan luona. Tatjana ärtyi jankuttamaan, että haluaa mukaan ja nähdä kuinka Johanna 



 

asuu. Johanna ei mielellään haluaisi päästää tursake flirttipersettä kotiinsa. 
 
Töiden jälkeen Johanna ja Nino yrittivät, salaa lähteä töistä kävellen Johannan luokse. Se melkein 
onnistui. Kun he olivat melkein perillä, Uusoksankadulla, niin silloin Tatjana alkoi tekstiviesti pommittaa 
molempia; haluan tulla. Hän kuulosti ihan pikkukakaralta, jollainen hän onkin mieleltään.  
Lopulta Johanna päätti antaa periksi ja kertoi osoitteen. Tatjana tuli Kännälä-Hietala bussilla 
matkakeskukselle. Johanna ja Nino olivat vastassa pysäkillä. Johannaa vitutti kuin pientä oravaa 
mutta oli pakko peittää tunteensa tai muuten seuraavana päivänä töissä tulisi ohjaajilta sanomista. 
Johanna pelkää Simoa enemmän kuin Antonia. Anton-Karia ei oikeastaan kannata pelätä, kun tämä 
on nössömäisen ylikiltti. Kyllä myös Simo on kiltti mutta Kivisten sisäpiirislangilla kivenkova ihilisti. Tätä 
sanaa Johanna ei enää uskalla viljellä kertomuksissaan sen jälkeen, kun Simo oli leikinvarjolla 
huomauttanut tästä piikikkäästä sanasta. Johanna yritti väittää sanan ihilistin tarkoittavan humoristia 
mutta selitys ei uponnut Simo Erkkilään.  
 
Niin Johannan oli pakko päästää flirttiperse kotiinsa. Tatjana ja Nino villiintyivät niin, että he hyppivät 
Johannan sängyssä ja hyväilivät toisiaan. Johanna ei niinkään tullut mustasukkaiseksi koska Nino 
kolmonen kuuluu tursakkeisiin ja toiseksi tällä on Tuijansa. Jos Alppilan kaiman tilalla olisi ollut herkku-
Backman tai Järvimerkki, niin silloin Johanna olisi pakahtunut mustasukkaisuudesta.  
 
Johannaa kuitenkin otti pattiin, kun nämä kaksi tursaketta kuhertelivat hänen sängyssään ja kuluttavat 
kaikki ihanat runkku-unet, kuten hän itse mielessään ajatteli. Hän yritti herättää vieraansa 
kiinnostuksen toisaalle ja esitteli piirustuslaitteitaan ja itse istahti heidän väliinsä. Sitten hän esitteli 
heille pornolukulaitteita. Tatjanalle pornolukulaitteet vaikuttivat olevan uutta ja katseli niitä silmät 
pyöreinä, osoittaen miesmallin pippeliä sanoi: ”Kato pippeli… Aah, toinen pippeli!” Johanna ja Ninoa 
huvitti. Ei Ninokaan ole kovin kotona pornossa mutta kuitenkin osaa nauttia alastonkuvista. 
Johannan onneksi aika kului nopeasti niin, että oli aika lähteä talsimaan kohti Hirvisuota. Tatjana ei ole 
mukana Forssan Toimintarajoitteisten Urheiluyhdistyksessä. Siitä Johanna on iloinen. Ajatella jos 
flirttiperse olisi mukana ja keilaisi Uunon kanssa, on hän monesti siunaillut.  
 
Tatjana meni matkakeskukselle odottamaan Poppilan bussia, kun Johanna ja Nino lähtivät talsimaan 
kohti palaveria.  
Seuraavana päivänä Tatjana kehui kaikille, että oli erittäin mukavaa Johannan luona ja toivoo 
pääsevänsä toistenkin. Johanna kohteliaasti nyökytteli mutta itse mielessään ajatteli; ei käy sanottiin 
osuuskaupassa. 
 
Syksyiset leffaillat ovat onnistuneita, vaikka Johanna mieluummin olisi vanhempiensa luona saunoen 
ja kylpien kylpysaavissa, jonka jälkeen katsoa TV Kainuuta. Kiviset sekä muut ulkokainuulaiset 
surkuttelevat, kun TV Kolome lopetti ohjelmiensa esittämisen TV Kainuu kanavalla. Nyt 
julkisenpalvelun ohjelmisto on aivan kuivaa ja liian asiallista, enimmäkseen politiikkaa.  
Johannan on vaikea valita leffailtojen ja perinteisten saunailtojen välillä, sillä molemmat ovat mukavia. 
 
Leffailtoina he katsovat ilmaisia elokuvia Finnfilmers suoratoistopalvelusta. Sivusto ei ole kovin 
laillinen, kun sen ylläpito on poistanut elokuvien välistä mainokset eikä peri sentin senttiäkään 
katselusta, saati sitten maksaa tekijänoikeusjärjestöille. Leffapalvelimien sijainti vaihtelee kuukaudesta 
toiseen, ettei tekijänoikeusjärjestöjen ukkelit ja akkelit estäisi toimintaa. Johanna tapaa kutsua 
tekijänoikeusviranomaisia ukon kyrviksi ja akan pilluiksi. Hän on kurkkuaan myöden täynnä 
tekijänoikeuskotkotuksia, vaikka itse luo hirveät määrät kertomuksia mutta nehän ovat ilmaiseksi JK 
Suora sivustolla. Kotisivun Johanna on joutunut siirtää Europe24 nettiportaalin ilmaiskotisivupalveluun, 
kun lopetti Mikrorobotti lukulaitelehden tilauksen. Lopettamisen syynä oli kyseisen lukulaitelehden 
tilaushinnan kallistuminen. Onneksi hänellä on sähköpostitili Europe24:ssä ja sinne on helppo siirtää 
kotisivutiedostot.  

 
 
 
 
 
Kun Johanna on vanhempiensa luona saunomassa, niin silloin Elmo tapaa tekstiviestitse vitsailla, että 
voisivatko hän ja Minea tulla kylään Siivekkääntie kuuteen. He ovat saman tien varrella, mutkan 



 

takana Viktorian luona. Johanna tapaa vastata, ettei juuri nyt, kun olemme puolialastomia.  

Tähän Elmo vitsailee nauravilla hymiöillä; Alastomuus on ihan Yes 😊  
Johanna ujostelee kutsua työkaveriaan ja Mineaa vanhempiensa luona koska siellä hän on ilman 
silmälaseja ja toiseksi isä ja äiti eivät tunne heitä.  
octoberin lopulla Jokioisissa on jokavuotiset syysmarkkinat. Tänä vuonna Johanna kierteli markkinoilla 
Elmon, Minean ja Viktorian seurassa. He menivät Minean kyydissä, joka pysäköi Lidl Marketin 
parkkipaikalle, kun siellä on hyvästi tilaa. Kun he olivat entisen kommunikaatiotehtaan kohdalla 
kävelemässä kohti keskustan markkinoita, niin Johannan vanhemmat tulivat vastaan. Johanna 
jäykistyi silmälasien takia. Elmo ja Minea olettivat hänen olleen vain stressaantunut. Johanna selitti 
jälkikäteen, että isällä ja äidillä oli kiire kotiin mutta tähän Elmo ei uskonut. Hän luulee tuntevansa 
blondin kujeet läpikotaisin.  
 
Nyt syksyn aikana Elmo on hyvällä tuulella ja ystävällinen Johannaa kohtaan. Tämä johtunee osittain 
siitä, kun Johanna ei ole paljoakaan kieltäytynyt hänen ehdotuksistansa eli tanssinut tämän pillin 
tahdissa. Johanna ei uskalla sanoa ei Elmolle, kun pelkää Brexitiä kuin ruttoa.  
Vanhempien luona Johanna on hieman stressaantunut, jos Elmo ehdottaisi jotain. Kun tämä ehdottaa, 
niin yleensä pitää lähteä heti paikalla.  
Vanhempien luona ollessa Johanna ei oikein uskalla lähteä kuskaamaan Elmoa, kun silloin isä ja äiti 
voisivat luulla kyseessä olevan kuriton ryssä.  
 Antti ja Anna eivät tiedä Elmon nimeä, vaikka Johanna on jossain välissä nopeasti lausunut idolinsa 
nimen. Helpompi on kutsua tätä kahvilan duunariksi, vaikka myös kalan tarjoajakin, on kahvilan 
duunari.  
Ainoastaan Viktorian nimen hän kykenee lausumaan niin kuin se on koska isä ja äiti ovat monesti 
nähneet tämän lihavan tytön talsivan pysäkille. 

  
Muutama vuosi sitten Viktorian äiti, Heli Näsi, oli lähellä ajaa Annan ja Antin viihderobotin päälle, kun 
robotti oli rullannut tielle, mutta onneksi Heli ehti jarruttaa ajoissa. Hän otti viihderobotin ja talutti sen 
Kivisten ulko-ovelle ja soitti ovikelloa. Hän sanoi, että tämä oli vähällä jäädä auton alle.  
Anna ehti säikähtää, että robotti olisi paskana. Nyt jälkikäteen Anna on vannottanut tyttärelleen, ettei 
tämä sanoisi mitään kyseisestä tapahtumasta Viktorialle, jolloin tämä saattaisi pahoittaa mielensä, 
vaikkei mitään sattunut. 
 
Anna ja Antti eivät oikein ole kärryllä vanhimman tyttärensä kavereista koska tämän on vaikea sanoa 
heidän nimiänsä. On vain kalantarjoaja, korjaajaryhmäläisiä, kahvilan duunareita, seinäjokelainen, 
kuriton ryssä, Forssan apulaisia ja niin edelleen 

 
Eräänä päivänä Mishalta oli lipsahtanut Annalle, että Johanna hengailisi erään Anatolin kanssa.  
Myöhemmin Anna kysyi tyttäreltään pilke silmäkulmassa, että kuka on Mishan mainitsema Anatoli. 
Johanna punastui ja pelkäsi, jos serkku olisi läpättänyt kaikki salaisuudet, kuten poskipusu. Johanna 
vastasi, että se on se kuriton ryssä eikä hän enää veljeile sen kanssa. Johanna toivoi, ettei serkku olisi 
läpättänyt poskipususta. Ilmeisesti ei, kun äiti ei maininnut mitään siitä. Johanna päätti, ettei enää 
koskaan avautuisi Mishalle. Johanna luottaa täysin Jessicaan. Myös tämä on kertonut omia 
salaisuuksiaan Johannalle. He ovat luvanneet toisilleen, etteivät kirjoittaisi salaisuuksista 
kertomuksiinsa. Jessican suurin salaisuus on, että vuonna 2993 sai poikalapsen, jonka tämä oli 
paniikissa salanimellä adoptoinut. Jessie ei tiedä missä asuu hänen poikansa ja minkä nimen tämän 
on saanut. Johannaa kiihottaa kaksoisolentonsa salainen lapsi.  
Johannan kiima Mishaa kohtaan on laantunut. Osa tekijänä tunteiden laantumiseen on tämän 
läpättäminen jotain Anatolista. Johannaa kiusaa epätietoisuus, että mitä kaikkea serkku on mennyt 
möläyttämään. Hän toivoo hartaasti, ettei serkkupoika olisi maininnut mitään poskipususta. Tuskinpa 
tämä edes muistaa, on Johanna rauhoitellut itseään.  
Johannaa yhä kiihottaa, kun rohkaistui lohtu halata serkkuaan kummisedän hautajaisissa. Hän on 
joskus vatuloinut, jos hän tekisi Mishalle uuden Vernerin mutta sitä hän ei uskalla tehdä. Mitä jos 
serkku pahoittaisi mielensä ja sitten läpättäisi minun vanhemmilleni, on Johanna aprikoinut. 
 

 
Myös lemmentunteet Elmoa kohtaan ovat laantuneet mutta yhä hän kiihottuu tästä veikeästä 



 

lyhytkasvuisesta tukevahkosta jätkästä. Harmi vaan, kun Elmo on hyvin vaativa ja dominoiva. Se jokin 
Johannaa kiehtoo Elmo Yrjölässä. Hän tykkää myös Uunosta, vaikka tällä on paljon naismaisia 
piirteitä. Uunolla on kaunis rusketus, joka johtuu, kun kiukuilla on loma-asunto Torreviejassa.  
 
Uunolla on useita sähköpostikavereita. Yksi heistä on kaskislainen Rigmor. Tämän hän on kertonut 
Johannalle, että ehkä voisi tulla isompia sutinoita. Johannan sydän hyppäsi kurkussa asti ja itse 
mielessään toivoi, ettei niin kävisi. Tätä hän ei tietenkään uskalla sanoa ääneen, kun itse haluaa 
Uunon, jos uskaltaisi. Tuskinpa Uuno löytää sitä oikeaa koska hänellä on liian suuret vaatimukset ja 
päättänyt olla hankkimatta lapsia, kun niistä olisi vain huolta. Tähänastiset tyttöystäväkandidaatit 
alkoivat jossain välissä höpistä perheen perustamisesta. Uuno etsii tyttöystävää vääristä paikoista; 
toimintarajoitteisten TLNA yhdistyksen sähköpostisivustolla, jossa monikaan ei osaa ajatella järkevästi.  
Vaikuttaa, että TLNA:n kirjevaihtosivustolla on enimmäkseen seksihulluja. Elmokin metsästää 
tyttöystävää vääristä paikoista, pahamaisesta deittisivusto Patukka Datesta. 
 
Eräänä October iltana Mooses ja Maija-Erika Alppila huolestuivat poikansa jaksamisesta, kun tämä on 
usein myöhään illalla dominoivan Elmon luona. Nino tapaa avoimesti kertoa tekemisistään 
vanhemmilleen. Hän on kertonut, että Johanna on kiltti ja kyyditsee häntä ja Elmoa sinne tänne.  
 
Ovtober perjantai alkuillalla Johanna, Elmo ja Nino söivät jälleen Fastfood Accrassa Lentävä Jaakko 
nimiset banaanirieskat, jossa on myös maapähkinöitä. Tämä on Elmon suosikkirieska, jota hän 
suosittelee Johannalle ja Ninolle. Ensimmäisellä kerralla Johanna söi vahvasti maustetun rieskan 
mutta tätä nykyään hän valitsee Lentävän Jaakon.  
Syönnin jälkeen Elmo kysyi Johannalta, jos tämä ajaisi Ninon kotiin kello 21, kun nyt Nino antaa 
hänelle jalkahoitoa sekä näyttää Zbox peliä. Ninon pitää viimeistään olla kotona kello 21, kun puolen 
tunnin kuluttua tulee Ninon iltahenkilökunta peittelemään tämän sänkyyn. Tätä Elmo kovasti 
ihmettelee, kun aikuisen ukon pitää laittaa nukkumaan. Iltahenkilökunta on Ninon vanhempien idea, 
ettei poika kukkuisi puolille öin.  
Johannakin saisi tulla mukaan Elmon luokse mutta tämä ilmoitti, että pitää käydä Siivekkääntiellä, 
niinpä Elmo ajatteli, että kello yhdeksän illalla Johanna voisi lähteä vanhempiensa luota ja samalla 
kyyditä Ninon. Johannalla ei ollut nokan koputtamista, kun ei uskalla kieltäytyäkään Brexitin uhalla. 
Tietenkään Elmo ei uhannut mutta uhkaus on Johannan päässä.  
Perjantai-illalla on hyvä hetki viedä likapyykin äidille pestäväksi, jotta tämä ehtisi viikonlopun aikana 
pestä ja silittää. Tästä Johanna ei tietenkään höpise kavereilleen. Varmasti Elmo puistelisi päätään ja 
hokisi herranen aika.  
 
Johanna alkoi itse mielessään suunnitella selitystä, että miksi lähtisi vanhempien luota jo kello 21. Hän 
päätti sanoa asian niin kuin se on, että kahvilan duunarin luota pitää kyyditä korjaajaryhmäläinen, se, 
joka asuu tuossa Vironmäellä. Johannan on pakko mainita kyseisten ryhmien nimet, ettei isä ja äiti 
luulisi kyseessä olevan kuriton ryssä.  
 
Niinpä Elmo ja Nino lähtivät talsimaan kohti Teknikonkatua, kun taas Johanna käveli kotiinsa 
hakemaan pyykkikassin ja sitten ajoi Siivekkääntielle.  
 
Johanna kurvasi kovaa vauhtia vanhempiensa autotallin luiskaan. Tätä äiti tapaa katsoa sydän 
syrjällään, että milloin auto menisi pahki autotallinoveen. Ihme, kun näin ei ole käynyt.  
Johanna ottaa takapenkiltä pyykkikassin sekä kangaskassin, jossa hänellä on tyhjiä panttipulloja ja 
purkkeja, suurin osa kivennäisvesipulloja. Hän tapaa viedä panttipullot ja purkit vanhemmilleen, jotta 
samalla he saisivat ruokarahaa, sillä Johanna ei totta totisesti ole pässi, vaikka joskus siltä vaikuttaa.  
Hän avaa autotallinoven, joka yleensä on lukitsematon mutta joskus se on lukossa, etteivät varkaat 
hiippaile autotalliin. Isä ja äiti alkoivat kutsua varkaita öhniksi siitä lähtien, kun Misha oli kertonut 
mörkönsä nimen.  
 
Autotallissa Johanna tyhjentää kangaskassin vanhaan pyykkikoppaan, jonne isä ja äiti keräävät 
panttipulloja. Johanna tapaa myös tuoda vanhempiensa luokse käytettyjä paristoja sekä muuta pikku 
rojua, jota ei enää tarvitse.  
 
Rojut hän kaikessa hiljaisuudessa sujauttaa autotallin pöydälle sekä hyllyihin niin, että jossain välissä 
vanhemmat ihmettelevät, että mistähän tämäkin on tullut ja totta kai arvaavat lähteen.  



 

Sitten Johanna avaa autotallin ja kodinhoitohuoneen oven. Kodinhoitohuoneessa on sauna- ja 
suihkunurkkaus. Ulkoterassilla on ympäri vuoden puinen elektronisesti täyttyvä kylpysaavi.  
Johanna laittaa pyykkikassinsa kodinhoitohuoneen tuolille pyykkikonetta vastapäätä.  
 
Johanna avaa kodinhoitohuoneen ja keittiön välisen oven ja huhuilee: ”Huhuu, kuka tiällä?”, johon 
yleensä äiti vastaa: ”Kukahan se mahtaa olla!”. Äiti istuu tyttären tullessa olohuoneen hierovassa 
nurkkanojatuolissa.  
Johanna laittaa kangaskassin keittiön alalaatikkoon ja menee olohuoneeseen ja näyttää keilalappua. 
Jos keilatulos on alle 400, niin silloin hän sanoo: ”Meni ihan pillun koetteluksi!”, johon isä: ”Hyvä kun 
miulla ei oo pilluu, kun siitä on noin paljon harmia!!” Sitten Johanna riisuu ulkotakkinsa mutta antaa 
olla yllään takkipuhelimen. Äänensäädön hän yleensä laittaa pienelle, ettei mahdolliset tekstiviestit 
häiritsisi television katselua. Tällä kertaa hän ei ehtinyt laittaa takkipuhelintaan pienelle, kun siihen tuli 
puhelu. Johanna katsoi ohjauspaneelista, että kuka soittaa. Näyttöruudulla luki; Maija-Erika. Johanna 
meni entiseen huoneeseensa vastaamaan puheluun. 
Ninon äiti kielsi häntä hakemasta poikaansa Elmon luota koska tämän pitää mennä bussilla, kun on 
bussikorttikin. Lisäksi Maija-Erika sanoi: ”Sähän et ole mikään taksikuski ja autonlataus on kallista.”, 
johon Johanna: ”Kyllä, ymmärrän mutta ongelmana on, jos Elmo ymmärtäis… mä pelekään sitä, että 
se tulis happamaks.”, sanoi Johanna hiljaisella äänellä, ettei vanhemmat kuulisi, vaikkei siinä mitään 
väärää olisi eikä ole tehnyt mitään väärää, pikemminkin ollut liian kiltti. Johanna ymmärtää Ninon 
vanhempia, että pojan tulisi itsenäisesti kulkea bussilla mutta ongelmana on Elmon idea. Elmon nimi 
on Johannalle sama kuin kaverilista Brexit.  
Lisäksi Maija-Erika sanoi, että hän on vihainen pojalleen ja Elmolle, kun he hyväksikäyttävät kilttiä 
Johannaa. Johannan sydän hyppäsi kurkussa asti.  

Hän ajatteli, että olisipa Anatolinkin vanhemmat olleet yhtä tolkkuja. Ainoastaan yhden kerran, syksyllä 
3008 autossa matkalla Jokioisiin, oli Anatolin äiti kehottanut poikaansa antaa kyytirahaa mutta se jäi 
antamatta. Medvedevit ovat liian lepsuja, ajatteli Johanna samalla, kun kuunteli Maija-Erikaa, joka 
vielä kerran sanoi, ettei tarvitse hakea Ninoa. Johanna kiitti puhelusta.  
Puhelun jälkeen hän meni olohuoneeseen ja sanoi isälle ja äidille, että se oli Tasavuorenkadulla 
asuvan korjaajaryhmäläisen äiti, joka kehotti olla kyyditsemättä poikaansa, jotta tämä oppisi 
kulkemaan bussilla. Hän kertoi, että kahvilan duunari oli käskenyt hänen hakea korjaajaryhmäläisen 
kello yhdeksän, muttei tarvitsekaan hakea.  
Anna ja Antti sanoivat, että kylläpä oli järkevä mutsi, kun puuttui hyväksikäyttöön. Johanna on samaa 
mieltä. Ennen puhelua hän oli lähellä sanoa, että kello yhdeksän pitää kyyditä korjaajaryhmäläinen 
kotiin mutta sitä hänen ei tarvitsekaan tehdä, kiitos Maija-Erikan.  
Anna nousi nojatuolista ja meni kodinhoitohuoneeseen lajittelemaan tyttärensä pyykit. Johanna 
istuutui nojatuoliin, kun sen takana on talon päätyikkuna eli valoisampaa kuin nurkkasohvalla. 
Laiskanlinnan vieressä on lukulaiteteline täynnä uusimpia kainuulaisia aikakausilukulaitelehtiä.  
 
Pyykit lajiteltuaan Anna palasi takaisin olohuoneeseen ja asettui pitkällensä nurkkasohvan 
nurkkaosaan.   
 
Hetkisen kuluttua Elmolta tuli tekstiviesti, jossa tämä kevensi sydäntään, kun Maija-Erika oli 
puhelimitse pauhannut ja nuhdellut häntä ja Ninoa. Elmo kirjoitti, ettei ymmärrä mitä väärää oli tehnyt 
ja kysyi mitä hänen tulee tehdä. Johanna vastasi, ettei tarvitse siitä välittää, se oli vain hänen 
reaktionsa ja kertoi, että myös hänelle Ninon mutsi soitti hetki sitten ja kielsi kuskaamisen. Elmo kysyi, 
että mitä väärää hän on tehnyt. Johanna ei uskaltanut kertoa, vaikka tietää tarkalleen syyn. Johanna 
vain lohdutti Elmoa, että ehkä Maija-Erika tarkoitti pelkkää hyvää ja oli käsittänyt väärin.  

