
Eeka Karjalainen jättää siskon perheen kolme jäsentä Vattulan Scandic Hotel Joutsenen edustalle.  

Perheestä puuttuu vain nuorimmainen, Jaana-Mari, joka kyyditsi isän, äidin ja isosiskon Taalintehtaalta Turun 

lentokentälle. Näin he säästävät lentokentän pysäköintikuluissa.  

Vattulan lentokentällä Eeka oli vastassa joku aika ostamansa Daimler-henkilöauton kanssa.  

 

Etelä-Suomessa oli pilvistä mutta etelä-Kainuussa sataa kaatamalla ja on sikakylmä, ei uskoisi, että on 

toukokuun viimeinen torstai.  

  

Sovittiin, että huomenna, puolenpäivän aikoihin Eeka tulisi hakemaan, kun näyttää siltä, että myös 

perjantaista tulisi sateinen. Muuten he voisivat kävellä Eekan luokse, Warettajankatu kahdeksaan.  

 

Antti, Anna ja Johanna Kivinen siirtyivät hotellin aulaan, jossa he kirjautuivat sisään. Joka aamu 

reseptiontiskiltä voi ottaa ilmaiseksi kainuulaiset iltapäivälukulaitelehdet sekä maakunnan 

ykkösuutislukulaitelehti, Kainari aviisin, Kainuun Sanomat.  

 

Kivisten huone on neljännessä kerroksessa. Ikkuna sattuu olemaan sisäpihalle niin, ettei ole kovinkaan 

hienot näköalat. Muuten huone on siisti. Minibaariin he eivät koske sillä sehän