 
Tästä lähtien Nino sai olla Elmon luona lyhempiä aikoja. Silloin tällöin perjantaisin, heti töiden jälkeen 
Nino tapaa mennä Elmon kanssa tämän kämpille antamaan jalkahoitoa. Oikeastaan tämäkin on 
melkoista hyväksikäyttöä, mutta Nino mielellään voitelee ja viilaa kaverinsa jalat huippukuntoon.  
Monesti Nino kutsuu Elmoa ja Uunoa herroiksi.  
 

 
Mooseksella ja Maija-Erikalla ei ole mitään vastaan, kun poika on Johannan tai Uunon seurassa.  
He eivät myöskään pidä Karoluksesta koska he ovat kuulleet pojaltaan, että tämäkin on 



 

hyväksikäyttänyt Johannaa. He ovat sanoneet pojalleen, että keilailun jälkeen hänen pitää mennä 
bussilla kotiin eikä pyytää kyytiä Johannalta. He eivät tiedä, että poika on pyytänyt Johannaa 
saattamaan hänet pysäkille. Tämä on raskasta Johannalle, kun hän joutuu olemaan Ninon 
henkivartijana. Puoli kuuden bussi tahtoo ehtiä mennä koska Nino on hyvin hidas pukeutumaan 
keilailun jälkeen. Hän on todella hidas hämäläinen. Hän tapaa liioitellun huolellisesti laittaa 
heijastinnauhat käsivarsiin, vaikka olisi kuinka valoisaa.   
Seuraava bussi tulee puolen tunnin kuluttua eli Johannalle tulee helpommaksi kyyditä autolla kotiin 
kuin seistä tyhjän panttina pysäkillä.  
 
Sunnuntai-iltaisin kansallisella EBU TV1 kanavalla on uusi suomalaisvirolainen poliisisarja nimeltä 
Tunneli, jossa päärooleissa ovat rikostutkija Sakke Norrila sekä harmaatukkainen Martina Rohdo, 
jotka tutkivat rikoksia Via Baltica tunnelin molemmissa päissä. Sakke ajaa keltaisella urheiluautolla ja 
on äkkipikainen ja sanoo ensin, sitten ajattelee. Sakkea näyttelee Aspergerin syndroomaa poteva 
Simo Heliini. Martinaa näyttelee Kim Pottila. Sarjasta tuli hyvin suosittu mutta joitakin katsojia ärsyttää 
Saken äkkipikaisuus sekä seksikohtaukset. Muun muassa Minea tapaa vitsailla Johannalle, että 
Tunnelin Sakke olisi melkoinen leikkisetä.  

 
Johannasta kaikki poliisisarjat ovat mielenkiintoisia koska niistä hänelle tulee mieleen isorintainen 
rikoskyttä. Häntä tekisi mieli käydä kiusaamassa Jaana-Olgaa, muttei uskalla. Paras niin tai muuten 
tämä saattaisi hiffata, että kuka oli estänyt S-L Safetyn sähköpostiliikenteen. Tuskin siitä enää mitään 
seuraisi mutta Johanna saattaisi joutua rikosrekisteriin. Sitten olisi vieläkin vaikeampi päästä takaisin 
informaatiopalveluun, kuten Johanna tapaa vatuloida samalla, kun katsoo Tunneli-sarjaa.  
Hänestä tuntuu hyvältä, kun oli onnistunut kusettaa rikoskyttää raskauttavien asianhaarain vallitessa.  
Tästä hän ei halua eikä uskalla mainita mitään kavereilleen. Sama juttu myös Jokioisten potkuissa. 
Jessicalle hän aikoo joku päivä kertoa IP-estojupakan.  

 
Tunneli sarjan kuvauspaikat ovat Hangossa ja Paldiskissa. Johanna missasi ensimmäisen kauden, 
niinpä hän osti sen filmi-USB-kalikka boxina.  
 
Ravustamo on kokonaan päättynyt. Elmo tapaa lähes joka ilta vertaisverkosta warettaa kyseistä sarjaa 
ilman mainoskatkoja koska on sarjan suuri fani. Hänellä ei ole vara ostaa sarjaa virallisesti ja laillisesti. 
Hän on hyvin taitava warettamisessa. 
 
Nyt kun Nino ei saa olla yhtä paljon Elmon seurassa, kuin aikaisemmin niinpä Johanna joutuu olla 
Yrjölän seuraneitinä. Useimmiten töiden jälkeen Elmon ehdotuksesta he tapaavat syödä irtosalaattia 
Forssan matkakeskuksella tai Jokioisten Härkäsen juna-asemalla. Kun Johanna saa päättää, niin he 
syövät Forssan matkakeskuksella koska Johanna ei jaksa lähteä ajamaan Härkäselle asti. Sinne 
joutuu ajaa Sinisudin läpi vasten aurinkoa. Myöhäissyksyllä iltapäiväaurinko paistaa matalalla eli 
autolla on todella työläs ajaa. Johanna onkin tästä maininnut Elmolle mutta tämä tuhahtaa, että se on 
vain pelkkää ininää ja ottaa esille Minean, joka tapaa ajaa Seinäjoelta asti.  
Muutaman kerran Johanna antaa periksi ja ajaa Härkäsen asemalle. Sinisudin kaupunginosassa on 
paljon vanhoja rakennuksia, sillä onhan kyseessä vanha Jokioinen. Päätiellä on useita 
vauhtihidasteita. Juna-aseman risteyksessä on pienoinen karkkikauppa, jossa he kerran kävivät 
katsomassa. Elmo osti avainkorttinauhan, jossa lukee; Älypoika. Hän naurahti Johannalle, että tämä 
sopii hyvin hänelle, kun hän on kuin onkin älypoika. Johanna nauroi rinnat hytkyen.  
 
Salaattia he ostavat Zumilan Gunwood´s Cashistä, kun siellä on isompi pysäköintipaikka. Johanna 
tapaa pysäköidä sellaiseen parkkiruutuun, josta on helppo ajaa eteenpäin. Parkkiruutuun ajaessa hän 
tapaa hihkaista joka kerta: ”Haa, unelmapaikka!”. Tämä huvittaa ja joskus ärsyttää Elmoa.  
Välillä he ostavat salaattiannoksen Hirvisuon Kotiostosta. Siellä on hyvin ahdas parkkipaikka. Kun 
Johanna arvostelee ahtautta, niin silloin Elmo tuhahtaa: ”Älä aina valita, sä oot melkoinen ininäperse!”   
Kun he syövät salaattia Forssan matkakeskuksella, niin silloin he ostavat salaatin keskustan Kotiosto 
Jätkänhallista. Forssan matkakeskuksella on ärsyttävää syödä, kun vähän väliä spurgut kyttäävät 
juomapurkkeja. Johanna tapaa ottaa mukaan purkkinsa, ettei puliukot ja akat tienaisi sillä viinarahaa.  

 

Jos Elmo jättää purkkinsa roskikseen, niin silloin Johanna ottaa sen mukaansa ja sitten vie purkit 



 

vanhempiensa autotalliin.  
Nino saa olla mukana, kun he syövät Forssan kunnan rajojen sisäpuolella. Kun Nino on mukana 
salaattiringissä, niin silloin Johanna joutuu ensin hakea Elmon ja sitten he yhdessä hakevat Ninon. 
Tässä kerran Ninon kotirapun edustalla odotellessa Johanna huokasi: ”Persettäkö se siellä nuohoo?”, 
joka huvitti Elmoa. Kerran kun he olivat ajatelleet syödä salaattia kolmistaan Härkäsellä, niin silloin tuli 
viime hetken muutos, kun Nino sai päähänsä alkaa keittää perunoita seuraavan päivän illallista varten. 
Tämä raivostutti Elmoa ja kiroili takkipuhelimeensa. Nino vain otti rauhallisesti ja kehotti odottaa. Elmo 
ei jaksanut odottaa, niinpä hän sanoi kuskille, että eiköhän mennä kaksistaan syömään. Niin he 
tekivätkin. Heti, kun he olivat tulleet Jokioisten puolelle, niin silloin Nino tuli katumapäälle ja soitti: 
”Tulkaa hakemaan minut, minäkin haluan mukaan!” Elmo tuhahti: ”Vittu nyt Nino, ensi kerralla sitten!” 
Nino alkoi itkeä pillittää ja uhosi tekstiviestitse, että hän tappaisi itsensä. Elmo hätkähti ja kysyi 
Johannalta, että tekeekö se sen tosissaan. Johanna vastasi: ”Äh, se vain isottelee, ei siitä ole ihtensä 
murhaajaks!” Se pitääkin paikkansa. Nino vain uhosi, jotta saisi tahtonsa läpi mutta turhaan. Onneksi 
Elmo oli puhelinyhteydessä Ninoon niin, ettei Johannan tarvinnut pelätä, jos Nino pahoittaisi mielensä. 
Todennäköisesti tämä suuttuisi Elmoon.  
 
Syy, että he aina syövät salaattia juuri juna-asemilla on, että Elmo on junahullu. Hän haluaa nähdä ohi 
kulkevia luotijunia. Hän muistaa ulkoa juna-aikataulut, jopa rahtijunienkin.  
Hän on kertonut Johannalle, että Seinäjoen juna-asema on paljon isompi ja mahtavampi kuin 
Forssassa ja Härkäsellä. Seinäjoelta menee useota X4000pendolinoja Ouluun ja Eurocityyn.  
 
Härkäsen aseman käännytyspaikalla on suuri lasimonumentti; lasikuutio, jonka sisällä on lasinen 
irtosalaattia muistuttava lasisykerö. Sen ympärillä on kaksi lasipäätä; tytön ja pojan pää.  
Monesti Härkäsen isolla pysäköintipaikalla seisoo hopeinen urheiluauto, samanlainen, jonka Johanna 
on monesti nähnyt Vironmäen urheilukentän parkkipaikalla myöhään perjantai-iltaisin.  
Härkäsen parkkipaikallakin auton sisällä näkyy istuvan sama puolikaljupäinen mies, joka näkyy 
kirjoittavan jotain paperilehtiöön.  

 
Elmo olettaa miehen olevan parkkivahti mutta Härkäsen asemalla on ilmainen pysäköinti eikä ole 
aikarajoitteita. Elmo tapaa vitsailla Johannalle, että mies taitaa olla Johannan satusetä.  

 
Joskus Johanna ajaa valtatie kymppiä Härkäseen. Sitä kautta on hieman lyhyempi matka, eikä aurinko 
paista suoraan silmiin mutta huonona puolena on vilkas iltapäiväliikenne. Kerran, kun he menivät 
kymppitien kautta, niin siellä oli suuri asfaltointityö pitkine jonoineen.  
Tästä lähtien Johanna valitsee Susisaaren reitin, vaikka kymppitien päällystystyö oli saatu valmiiksi. 
Johanna myös haluaa vetää matalaa profiilia, kun Elmon kanssa autoilee Three Town Centerin 
läheisyydessä, kun siellä päin asuu flirttiperse Tatjana.  
Hän pelkää kuin Ebolaa, että Elmo saisi päähänsä ottaa tämän mukaan salaattituokiolle. Onneksi näin 
ei käy, on Johanna monesti ajatellut.  

 
Elmosta ja Johannasta voisi ihan hyvin tulla pari koska ovat vähän samankaltaisia ja yhtä lapsellisia. 
He molemmat stressaavat yhtä paljon, vaikka Elmo kiistää stressaamisen. Ainoastaan keskiyöllä, kun 
maha ärtyy oirehtimaan, niin hän tekstiviestitse valittaa Johannalle, että mitä pitäisi tehdä. Joka kerta 
Johanna esittää saman lääkkeen; juoda vettä ja rentoutua. Vatsakipu voi johtua iltasyönnistä. Elmo on 
totuttanut itsensä syömään illalla. Johanna syö ainoastaan lounaan ja töiden jälkeen vain voileivän 
cappuccinon kera.  
 
Keskiviikko- ja perjantaialkuilloista hän tapaa pyytää Johannaa ruokaseuraksi Fastfood Accraan. Jos 
pyyntö tulee vähän ennen kello kuutta, niin silloin Johanna suostuu mutta kun se tulee kuuden ja 
seitsemän välillä, niin silloin hän joutuu sanomaan vaikean ei kiitos, kun menee Siivekkääntielle. 
Perjantai-iltaisin Elmo saattaa ehdottaa jopa kello kahdeksan ja yhdeksän maissa, että Johanna tulisi 
kaupungille, kun hän ja Minea syövät illallista torin kupeessa olevassa Grill Housessa. Tähänkään hän 
ei oikein voi suostua koska silloin hän on vanhempien luona katsomassa TV Kainuuta ja samalla lukee 
lukulaitelehtiä. Johanna itse ei tilaa yhtään lukulaitetta koska nehän maksavat hirveästi. Aikaisemmin 
hän tilasi Mikrorobottia, mutta lopetti tilauksen muutama vuosi sitten hinnan korotuksen takia. 
Jatkotilauksen perumisen oli tehty vaikeaksi.  
Asiakaspalvelunumerosta vastasi automaatti, joka oli kaikkea muuta kuin tekoälyä, pikemminkin 



 

tekoälytöntä, kuten Johanna keuhkosi.  
Samoihin aikoihin hän muutti mobiilioperaattori Comgulfin liittymän Prepaidiksi, kun puhelupotin saldo 
loppui. Vuodesta 2997 vuoteen 3008 hänellä oli tuhansien eurojen puhelupotti, josta hän oli ylpeä. 
Korkea potti johtui tietenkin siitä, kun hän käytti takkipuhelintaan hyvin harvoin, enimmäkseen 
kesälomilla, kun soitti Sassnitzin risteilyllä kotiin. Vuodesta 3008 potti alkoi pienentyä Anatolin 
tekstiviestirumban takia. Aina vaan Johannan oli pakko vastata ja puolustautua. Niin puhelupotti kului 
nolliin, jolloin mobiililasku alkoi lähestyä tuhat euroa. Tämä säikäytti Johannan ja isän kanssa vaihtoi 
prepaidiin. Prepaid-liittymässä saldo vähenee eikä tule laskuja. Kerran kuussa hän ostaa 
automaattikioskeista puheaikaa. Comgulfin parhain prepaid-puheaika on nimeltä Täyshinta, joka on 
voimassa kuukauden. Lisäksi voi ladata Saldo plussan, jotta olisi saldoa ennen kuin tankkaa uuden 
Täyshinnan. Ilman Täyshintaa saldo kuluu nopeasti. 
Johannaa vituttaa, kun sen vitun ryssän takia puhepotti kului. Hän pohtii kuumeisesti, kuinka hakisi 
rahansa takaisin. Ehkä olisi sittenkin pitänyt ostaa etälamautin Sassnitzin asematunnelista, on 
Johanna monesti vatuloinut. Sitten pitäisi löytää hyvä naamari ja opetella muuttaa ääntään 
tunnistamattomaksi mutta äänen muuttaminen olisi tosi vaikeaa ja riskialtista. Rahojen hakemisessa ei 
parane epäonnistua, tapaa Johanna silloin tällöin vatuloida.  
 
Johannasta Elmo on monta kertaa parempi kaveri kuin Anatoli, vaikka tämänkin seura tahtoo stressata 
mutta Elmo on kuitenkin normaalimpi.  
 
Mitä Johanna eikä Elmo itsekään tiedä, että Yrjölän suvulla on hyvin värikäs historia. Suku on alun 
perin asunut Keravalla mutta sitten ajautunut Vattulaan, jonne suvun kantaäiti muutti silloin, kun 
kaupunki oli vastaperustettu. Muuttoa vauhditti Brand Line varustamon omistajan poika, joka tutustui 
tähän muinaisessa Lapinlahden mielisairaalassa. Samassa paikassa laivanvarustajan poika ystävystyi 
myös kahteen jätkään, joista toinen on myös lähtöisin Keravalta. Toinen jätkistä on Turun Kaarinasta.  
Nämä kaksi sukua ovat Näsi ja Kaaninen. Myös Kivisen suvulla on värikäs historia. Välillä suku on 
ollut sammumisen partaalla mutta sitten se on kasvanut eri puolille Suomea.  
 
Kivisten sukuhaara, josta Oskari polveutuu, johtaa vuodesta 1869, jolloin syntyi sukuhaaran 
ensimmäinen Johanna, joka avioitui Ilja Järvimerkin kanssa, samaa sukua kuin tämän hetken Nino 
Järvimerkki. Aikamme Johanna mielellään menisi naimisiin Nino Järvimerkin kanssa eikä tiedä mitään 
entisaikojen Johannasta. Harmi vaan, kun kaikilla Ninoilla on jo lesbon retale tyttöystävinä, kuten 
Johanna tapaa surkutella.  
Elmo olisi sinkku mutta harmi vaan, kun tämä on liian vaativa niin, että helposti joutuisi tämän tossun 
alle, kuten Johanna tapaa vatuloida. Johanna rakastaa ja pelkää Elmoa.  
 
Elmo pelkää ja inhoaa koko sydämestä narsistista Pedraa, jota on syytä pelätä ja vihata, sillä tämä 
moottoriturpa on aikuisten oikeasti hullu. Suurin osa Voimalatalon duunareista ja jopa ohjaajatkin 
vihaavat Pedraa. Ohjaajat eivät tietenkään sitä sano ääneen koska silloin he tekisivät virkavirheen.  
 

Ninon vanhemmat ovat syksyn aikana teroittaneet poikansa kaaliin, ettei tämä veljeilisi Pedran 
kanssa. Neiti Ollipoeg on vahingollisempi kuin Elmo. Yrjölä on vain lapsellinen, kun taas Pedra on 
pöpi, selkokielellä hullu. Erkki Laajamiehen tulisi kaiken järjen mukaan jättää tämä hullu narsisti mutta 
siihen mitään saamaton Erkki ei kykene. Hän on liian sinisilmäinen ja murtuu, kun Pedra alkaa pillittää.  
 
Decemberin alussa Johanna, Elmo, Nino, Minea ja Viktoria kävivät Jussi Vares Parkin 
joulumarkkinoilla. Uuno ei halunnut koska on käynyt siellä niin monesti. Muutama vuosi sitten hän sai 
houkuteltua Johannan joulukonserttiin, joka oli Jokiylänne areenan A-salissa. Mukana oli myös 
Karolus, joka alkoi heti pummata rahaa takkien säilytykseen. Uuno päätti, että tämä saa olla viimeinen 
kerta, kun Karolus on mukana.  

 
Jussi Vares Parkin joulumarkkinoille mentiin junalla, kun niin on kätevintä. Samalla he kävivät 
karkkikaupassa, joka on kauppakeskus Pohjolan takana. Johanna osti Jytky-pastilleja. Muut ostivat 
irtokarkkeja. Johanna inhoaa irtokarkkeja, kun ne ovat avoimesti yskivien ja pärskivien asiakkaiden 
ulottuvissa niin, että sitten saa oksennustaudin kourissa yökötellä.  
Huvipuistossa he kävivät Matti ja Teppo museossa. Kesäaikaan siellä ei viitsi käydä, kun silloin 
karusellit houkuttelevat. Nyt kylmänä December lauantaina oli kiva lämmitellä ja kuunnella muinaisten 



 

turkulaisveljesten kappaleita.  

Jokainen museohuone oli sisustettu Ruohosen veljesten kappaleiden mukaan. Eräässä 
museohuoneessa oli valtava kultainen sydän, josta Johannalle tuli mieleen taannoinen runontynkä, 
johon hän oli saanut inspiraation Matin ja Tepon biisistä.  
 
Joulu 3013 oli perinteisen rauhallinen. Viime joulu oli yhtä rumbaa; ensin Annan sydänkohtaus ja sitten 
Vernerin poismeno. Asta-lesken osalta tämä joulu oli erityisen haikea. Seuraavat joulut tulevat 
normalisoitumaan, kun on tullut uusia joulurutiineja ilman Verneriä.  

 
Jouluaattona Johanna oli tavalliseen tapaan vanhempiensa luona. Hän tuli Siivekkääntielle heti, kun 
Turku oli julistanut joulurauhan. Matkalla hän kävi Lexuksen ostoskeskuksella lataamassa 
kainuulaisen iltama lukulaitelehden joulunumeron. Jouluna lukulaitteessa on erityisen paljon 
materiaalia. Sitten jouluruokaa odotellessa hän lukaisi lukulaitteen ja sitten vielä Forssa aviisin. Anna 
ja Antti päivittivät blogejansa sekä lähettivät jouluterveiset netin välityksellä sukulaisille ja Stenigeille. 
Totta kai myös Johanna chattaili kaksoisolentonsa kanssa. 
 
Tänäkin kesällä Johanna ja Jessica tekivät Sassnitzin risteilyn. He tapasivat Sassnitzin kauppatorilla ja 
sitten yhdessä kävivät tavanomaisissa kauppakeskuksissa ja sitten lounastivat Bahnhof Wurstissa. 
Tällä kertaa oli mukavampi, kun ei ollut muuta matkaseuraa. He molemmat tuntevat vahvaa 
kiintymystä toisiinsa ja ajattelevat samalla tavalla. Heistä on tullut parhaat kaverukset. Harmi vaan, 
kun he asuvat kaukana toisistaan. Muuttaminen jommankumman luokse olisi vaikeaa kieliongelmien 
takia, toki heillä on yhteinen englannin kieli.  
Johannaa kiinnostaisi muuttaa Tvåstadiin Jessican luokse mutta se olisi liian iso askel. Johannasta 
olisi jännittävä asua global valuutta-alueella. Myös Jessica vatuloi muuttaa Forssaan Johannan 
luokse. He aikovat miettiä asiaa. Ehkä joskus tulevaisuudessa, kuten he ovat asiaa vatuloineet.  
 
Jouluaattona perinteiseen tapaan kello kolme iltapäivällä katsottiin se iänikuisen Naku Nankan 
jouluterveiset kansalliselta ykköseltä.  
Kansalliset EBU tv-kanavien tekstitykset ovat murteilla sekä kansallisilla kielillä. Suomessa puhekieli 
on suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Naku Nankan kohdalla tekstityskielenä on Kainuu ja totta kai 
Kivisillä se pitää olla päällä, kun perheen kielipoliisi Johanna niin vaatii. Puhekielenä on suomen 
kirjakieli. Murteita ei ole puhekielten joukossa tai muuten Kivisten siskokset olisivat kinastelleet siitä, 
että kumman valittaisiin; Häme vai Kainuu. Ehkä Johanna saattaisi valita ruotsin, jotta saisi kielikylpyä. 
Hän on aikuiskoulutuksessa kysellyt, jos olisi ruotsin kielen kursseja. Pedagogit lupasivat katsoa. 
Johanna asetti vaatimuksen; sen on oltava nimenomaan Skandinavian kieli eikä sitten mitään jäykkää 
Suomen ruotsia, sanoi hän.  
 
Animaatio kestää vain tunnin, ellei satu olemaan tuotantoyhtiön juhlavuosi.  
Heti kun Naku Nankka päättyy, niin silloin Johanna joka joulu kysyy: ”Eikös avata jo paketit!” Tämäkin 
repliikki on lähtöisin eräästä hämäläiskainuulaisesta komediasarjasta, joka esitettiin hämäläisellä EBU 
TV1 kanavalla. Sarjassa vanha kainuulainen papparainen osallistui pojantyttären häihin eikä jaksanut 
odottaa häälahjojen avaamista, jolloin tuhahti kyseisen repliikin.  
Tätä nykyään Suomen maakunnissa on hirveät määrät julkisenpalvelun kanavia; hierarkiassa ylimpinä 
ovat yhteiseurooppalaiset ja kansalliset tv-kanavat ja sitten tulee maakuntien omat kanavat. Siinä 
välissä on myös kaupallisia kanavia. Tällä hetkellä Hämeen suurin kaupallinen tv-kanava on 
Kolmoskanava, jonka omistaa sama yhtiö kuin Kainuun TV Kolomen mutta ohjelmisto on kokonaan 
eri, kun nykyhämäläiset nauravat eri asioille kuin kainuulaiset tai ovat nauravinaan. Jos 
maalaiskomedia on Kainuuksi, niin hämäläinen yrittää näytellä vakavaa mutta jos taas sama komedia 
on Hämeeksi, niin heti räkätetään suorin rinnoin. 
 
Joskus on syöty heti Naku Nankan jälkeen mutta tätä nykyään syödään ennen animaatiota, kun 
Annalla ja Antilla on hirmunälkä, kun ovat tottuneet syömään keskipäivällä. Jouluaattona syönti siirtyy 
tuonnemmaksi, kun ensin pitää käydä hautausmaalla ja sitten katsoa Turun joulurauhanjulistus.  
He eivät jaksaisi odottaa kello neljään. Uusi talousrobotti toimii erittäin hyvin ja on jopa nopeampi kuin 
entinen. Entinen oli karvalakkimalli. Tätä nykyään Antilla ja Annalla on isommat tulot. kiitos Etelä-
Karjalan ja Savon talousalueiden. Tämän vuoksi heillä ei ole mahdollista saada asumistukea.  
 



 

Onneksi Johanna asuu omassa asunnossa niin, että hänelle loppujen lopuksi myönnettiin asuntotuki. 
Siitä hän kiittää porvarihallitusta.  
 
Vähän ennen joululahjojen avaamista Johanna sai vanhemmiltaan banaanivodkasnapsin. Hän joi 
pikkuhiljaa, ettei viina menisi aivoon, kuten hän vitsaili. Tämä repliikki on lähtöisin Vattulan 
mummovainaan suusta.  
Sitten hän tekstasi Elmolle, että sai banaanivodkasnapsin, johon tämä vastasi; Oot sä kännissä? 
Johon Johanna; No en ainakaan vielä, ei sen enempää kuin ennenkään. Tämä on Johannan 
vakiorepliikki ja on lähtöisin Forssan mummovainaan suusta, kun tarkoitti laserleikkurien vaarallisuutta 
muutamaa kuukautta ennen kuolemaansa.  
Syy, että miksi Johanna kehui kaverilleen snapsista, on tietenkin se, ettei tämä keksisi kuskaamisia 
jouluaatoksi. Se olisi kuitenkin minimaaliriski, kun Elmo innoissaan leikkii siskon tytön kanssa. Hänellä 
on vain yksi muutamaa vuotta vanhempi sisko, Pirkko, joka on naimissa Jessen kanssa. Tämän 
vuoksi Johanna ei uskalla vitsailla Elmolle Jesse Jussilasta, kun tämä saattaisi pahoittaa mielensä, 
ainakin Johannan mielestä.  
Vuosi sitten Pirkolle ja Jesselle syntyi pikkuinen Eeva. Parhaillaan Pirkko odottaa toista lasta. Nimikin 
on jo keksitty, Elli, sillä ultraäänikuvatutkimuksen perusteella Pirkko Yrjölän mahassa kasvaa tytön 
tyllerö. Elli nimiset naiset ovat enemmistössä Yrjölöiden suvussa niin, että Masa päätti naida 
kuvankauniin Ellinooran. Hänellä on melkoinen nimifetissi. Nyt heidän tyttärensä mahassa odottaa 
syntymää suvun uusi Elli.  
Myös Elmo on kovin innoissaan siskonsa lapsesta ja tulevasta lapsesta. Hän pitää kovasti lapsista ja 
monesti kärsimättömänä selailee Patukka Datea sillä silmällä, että mistä vitusta löytyisi hänelle lapsen 
synnyttäjä. Olisiko sittenkin Johanna se oikea, on Elmo monesti vatuloinut.  

 
Anna on oppinut olla stressaamatta jouluna, vaikka kuinka talousrobotti reistailisi. Nyt robotti on 
toiminut hienosti. Koko vuoden hän on onnistunut olla ilman sähkötupakkaa. Hänellä on yhä 
sähkötupakkapatruunoita varaston seinälaatikossa, muttei aio käyttää.  
 
Jos hän heittäisi patruunat kierrätykseen, niin silloin helposti menisi automaattikioskille ostamaan 
uusia ja alkaisi öyhyyttää venäläistyyppistä elektroniikkatupakkapaperossia, kuten Anna on monesti 
vitsaillut.  
 
Jaana-Mari ohjelmoi talousrobottiin lohtutoiminnon niin, että robotti alkaa heti virheen ilmaannuttua 
lohduttaa ja sanoo lempeällä äänellä; -Take it easy, veni vidi vici, Jolloin käyttäjä alkaa automaattisesti 
hymyillä ja sitten robotti muistuttaa sydänkohtauksen riskiä, jos stressaisi.  
Isosisko katsoi silmäkovana, että kuinka pikkusisko ohjelmoi lohtutoiminnon. Joskus, kun isä ja äiti 
ovat poissa kotoa, niin sillä välin voisin parannella ohjelmointia ja lisätä muutaman jännittävän tekoäly 
algoritmin, ajatteli Johanna. Hän myös pohti, kuinka onnistuisi työpaikan avustajarobotit ohjelmoida 
niin, että ne painostaisi Anatolia antamaan takaisin tuhat euroa. Se olisi todella vaikeaa, ajatteli hän. 

 
Jaana-Mari antoi vanhemmilleen joululahjaksi suuren tv-kanavapaketin kainuulaisine kanavineen. 
Kanavat tulevat satelliitilta ja koodaus netistä. Tämä on harmaalla alueella eikä siitä parane mennä 
huutelemaan netissä. TV-kanavia markkinoi laittomasti muuan floridalainen nainen kaukaisessa 
merten takaisessa Floridan tasavallassa. Jaana-Mari hoitaa maksun nettipankin välityksellä.  
Kanavat, jotka Jaana-Mari tilasi vanhemmilleen ovat muun muassa TV Kolome, Supi-tv, Nelkku, Aava, 
Jill ja Elo. Isä ja äiti ilahtuivat, kun vihdoinkin pystyvät katsoa kaikkia kainuulaisia tv-kanavia.  
Myös isosisko haluaisi nämä kaikki kainuulaiset tv-kanavat mutta kun tämä asuu kerrostalossa, jossa 
on superinteraktiivinen Comehome yhtiön kaapeli-tv. Onneksi kaapeli-tv verkossa on TV Kainuu mutta 
sen ohjelma tarjonta lopahti sen jälkeen, kun TV Kolome lopetti yhteystyön EBU:n kanssa. TV 
Kolomen tilalla näytetään Kainuun julkisenpalvelun pienkanavilta joitakin ohjelmia.  
Johanna voisi hankkia satelliittiantennin mutta silloin olisi vaarana, että joku tiukkapipoinen naapuri 
valittaisi, että mukamas lautasantenni pilaa maiseman ja talon historiallisen ulkonäön. Suurin osa 
Käräjälän taloista ovat niin kutsuttuja flanellitaloja. Johanna ei käsitä, että mitä helvettiä tarkoittaa 
flanellitalo. Hän tietää ainoastaan flanellipaidan, paita, joista hän ei oikein pidä koska niiden hiha 
haisee ihan vauvalle, ainakin Johannan mielestä. Joskus 2980 villeinä teinivuosina Johanna joskus 
puki yllensä napeilla varustetun flanellipaidan ja sitten tahallaan jätti muutaman napin auki, jotta paljas 
vatsa näkyisi. Häntä kiihotti läskien näkyminen.  



 

 
Vähän ennen joulua Forssan avussa aloitti hiljainen ujonpuoleinen Krista Pollila, joka helposti 
menettää malttinsa ja heittelee huonekaluja, jos tämän mieliksi ei mene. Häneltä puuttuu käytöstavat. 
Kun ohjaajat alkavat lukemaan ääneen Johannan kertomusta, niin heti Krista mielenosoitukseksi 
nousee ylös ja mutisee: ”Ei jaksa kuulla moista skeidaa!” ja menee pakkaamoon katsomaan You 
Tubesta seikkailuleffa Uralin kiipeilijät. Tästä leffasta hän tapaa usein tirskua Filippan kanssa. Hän 
yrittää änkeä Filippan seuraan, kun tämä helposti alkaa toistaa kuulemaansa. Johanna on huomannut, 
että Kristassa on vähän samoja ulottuvuuksia kuin Jaana Tammi vainaassa paitsi yksi asia, Krista on 
ruipelomaisen laiha.  
Suurin osa duunareista kuuntelee mielellään, kun Anton-Kari lukee Johannan hassuja 
tulevaisuuskertomuksia. Muutaman kerran on lukenut myös äskettäin aloittanut avustava ohjaaja Bill 
Salida, joka on kotoisin Chilestä. Bill puhuu murtaen suomea, mutta ymmärtää erinomaisesti. 
Johannaa häiritsee hänen murtama suomi, muttei sille mahda mitään eikä uskalla huomauttaa, sillä 
muuten saisi rasistin maineen. Johanna haluaa olla suvakki, suvakkina on hyvä olla, ei rasitu polla, 
kuten Johanna tapaa itse mielessään rallatella. Johanna itsekin puhuu kainuulaisittain niin, ettei aina 
häntä ymmärretä oikein.  
Joskus Billillä on tiukkapipoisia piirteitä mutta yleensä on hyvin humoristinen. Jos tämän kanssa alkaa 
väittelemään, niin silloin hän tuhahtaa, ettei saa tapella.  
 
Krista tapaa joka kahvitauko räplätä takkipuhelimensa ohjauspaneelia. Hän ja hänen isänsä Sulo ovat 
lähettäneet somessa Johannalle kaveripyynnön. Johanna hyväksyi koska hänelle kaverilistan tulee 
olla pitkä. Pian hän huomasi, että Pollilat peukuttavat kaikkea mitä hän kirjoittaa, jopa 
esperantonkieliset kirjoitukset. Tuskinpa he osaavat tätä keinotekoista kieltä, mutta silti peukuttavat.  
Kerta Johanna ei mielellään tee kaverilista Brexitejä, niinpä hän loi Net-Galleryyn tursakelistan, jonne 
hän laittoi heidät niin, etteivät näkisi kaikkea postauksia.  
Johannaa ärsyttää liika peukuttaminen koska aiemmin Elmo ei sietänyt Johannan peukuttamisia. Nyt 
syksyn aikana jätkä ei ole enää inissyt Johannan peukutuksia. Hän ei uskalla peukuttaa kovin usein, 
ettei vain Elmo-karhu heräisi.  

Nyt Johanna tietää miltä tuntuu, kun jokaista postausta on peukuttanut sama henkilö ihan vaan huvin 
vuoksi. Myös Milton tapaa ahkerasti peukuttaa Johannan somekirjoituksia. Johanna ei kuitenkaan 
kehtaa alkaa ärhentelemään, kun pelkää Brexitiä. Muutama vuosi sitten joku tuntematon pelikaveri 
nimeltä Jeesus Jennukainen tapasi myös peukuttaa Johannaa ja Karolusta. Hänet Johanna kuitenkin 
poisti listalta, vaikka jäbä sattuu olemaan kiihkeäniminen. Poisto koski sydämeen mutta oli pakko, kun 
vitutti kuin pientä oravaa.  

 
Milton tapaa silloin tällöin pelata Johannan kanssa Net-Galleryn musiikkivisailua. Joka kerta kun Milton 
voittaa, niin silloin Johannaa alkaa vituttaa, kun skientologi voitti hänet ja hiljaa itse mielessään alkaa 
kiroilla: ”Perhanan vitun mieshuora!” Onneksi Milton ei ole kuulemassa. Johannaa vituttaa Miltonin 
Skientologi fanitukset somessa. Hänen Net-Gallery sivullaan ei lue muuta kuin, että kuinka ihana 
paikka on Skientologikirkko sekä heidän elektroniset laitteensa.  
Tässä kerran Johanna lähetti Miltonille kuvan, jonka äiti otti heistä Forssan lentokentällä vuonna 2990 
koulumatkan jälkeen. Milton laittoi kuvan profiilikuvaksi, vaikka samassa kuvassa Johanna poseeraa 
ruskea nahkatakki päällä.  Miltonilla on yllään sininen alumiininen kangastakki.  
Myöhemmin Johanna lähetti Miltonille uuden kuvan samasta tapahtumasta, josta hän oli poistanut 
itsensä, ettei kaiken maailman skientologit näkisi häntä ja sitten saattaisivat yrittää käännyttää 
lahkoonsa. Johanna ihmettelee, että miksi hän oli silloin lukiossa rakastunut Miltoniin. Jätkähän on 
pelkkä emätursake. Miltonilla on jatkuvasti sama imelä ilme niin, että oksettaa. Sellainen 
lahkosaarnaajan hymy. Johanna on huomannut, että muutaman kerran viikossa Milton työskentelee 
Vaihtoehtoryhmässä.  
 
Anatoli on selvästi rauhoittunut mutta Johanna ei enää uskalla luottaa tähän mulkeroon. Johannalla on 
yhä Anatolin puhelinnumero vanhan takkipuhelimen yhteyslistalla. Sitä hän ei aio käyttää, ettei 
Medvedev saisi hänen numeroansa ja sitten saattaa alkaa taas hirveä tekstiviestirumba tai 
hyväksikäyttö. Johannan vanha takkipuhelin on vinttikomerossa ja roikkuu henkarissa. Hän on 
tarkoituksella ripustanut henkarin kattotuoliin, jotta talon asukkaat näkisivät, että hänellä on useita 
takkipuhelimia.  
 



 

Johanna ei osaa aavistaakaan mitä Anatoli suunnittelee. Hän pohtii kuumeisesti Johannan 
murhaamista, vain siksi, kun on onnettomasti rakastunut eikä kykene hurmata. Vaikka onnistuisikin, 
niin silloin ongelmana olisi oma kihlaus. Hän on myös pohtinut, jos onnistuisi hurmata Johannan ja 
sitten surmaisi tyttöystävänsä. Hän on harmikseen huomannut, ettei Johanna enää näytä 
kiinnostuneelta häntä kohtaan. Töissä hän kuitenkin kohteliaasti tervehtii mutta siihen se jääkin.  
Anatoli on vatuloinut, että jos sittenkin murhaisi Johannan, niin silloin rakastuminenkin laantuisi, kun 
ruumista ei voi rakastaa. Hän pohtii, että kuinka murha tapahtuisi. Ehkä hän voisi hiippailla 
robottihuoneeseen ja takaa päin iskeä blondin selkään laserleikkurin ja sitten kurkku auki, on Anatoli 
vatuloinut. Entä jos joku kuulisi Johannan huudon? Robottihuoneen ovessa on tätä nykyään pieni 
ikkuna, joka on pakkaamoa vastapäätä. Entä jos murha hetkellä Krista sattuisi tulemaan 
robottihuoneeseen hakemaan tulosteensa, sillä monitoimitulostin on robottihuoneen nurkassa.  

 
Kesällä 3013 Net-Galleryn chatissa Matleena kysyi Johannalta, jos tämä voisi kyyditä Anatolin 
sairaalan poliklinikalle, kun tämä oli kompastunut torilla ja Matleenan mukaan jalka olisi murtunut. 
Johanna päätti tehdä poikkeuksen ja kyyditä mulkeron sairaalaan, vaikka hänellä ei ollut aikaa, sillä 
hän oli odottamassa Elmon puhelinsoittoa, että he söisivät täytetyt rieskat pikaruokala Accrassa. 
Johanna oli kotonansa odottamassa Elmon soittoa. Silloinkin Nino oli Elmon luona antamassa 
jalkahoitoa. Johanna oli Net-Galleryssa, jotta Elmon olisi helppo ilmoittaa, kun jalkahoito olisi valmis.  
 
Onneksi Anatoli ja Matleena olivat Forssassa Anatolin kämpillä. Johanna lähti heti paikalla 
kyyditsemään herra Medvedeviä ja ajatteli, että samalla pyytäisi kyytimaksun mutta se unohtui stressin 
vuoksi. Lisäksi selvisi, ettei kyseessä olekaan murtumaa vaan nilkannyrjähtäminen eli Anatoli teki 
kärpäsestä härkäsen. Johannaa vitutti, kun jälleen ryssän perkele kusetti. Häntä olisi tehnyt mieli 
jättää heidät torille mutta päätti kuitenkin viedä perille sairaalaan, kun oli luvannut.  
Perillä sairaalan pääsisäänkäynnin edustalla Anatoli ja Matleena jäivät pois kyydistä, jolloin Johanna 
kaasutti takaisin kotiinsa odottamaan Elmon ilmoitusta. Kun hän oli melkein perillä, Loimijoen 
itäpuolella, niin silloin tuli tekstiviesti Elmolta, että hän ja Nino lähtevät nyt talsimaan kohti Accraa eli 
nyt Johanna voi tulla pikaruokalaan. 
 
Perillä pikaruokalassa Johanna kertoi kavereilleen, että oli juuri joutunut kyyditsemään Anatolin ja 
Matleenan sairaalaan, kun tämä oli nyrjäyttänyt jalkansa mutta chatissa Matleena oli väittänyt 
kyseessä olleen murtuma. Ehkä Matleena tietoisesti liioitteli, jotta Johanna ottaisi tosissaan.  
Johanna oli niin stressaantunut, ettei kyennyt ajatella loogisesti ja vielä vähemmän ottaa kyytimaksua. 
Bussit ja taksit olisivat ottaneet maksun, oli millainen vaiva tahansa, valisti Elmo. Lisäksi hän ja Nino 
pyysivät Johannaa pyytää kyytimaksu jälkikäteen. Johanna lupasi, vaikka tietää sen olevan erittäin 
vaikea operaatio. Ryssän mulkkuhan on jo ennestään velkaa sekä minun erehdyksissäni antamani 
viisisataset, ajatteli Johanna. Tästä lähtien Johanna alkoi enemmän pohtia, että kuinka onnistuisi 
hakea rahansa takaisin. Taitaisi olla riskialtista lähettää avustajarobotti velanperintään. Itse sekin 
pitänee jollain ilveellä tehdä, vatuloi Johanna.  
 
Seuraavana päivänä Johanna kysyi Anatolilta Net-Galleryn privaatti Chatissa, että miten sairaalassa 
meni ja sitten otti esille kyytimaksun, että riittäisi 20 euroa. Anatoli tuli happamaksi, kuten Johanna 
osasi odottaakin. Hän ei enää stressaannu Medvedevin happamuudesta mutta pelkäsi, jos tämä tekisi 
Brexitit. Anatoli ei kuitenkaan jättänyt kaverilistaa, kun haluaa kontrolloida Johannaa ja tämän 
tekemisiä. Nytkään hän ei olisi halunnut tulla happamaksi vaan alkaa kuherrella ja maksaa kyyti 
luonnossa. Tämänkin kertainen kyyti lisäsi hänen rakastumistansa Johannaan mutta pakotti 
happamuuden esiin, kun on kihloissa.  
Anatoli yritti saada tukea Elmolta, että kylläpä Johanna on rahanhimoinen ja lisäsi, ettei kavereiden 
tulisi maksaa kyydistä. Elmo puolusteli Johannaa, että totta kai kaverienkin pitää maksaa kyydistä sillä 
autonlataus ei ole halpaa. Anatoli tuli happamaksi myös Elmolle ja haukkui tätä pateettiseksi läskiksi.  
Elmo ei stressaannu tästä kummallisesta ryssän mulkusta ja haukkui samalla mitalla vaappuvaksi 
ankaksi. Tämä on Anatolin heikkopiste, muttei kuitenkaan uskalla alkaa riidellä Elmon kanssa, kun 
tämä on huomattavasti tuhdimpi ja ennen kaikkea työskentelee kahvilassa. Siellä tämä saattaisi kertoa 
Markukselle. Anatoli pelkää ja inhoaa ohjaaja Markusta.  Korjaajaryhmässä ollessaan hän on 
lukemattomia kertoja ollut napit vastakkain Markuksen kanssa.  
 
 
 



 

Myöhemmin Elmo kertoi Johannalle, mitä Anatoli oli sanonut ja yrittänyt saada häntä puolelleen. 
Johanna puisteli päätään: ”Tyypillistä Anatolia, mitä väkkee sitä onkaan!” Johanna lisäsi, ettei ryssän 
mulkku ole ottanut opikseen vuoden 3009 kyytimaksurumbasta.  

 
Kesälomien jälkeen töissä Johannan hämmästykseksi Anatoli ei näyttänyt olevan yhtään hapan. Ehkä 
jätkä on miettinyt asiaa ja hoksannut olleensa väärässä. Kyllä kyytimaksu pitäisi maksaa mutta hänellä 
ei ole vara, kun kaikki rahat menevät tyttöystävän vippeihin. Anatoli monesti alkoi pohtia luonnossa 
maksamista mutta se olisi vaikeaa. Lisäksi Anatoli pohtii kuumeisesti, että tälle onnettomalle 
rakastumiselle pitäisi pistää piste ja murhata Johanna. Siihen hänellä ei ole sydäntä, surmata kauniin 
naisen. Ehkä sitten, jos ja kun he olisivat kahden kesken työpaikalla, ajatteli Anatoli.  
 
Syksyllä Johanna päätti lopettaa Korjaajaryhmässä koska hänestä työtehtävät ovat liian yksitoikkoisia 
ja väsyttäviä. Hän päätti vaihtaa vierastyöskentelyryhmän Vaihtoehtoryhmään, jossa on joku aika 
sitten perustettu uusi sisäinen A-varastoryhmä, joka varastoi Voimalatalon ryhmien materiaalia sekä 
huonekaluja. Tarvittaessa kukin ryhmä voi hakea tarvitsemansa A-varastosta. Lisäksi A-varastolta eri 
ryhmät voivat lainata video-USB-kalikoita sekä musiikkikalikoita. Sinne voi kuka tahansa tuoda luetut 
lukulaitteensa, jotta niistä olisi iloa Daily Activity ryhmille.  
 
Anton-Karin mielestä tämä olisi hyvä idea, sillä Johanna on hyvä pitämään paikat siistinä ja usein 
järjestelee Forssan avun myymälän ja esittelyhuoneen hyllyjä.  
Keskiviikkoisin Johanna alkoi auttaa Vaihtoehtoryhmän A-varastolla. Syy, että miksi Johanna haluaa 
alkuviikosta olla vierastyöskentelyssä, on flirttiperse Tatjana. Valitettavasti hän tulee silti näkemään 
flirttipersettä, kun Vaihtoehtoryhmä on samassa talossa, Forssan apua vastapäätä mutta onneksi 
sentään ryhmällä on oma uloskäynti, Voimalatalon Daily Activityn pääsisäänkäynnin oikealla puolella.  
 
Loppuviikosta Tatjana on vapaalla eli silloin Johannan mielestä Forssan avussa on oikea paratiisi.  
Hän yritti saada vierastyöskentelyä maanantaille mutta se ei ollut mahdollista. Johannaa kyllästyttää 
flirttiperseen lisäksi Forssan avun työläs ja unettava maanantaipalaveri. Joka maanantai kokous venyy 
tunnin mittaiseksi, kun ryhmän moottoriturvat innostuvat läpättämään yksityisasioistaan. Ohjaajat ovat 
niin surkean ylikilttejä eivätkä osaa palauttaa keskustelua oikeille uomilleen.  
Pahimmat moottoriturvat ovat Anatoli, Kaapo ja äskettäin Café Sunerista siirtynyt Sylvester.  
Kun Sylvester Delors vaihtoi ryhmää, niin silloin Markukselta pääsi itku, kun oli kiintynyt tähän lihavaan 
lyhytkasvuiseen afrotukkaiseen jätkään. Sylvester usein käy ylikierroksilla niin, että saa vaikutelman, 
että tältä olisi jäänyt aamulääkkeet ottamatta.  
Ei mikään ihme, kun Johannaa vituttaa Forssan avun maanantaikokous. Filippa ja Krista tapaavat 
röhnöttää pöydän päällä puoli nukuksissa. Vaikuttaa siltä, että heillä olisi narkolepsia, vaikkeivat ole 
saaneet diagnoosia. Jatkuvasti kokouksen aikana Kaapo tapaa rääkyä Filippalle ja Kristalle: ”Herätys!” 
niin, että muut oikein hätkähtävät.  

 
Tiistai iltapäivisin Johanna auttaa jatkossakin Uunoa kauppa-apurina, ettei vain flirttiperse pakkautuisi 
apuriksi. Mieluummin Johanna istuisi robottihuoneessa luoden kertomuksiaan mutta siitä ei tulisi 
mitään, jos flirttiperse olisi kalan tarjoajan kanssa kaupassa. Mielikuvitus alkaisi laukata.  
Kun Uuno on vapaalla, niin silloin Elmo käy kaupassa Johannan kanssa. Elmo ei siedä, kun Johanna 
auttaa muistamaan, että missä päin myymälää mikäkin tavara on. Hän tuhahtaa joka kerta, ettei sitten 
mitään stressaamista, kun stressi tarttuisi.  
Yhä Nurkkaryhmä kyyditsee Gunwood's Cashiin. Johannaa ärsyttää, kun punainen minibussi on 
täynnä Nurkkaryhmän duunareita, joilla on ärsyttäviä hokemia sekä jotkut näpelöivät Johannan 
keskipitkää tukkaa. Kun Elmo on kauppavuorossa, niin silloin hän tapaa kujeilla Minea Sofiassonin 
kanssa kouluajoilta tutuksi tulleita hokemia, kuten esimerkiksi: ”Mä oon vahva, sulla on vain 
hernekeittoa ja läskiä!” Aluksi Johannaakin huvitti tämä ikihokemat mutta vähitellen alkoi kyllästyttää. 
Myös Johannalla on paljon hokemia, jotka ovat lähtöisin kaupungintalolta mutta ne ovat älykkäämpiä 
ja hauskempia.   
 
Septemberin alussa Johanna sai käydä Korjaajaryhmän ja Café Sunerin kanssa päiväretkellä Turussa. 
Käytiin Luusalmen teatterissa katsomassa yleissivistävä luento. Teatteriryhmä Iloiset Krisut 
Kristiinankaupungista luennoi toimintarajoitteisten elämästä sekä ennakkoluuloista. Joku aika sitten 
teatteriryhmä on tehnyt komedialeffa Maailman puolukat.  



 

Kevättalvella Forssan apu, kahvila ja Korjaajaryhmä katsoivat kyseisen leffan Voimalatalon Praktisen 
lukion elokuvateatterissa.  
 
Syksyllä luentomatkalle Forssan avusta osallistui vain Johanna. Hoivahallinnolla ja Sunerilla ei ollut 
vara kustantaa koko ryhmälle teatterilippuja. Mukana oli myös muutama duunari Viihdepartiosta.  
Korjaajaryhmäläiset, Elmo ja Uuno sekä Johanna menivät Santtu Vuoren autolla. Perillä teatterin 
ulkopuolella Johanna vahingossa painoi oven avausnappia, jolloin ovi paukahti Elmoa otsaan, mutta 
onneksi ei käynyt juuri lainkaan. Johanna säikähti, jos kaverilta palaisi käämit ja sitten tulisi taas Brexit. 
Alkusyksystä Johanna pelkää eniten Brexitiä, kun silloin Elmo ei pystyisi onnitella somessa. Onneksi 
Elmo otti rauhallisesti eikä edes pohtinut Brexitiä. Elmo päätteli blondin taas olleen stressaantunut. 
Johanna pyysi anteeksi ja kysyi, että kävikö pahasti. Elmo vastasi, että hän vain säikähti avautuvaa 
ovea eikä se mitään haittaa ja kehotti ottaa iisisti.  
 
Luusalmen teatteri on Jussi Vares Parkin pääsisäänkäynnin vasemmalla puolella ja oikealla puolella 
on Jussi Vareksen teatteri, jossa Johanna kävi jouluna 3002 silloisten työkavereiden kanssa, josta hän 
puhua pulputti nykyisille työkavereilleen.  
Luentoretki oli ihan onnistunut, vaikka aluksi ovi oli lähellä tyrmätä Elmon.  

 
Eräänä November tiistaina, vähän ennen ruokatuntia Voimalatalon aulakahvilaan tuli ilmoittamatta  
Timo-Markus moikkaamaan Johannaa ja Lassea. Oikeastaan netissä Johanna on pitemmän aikaa 
houkutellut jätkää tulla Voimalatalolle kahvittelemaan. Taka-ajatuksena oli kostaa Anatolille potut 
pottuina. Anatoli on monesti läpättänyt, että kansankorkeakoulussa Timppa olisi kiusannut häntä. Nyt 
Johanna onnistui vihdoinkin saada Timpan Voimalatalolle ryssän kauhuksi. Tietenkään Johanna ei 
tunnustanut kenellekään, että hän oli houkutellut jätkän Voimalatalolle.  
 
Anatoli hätkähti, kun kansankorkeakoulun kiusaaja tupsahti paikalle ja aluksi epäili, että Johanna olisi 
kutsunut hänet koska hän on nähnyt Timpan Johannan kaverilistalla. Johanna kiisti moiset epäilyt. 
Totta kai hänellä oli naurussa pitelemistä, kun ryssän ilme oli näkemisen arvoinen. Näin hauskaa 
Johannalla ei ole ollut sitten syksyn 3008, jolloin Höpönassu oli laulanut Forssan avun 
puhelinvastaajaan. Silloin kuin nytkin hän onnistui pitää ilmeensä peruslukemilla. Hän on onnistunut 
pitää pokkansa useita kertoja.  
Ensimmäisen kerran poliisin esitutkinnassa sekä talvella 3009, kun Esa kyseli tietovuotajaa, että kuka 
oli kertonut työpaikan tapahtumista citykeskustapuolueelle.  

 
Timo-Markus oli kovin innoissaan, kun pitkästä aikaa näki koulukavereitaan; Johannan, Lassen ja 
Sylvesterin. Lasse oli hyvin iloinen, kun näki Timppaa pitkästä aikaan.  
Esa päätti pitää tätä puheliasta jätkää silmällä, ettei tämä tekisi Anatolille pahaa. Esa on 
perusteellisesti kiintynyt Anatoliin niin, että Johannaa oikein vituttaa. Hän toivoisi, että kaikki jättäisi 
Anatolin omaan arvoonsa mutta toivo on turha. Anatoli on hyvin sympaattinen, kuten narsistit yleensä.  
Timo-Markus ei näyttänyt välittävän Anatolista.  
 
Ruokatunnilla kun Johanna oli syömässä Café Sunerissa gulassikeittoa, niin koko ajan Timpan 
moottoriturpa kävi niin, että kahvilan jätkät sekä Nino väsyivät hirveään säkätykseen ja linnoittautuivat 
kahvilan konttoriin.  
Kun Timppa alkoi säkättää miesten sukupuolielimistä, niin silloin Elmo marssi konttorista kahvilan 
puolelle ja sanoi Timpalle: ”Nyt saat olla hiljempää, täällä on muitakin ihmisiä!” Timo-Markus pyyteli 
anteeksi. Johanna ajatteli, että Elmo on paljon rohkeampi kuin ryssä-Anatoli.  

 
Kello 13 kun Johanna ja Uuno alkoivat valmistella kauppaan lähtemistä, niin silloin Timppa meni 
Praktisen lukion puolelle tervehtimään pedagogeja. Kaikki muut pedagogit ovat eläkkeellä paitsi 
Gerhard, joka on tässä hiljattain kuolleen Anu Sandaalin veli. Anu menehtyi sydänvajaatoimintaan, 
joka oli osa hänen toimintarajoitettansa. Anun kuolema oli kova shokki Kari Laaksokivelle. Monesti Anu 
oli Karille autokuskina.  

 

 

 



 

Johannan, Elmon ja Uunon onneksi Timppa poistui Voimalatalosta Praktisen lukion ulko-ovesta, joka 
on rakennuksen eteläpuolella, vastapäätä O2 kuntosalia. Tästä lähtien Elmo alkoi vitsailla Johannalle, 
että kylläpä sillä Timo-Markuksella oli hirveä moottoriturpa ja totesi, että käy sääliksi Johannaa ja 
Tiinaa. Tiina on jonkin aikaa ollut naimisissa moottoriturvan kanssa.  
 
Muutamaa viikkoa aikaisemmin, Forssan syysmarkkinoilla, Elmo tapasi ensimmäisen kerran Frida 
Kivisen, joka tuli Johannan juttusille. Vieressä Elmo ja Minea puistelivat päitään, että kylläpä tämän 
lyhytkasvuisen naisen suusta tulee tekstiä.  
Heti Timo-Markuksen yllätysvierailun jälkeen Elmoa huvitti, kun kaikki Johannan tuntemat henkilöt ovat 
puheliaita. Kyllä myös Johannalta tulee tekstiä; suullisesti ja digitaalista kertomustekstiä.  
 
Uudenvuodenaattona Johanna, Elmo, Minea ja Viktoria söivät O’leary’s ravintolassa. Tälläkin kertaa 
Johanna olisi mieluummin ollut vanhempiensa kanssa, muttei kyennyt kieltäytyä, kun ihana Elmo 
ehdotti ravintolailtaa uudeksi vuodeksi. Nino ei ollut mukana, kun tämän vanhempien mielestä tämän 
ei pidä syödä noin kalliissa ruokapaikoissa.  
Johanna ei uskalla käyttää sanaa ei, koska silloin alkaisi kuvitella, että flirttiperse tulisi hänen tilalleen. 
Sitä vaaraa ei ole, sillä salaisesti myös Elmo inhoaa Tatjanaa. Julkisesti hän on sietävinään neiti 
Niilolaa ihan kuin Johannakin.  

 
Muutaman kerran Johanna on yrittänyt lähettää anonyymejä sähköpostiviestejä Antonio Niilolalle, että 
tyttären olisi hyvä aloittaa Jokioisten Daily Activityssä tai Forssan uudessa 10B ryhmässä. Vaikka 
Johanna tietää, että 10B:ssä työskentelee myös Karolus Anttila, niin silti hän nimettömästi on 
suositellut kyseistä ryhmää Tatjanan isälle. Enää Johanna ei tulle lemmentunteita Karolukseen, ehkä 
hitusen verran tämän kaimaan, Carolus Leinoseen. Nyt Johannan sydämessä melskaa Elmo Yrjölä, 
Uuno Kiukku sekä huippusalainen idoli, kaksoisolento Jessica.  
 
Anonyymeissä sähköpostiviesteissä Johanna on kirjoittanut Antoniolle, että tytär on töissä hyvin 
rauhaton ja kerjää pusuja ja halauksia. Antonio ei näy noteeraavan nimettömiä ilmiantoja, jotka hän 
allekirjoittaa sähköpostiviestit tekaistuilla nimillä kuten Aino Virtanen koska sen nimisiä on Suomessa 
hirveät määrät. Johanna on pannut merkille, että kaikki näkyy lässyttävän Tatjanalle ja säälien 
katsovat tämän päätä, että siellä jossain on aivovamma. Vaikuttaa siltä, että myös Antonio on yhtä 
pöpi kuin tytärkin, kuten Johanna on asiaa vatuloinut.  

 
Töissä Johanna on ihmeenkaupalla onnistunut peittää vihatunteet Tatjanaan. Hän tapaa usein vakio 
vitsailla tälle, että onko tämä nähnyt kiellettynainen Karoliinaa ja kuullut tämän hirveitä stereolaitteita. 
Tatjana vain naurahtaa huvittuneesti: ”No mutta Johanna!” ja toisinaan vastaa myöntävästi, että 
lukemattomia kertoja on nähnyt Karoliinaa ja olettaa, Johannan tarkoittavan, että hän olisi 
kiellettynainen Karoliina ja hyväksyy liikanimensä. Tatjana ottaa kaiken huumorilla vastaan ja tapaa 
kommentoida, että rakkaalla lapsella on monta nimeä.  
Johanna tapaa myös kujeilumielessä sanoa Tatjanalle: ”Oi, mun pikku oravani!” tämän repliikin hän on 
kopioinut kopiointiteknikko Leenalta. Kaupungintalolla ollessa Leena on monesti imitoinut julkkislesbo 
Marjo Edelmannia, koska tämä puhuu Kainuun murteella ja ulkonäöltään on vaaleatukkainen aivan 
kuten Johannakin. Mikä hassuinta, Marjon lesbokaveri, Jonnan nimi muistuttaa hieman Johannaa, 
niinpä Leena tapasi silloin tällöin Marjon kainuulaisella änkyttävällä lässyttävällä äänellä sanoa: ”Oi 
mun pikku oravani!”. Usein Marjo esiintyy lastenohjelmissa, josta moni saa assosiaatioita Kainuun 
murteeseen. Marjolla on värikkäät sukujuuret. Hän tulee alun perin Venäjältä ja sitten on muuttanut 
Helsinkiin Kainuun kautta. Hän tapaa usein vitsailla, että hän oli Kainuun ensimmäinen lesbo.  
Johanna ei tunne itseään lesboksi, vaikka rakastaakin Jessicaa. Hän haluaisi luoda uudenlaisen 
seksualiteetin, joka olisi hetero- ja homoseksuaalisuuden välimaastossa, enemmän keskellä kuin 
biseksuaali. Töissä Johanna onkin viime aikoina salaa hahmotellut tätä avustajarobottien algoritmeihin 
niin, että jos joku pohtisi robotin läsnä ollessa omaa seksuaalisuuttaan, niin vaihtoehtoja olisi 
enemmän kuin tähänastiset heterot, homot ja biit.  

 
Maanantaisin ja tiistaisin töihin mennessä Johanna tapaa itsemielessään pohtia, että onkohan 
flirttiperse töissä ja toivoo, ettei olisi. Tätä hän ei uskalla sanoa ääneen. Siitä tulisi hirveästi sanomista 
ohjaajilta ja Elmo saattaisi tuhahtaa, vaikka tämä itsekin tapaa melko rankasti pilailla Tatjanan 
kustannuksella. Usein Elmo kutsuu neiti Niilolaa höppänäksi.  



 

Jotkut muut duunarit kutsuvat tätä apinaksi koska eräässä lastenleffassa hassulla saamelaismiehellä 
on lemmikkinä pikkuinen simpanssi. Leffa perustuu muinaisen nettikirjailija The JT:n kertomukseen 
Nils-Aslak. Kertomus on käännetty usealle kielelle. Suurin piirtein samoihin aikoihin, kun Johanna 
syntyi, niin silloin filmatisoitiin tämä hassu anarkistinen kertomus. Nils-Aslak ei muistuta pätkääkään 
Tatjanaa mutta tämän apina sattuu olemaan nimeltä Miss Niilola. Tästäkään Tatjana ei pahastu, sillä 
hän on hyvin yksinkertainen mutta kaikkea pilkkaamista hän ei siedä. Kerran joku nettitrolli oli 
arvostellut hänen pärstäänsä, niin heti alkoi pillittää. Tatjana sietää hyvin, kun kaverit ja työkaverit 
kiusoittelevat apinaksi, kielletyksi naiseksi sekä pikku oravaksi.  
Myös Nino on alkanut kutsua Tatjanaa Johannan keksimillä liikanimillä. Joskus ruokatunnilla Elmo 
tapaa huokaista leikillään: ”Hohhoijaa, Tatjana pähkinän kuoressa!”, jolloin Tatjana alkaa nauraa 
makeasti eikä ymmärrä kyseistä sanontaa ja olettaa Elmon tarkoittaneen kirjaimellisesti, että hän olisi 
pähkinän sisällä.  
Syksyllä Jokioisten minimessuilla Tatjana maalautti itselleen pellekasvomaalauksen. Hän on 
mielellään pelleroolissa ja tekee itsestään pellemäisen koheltajan eli ilmiselvästi flirttimielessä.  
 
30 December Nino Backman pääsi aamujuontajaksi keskieurooppalaiselle radioasema The Soundille. 
Juontajaparina on harvatukkainen Anne Pine. Anne on aikaisemmin juontanut Power Energyn Morning 
Girls aamuohjelmaa. Nyt Allan Media houkutteli hänet The Soundiin Ninon aisapariksi. Nino on tullut 
tunnetuksi ATV3:n Saturday Night Feveristä sekä lyhyistä sijaisuuksista Radio Pooliassa. Nyt hän sai 
vakituisen juontohomman Poolian sisarkanavalta.  
 
Radio Poolian äänitarkkaamoa automatisoitiin niin, ettei enää tarvita ihmisäänitarkkailijaa. Kerta herra 
Backmanilla on hyvä radioääni, niinpä hän sai The Soundin aamujuontajan paikan. Myös Anne Pinellä 
on selkeä pornomainen radioääni.  
Johannan harmiksi The Soundillakaan ei ole taajuuksia Suomessa mutta se kuuluisi netissä. 
Aamuohjelmaa ei oikein ehdi kuunnella, kun kello kahdeksan hän lähtee talsimaan kohti Rixum-
aluetta. Kylläkin hän voisi kuunnella älytakkipuhelimellaan mutta hän ei ole tottunut kuuntelemaan 
nettiradiota kävellessä. 

 
Eräänä Januari torstai-illalla, keilatreenien jälkeen, kun Johanna oli Net-Galleryssa kirjoittamassa 
keilatuloksensa, jotta sukulaiset ja muut somekaverit näkisivät keilatulokset.  
Yhtäkkiä joku tuntematon Mara Valavuori lähetti kaveripyynnön. Johanna katsoi tämän profiilisivulta, 
että mitäs miehiä sitä ollaan ja näki tämän kaverilistalla Elmon ja Matlena Joonalan.  
Tämän vuoksi hän päätti luottaa ja hyväksyä kaveripyynnön. Pian käyttäjä Mara Valavuori alkoi 
chattailla privaatti Chatissa. Profiilikuvan perusteella herra Valavuori ei ollut mikään kiiltokuvajätkä. 
Hemmolla on pönttömäinen musta kampaus sekä konnamaisen ryttyiset kasvot. Chat-repliikitkin olivat 
samaa luokkaa kuin Mara Valakosken profiilikuva. Tämä kyseli härskejä juttuja Elmosta; Olet sä 
nussinut Elmon persettä ja kuinka pitkä kyrpä sillä on?  
Johanna kysyi, että miksi hän kysyy tuollaista, johon ei tullut vastauksia. Johanna ei tietenkään 
ruvennut vastailemaan, kun kysymykset olivat noin rivoja. Kerta Valavuoren kaverilistalla komeilee 
Elmon ja Matlenan nimet, niinpä Johanna oletti, että nämä tuntisivat tämän härskin äijän.  
Johanna kysyi Elmolta chatissa, että kuka on tuo Mara Valavuori, joka alkoi chattailla tuhmia. Elmo 
kehotti tulostaa kaikki repliikit ja näyttää huomenna töissä. Niin Johanna tekikin ja tulosti kaiken 
paperille. Elmo arveli, että kyseessä olisi Maran avopuoliso Josefiina Saarela, joka on myös lähetellyt 
rivouksia hänellekin.  
Perjantaina ruokatunnilla Elmo tutki tulosteita ja totesi, että ihan ilmiselvästi kyseessä on eräs 
Josefiina Saarela ja kehotti Johannaa laittaa Maran ja Josefiinan estolistalle. Niin Johanna tekikin, 
vaikka inhoaa laittaa ketään estolistoille, ellei kyseessä sattuisi olemaan S-L Safety.  
Tästä lähtien Johanna ja Elmo alkoivat kutsua Josefiinaa rivo-Jossuksi.  
Elmo suositteli ja jopa vaati Johannaa tekemään rikosilmoituksen. Johanna hieman empi, että 
jaksaisikohan hän käräjöinnit. Kivisillä ei ole tapana haastaa ketään käräjille.  
 
Alkuvuodesta 2990 Hissu joutui käräjille, kun oli riehunut poikansa vuokralaisen kanssa. Kaikki alkoi 
siitä, kun heidän yläpuolellansa kuului basson jumputus niin, että Oskaria ja Hissua vitutti. Oskari otti 
rauhallisesti mutta Hissu päätti ottaa lain omaan käteensä ja meni yläkertaan vaatimaan hiljaisuutta. 
Hissu härskisti avasi vuokralaisen oven ja hyppi hullun lailla. Mikä hassuinta. vuokralainen tuntee 
Janetten. Jälkikäteen Vironmäenkoulussa alkoi kiertää huhu siitä hullusta muorista, joka hyppi kuin 
Jumping Jack Flash. 



 

Vuokralainen teki rikosilmoituksen ja haastoi Hissu Kivisen käräjille. Verneri tuli käräjille henkiseksi 
tueksi. Eräänä käräjäpäivänä hän huomasi viereisellä tuolilla istuvan nuoren pimun, jonka taskusta 
pilkisti laserpistooli. Silloin Verneriä alkoi pelottaa ja salamana poistui käräjäsalista ja kertoi vartijalle, 
että viereisen naisen taskussa on laserpistooli. Nainen pidätettiin ja pistooli takavarikoitiin. Kyseessä 
oli poliisin vanha tuttu; Hasis-Hilda. Hissun tapaus keskeytyi ja siirtyi tuonnemmaksi. Tuomari katsoi, 
ettei Hissu Kivisen tempaus ole kovin vakava, niinpä juttua siirrettiin vuodella. Vuoden kuluttua 
tapauksen käsittely lopetettiin terveysongelmien takia. Olisi moraalitonta syyttää hajamieliseksi 
muuttunutta vanhaa naista.  
Kaikkea tätä Johanna mietti, kun Elmo suositteli Josefiina Saarelan haastamista oikeuteen. Johanna 
vastasi, ettei oikein tiedä ja tuntee epävarmuutta mennä poliisitalolle. Viimeksi syksyllä hän kävi Elmon 
ja Ninon kanssa poliisilaitoksella, kun joku tuntematon spurgu oli törttöilyt, kun Johanna oli menossa 
Fastfood Accraan, niin Ritarikadun ja Jätkänkadun risteyksessä kovaa vauhtia potkitteli humalainen 
akka, joka alkoi uhkailla Johannaa ja tahtoi nähdä ajokortin. Sitten hän kuitenkin pääsi autollaan 
pakoon. Pikaruokalassa hän kertoi spurgusta. Silloinkin Elmo ja Nino kehottivat soittaa poliisille. 
Johanna empi, kun ei tiennyt edes spurgun nimeä eikä ollut mitään todisteita. Onneksi kenellekään ei 
käynyt lainkaan. Ainoastaan juopon kaljapulloista muutama meni rikki. Johannaa jännitti turhaan, että 
ottikohan spurgut rekisterinumeron. Näin ei käynyt, sillä he olivat sen verran olutpöhnässä. Johannaa 
kadutti, kun pysähtyi niin, että spurguämmä tuli auton sivuikkunan luokse, onneksi ei sentään rikkonut 
mitään. Syönnin jälkeen Elmo onnistui ylipuhua Johannan soittaa poliisille ja sitten kävivät 
iltapäivystäjällä. Päivystäväpoliisi sanoi, ettei tapausta kannata alkaa tutkia, kun spurgun nimeä ei ole 
tiedossa. Forssassa on satoja tuhansia juoppoja, vaikka heidän määränsä on huomattavasti 
vähentynyt. Johanna oli oikeassa, ihan turha vaiva vaivata poliisin päivystäjää. Hän ei kertonut mitään 
vanhemmilleen, mitäpä suotta läpättää ajatteli hän.  
Nytkin Josefiina Saarelan tapauksessa Johanna ajatteli samoin, ettei tapaus ole kovin vakava. Elmon 
mielestä se on todella vakava, kun rivo-Jossu oli esittänyt härskejä kysymyksiä hänestä.  
Johanna antoi periksi, kun Elmo lupasi tulla heti töiden jälkeen henkiseksi tueksi. Hän soitti Viktorialle, 
kun tämä tuntee paremmin Josefiinaa ja tietää tämän kotiosoitteen.  
Johannaa jännitti, jos tapaus menisi käräjille ja sitten ehkä olisi kerrottava isälle ja äidille. He varmasti 
säikähtäisivät, että millaisia tursakkeita mahtaa olla siellä uudessa somessa.   
Elmo suositteli, että heti perjantai-illalla Johanna kertoisi vanhemmilleen rivo-Jossusta. Johanna teki 
valkoisen valheen ja lupasi kertoa. Ei Elmon tarvitse tietää totuutta, ajatteli hän.  
 
Perjantai-iltapäivällä heti töiden jälkeen Johanna ja Elmo kävelivät ensin Johannan luokse hakemaan 
auton, vaikka he kävelivät poliisilaitoksen ohitse. He hakivat Viktorian, joka asuu Siivekkääntiellä, 
jonne Johanna ajoi Kardaanitien kautta niin, ettei tarvinnut ajaa vanhempien talon ohitse. Ehkä isä ja 
äiti olisivat tunnistaneet ohi kulkeneen Hyundai Elektron, ajatteli Johanna.  
Tästä hän ei sanonut mitään työkaverilleen. Viktorian luota Johanna ajoi samaa reittiä takaisin 
keskustaan ja pysäköi oranssisen poliisitalon edustalle. Joka kerta Johannan mieleen tulee se 
isorintainen rikoskyttä. Syksyllä 3000 hän meni poliisilaitokselle silloisen pomonsa kanssa. Pomo oli 
henkisenä tukena aivan kuin nyt Elmo ja Viktoria. Tällä kertaa kukaan ei syytä eikä epäile Johannaa, 
vaan hän on rikoksen uhri. Silloin rikoksen uhri oli monikansallinen turvallisuus- ja vartiointiyhtiö S-L 
Safety, ajatteli Johanna samalla, kun he astuivat poliisitalon reseptiohalliin. Elmo kuiskasi, ettei tarvitse 
olla huolissaan. Johannan katse haravoi tiskin taustaa, että onko siellä Jaana-Olga Kasa. Ei näkynyt 
jälkeäkään koko akasta, ajatteli Johanna. Ilmeisesti rikoskyttä istuu konttorissaan, ellei ole päässyt 
eläkkeelle. Johannaa hieman jännitti, että kuka ottaisi asian selvitettäväksi, toivottavasti ei rouva Kasa. 

 
Heidät otti vastaan ruipelomainen miespoliisi reseption viereisessä pienessä huoneessa. Johanna 
kysyi, jos juttu etenisi käräjäoikeuteen ja maksaisiko se. Poliisi vastasi, ettei se maksa, jos syytetty 
tuomittaisiin, todennäköisesti sakkoihin. Johanna ajatteli, että ehkä hänetkin olisi tuomittu sakkoihin, 
jos olisi tunnustanut IP-eston. Se olisi ollut noloa ja ennen kaikkea olisi saanut potkut. Onneksi hän 
onnistui valehdella uskottavasti.  
 
Poliisivirkailija sanoi, että ensin pitää tutkia, että täyttääkö tapaus rikoksen tunnusmerkit. Johanna 
antoi tulosteen todisteeksi. Totta kai hänen piti todistaa henkilöllisyys. Johanna siunaili itse 
mielessään, että asuu omassa asunnossa niin, ettei mahdolliset poliisin kirjeet järkyttäisi vanhempia. 
Jo kirjekuoren poliisilogo voi hätkähdyttää. Sitten Johanna hiffasi; vittu, tiistai! Silloinhan isä käy 
siivoamassa ja entä jos juuri silloin tulisi poliisin kirje. Hän toivoi itse mielessään, että kirje tulisi jonain 
muuna päivänä paitsi tiistaina.  



 

Tätä hän ei sanonut ääneen, sillä silloin Elmo olisi hoksannut, ettei blondi aiokaan kertoa 
vanhemmilleen.  

 
Viikon kuluttua Johannalle tuli kirje poliisilta, jossa ilmoitettiin, ettei tapaus täytä rikoksen 
tunnusmerkkejä siispä juttu ei etene pitemmälle. Johanna huokaisi helpotuksesta, kun kirje tuli 
keskiviikkona ja sitten vielä toisen kerran, kun tapaus ei johda mihinkään. Hän otti kirjeen mukaan 
töihin ja näytti Elmolle, joka sanoi tavalliseen tapaansa. ”Ime munaa poliisi!” Johanna oli mukamas 
pettynyt, vaikka oli iloinen.  

 
Josefiina Saarela ja Mara Valavuori asuvat Eurolan pohjoispuolella, vastapäätä Okei huoltoasemaa, 
samassa korttelissa kuin Risto Tilli.  
Elmo ja kumppanit eivät tunne Ristoa. Äskettäin Risto on hankkinut Net-Gallery tilin ja lähettänyt 
kaveripyynnön Johannalle ja Anatolille. Hän tykkää kovasti heistä molemmista. Muutaman vuoden 
kuluttua Risto riitaantui Anatolin kanssa ja teki Brexitit. Anatoli kevensi sydäntään Johannalle yksityis- 
chatissa. Johanna pohti itse mielessään, että hänenkin pitäisi poistaa mulkero kaverilistalta mutta 
olkoon niin pitkään, kun on hakenut rahansa takaisin. Hän ajatteli itse mielessään, että pitäisi kai alkaa 
periä Chat-maksun mutta se olisi Net-Galleryn käyttöehtojen vastaista. Etusivulla lukee, että  
Net-Gallery on aina ilmainen.  
Vuosikymmenen puolivälissä Risto muutti Kuopioon, kun oli tavannut sen oikean.  
 
Kortteli, jossa Saarela ja Valavuori asuvat, Johanna ja Elmo alkoivat kutsua rivo-Jossun kortteliksi.  
Joka kerta, kun Johanna ajaa korttelin ohitse, niin silloin Johanna hihkaisee:  
”Mennäänkö kahville rivo-Jossun luokse?”, johon Elmo tuhahtaa: ”Ei kiitos, täytyykö sun aina höpistä 
siitä kahjosta?” Johanna hätkähti ja päätti pitää turpansa kiinni rivo-Jossun korttelin kohdalla. 
Ainoastaan Minean kanssa puhelimessa hän tapaa usein vitsailla Josefiinasta, että kuka on rivo-Jossu 
kakkonen, johon Minea naurahtaa: ”No, sehän olet sä ite!”  

 
Poliisikirjeen Johanna arkistoi vinttikomeroonsa. Hän ei halua näyttää sitä isälle ja äidille, jolloin olisi 
ehkä sydänkohtauksen vaara, että mitä ihmettä tyttö on duunannut, kuten Johanna ajatteli 
arkistoidessaan kirjettä.  
 
Talvella 3014 Johannan harmiksi nettiportaali Europe24:n käyttäjien kotisivupalvelin poksahti eikä sitä 
voinut korjata, kun palvelu on ilmainen.  
Pitkän etsimisen jälkeen Johanna löysi uuden ilmaisen kotisivupalvelun Moontubesta. Sinne hän 
lähetti kertomuksensa PDF-muodossa. Hän huomasi, että tämä sivusto on helpompi ja kaupanpäälle 
kuuluu myös oma vieraskirja sekä helppokäyttöinen blogi.  
 
Johannaa jännitti tuleva Mars kuukausi koska tähän mennessä Elmo on ollut huonolla tuulella 
Februari-Marsissa. Huoli osoittautui aiheettomaksi, sillä kevättalvella 3014 jätkä oli hyvällä tuulella. 
Heistä on tullut hyvät kaverukset. Nyt Elmo vähemmän painostaa viikonloppuisin. Se voi johtua siitä, 
kun Elmo Yrjölä vanhenee ja tulee älykkäämmäksi. Todennäköisemmin johtunee siitä, kun Johanna on 
kertonut hänelle Anatolin ja Karoluksen tapauksista. Elmo ei halua olla samanlainen mulkero.  
Hän pyrkii antaa kyytirahaa. Kun hän joutuu lainaamaan pikku summia rahaa, niin silloin hän joka 
kerta maksaa takaisin viikon sisällä. Elmon hyvätuulisuus johtuu myös siitä, kun Johanna on 
onnistunut liennyttää lemmentunteitaan mutta yhä hän helposti kiihottuu, sillä Elmo on hyvin 
sympaattinen nuori mies. Elmo ei ole narsisti vaan muuten vaan dominoiva. Kun hän on ollut äksy, niin 
pian tulee katumapäälle ja hyvittää äksyilynsä jollain mukavalla tekemisellä kuten Gunwood´s Cashin 
irtosalaatti. Harmi, kun hänen salaattihimonsa iskee silloin, kun Johanna on varattu. Viime aikoina 
Johanna on tanssinut Yrjölän pillin tahdissa ja syynä on mustasukkaisuus Tatjanaa kohtaan, ettei Elmo 
keksisi tekemistä tämän kanssa, kun Johanna on estynyt. Sitä iloa Johanna ei halua suoda 
flirttiperseelle.  
Ehkä Minea ja Viktoria ovat kehottaneet Elmoa ottaa rauhallisesti Johannan kanssa. Viktoria tapaa 
silloin tällöin auttaa Elmoa Zbox pelissä Grand Theft Car. Viktoria on taitava kyseisessä pelissä.  
 
 
 
 



 

Kun Johanna ja Elmo syövät irtosalaattia juna-asemalla, niin joskus he syövät junaratasillan 
alapuolella mutta useammin kuitenkin junaratasillan päällä, kun Elmo haluaa nähdä jokaisen 
luotijunan. Sillan alapuolella on ruskeaa sepeliä, joka huvittaa Elmoa ja tapaa vitsailla, että se olisi 
Johannan kakkaa: ”No Johanna, ei saa olla tuollainen salakakkia!”, johon Johanna: ”Junaratasillan alle 
kakkiminen ei oo miun harrastuksiani!”  

  
Leffailtojen päätteeksi Elmo on mukamas sammuttamassa Johannan kotisivupalvelinta, jolloin 
Johanna hätääntyneenä juoksee eteiseen ja käkättää kuin mikäkin muori. Tämä huvittaa Elmoa ja 
Mineaa. Elmo tapaa filmata takkipuhelimellaan samalla, kun toista kättä pitää kotisivupalvelimen 
ohjauspaneelissa ja laskee lähtö laskennan: ”Yks, kaks. kolme…”, niin pian kameran eteen juoksee 
päätä pahkaa Johanna ja käkättää: ”Elä sammuta, varovasti, ettei tuu onnettomuus…” 
Kerran Johanna laittoi tyhjän keksipurkin palvelimen pääkytkimen päälle, ettei sitä vahingossakaan 
väännettäisiin. Kaverit nauroivat persettään repien keksipurkille. Johanna väitti, että sen sisällä olisi 
irrallisia sähköpiuhoja ja pitää olla varovainen, ettei saisi sähköiskua. Tietenkään kaverit eivät 
tällaiseen usko. Viktoria muistutti, että hänen äitinsä on sähköteknikko, joka voisi katsoa niitä 
sähköjohtoja, johon Johanna: ”Juu, just hän asensi tuon suojakuvun.”, johon kaverit puistelivat 

päätään ja sanoivat yhdestä suusta: ”Sä oot todella hassu!”. 
 
Eräänä Mars lauantaina vuonna 3014 oli Janetten ja Olli-Karin pojan konfirmaatiojuhla.  
Iivari Kivisen rippikirkko on Hämelehdon kirkko, sama kirkko, jossa Jaana-Mari ja Jeesus pääsivät 
ripiltä. Jälkimmäisen rippijuhlaan lemmensairas Johanna ei kyennyt osallistua. Sitä hän on jälkikäteen 
katunut.  
Nyt Johannalla oli lyhyt matka serkun pojan rippikirkkoon, sillä hänhän asuu junaratasillan 
eteläpuolella niin, että hänen tarvitsi vain kävellä junaratasillan alitse, pilareiden välistä. Isä ja äiti olivat 
odottamassa kirkon parkkipaikalla. Hämelehdon kirkon pysäköintialue on Urheilutien ja 
Hunnisalonkadun risteyksessä. Parkkipaikan vieressä on Hämelehdon hautausmaa, jossa lepää 
Anatolin ystävä, Mauno Axelsson. Hän menehtyi narkolepsia kohtaukseen syksyllä 3009. Se oli 
Medvedeville kova paikka ja töissä uhosi, ettei enää koskaan ottaisi kaveriksi narkoleptikkoa.  

 
Itse rippijuhla pidettiin Astan luona, kun siellä on eniten tilaa. Nyt Johanna näki ensimmäisen kerran 
kummisedän tekemän Vattulan ja lapsuuskodin pienoismallin lasivitriinissä. Samassa lapsuuskodissa 
on asunut myös isä ja Kaarlo. Viimeksi siinä asui Epix-vainaa. Epixin aikaan Johanna kutsui taloa 
likaiseksi taloksi, kun se oli suoraan sanoen paskainen.  
 
Vitriinin päällä on Brand Linen katamaraanin pienoismalli, jonka Verneri on itse taiteillut. Johanna ihaili 
kummisetänsä kädentaitoja samalla, kun katui ettei ollut käynyt kummien luona kylässä sedän 
viimeisillä elin kuukausina. Kummitäti lohdutti, ettei siinä mitään sillä kummisetä oli hyvin väsynyt 
loppuajasta eikä hänen ulkonäkönsä ollut kaksinen; suurin osa ihosta oli psoriaasin peitossa.  
 
Callentiellä, Astan luona oli paljon väkeä. Oli muun muassa Astan siskot kuten leskirouva Kaija. Aulis 
Vornanen kuoli 3000-luvun puolivälissä. Nyt molemmat siskokset ovat leskiä.  
Nukkun perhe ei ollut läsnä, kun heillä oli jotain muuta puuhaa. Tätä nykyään Doriksella on jo perhe ja 
asuu Mellilässä. Hän on Johannan kaverilistalla somessa. Tässä kerran, kun Johanna oli 
autoilemassa Elmon kanssa, niin silloin Doris huomasi Johannan ja vilkutti. Johanna ei huomannut, 
kun oli keskittynyt liikenteeseen sekä kaverinsa Pokemon havaintoihin.  
Kuukauden kuluttua oli taas rippijuhla. Tällä kertaa Mikaelan tytär, Josefiina pääsi ripiltä ja kirkko oli 
sama tuttu kuin Iivarillakin.  
Johannasta on mukava, kun vihdoinkin tuli iloisia sukujuhlia niin, ettei aina tarvitse olla Elmon kanssa. 
Kyllä hän viihtyy työkaverinsa seurassa, mutta häntä häiritsee jätkän dominoiva asenne. Jätkä saa 
helposti impulsiivisia päähän pistoja hetken mielijohteesta niin, että alkuperäiset suunnitelmat helposti 
romuttuvat. Onneksi kesken konfirmaatioiden Elmo ei keksinyt mitään.  
 
Viime aikoina Elmo on alkanut pelata Super Pokemon Go mobiilipeliä, joka on melkein kuin 
entisaikojen Pokemon mutta peliä pelataan datakypärän kanssa. Silloin on helpompi jahdata Pokemon 
hahmoja. Muutaman kerran Elmo on pyytänyt Johannaa Pokemon-kuskiksi; apumiehen paikalta on 
helppo jahdata Pokemoneja. Tämä on Johannalle rankkaa, kun ykskaks Elmo saattaa sanoa stop, kun 
havaitsee datakypäränsä visiirissä Pokemoneja.  



 

Autoa ei tietenkään voi pysäyttää noin vain, kun on liikenteen seassa. Kun vihdoinkin Johanna 
hiljentää vauhtia, niin silloin Elmo ärtyy kiroilemaan, että takana on auto. Jos Johanna ajaisi 
kovempaa, niin silloin Elmo missaisi hahmoja.  
Super Pokemon Go on tarkoitettu ulkoiluun, jolloin samalla saisi kuntoilua mutta Elmo fuskaa, kun on 
saanut päähänsä jahdata Pokemoneja autosta käsin.  
 
Josefiina Kivisen rippijuhla oli kotona, Mikaelan ja Akselin luona. He asuvat Isokartanonkadulla, 
Vironmäen ja Hietalan rajalla. Perheellä on lampaankokoinen, vaaleanruskea viihderobotti, jonka 
ohjelmointi vaikutti sekavalta. Akkuluukkukin repsotti puoleksi auki.  
Mikaelan ja Akselin pieni rivitaloasunto oli täynnä vieraita. Onneksi oli kaunis keväinen sää niin, että 
pystyi istua ulkoterassilla.  
Johanna huomasi, ettei enää kiihotu Jeesus-serkusta. Tämä on hieman rupsahtanut ja ennen kaikkea 
tälläkin on lesbon retale avovaimona, kuten Johanna itse mielessään vatuloi, kun loi katseet 
Jeesukseen ja Daniellaan. Heidän välissänsä istui pikku Liam Pingvino. Sitten Johannan katse osui 
Mikaelan ja Akselin nuorimmaiseen, Jasseriin. Liian kaunis poika, kuten Johanna ajatteli ja tunsi, 
kuinka munasolut halusivat aktivoitua. Jasseri on vielä sakkolihaa eli Johanna ei halua puumanaisen 
leimaa, siispä on parempi pitää ajatukset aisoissa, ajatteli hän. Koko Mikaelan perhe on Johannan 
kaverilistalla. Aluksi Jasseri tapasi paljon peukuttaa Johannan postauksia ja se kiihotti häntä. Jätkän 
nimi alkaa kiihottavalla kirjaimella, on Johanna hiffannut. Somen profiilikuvissa Jasseri usein poseeraa 
vähissä vaatteissa niin, että Johannaa ihan hirvittää; ajatella jos pedofiilit äkkäävät hänet. 
Kummallista, kun serkkutyttö ei näy estävän poikansa nettiposeerauksia, on Johanna aprikoinut.  
Mikaelan työ on vankikuljettaja ja kyyditsee vankeja poliisivankilan ja käräjäoikeuden välillä. Vapaa-
ajalla hän pelaa padeltennistä. Forssan Padelhalli on Tallilan teollisuusalueen eteläpuolella, vanhassa 
viljasiilossa. Tämän massiivisen rakennuksen edustalla on Tallilan satama, jossa käy enää muutama 
jokirahtilaiva. Samassa rakennuksessa on myös Punaisen Ristin second-hand, joka muutama vuosi 
sitten muutti Käräjälän pienteollisuusalueelta. Entisissä tiloissa aloitti Hämeen liikennekoulu. 
Akseli on töissä huippumodernissa optikkoliike Älysilmässä, jolla on myymälä Ylicityn Siba-talossa.  
 
Keskiviikko, perjantai ja lauantai alkuilloista Johanna on stressaantunut koska silloin on saunailta. Hän 
ei stressaa saunan tähden vaan, jos Elmo saisi päähänsä haluta Johannan ruokaseuraksi johonkin 
pikaruokalaan juuri kriittisenä hetkenä. Näin on käynyt muutamana kertana, jolloin Elmo jankuttaa, että 
hän hyppäisi saunan yli ja tulisi ruokaseuraksi. Johanna ei voi skipata saunailtaa, kun silloin isälle ja 
äidille tulisi venäläinen työkaveri mieleen. Johannan on pakko pitää takkipuhelimen äänettömänä, ettei 
tekstiviesti ja Voxukka viestiäänet kuuluisi ja sitten vanhemmat luulisivat, että taas se kuriton ryssä 
olisi vauhdissa.  
 
Heti, kun Johanna kuulee Janetten ja Olli-Karin nuorimmaisen nimen, niin silloin hänen ajatuksensa 
assosioituvat tämän kaimaan, Elmo Yrjölään. Myös Elmo Kivinen on yhtä kirppumaisen laiha kuin 
kaimansa Yrjölä. Ainoa ero on se, kun Yrjölällä on riippumaha, muuten tämä ei olisi lihava.  
Molemmat kaimat pelaavat rugbyä. Yrjölä pelaa Forssan Urheiluyhdistyksen Sankarit joukkueessa, 
kun taas Elmo Kivinen pelaa loimaalaisessa Loiball joukkueessa, joka on normaalirajoitteisten 
rugbyseura. Tässä joku aika sitten hän sairastui diabetekseen, ilmeisesti sukurasitus, kun äidillä on 
tämä viheliäinen sokeritauti. Elmolle oli rankkaa, kun menetti ukkinsa. Hän oli ukin poika. Usein hän 
hassutteli Vernerin kanssa. Suurin piirtein samoihin aikoihin myös Elmo Yrjölällä oli rankkaa, kun 
menetti mumminsa ja sen sai Johanna kokea Brexitinä. Toistaiseksi Elmo ei ole tehnyt lisää Brexitejä 
mutta jostain syystä Iivari Kivinen poistui Johannan kaverilistalta, ilmeisesti liiallisten postausten takia, 
on Johanna vatuloinut. Hän ei uskalla kyseenalaistaa sukulaisten Brexitejä.  

Keskiviikkona Johanna menee saunoman puoli kahdeksan maissa. Kello 19 TV Kainuussa on 
päivittäisdraamasarja Uus Päevä, joka kertoo kuvitteellisen pohjoiskainuulaiskunnan asukkaista. Sarja 
inspiroi Johannaa lisätä omaan Salatut elimet kertomukseen otteita kyseisestä sarjasta.  
Lauantaina Johanna menee kylpemään kello 18 maissa, kun koko alkuillan on paljon mielenkiintoisia 
ohjelmia kainuulaisilla tv-kanavilla. Parhaimmat ovat TV Kolome ja Nelkku. Kello seitsemältä lauantai-
illalla Nelkulla on kainuulaisversio vanha kunnon visailuohjelmasta Haluatko miljonääriksi, jonka 
kainuulainen nimi on Halluut sie rikkaaks, jonka juontaa Kainuun hauskin nainen, tasapaksu Jossu 
Pirtinmaa, joka tekee myös aamuohjelmaa kainuulaiselle radiokanava Radio Kainuu Popille.  
 

 



 

Jos näiden ohjelmien aikana Elmo saisi päähänsä, että Johanna voisi tulla ruokaseuraksi, niin silloin 
hän stressaantuu, kun joutuu sanoa ei kiitos, ei tällä kertaa. Silloin iskee Brexit-pelko.  
Joskus Elmo on ehdottanut, että Johanna voisi saunoa myöhemmin mutta se ei oikein käy päinsä, kun 
silloin sähkökiuas joutuu olla pitkään päällä niin, että isälle ja äidille tulisi iso sähkölasku. Tätä Elmo ei 
tule ajatelleeksi.  
Noin tuntia ennen Siivekkääntielle lähtöä Johanna ei uskalla käydä Net-Galleryssa, ettei kaveri saisi 
joutilaan kuvaa. Jos kiistely tapahtuisi yksityis-chatissa, niin silloin olisi isompi Brexit-vaara kuin 
tekstiviestitse. Tuntia ennen saunaa Johanna on alkanut itse mielessään kutsua kriittiseksi hetkeksi.  
Net-Galleryn sijasta Johanna sanelee kertomuksiaan; vuorotellen Aivot toivoa täynnä sekä Salatut 
elimet. Kertomuksia on vaikea päättää, kun jatkuvasti tulee mieleen lisää juttuja. Molemmat 
kertomukset perustuvat hänen elämäänsä. Jessica Stenig on päässyt mukaan ja on nimellä Jesse 
Rocky. Jessie on puolestaan lisännyt Johannaa kuvaavan hahmon omiin kertomuksiinsa ja on nimellä 
Jörgen Kiwi. He molemmat seuraavat toistensa kertomuksia. Mikä hassuinta, molempien 
kaksoisolentojen tarinat pohjautuvat kauas tulevaisuuteen.  
 
Lauantai iltapäivisin Johanna tapaa kuunnella netin välityksellä kaakkoislappilaisen paikallisradion 
tanssimusiikin toiveohjelmaa. Antti ja Annakin tapaa kuunnella samaa ohjelmaa.  
Enää pitkään aikaan Johanna ei ole kuunnellut EBU:n kansallisen Radio2:n ohjelmia 
ulkokainuulaisille, vaikkei vuosiin ole jauhettu Pulliainen-Bulle tapauksesta.  
Lauantaisin kello 14 Johanna kuuntelee autoradiosta Radio2:n kainuulaista ohjelmaa, joka aiemmin oli 
Lauantaitunti mutta tätä nykyään ohjelma on nimetty Pettutarinoiksi. Tämä ärsyttää Johannaa, kun 
tämä on mielikuvituksen puutetta. Lisäksi ohjelmajuontajat ovat amatöörimäisiä sössöttäjiä, jotka 
sekoittavat Hämeen murretta Kainuun murteen sekaan.  
Muutaman kerran vuodessa samalla kanavalla lauantaisin on ulkokainuulainen laulelmakilpailu, jonka 
taso on naurettavan amatöörimäistä. Ulkokainuulaiset muusikot luovat musiikkia koneellisesti niin, että 
sävelet ovat aina samaa jumputusta. Juontajat väittävät, että tällä kertaa olisi tullut ennätysmäärä 
puhelinääniä. Ilmeisesti muusikoiden sukulaisten ja toimittajien tukiääniä.   

 
Johannaa kummastuttaa, kun ykskaks Elmolla onkin aikaa pikaruokaloihin, kun muutama vuosi sitten 
ystävyyskokouksissa hän oli valittanut kahvilan ohjaajan läsnä ollessa, ettei hänellä ole aikaa 
Johannan tekstittelylle, kun on paljon vanhempiensa kanssa mutta nyt herra Yrjölä on paljastunut, ettei 
tämä olekaan vanhempiensa kanssa niin paljon kuin oli väittänyt.  
Johannalla ei ole sydäntä käräyttää herra Yrjölää tästä pikku valheesta, sillä aivan varmasti Markus 
aloittaisi armottoman saarnan ja sitten Elmo rukan maha tulisi kipeäksi, kuten Johanna tapaa pohtia.  
Johanna ajattelee usein Elmoa ja hänen hassuja lausahduksiansa kuten esimerkiksi vittu mikä ääntää, 
saakeli, onko ukkonen tulossa ja olisiko kaupassa kainuulaista juustoleipää.  
 
Leffailloissa Johanna on tarjonnut vierailleen kainuulaista juustoleipää, johon Elmo ihastui ja silloin 
tällöin tämä tapaa pyytää kyydin Hillon K Supermarketiin, jossa sitä useammin myydään. Johannasta 
kuulostaa suloiselta, kun Elmo lausuu sanan juusto, ihan kuin olisi surullinen ja juusto-sana toisi 
lohtua. Minea ja Viktoria eivät erityisemmin piittaa juustoleivästä.  

 
Lukemattomia kertoja Elmo ja Minea ovat yrittäneet houkutella Johannaa mukaan Seinäjoelle. He ovat 
ehdottaneet, että he voisivat mennä Minean kyydissä ja sitten tulla takaisin junalla Turun kautta. 
Seinäjoelta olisi kätevä käydä Oulussa ostoksilla.  
Minea on luvannut järjestää Johannalle oman yöpymishuoneen, ettei tarvitse olla pillusillaan 
kavereiden kesken. Johanna on epäileväinen koska hän ei ole tottunut yöpymään kavereiden luona. 
Suurin kummittelija on hänen iänikuinen silmälasirumbansa. Hän ei ole tottunut mennä nukkumaan 
rillit päässä. Juuri tämän vuoksi koulumatkoilla hän jätti rillit kotiin.  
Silmälasien kotiin jättäminen ei onnistuisi, kun Elmo on kivenkova silmälasien käyttämisestä.  
Johanna tapaa sanoa, että ehkä joskus kesälomalla voisi käydä Seinäjoella, sillä silloinhan siellä olisi 
perinteiset Tangomarkkinat. Tangomarkkinoita ei enää näytetä yhdelläkään tv-kanavalla paitsi tv-
uutisten loppukevennyksissä.  
 
Joskus Minea ja Elmo ovat leikillään ehdottaneet, että he voisivat mennä Johannan kyydissä ja 
kutsuvat tämän pientä Hyundai Elektroa korealaiseksi raggariautoksi.  
Minea tapaa myös kutsua Johannan kyytejä taksi Käräjäläksi, kun tämä kyyditsee paljon Elmoa ja sitä 
ennen Karolusta sekä Anatolia. Minea on monesti kehottanut sanomaan ei kiitos kyytipyynnöille.  



 

Hän ei käsitä, että Elmo on alkanut enemmän ja enemmän pyytää Johannaa Pokemon-kuskiksi. 
Ennen muinoin pyydettiin juoppokuskiksi, on Minea monesti nauranut Johannalle. Kerran viikossa 
Minea tapaa soittaa Johannalle, jotta kuulisi tämän härskin hassuja juttuja. Hän kutsuu leikillään 
Johannaa Rivo-Jossu kakkoseksi.  

 
Oikeasti Elmo ei oikein uskalla mennä Johannan kyydissä Seinäjoelle, kun tämän ajotyyli on niin tai 
näin. Ajoittain mutkittelevaa ja hän saattaa pysähtyä keskellä kiertoliittymää. Näin on muutaman kerran 
käynyt, kun perjantaisin he tekevät viikko-ostokset. Heti kun, Johanna hidastuu huolestuttavasti 
kiertoliittymään, niin silloin Elmo alkaa huutaa: ”Vittu sekopää blondi, takana tulee autoja!” eikä 
kuuntele Johannan selitystä, että hän on varautunut, jos kolmioiden takaa tulevat autot eivät 
pysähtyisi. Kun Johanna yrittää tätä selittää, niin silloin Elmo alkaa reuhata ja hakata autonovea ja 
koelautaa. Silloin Johannalle muistuu mieleen ekaluokan aikainen potkaisu Karl-Peterin auton helmaa.  
Elmo on tottunut olemaan pitkillä automatkoilla Minean kyydissä, joka köröttelee verkalleen ja välillä 
pysähtyy tankkaamaan, sillä hänellä on biokaasuauto.  

 
Aprillin alussa Viktoria ehdotti Johannalle yhden päivän matkasta Terijoen Bordershopiin, joka sijaitsee 
Karjalan ja Venäjän rajalla, pienessä Kuokkalan pitäjässä, jonka Venäjän puoleinen osa on nimellä 
Repino. 
Viktoria Näsi on ottanut selvää, että Three Town Bus Travels järjestää ostosmatkoja Karjalan Terijoelle.  
Viime aikoina Three Town Bus Travels osti pohjoishämäläisen Polkubussin. Usein Santtu Kirkko ja 
Tiina Paasio ovat usein matkailleet Polkubussilla. Kun bussiyhtiöt yhdistyivät, niin silloin Santulta pääsi 
itku ja julkaisi siitä valitusvideon jopa Net-Galleryssa, jossa hän vuodatti kyyneleitä ihan kuin 
Polkubussi olisi elävä olento. Tämä huvitti Johannaa, muttei uskaltanut peukuttaa, kun pelkää Brexitiä. 
Muutaman kerran Santtu ja Tiina ovat poistuneet Johannan kaverilistalta, jolloin seuraavissa 
keilatreeneissä Johanna kyynelsilmin kehotti palata takaisin. Niin he tekivätkin, kun ovat 
hyväsydämisiä. Jossain sisimmässään Johanna tykkää Santusta koska tällä on eroottinen nimi. Hän 
haluaa olla kaikkien Santtujen ja Ninojen somekaveri. Kaikkein mieluiten hän haluaisi kaverilistalleen 
Korjaajaryhmän ohjaaja Santtu Vuoren mutta tämä ei hyväksy kaveripyyntöä koska ohjaajien 
ohjesäännöt kieltävät olemasta duunareiden somekaveri. Tämä siksi, jotta vältyttäisiin jääviydeltä. 
Anton-Kari tekee poikkeuksen, kun ennen ohjesääntöä oli ehtinyt tulla Johannan ja Anatolin 
somekaveriksi eikä kehtaa poistua näiden kahden sympaattisen duunarin listoilta. Monesti Simo ja 
Kullervo ovat kehottaneet kollegaansa poistua Johannan ja Anatolin listoilta. Anton lupaa tehdä niin, 
muttei kuitenkaan viitsi poistua. Mitäpä turhaa, kuten hän on monesti ajatellut.  

 
Johannasta oli Viktorian ideassa munaa. Parempi idea kuin käydä jossain homeisessa Seinäjoella, 
kuten hän asiaa vatuloi. Turistibussi menee Karjalankannaksen läpi Terijoelle.  
Tätä nykyään Karjalaan mennessä ei tarvita viisumeita eikä passeja mutta passi on hyvä pitää 
mukana, jotta tarvittaessa voisi todistaa henkilöllisyyden. Ilmastopakolaisten määrä on lisääntymässä. 
Kaukoidässä alkaa olla niin kuuma, ettei siellä Erkkikään viihtyisi.  

 
Johannalla on upouusi Euroopan Federaation passi, jossa on Global Unionin tunnukset.  
Talvella hän kävi poliisilaitoksen reseptiossa uusimassa passinsa siltä varalta, jos vanhempien kanssa 
kävisi Kanarian saarilla.  
Syksyllä ja talvella Johanna on useita kertoja käynyt poliisilaitoksella; ensin juoppoakan ja sitten 
Josefiina Saarelan takia. Sitten vielä passinuusiminen. Joka kerta Johannan mielessä pyörii se 
isorintainen rikoskyttä. Häntä tekisi mieli käydä kiusaamassa Jaana-Olgaa mutta sitä hän ei uskalla, 
kun rikostutkijan härnääminen olisi raskauttava asianhaara.  

 
Muutama vuosi sitten Forssan avun duunarit kävivät tutustumiskäynnillä poliisilaitoksella, jolloin 
opasrobotti esitteli taloa. Silloinkin Johannaa jännitti, jos tuttu rikoskyttä tupsahtaisi esiin ja tervehtisi 
häntä nimeltä, jolloin työkaverit ehkä ihmettelisivät, että miksi rikostutkija tuntee hänet. Rikoskytästä ei 
näkynyt vilaustakaan.  
Duunarit kurkistivat vapaina oleviin putkiin sekä saivat istua ihka oikean poliisiauton sisällä. Johanna 
filmasi multimediakamerallaan, jotta saisi materiaalia kertomuksiinsa. Ei joka päivä ole mahdollista 
ikuistaa poliisilaitoksen sopukoita.  
 



 

 
Myös Minea ja Elmo innostuivat Terijoen ostosmatkasta. Minea lupasi soittaa Three Town Bus 
Travelsille ja ottaa selvää aikatauluista ja hinnoista.  

 
Aprillin puolivälissä Johanna ehdotti Viktorialle ja Minealle, että he ostaisivat Elmolle 
syntymäpäivälahjaksi lahjakortin johonkin suurmyymälään, koska he olivat ostaneet sellaisen 
hänellekin. Tytöistä se oli hyvä idea ja ostivat yhdessä 200 euron lahjakortin Hän & Mari 
vaatekauppaan. Siba-talossa on Forssa-Jokioisten seudun suurin myymälä.  
 
Tänä vuonna Elmon syntymäpäivä on pitkänäperjantaina eli hän saa bilettää pitkään. Samana 
päivänä he söivät jälleen O´leary´s ravintolassa, jolloin Johanna maksoi oman osuutensa lahjakortista 
Minealle. Oli tarkoitus, että Uunokin olisi ollut mukana ravintolassa mutta viime hetkellä perui, kun 
mieluummin haluaa mennä vanhempiensa kanssa mökille. Kiukkujen mökki sijaitsee Roineen 
rannalla. Hän päätti lähteä ravintolan sijasta mökille, kun huomasi, että viikonloppuna tulee olemaan 
aurinkoista ja lämmintä.  
Kuten saattaa arvata, Elmo ei ollut kovin mielissään, kun kollega perui ravintolaillan. Hän oli ehtinyt 
varata pöydänkin. Oli tarkoitus, että viimeinkin Karolus tulisi mukaan mutta myös hän perui viime 
hetkellä, kun Elmo kielsi Johannaa hakemasta eikä Julius sitten saa tulla mukaan. Ilmeisesti Karolus 
ajatteli, että Johanna hakisi hänet mutta Elmo osaa jo ajatella herra Anttilan järjen juoksun.  
Elmo ei myöskään halua pikkuipanoita ravintolaan, vaikka sinänsä pitää kovasti lapsista. Jos Julius 
olisi mukana, niin silloin ei oikein pysty kertoa härskejä vitsejä, vaikka Julius on jo teini-ikäinen eli 
aivan varmasti jo tietää paljon tuhmia vitsejä.  
Karolus pahoitti mielensä ja päätti haistattaa pitkät Elmolle.  
 
Ninolla ei ollut vara aterioida näin kalliissa ravintolassa eikä hänen vanhempansa antaneet lupaa 
koska kyseessä oli dominoiva Elmo. Tätä Elmo ei käsitä, että mitä väärää hän on tehnyt. Hän 
tarkoittaa olla reilukaveri ja menee myös reilusti yli.  

 
Ravintolaan tuli vain Johanna, Elmo, Minea ja Viktoria sekä kaksi loimaalaista kaveria; Maarit ja Jessi-
Tatjana. Jessi on adoptiolapsi Afrikasta. Hän osaa sujuvaa suomea ja Hämeen murretta. Maarit on 
oikea hevityttö, jolla on pikimusta tukka.  

 
Ravintolailta oli onnistunut. Johanna söi vahvasti maustettuja lohikäärmeen siipiä. Kyseessä on 
keinotekoisesta lihasta valmistettuja suikaleita, jotka on nimetty lohikäärmeen siiviksi koska 
kyseessähän on keinotekoista lihaa eli satuhahmo. Aluksi Johannalla oli ennakkoluuloja, kun oletti 
lihan maistuvan kalalta, kun nimessähän kummittelee sana lohi. Kalan sijasta lihassa oli kanan ja 
naudan välimuoto.  
Elmo ihmetteli Johannan ruokavalintaa koska se on oikeastaan eturuoka. Johanna valitsi sen 
tarkoituksella koska eturuoka on halvempaa, sillä hän ei omista kovin isoa kukkaroa.  

 
Lauantai-illalla Minea, Viktoria ja Matlena söivät samassa ravintolassa, koska viimeksi mainittu ei ollut 
läsnä pitkänäperjantaina. Hän ei enää siedä Elmon läsnäoloa.  
Elmo pahoitti mielensä, kun ei saanut olla mukana lauantainakin ja tunsi itsensä yksinäiseksi ja 
hylätyksi. Hän lähetteli ääniviestejä Johannan takkipuhelimen Voxukkaan, että tämä tulisi pitämään 
hänelle seuraa. Johanna ei voinut olla seuraneitinä, kun saunailta pukkaa päälle.  
Johanna on asentanut ensimmäiseen älytakkipuhelimeensa pikaviestisovellus Voxukan, kun sellainen 
on Elmollakin. Siitä näkee kaverin sijainnin. Näin Johannan ei tarvitse udella, että missä idoli on. Elmo 
ei tykkää utelias tuuteista.  
  
Elmo jankutti niin pitkään, että Johanna stressaantui ja pahoitti mielensä. Hän kevensi sydäntään 
tekstiviestitse Minealle, joka lohdutti pelokasta Johannaa, ettei tarvitse välittää Elmon jankutuksista 
sillä tämä rauhoittuu nopeasti ja kertoi, että myös hänellekin Elmo lähettelee paljon tekstiviestejä, että 
tämä hyppäisi ravintolaillan yli ja tulisi tämän luokse. Minea ei pelkää tippaakaan herra Yrjölää mutta 
senkin edestä Johanna pelkää ihan tosissaan. Johannalle Elmo on todellinen karhu.   
 

 



 

Muutama vuosi sitten Minea oli valittanut Elmon käytöksestä tämän äidille, jolloin jätkä oli erittäin 
pahalla tuulella ja teki Minealle Brexitit. Muutaman viikon kuluttua palasi takaisin kaverilistalle ja pyyteli 
anteeksi. Minea on varoittanut Johannaa valittamasta Elmon vanhemmille koska tämä ei sietäisi jätkän 
reaktiota.  
Tällä kertaa Elmo ei poistanut ketään kaverilistalta. Elmo pelkää ja rakastaa Mineaa yhtä paljon kuin 
Johanna rakastaa ja pelkää Elmoa. Minea haluaa olla vain kaveri kaveripohjalta. 
 
Seuraavana päivänä oli jokavuotiset leiju- ja potkulauta päivät Biken edustalla.  
Johanna ilmoitti selkeästi Elmolle, että tänä vuonna jättäisi kyseisen happeningin väliin koska haluaa 
mieluummin ottaa aurinkoa Siivekkääntie kuudessa, kun on vuoden ensimmäinen hellepäivä ja 
toiseksi häntä ei tapahtuma oikein kiinnosta, kun ei omista leijulautaa eikä moottoripyöriä. Potkulauta 
hänellä on, muttei ole kiinnostunut uuden ostamisesta. Johannan Tunturi merkkinen potkulauta on 
ostettu muutama vuosi sitten keskustan Karoliinan pyöräkaupasta. Ihan muutaman kerran hän on 
potkitellut töihin. Kerran hän esitteli potkulautaansa Ninolle, kun siinä on polkupyörä- ja urheilukaupan 
logo; Karoliinan pyöräkauppa. Myymälän nimi huvitti Ninoa, kun siitä hänelle tulee mieleen Johannan 
hassuttelut Tatjanan kanssa. Enää Nino ei muista, että samanniminen on myös Karoluksen exä.  
 
Johannan onneksi kaverikaan ei halunnut leiju- ja potkulauta päiville. Elmo kierteli Ylicityn 
suurmyymälöissä Minean ja Viktorian kanssa.  
Iltapäivällä Elmo ehdotti Johannalle tekstiviestitse, jos tämä tulisi Ylicityn kauppakeskukselle 
rupattelemaan, kun hän ja tytöt syövät sunnuntailounasta. Johanna vastasi, että oli hetki sitten syönyt 
grillattua lihaa ja nyt mieluummin ottaisi aurinkoa. Vielä silloin Elmo ja Minea olivat Viktorian luona 
saman kadun varrella, mutkan takana. Siellä Elmoa kiehtoo Näsien poreallas, jossa hän porskutteli ja 
kulutti aikaa, kunnes Viktoria olisi valmis lähteä Ylicityn kauppakeskukselle.  
Elmo myös ehdotti, että Johanna voisi tulla Viktorian luokse polskimaan porealtaaseen, kun on saman 
kadun varrella tai jos hän tulisi tyttöjen kanssa moikkaamaan häntä. 
Johanna vastasi stressisenä vakiorepliikin; Äh, sen tietäköön katti, faija ja mutsi ovat myös alasti… 
johon Elmo vastasi; Mahtavaa, sillä mä pidän alastomista ihmisistä! 
Johanna vierastaa työkavereita Siivekkääntie kuudessa ja syynä on iänikuinen silmälasirumba. 
Erityisesti Elmo kyseenalaistaisi rillittä ujeltamisen.  

 
Johanna oli lukemassa Turun lukulaitelehteä, jonka jälkeen alkoi lukea rikosromaanilukulaitetta, jonka 
hän oli ostanut Sassnitzin risteilyllä vanhemmilleen ja sen vuoksi lukulaitekirja on heidän varastonsa 
hyllyssä. Samassa hyllyssä on myös viininpunainen lukulaite; Kuinka voit elää paratiisissa maan 
päällä. Lukulaitteen Kiviset saivat Lappeenrannassa jehovalaisnaapurilta. Johanna on ainoa, joka on 
silmäillyt lukulaitetta, yleensä hän lueskelee sitä saunassa, kun on yksin. Hän ei uskalla julkisesti sitä 
lukea koska silloin isä ja äiti voisivat luulla hänen pamahtaneen jehovalaiseksi. Johanna on vain 
utelias, että kuinka Jehovan todistajat näkevät maailman kaikkeuden. Johanna toivoo, ettei isä ja äiti 
heittäisi sitä roskiin.  
Sellainen vaara on olemassa, sillä Anna ja Antti inhoavat Jehovan todistajia koska sehän on suljettu 
lahko. Johanna lukee kyseistä lukulaitetta, jotta saisi ideoita kertomuksiinsa.  

 
Auringonoton jälkeen äiti auttoi tytärtään ajamaan kainalokarvat lasertrimmerillä. Kyseessä ei ole yhtä 
vahva laser kuin laserleikkureissa mutta tälläkään laitteella ei pidä osoittaa pitkiä aikoja kohti ihoa tai 
muuten lasersäde porautuisi ihosta läpi. Laserkäsittelyn jälkeen pitää välttää hetkisen auringonvaloa, 
ettei iho ärsyyntyisi ja juuri siksi lasertrimmauksen tulee tehdä auringonoton jälkeen. 
Lasertrimmauksen jälkeen Johanna kävi suihkussa ja sitten joi iltapäiväcappuccinot rinnat paljaina. 
Hänestä tuntuu ihanalta, kun läskirumba on hieman hellittänyt. Sitten hän pukeutui hitaasti; ensin 
housut ja viimeiseksi paita.  
Sitten hän lähti kotiin. Autossa hän laittoi automaattiohjauksen päälle, jotta voisi pirauttaa Elmolle, että 
ovatko he yhä Ylicityssä. Tämä vastasi, että he ovat parhaillaan ruokailemassa Sedimenttitalon 
aularavintolassa.  
Johanna päätti käydä rupattelemassa kavereidensa kanssa ja samalla kuulisi Terijoen ostosmatkasta. 
 
Elmo ja tytöt söivät salaattiruokaa aularavintolassa, sama, jossa oli aiemmin Burger President. 
Johanna on alkanut itse mielellään kutsua Elmoa salaattipojaksi sekä ukkospojaksi koska tämä pelkää 
ukkosta. Ukkospoika nimine sopii erittäin hyvin koska hermostuessaan tämä on kuin ukkonen.  



 

 
Elmo ilahtui, kun Johanna ilmestyi ravintolaan. Johanna vitsaili, että kyllä vanha pässinpääkin oppii 
tulemaan kavereiden luokse. Elmosta kuulostaa koomiselta, kun Johanna itse kutsuu itseään 
pässinpääksi. Muutaman kerran keilailussa, kun Elmokin on ollut läsnä, niin silloin hän on kutsunut 
Johannaa pässinpääksi, kun tällä tulee liikaa epäonnistumisia. Kyllä Johanna on melko hyvin oppinut 
keilaamaan mutta yhä on paljon opittavaa. Käsivarsi tahtoo olla koukussa ja selkäkin kyyryssä ihan 
kuin olisi menossa nukkumaan, kuten Virve tapaa sanoa.  

 
Joka vuosi kevättalvella, Marsissa, on lisensioimaton keilakilpailu Lopissa, johon Johannakin tapaa 
osallistua.  Tänä vuonna Johannan keilapallo hajosi lopullisesti, se, jonka hän sai Uunolta. Pallo 
halkesi keiloihin törmätessä, jolloin tuli täyskaato. Takaisin tuli puolikas pallo. Loppu ajan hän keilasi 
lainapallolla eikä hiiskunut sanaakaan keilahallin henkilökunnalle, että keilojen takana on keilapallon 
puolikas koska silloin saattaisi saada nuhteita, kun oli pelannut rikkinäisellä pallon paskalla. Toisen 
puoliskon Johanna sujautti keilalaukkuunsa.  
Ennen kilpailua kotona äiti oli yrittänyt paikata keilapallon halkeaman Plastic Paddingilla mutta se ei 
pitänyt. Matkalla Loppiin keilayhdistyksen vuokraamassa minibussissa Johanna näytti korjattua palloa 
Ninolle ja Uunolle. He totesivat, ettei tuollaisella pysty pelata, tokkopa olisi edes luvallista. Johannaa 
hieman jännitti, jos jätkät estäisivät häntä pelaamasta korjatulla pallolla. Johannan onneksi näin ei 
käynyt.  
Johanna sijoittui Lopissa jonnekin puolivälin paikkeille lisensioimattomien luokassa. Kotiin matkalla 
hän kertoi jätkille, että keilapallon puolikas jäi Lopin keilahallille keilojen sekaan. Uuno puisteli 
päätään, kun itse on tarkka pallonsa kunnosta. Ennen kilpailuja sekä niiden jälkeen hän tapaa 
suihkuttaa pallonsa puhtaaksi, ettei toisille keilaradoille tulisi vierasta öljyä. Johanna väittää tekevän 
samoin, muttei tee. Hän haluaa katsoa, jos vieraasta öljystä olisi haittaa.  
 
Seuraavissa keilatreeneissä Johanna pelasi keilahallin palloilla. Hän valitsee pallonumero kymmenen, 
kun se tuntuu sopivan painavalta.  
Uuno kehotti ostaa uuden pallon Jokioisten keilahallilta, jossa on seudun ainoa keilamyymälä. 
Johannalla ei ole vara ostaa tuhansien eurojen palloa. Hänelle saa välttää lainapallot. Uunon on 
vaikeaa käsittää, ettei kaikki ole yhtä rikkaita kuin hänen perheensä. Uuno on syntynyt kultalusikka 
suussa. Tämäkin ujostuttaa Johannaa. Hän ei oikein uskalla kytkeä charmia päälle, ettei vain 
kalantarjoaja luulisi hänen olevan heidän rahojensa perässä. Niin ei asia ole mutta joskus Johanna on 
vatuloinut, että ehkä olisi hyödyllistä mennä naimisiin Uunon kanssa ja maistelee itse mielessään; 
Johanna Kiukku. Ei yhtään hassumpaa mutta huvittavalta kuulostaa. Kyllä Johanna on silloin tällöin 
pahalla tuulella, varsinkin kun vanhemmat huomauttavat jostain asiasta, niin heti hän alkaa kiukutella 
ja sähistä.  
 
Eräänä kevätpäivänä Anna ja Antti vinkkasivat tyttärelle, että Pelastusarmeijan second-handissa olisi 
kaksi keilapalloa halvalla; 200 euroa. Johanna kiinnostui ja kävi katsomassa. Yksi palloista oli hänen 
mieleensä eikä siihen tarvitse edes porauttaa sormenreikiä, kun omat nakkisormet uppoavat hyvin, 
ajatteli hän. Pallo on väriltään musta eli klassisen värinen. Hän ostaa rapsautti pallon.  
Nyt hänellä on taas oma keilapallo niin, että säästää kympin keilapallon vuokrassa.  
Uuno suunnittelee uuden keilapallon ostamista, kun vanha alkaa olla kulunut ja koloinen. Hän aikoo 
katsoa vielä muutama vuosi ennen kuin tilaa uuden venäläisestä keilatukusta. 
 
Kaikkea tätä Johanna itse mielessään ajatteli samalla, kun kaverit söivät salaattiruokiaan.  
Kun Elmo ja tytöt olivat syöneet valmiiksi, niin silloin he menivät Johannan luokse tutkimaan  
Three Town Bus Travelsin lukulaite-esitettä. Minea otti ylös puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet ja 
aikoo joku päivä ottaa yhteyttä bussiyhtiöön ja tiedustella Terijoen matkasta. He päättivät tehdä 
ostosmatkan Juli kuussa.  

 
Kun Elmo ja tytöt olivat poistuneet Johannan asunnolta ja olivat talon takana Jormankadulla, jonka 
varrella oli Minea auto, niin silloin Viktoria hoksasi, että hänen takkipuhelimensa oli unohtunut 
Johannan sohvalle. Elmo soitti Johannalle ja kehotti heittää sen parvekkeelta, kun Viktoria läskeineen 
ei jaksanut tulla hakemaan. Niin Johanna tekikin. Johanna heitti niin, ettei takkipuhelin menisi 
alakerran Masin parvekkeelle, jolloin olisi vaikea sitä hakea.  

 



 

Muutaman kerran, kun Masi soittaa musiikkia kovalla, niin Johanna on soittanut tämän ovikelloa mutta 
tämä ei avaa ovea. Jos avaisi, niin silloin tämä on saakelin pahalla päällä ja kasvoilla possunpuna. 
Ajatella, jos hänen parvekkeellensa tippuisi jotain, niin sen olisi vaikea hakea, kun jätkä ei ehkä avaisi 
ovea.  
 
Aprillin lopulla, eräänä maanantaiaamupäivällä Forssan apulaiset kävivät tutustumiskäynnillä 
osuuskunnallisessa kauppapuutarhassa, joka sijaitsee Loimijoen länsipuolella, eteläisessä vanhassa 
Forssassa. Kauppapuutarha on nimeltä Tervomaa. Puutarhurin kertoman mukaan nimi tulee 
muinaisesta forssalaislaulajattaresta. Vanhan Forssan keskustassa on laulajattaren näköispatsas. 
Opas kertoi, että hän itse on sukua laulajatar Jonna Tervomaalle eli puutarha on kulkenut suvussa.  
Puutarhalla viljellään erilaisia maustekasveja. Siellä viljellään myös lääkekannabista. Kannabisviljelmiä 
opas ei näyttänyt vierailijoille koska se on salaisuus, ettei narkomaanit saisi vihiä, sanoi opas, 
vanhahko nainen, näytti kannabislehteä, jota sai haistella.  
 
Puutarhalle mentiin invataksin minibussilla, samalla, jolla Kaapo Molotov käy töissä. Hän asuu tällä 
hetkellä lapsuuskodissa. Se oli hänelle kova paikka, kun PA teki bänksit.  
Kaapo yrittää etsiä isänsä kanssa omaa asuntoa, asunto, joka olisi sovellutettu liikuntarajoitteiselle.  
Töissä muutaman kerran viikossa Kaapo harjoittelee seisomista, jotta jalat vahvistuisivat ja toivon 
mukaan voisi jättää pyörätuolin ja alkaa käyttää rollaattoria. Tämä on pelkkää toiveajattelua mutta 
hänen hartain toiveensa saattaisi toteutua, jos jaksaisi sisukkaasti seisontaharjoitteluja. Tässäkin 
asiassa sydän on toivoa täynnä.  
Kaapon lapsuuskoti on Loimijoen länsipuolella, Suvituulentiellä, Karhulaakson omakotialueella. 
Kaupunginosa sijaitsee Salomäen ja Vanhan Forssan välissä.  

 
Nyt noin vuoden Forssan avussa on kokoontunut videoreseptiopintopiiri, jota vetää Kansalaisopiston 
videokuvaaja, lihaksikkaan tukevahko suuririntainen Sirkka Kallela ja avustaja, hintelän oloinen Sussu, 
sama nainen, joka asui Suffeli Anttilan kanssa. Suffeli menehtyi edellisen vuosikymmenen puolivälissä 
sisäisiin verenvuotoihin.  
Sirkka ja Sussu ovat hyvin humoristisia, ehkä liikaakin, sillä moni toimintarajoitteinen pitävät heitä ihan 
pilkkanaan. Muun muassa Lasse tapaa heti, kun Sirkka tulee Forssan apuun, naurahtaa: ”Sirkat 
astukoot pois!” Sirkka vain myhäilee, kun on humoristinen ja tietää Lassen olevan toimintarajoitteinen.   

 
Opintopiiri alkoi syksyllä tehdä muffinireseptivideota, joka tallennetaan reseptivideolaitteisiin, jotta 
leivontahetkellä olisi helppo katsoa kuinka tehdään oikein makoisat muffinit. Forssan avun aikaisempi 
muffinireseptivideo oli sekava ja kamera heilui kuin haavanlehti.  
Sirkka ja Sussu pistivät tuulemaan ja opettivat videokuvaamisen aakkoset suunnitteluvaiheesta 
valmiiseen videoon.  
 
Alusta asti Johanna ei ollut mukana mutta vuoden alussa hän liittyi mukaan, kun vapautui paikka. 
Syksyllä opintopiirissä oli mukana Sylvester Delors, joka erosi opintopiiristä, kun ei malttanut odottaa 
videon valmistumista.  
 
Silloin tällöin robottihuoneessa Sylvester tapaa säkättää Johannalle muun muassa Pedrasta, että 
kuinka hän vihaa mulkeroa yli kaiken, kun tämä pakkautuu seuraan. Pedra asuu samassa 
ryhmäasuntolassa kuin Sylvester ja kaiken kukkuraksi samassa rapussa. Sylvester on lähtöisin 
Kainuusta ja sen vuoksi usein säkättää huonolla Kainuun murteella, kun on unohtanut sanoja. Usein 
ohjaajille hän mainostaa ulkokainuulaisille tarkoitettua Radio Pettua. Johannaa ei tämä julkisen 
palvelun kanava voisi vähempää kiinnostaa koska osa juontajista ovat puolikielisiä ja sekoittavat eri 
murteita, miten sattuu. Johanna tapaa silloin tällöin mainostaa Sylvesterille Radio Poolian 
nettilähetyksiä sekä Kainuun suurinta kaupallista uutisradiota. Kyseessä on Poolian kaltainen 
viihteellinen ajankohtaiskanava, Radio Napa. Heti kun Pooliassa tulee ärsyttävä S-L Safetyn mainos, 
niin silloin Johanna alkaa kuunnella Radio Napaa. Harmi vaan, kun myös siinäkin on saman vartiointi- 
ja turvallisuusfirman mainoksia niin, että vuoron perään kuuntelee molempia.  
Muuten nämä kaksi radiokanavaa ovat hyviä. Muutaman kerran Johanna on lähettänyt 
sähköpostiviestejä Radio Navan studioon, että he poistaisivat S-L Safetyn sekä sen tytäryhtiö Verisure 
Directasin mainokset mutta huonoin tuloksi. Johanna toivoo hartaasti, että S-L Safety menisi 
konkurssiin tai joku toinen firma ostaisi paskan.  



 

 
Myöhäissyksystä kun muffinireseptivideo valmistui, niin silloin Korjaajaryhmä ja Café Suner saivat 
kunnian koe leipoa reseptin mukaan ja sitten huomauttaa, jos olisi epäselvyyksiä.  
Elmo huomasi, ettei videolta saa selvää, että pitääkö muffineihin lisätä kylmää vai lämmintä vettä, 
niinpä Sirkka lisäsi videoon kuvatekstin; Kylmä, Cold.  
Joskus Sirkka on liian ärsyttävän pedanttinen, Kivisten sisäpiirislangilla kivenkiva ihilisti.   
 
Johanna päätti aloittaa opintopiirissä, jotta tulisi vieläkin paremmaksi kuvaajaksi. Olisi kiva, jos Kivinen 
Areenan videot olisivat ammattitaitoisesti kuvattuja.  

 
Kevätkaudella opintopiiri alkoi tekemään täytekakkureseptivideota. Siitä osoittautui muffinivideota 
haastavammaksi koska ensin pitää tehdä kakkupohja ja sitten koristelu. Kuinka filmataan 
helppotajuinen video kakkupohjan teosta ja sitten vielä koristelusta, pähkäili Sirkka ja Sussu. Anton-
Kari vieressä teki muistiinpanoja.  

 
Filippa hiffasi uuden sisäpiirislangisanan kakun koristelulle; kakutus. Sirkka oikein ulvoi riemusta. 
Johannan mielestä sana on harhaanjohtava, kun sen voi käsittää naamaan lätkäämistä, Savossa 
kakun naamaan heittämistä kutsutaan huumoriksi. Tämän Johanna kertoi opintopiiriläisille, jolloin 
Sirkka nauroi rinnat hytkyen: ”Sun naamaan pitäisi heittää tuhat kakkua!” 

 
Opintopiiriin kuuluu Johannan ja Filippa lisäksi kaksissa kymmenissä oleva Elias Rautapolku-Torstila, 
joka aloitti Forssan avussa vähän ennen joulua. Hänellä on kultaiset hammasraudat, jotka inhottavat 
Johannaa mutta muuten Elias vaikuttaa kiihottavan suloiselta, ainakin Johannan mielestä mutta 
hammasraudat, kuten Johanna tapaa itse mielessään vatuloida. Miten suudella jätkää, jolla on 
hammasraudat? Tätä hän ei sano ääneen, ettei vain Elias pahoittaisi mieltään. Eliaksessa on ripaus 
tursaketta, tursakkeen ulkonäkö ja ihilistisen tiukkapipoisia kujeita, kuten Johanna tapaa pohtia, kun 
ujosti vaivihkaa vilkuilee Eliasta. Se jokin häntä kiehtoo jätkässä niin, että munasolu tahtoo aktivoitua, 
kun hän katsoo jätkää. Saattaa olla se oikea, varsinkin sitten kun tämä on poistanut hammasraudat, 
kuten hän vatuloi. Teini-iässä myös Johannalle ehdotettiin hammasrautoja mutta hän ei suostunut, kun 
ei halua näyttää rautahampaalta. Eliaksen kohdalla hänen sukunimensä on erittäin osuva; 
rautahampainen Rautapolku.  
Johanna itse mielessään pohtii, että kumpi on suloisempi; Jessica vai Elias? Eliakselta hän saisi 
munaa mutta Jessicalta sitä olisi vaikea saada, kun tällä ei ole sellaisia oheisvarusteita.  
 
Johanna tapaa silloin tällöin vitsailla ja kujeilla Eliakselle, jotta herättäisi huomiota sekä kokeilla kepillä 
jäätä. Hän on alkanut kutsua Eliasta Eelikseksi. Kyseisen liikanimen Johanna muistaa kuulleensa, jo 
Lappeenrannassa asuessa. Silloin herkku-Backmanin kaveri oli nimeltä Elias Keskisarja, jota Nino 
kutsui Eelikseksi. Silloin Johannasta tämä tuntematon Eelis vaikutti kovalta jätkältä. Nyt Johanna alkoi 
kutsua uusinta työkaveriaan tällä kiihottavalla liikanimellä.  
Elias on hyvin humoristinen ja kärsivällinen. Hän vastavetoisesti kutsuu Johannaa Pohannaksi.  
 
Eliaksesta ja Johannasta ehkä voisi tulla hyvä pari, kun molemmat ovat melkoisia vekkuleita. Eliasta 
huvittaa, kun Johanna haroo sormillaan nenänpäätä ja sen alustaa. Näin Johanna tekee, kun on 
pursuavan iloinen, varsinkin silloin kun ohjaajat lukevat ääneen hänen kertomustansa. Elias on yksi 
innokkaimmista kuuntelijoista. Esa on hieman kateellinen, kun Johanna selvästi näyttää innostuvan 
uusimmasta tulokkaasta. Esa ja Elias ovat yhtä laihoja sekä melkein yhtä pitkiä. Esalla on 
mustanruskea lyhyeksi leikattu tukka, kun taas Eliaksella on samanlainen mutta vaalea frisyyri, jossa 
on pienoisia kiharoita.  
 
Elias vaikuttaa aralta ja ujolta, semmoinen mystisen rauhallinen, kuten Johanna tapaa pohtia samalla, 
kun istuu maanantaikokouksessa. Silloin näkee jokaisen duunarin pärstät. Häntä etoo Anatolin 
naamakerroin, jopa enemmän kuin Esan pärstä. Johanna alkaa tottua Kaapon lättynaamaan, 
hänessäkin on se jokin, vaikka jätkä on jatkuvasti pahalla tuulella.  
 
Johannaa huvittaa Eliaksen erikoinen keräyskohde; avainkorttiniput, jotka tämä on ripustanut 
vyötärölleen. Kävellessä avainkortit kilisevät ihan kuin vartijoiden avainniput. Myös opintopiirin Sirkka 
on monesti ihmetellyt Eliaksen avainkorttinippukokoelmia.  



 

Opintopiirissä Elias saa kunnian pidellä leivontatarvikkeita videokameran edessä. Sirkka ja Anton-Kari 
tapaavat kutsua Eliaksen käsiä filmaattisen upeiksi, jotka tulisi kulttuuri merkitä. Sirkka on päättänyt, 
että ainoastaan Eliaksen kädet pitää olla reseptivideoissa esillä, ettei katsoja ihmettelisi, että miksi 
toisessa otoksessa on erinäköiset kädet.  

 
Samoihin aikoihin Eliaksen kanssa myös Korjaajaryhmässä aloitti uusi duunari, joka on Eliaksen paras 
kaveri, Erkki Polkkaräme eli Laajamiehen kaima. Jotta vältyttäisiin sekaannuksilta, niinpä 
Polkkarämettä alettiin kutsua Erkki Peeksi sekä P-Polkaksi. Laajamiehelle ei oikein uskalla antaa 
liikanimeä, kun tämä on tuulella käyvä mutta Polkkaräme on hyvin humoristinen ja jopa flirttiperse. 
Hän itse kutsuu itseään tyttöjen väärinkäyttäjäksi ja tyttöhulluksi.  
Elmo alkoi kutsua Polkkarämettä Polokaksi, joka ilahduttaa Johannaa koska liikanimi vaikuttaa 
kainuulaiselta, vaikkei jätkä ole Kainuusta. Johanna itse alkoi kutsua Erkkiä Erkaksi. 
Monesti ruokatunneilla Erkki ja Elias nauravat persettään repien Johannan antamille liikanimille. Kun 
Erkki nauraa, niin nauru tarttuu Eliakseen. Erkki on hyvin näkyisä aivan kuten Elmokin.  
 
Erkki ja Elias alkoivat vitsailla Johannalle, että Erkka ja Eelis ovat taivaassa ja kutsuvat oikein urakalla 
Johannaa Pohannaksi.  
 
Johannaa kiihottaa Erkki Polkkarämeen ulkonäkö koska tällä on pornomaiset silmälasit, juuri sellaiset 
jollaiset ovat usein miespuolisilla pornotähdillä. Tätä hän ei uskalla sanoa kahvilassa koska silloin 
todennäköisesti Elmo tuhahtaisi, ettei tuota sanaa saa lausua kahvilassa. Elmo itse kutsuu 
pornofilmejä ja pornolukulaitteita P-filmeiksi ja P-lukulaitteiksi.  
 
Johannasta Erkka on Eelistä seksikkäämpi. Se johtunee siitä, kun tämä on rohkeampi.  
Erkin suuri miinus on Johannan mielestä tämän liiallinen lapsellisuus. Kyllä Johanna itsekin on yhä 
lapsellinen, muttei halua sitä myöntää. Johannaa osittain kiihottaa Erkki Laajamies, ehkä jätkän 
pyöreys kiihottaa, on Johanna monesti itse mielessään vatuloinut. Muuten Laajamies on täystursake, 
oikea vetelys, joka usein mököttää kahvilan sohvalla ja tällä on jatkuvasti mukana henkilökohtainen 
ihmisavustaja, sillä hänellä on paha narkolepsia. Myös Polkkarämeellä on sama vaiva mutta se on 
hyvän lääkityksen ansiosta kontrollissa.  
Laajamiestä ei ilkeä näyttää vihkipallin päällä, kuten Johanna tapaa itse mielessään vatuloida ja ehkä 
Polkkaräme olisi vihkipalliystävällinen.  
 
Erkki Polkkaräme on puolisinkku. Hän on ihastunut erääseen toiseen Tatjanaan mutta näyttää siltä, 
ettei tyttö lämpene flirttiperseestä. Ehkä hän onnistuisi Tatjana Niilolan kohdalla mutta tämä on liian 
lapsellinen, kuten Erkki tapaa vatuloida.  
Erkki Laajamies ei ole erityisen lapsellinen eikä asiallinenkaan vaan vetelysmäisen saamaton. Mikä 
hassuinta, hänellä on oma auto, vaikkei ole ajokorttia. Ajokorttia hän ei voi saada, kun on tämä 
viheliäinen narkolepsia. Hänen valkoisen autonsa kyljessä lukee vaaleanpunaisella hänen 
etunimensä. Hänen tyttöystävänsä, Pedra, on ylpeä poikakaverin autosta. Hänelläkään ei ole 
ajokorttia samasta syystä.  
Sairauden takia Erkki Laajamies ei jaksa edes pohtia suhteen lopettamista, vaikka hän tietää, ettei 
Pedran seura ole hyväksi.  
 
Erkki Polkkaräme on myös ihastunut erääseen Iidaan ja heti, kun Johanna oli tästä kuullut, niin hän 
alkoi vitsailla, että onko se Vaahteramäen Ida. Yhä Astrid Lindgrenin tarinat ovat suosittuja, joihin ei 
pure edes ajan hammas. Tähän Erkki tapaa nauraa kikattaa katketakseen, ettei se ole sama mimmi 
eikä se ole edes roikkunut lipputangossa. Tästä vitsailusta innostuu myös Elmo.  

 
Usein pieni videokamera roikkuu Sirkka Kallelan kaulan ympäri niin, että kamera välillä joutuu 
valtavien meijereiden väliin. Onneksi sentään kamera on lujaa tekoa.   
 
Keväällä, kun Forssan apulaiset kävivät Tervomaan puutarhalla, niin silloin Anton-Kari missasi 
tutustumiskäynnin, kun edellisenä päivänä oli pikkuhumalassa liukastunut kotikalliolla. Kännipäissään 
hän oli lähtenyt katselemaan, jos näkisi pöllöjä, kun oli kuullut huhuilua. Kyseessä ei ollut pöllö vaan 
pulujen ääntely. Hän teloi pikkusormensa niin, ettei huvittanut mennä töihin, jossa joutuisi moneen 
kertaan duunareille kertomaan liukastumistarinan. Humalatila tekee kalliolla kiipeilystä arkaluontoisen.  



 

Totta kai Antonia vitutti, kun ei päässyt tutustumiskäynnille kaupungin tunnetuimpaan puutarhalle, hän 
kun on niin kiinnostunut kasveista. Kotipuutarhassakin hänellä on paljon yrttikasveja.  
 
Hän ei myöskään voinut osallistua maanantaisiin ja tiistaisiin opintopiirin kokoontumisiin. Jälkikäteen 
Sirkka vitsaili hänelle, että kannattaa ottaa rauhallisesti viikonloppuisin, ettei kompuroisi kallioilla 
kukkuloilla, ja alkoi rallatella vanhaa laulua. Vapaa-aikana Sirkka on mukana paikallisessa Anatoli & 
the Moonshiners kantribändissä, jonka laulaja on ruipelomainen Anatoli Erkkilä. Hänkin on monta 
kertaa komeampi kuin Medvedevin kaima.  

 
Anton-Karin tuuraajana oli lukematon määrä sijaisia. Viime aikoina sijaisten joukossa ei ole ollut 
ketään superseksikkäitä härmän karjuja Johannan harmiksi. Ehkä Juha Janatuinen on laatinut 
ohjesäännöt sijaispankille, jonka päällikkönä toimii Olli-Kari Kivinen-Jussila. Hän on saanut 
työhuoneen Voimalatalon hoivahallinnosta eli nyt samassa talossa työskentelee kaksi Kivistä.  
Monesti Olli-Kari on vilkutellut Johannalle Voimalatalon panoraamahissistä, kun tämä istuu 
ruokatunneilla Café Sunerissa ja rupattelee työkavereidensa kanssa. Johanna yrittää olla asiallinen 
koska Olli-Karihan on serkun ukko. Jos hän alkaisi temppuilla, niin saletisti tulisi sanomista.  
 
Silloin tällöin maanantai iltapäivisin töiden jälkeen Johanna ja Elmo tapaavat syödä irtosalaattia 
Härkäsen juna-asemalla sekä muutaman kerran Forssan matkakeskuksella. Elmo haluaa syödä 
mieluummin Härkäsen asemalla, kun paikka on junien risteyspaikka. Hänen mielestänsä Forssan 
matkakeskuksella on tylsää. Joka kerta, kun he ovat Härkäsellä, niin silloin Elmo vertailee asemaa 
Seinäjoen matkakeskukseen, samanlaiset luiskat junaratasilloille sekä kaiteet.  
Forssan matkakeskuksella Johannaa ärsyttää juomapurkkeja keräävät spurgut, erityisesti eräs 
pussihousuinen juoppoämmä, jolla on jatkuvasti vittumainen ilme kasvoillaan. Ämmä oikein kyttää, jos 
joku joisi limsaa ja sitten jättäisi juomapurkin roskikseen. Johanna ottaa oman purkkinsa kotiin ja sitten 
vie tyhjät panttipurkit isälle ja äidille, eräänlainen korvaus siivouksesta ja pyykinpesusta. Muutaman 
kerran Elmo on antanut Johannalle tyhjän purkkinsa, ettei vain spurgut saisi sitä ja sitten raha menisi 
viinaan.  
 
Muutaman kerran Johanna on sanonut kaverilleen samalla, kun he istuvat jommassakummassa juna-
asemalla, että hän kaipaa takaisin informaatiopalveluun, kun se on tavallinen työpaikka. Joka kerta 
Elmo alkaa lohtu saarnata: ”Sulla on hyvät oltavat Daily Activityssä, koska siellä on lyhyt työajat ja voi 
ottaa vapaata silloin, kun haluaa…” Kyllä Johanna on samaa mieltä, mutta liian pienet liksat. Sitten 
Elmo lisää, että Daily Activityssä saa hammashoitoon vihreänkortin mutta tavallisessa työpaikassa 
hammaslääkärimaksu on sikakallista. Sen Johanna tietää mutta onhan palkkakin isompi, siis tulot 
nimeltä palkka. Asiasta ei pysty tämän enempää keskustella, kun Elmo joka kerta kiihtyy niin, että 
Johannalle pukkaa hapankauhuinen Brexit-pelko. Elmo on varma, ettei stressaaja-Johanna pärjäisi 
tavallisessa työpaikassa, vaikka kuinka Johanna on yrittänyt selittää, että pärjäsi mainiosti 
informaatiopalvelussa. Tästä väittelystä Johannalle tulee tippa silmänkulmaan, kun kaveri ei usko 
häntä eikä uskalla selittää loppuun koko tarinaa siitä rykivästä akasta. Tuskin toimintarajoitteinen poika 
sitä ymmärtäisi, kun ei ymmärtänyt kouluja käynyt työterapeutti, kuten Johanna tapaa haikeana 
vatuloida.  

 
Forssan matkakeskuksella ollessa heti, kun he ovat syöneet salaatin, niin silloin he ostavat 
asemakioskista jälkipalaksi jäätelön. Monesti maksamisen yhteydessä Elmo hetkiseksi takavarikoi 
Johannan jäätelön, ettei tämä asemalaiturille kävellessä hetkessä hotkaisi jäätelöä ja sitten istuisi 
stressisenä.  Salaatin he syövät joko junaratasillalle menevällä kävelyluiskalla tai sitten ylhäällä sillalla, 
jossa on moderni asemalaituri.  
Kävelyuiskassa on muutama penkki, joissa on mukava katsella junamatkustajia, jotka kiirehtivät 
luotijuniin. Monesti ylhäällä asemalaiturilla penkit ovat täynnä.  
 
Elmo on hieman ihastunut Johannaan, mutta on päättänyt pitää sen salaisuutena, ettei vain 
stressiperse vauhkoontuisi, kuten hän tapaa usein vatuloida. Hän ei ole ihan varma, jos tämä 
kainuulaisblondi olisi se oikea. Kiltti tämä ainakin on mutta stressaaminen pilaa koko pimun, kuten 
Elmo tapaa ajatella. Hän mieluummin haluaisi Minean akaksi, kun tämä on tottunut autoilemaan 
pitkiäkin matkoja.  

 



 

Johannakaan ei enää ole täysin vakuuttunut, jos Elmo olisi se oikea, kun tämä helposti hermostuu. 
Hermostuessaan Elmon käsivarret alkavat uhkaavasti nykiä mutta on aivan liian kiltti lyödäkseen. 
Saattaa hän joskus lyödäkin, jota sitten katuu. Elmoa kaduttaa, kun muutama vuosi sitten oli liian 
ankara Johannaa kohtaan eikä antanut tämän edes peukuttaa somekirjoituksiaan.  
Elmo aikoo yrittää ryhdistäytyä, jotta saisi tyttöystävän. Hänellä on silloin tällöin ollut lyhyitä muutaman 
viikon ja kuukauden suhteita, jotka päättyvät omaan mahdottomuuteensa. Tytöt kyllästyvät häneen, 
kun tämä malttamattomana stressaa ja hermoilee. Aina pitäisi olla hauskaa tekemistä. Elmo syyttää 
Johannaa stressaamisesta, vaikka itse on samanlainen stressiperse. Kyllä hän sen tietääkin ja juuri 
sen vuoksi ei halua akaksi samanlaista stressaajaa, kun stressi tarttuisi.  

 
Alkukesästä Elmo alkoi seurustella jokioislaisen Jonnan kanssa, joka asuu Onnelan omakotialueella.  
Muutaman kerran Elmo on pyytänyt Johannaa hakemaan hänet kotiin Jonnan luota mutta useimmiten 
kulkee bussilla, kun ei halua olla samanlainen mulkero kuin Anatoli ja toiseksi Johanna saisi tietää 
liikaa hänen tekemisistänsä. Elmoa joskus ärsyttää, kun Johanna on liian kontrolloiva ja monesti 
tauoilla kyselee mitä tapahtuu viikonloppuna. Utelun syynä on tietenkin se, jotta tietäisi milloin jätkällä 
muuta tekemistä, jotta itse voisi ottaa rauhallisesti. Tätä Johanna ei tietenkään uskalla sanoa ääneen.  
Elmo olettaa Johannan olevan uteliastuutti ja siksi silloin tällöin tuhahtelee, ettei saa olla noin utelias ja 
kontrolloiva.  
 
Johanna on huomannut, että Elmon uusi rakas asuu lähellä tukkuvarastoa, joka nyttemmin on 
lopettanut, ilmeisesti konkurssissa, ajatteli Johanna. Tilat näkyvät olevan tyhjillään. Jos olisin 
upporikas, niin olisi jännä perustaa jokin firma, ajatteli hän samalla, kun ajoi Onnelan päätietä 
hakemaan Elmoa. Konkurssi hieman lohduttaa Johannaa koska joka tapauksessa olisi jäänyt 
työttömäksi, jos olisi päättänyt jatkaa. Töitä olisi ehkä ollut muutama vuosi. Jos hän olisi jatkanut, niin 
ehkä Work Office olisi etsinyt uuden työpaikan, vatuloi Johanna.  

 
Elmon ja Jonnan suhde kesti vain Julin puoleen väliin, kun tyttö alkoi höpistä seksistä ja perheen 
perustamisesta. Elmo haluaa ottaa rauhallisesti seksin suhteen, ettei hetken mielijohteesta siittäisi 
lapsia ja sitten joutuisi maksaa elatusmaksuja.  

 
Minea on varma, että Elmosta ja Johannasta voisi tulla hieno pari, samanlaisia hassuja touhottavia 
stressiperseitä molemmat, kuten neiti Kaaninen on monesti vatuloinut.  
 
Työpaikkaromansseista olisi turha puhua ohjaajille, kun näiden mielestä sellaiset ovat tuhoon 
tuomittuja. Tätä nykyään Johannakin alkaa olla samaa mieltä; ei olisi mitään järkeä mennä naimisiin 
työkaverin kanssa. Hän aikoo miettiä ja katsoa sillä silmällä Eliasta tai Erkki Polkkarämettä mutta 
ongelmana on, että molemmat ovat tursakelistalla, kuten Johanna tapaa itse mielessä pohtia.  
Ehkä pitäisi itse keksiä uudenlainen parisuhde ilman sukupuolia, vatuloi Johanna Kivinen. Tästä hän 
on hieman chattaillut Jessican kanssa. Myös hän on samaa mieltä. Ei tarvitse olla mikään lesbo, jos 
kaksi naista asuisi yhdessä ja silloin tällöin kuhertelisi, totesi Jessica. Lapsiakin voisi hankkia, jos 
molemmat sijoittaisivat hedelmöitävään seksirobottiin. Robottiin voisi asentaa spermapatruunan, jolloin 
naisen munasolu hedelmöityisi tekokohdussa. Johanna on luvannut kaksoisolennolleen suunnitella 
tekoäly algoritmin, jonka voisi ohjelmoida seksirobottiin. Jessica innostui tästä.   
 
Main puolivälissä, eräänä sunnuntai aamupäivällä, Johanna kävi Forssan lentokentän avoimien 
ovienpäivillä katsomassa uuden minimatkustajasuihkarin kastajaisia.  
Lentokoneen kastoi laulaja Jesse Anttila ja juuri sen vuoksi Johanna meni katsomaan uudenlaisen 
sähkökäyttöisen lentokoneen kastajaisia. Jos kastaja olisi ollut joku toinen, niin tuskin hän olisi 
kiinnostunut. Johanna filmasi takkipuhelimensa multimediakameralla, kun Jesse ja komeat 
lentoisännät seisoivat lentokoneen vieressä. Johannan käsivartta ihan nyki halaukseen, muttei 
uskaltanut, ettei vain laulaja säikähtäisi. Todennäköisesti Jesse Anttila olisi ilomielin ottanut vastaan 
pienen halauksen. Johanna joka tapauksessa kehui tämän biisejä, johon laulaja kiitti hurmaavasti 
hymyillen. Johanna tunsi, kuinka polvia vapisutti ja käsivartta nyki halaukseen. Häntä harmitti, kun ei 
tunne henkilökohtaisesti tätä komeaa eurokarjua. Jesse Anttila on komeampi kuin Jussilan kaima, 
ajatteli Johanna. Hän tapaa usein vertailla eurokarjujen kaimoja. Jessestä hänelle tulee mieleen 
Jessica ja tekstasi tälle ja kertoi näkemästään.  
 



 

Tämä kertoi, että myös hän on lentokentällä katsomassa, kun minisuihkaria kastetaan. Jessie kertoi 
olevansa Såtenäsin lentokentällä, jossa myös komea eurokarju, laulaja Jerker Andersson, kastaa 
lentokoneen Hans Jockeksi. Molemmat kaksoisolennot lähettivät kuvat toistensa videosivustoille. 
Johannasta Såtenäsin lentokenttä vaikuttaa mahtavammalta kuin piskuinen Forssa-Jokioisten Mallilan 
lentokenttä. Såtenäsissä näkyy olevan lentokenttäjuna, joka Jessican kertoman mukaan menee 
Landvetteriin. Johanna tekstasi, että menisipä samanlainen Vantaalle. 
Johanna kertoi Jessicalle, että täällä sähkökäyttöinen lentokone sai nimeksi Love. Jessie vastasi, että 
se olisi paljon parempi nimi kuin jukkaava Hans Jocke. Johanna äimisteli, että mitä on jukkaava, johon 
Jessica vastasi; Jucka is fucking… Johannaa alkoi naurattaa niin, että korokkeella seisova Jesse 
katsoi kummissaan. Johanna punastellen sanoi: ”Äh, mie vaan tekstailen yhelle kaverille!”, johon 
Jesse Anttila sanoi langattomaan mikrofoniin: ”Haha, sillä lailla ja nyt asiaan! Tämä uudenlainen 
sähkökäyttöinen Love lentokone alkaa liikennöidä Forssan ja Brysselin välillä!”  
 
Mai kuussa Anna ja Antti saivat kutsun Jameksen lakkiaisiin. Totta kai myös tyttäret ovat tervetulleita. 
Johanna päätti lähteä mukaan, kun on katunut, ettei osallistunut Jeesuksen konfirmaatiojuhlaan. 
Syynä oli rakkaustunteet. Nytkin Johanna tuntee samanlaisia tunteita James-serkkua kohtaan mutta 
päätti rohkeasti lähteä isän ja äidin mukaan. Kuka ties James antaisi munaa, kuten Johanna itse 
mielessään ajatteli ja sitten yritti ajatella jotain muuta, ettei ajatus sekoittaisi päätä. Enää James ei ole 
sakkolihaa, ajatteli Johanna, mutta heillä on silti iso ikäero.  
 
Kiviset päättivät mennä Vattulaan lentäen, kun vanha ei ole mikään vauhtipyörä kuten Antti tapaa 
ilmaista. Harmi vaan, kun enää ei mene Forssasta suoria lentoja Vattulaan, ei edes lentotakseja. He 
joutuvat lentää Turun kautta, kun sieltä käsin on halvempaa kuin Helsinki-Vantaalta.  

 
Johanna ei ole lentänyt pitkään aikaan. Viimeksi hän lensi vuonna 2990 moneen otteeseen; ensin 
lukiomatkalla Moskovaan ja sitten kesälomalla Vattulaan. Silloin vielä Forssasta meni suoria lentoja.  
 
Anna ja Antti ovat muutaman kerran käyneet Kanarian saarilla. Ehkä joku kerta Johannakin voisi 
käydä Kanarialla ihmettelemässä Kanarian aurinkoa.  
 
He menivät ensin Taalintehtaalle Jaana-Marin ja Juhan luokse, jossa he pysäköivät auton, ettei 
lentokentällä tarvitsisi maksaa kallista pysäköintimaksua. Nuorimmainen kyyditsi perheenjäsenet 
lentokentälle. Tätä nykyään Turun lentokenttä on valtava mutta Helsinki-Vantaa on vieläkin isompi. 
 
Turun lentokentällä Vattulan konetta odotellessa Johannalle tuli tekstiviesti. Lähettäjä oli Elmo, jossa 
hän kysyi; Olisiko mahdollista tavata, kun haluan keventää sydäntäni? Vitun Minea aikoo yöpyä 
Viktorian luona ja viis välittää musta… ja laittoi surullisia hymiöitä. Johanna vastasi; Ei oikein käy 
päinsä, kun juuri nyt olemme Turun lentokentällä odottamassa konetta… Sepä ikävää, kun Minea ei 
yövy sun luona… Johanna turhaan pelkäsi kaverin jankuttamista ja sitten hurjistumista, joka päättyisi 
Brexitiin. Vastausviestin saatuaan Elmo muisti, että tänäänhän blondi matkustaa serkkunsa lakkiaisiin 
eikä alkanut temppuilemaan.  
Kun Johanna tekstasi työkaverilleen, niin silloin isä ja äiti puistelivat päitään, kun taas ollaan 
räpläämässä takkipuhelimen ohjauspaneelia. Johanna sanoi, että oli pakko vastata sille kahvilan 
duunarille, ettei se alkaisi jankuttaa.  
Sitten tuli viimeinen kuulutus Vattulan lennolle. Piensuihkukone lähti keskeltä lentokenttää, jonne 
kuljetettiin lentokenttäbussilla.  
 
Lento kesti noin tunnin. Vähän ennen laskeutumista oli melkoinen turbulenssi ja pieni suihkari hyppi 
ilmassa kuin lentävä jänis. Lopulta kone laskeutui turvallisesti Vattulan piskuiselle lentokentälle, joka 
on Ylikylän ja Lintulan kaupunginosan välissä. Lintulan puolella on luonnontilassa oleva metsäkaistale 
koska kyseisessä kohti on pohjaton suonsilmäke, jota ei pysty salaojittaa. Silmäkkeestä Vattupuro saa 
alkunsa, joka laskee Sukevajärveen. Vesi on suurimmaksi osaksi pohjavettä.  

 

Vattula-Sukevan lentokenttä on hitusen isompi kuin Forssan lentokenttä. Vattulan lentokenttä on 
Kajaanin lentokentän apukenttä. Kajaanin kenttä on Kainuun suurin, josta on lentotakseja lähes 
jokaiseen ilmansuuntaan. Sieltä on myös suoralento Hallonbo-Baltnäsin lentokentälle.  
 



 

Eeka oli odottamassa lentoterminaalissa. Kivisten matkalaukut tulivat yllättävän nopeasti, sillä ei ollut 
kovin monta matkustajaa.  
Sitten Eeka kyyditsi Kiviset hotelliin. Hänellä on tätä nykyään valkoinen Daimler henkilöauto, jossa on 
huomattavasti parempi kyyti kuin Hayosikossa.  
Vattulassa satoi kaatamalla. Anna totesi, että se on kyllä nakutettu, kun ollaan reissussa, niin silloin 
sataa kuin saavista.  
 
Kiviset yöpyivät kaupungin hienoimmassa Hotel Scandic Joutsenessa, joka sijaitsee läppäsillan 
kupeessa, Vattupuron varrella. Antilla ja Annalla on hyvästi kahisevaa, kun on oltu töissä Savossa ja 
Etelä-Karjalassa. Huoneen ikkunasta ei ollut kovin kaunis näkymä; sisäpihalle päin mutta muuten 
huone oli siisti ja joku aika sitten remontoitu. Kaksi huonetta on yhdistetty yhdeksi. 

 
Aluksi Antti katseli, jos olisi halvempia hotelleja tai retkeilymajoja. Sukevalla olisi ollut ikivanha Villa 
Veistola, mutta nettisivun kuvien mukaan talo vaikuttaa karmaisevalta, melkoinen kummitustalo. 
Vattulassa olisi vastaperustettu kartanohotelli Vivin hovi, mutta se on aivan liian kallis työläisperheelle.  
 
Vivin hovissa on asunut Vattulan perustaja, Raymond Branderin tytär ja hänen jälkeläisensä. Vasta 
viime vuosina kartano siirtyi Vattulan kaupungin omistukseen.  Kartanohotellia Antti vierastaa, kun 
sellaisissa saattaisi kummitella.  
Hän päätti varata kolmen hengen huoneen Hotel Joutsenesta, kun kerrankin haluttaa asua 
luksushotellissa, kuten Antti sanoi vaimolleen ja tyttärelleen.  
Eekan luona on hyvin ahdasta, sillä lakkiaisjuhliin tulee paljon porukkaa.  
Hotel Joutsenesta on kävelymatka Warettajankadulle. Virtalehdon rinteessä on mukavat liukuportaat, 
joita pitkin pääsee muun muassa Ravintola Allun edustalle.  

 

https://tarinasaitti.webnode.fi/tulevaisuus/  
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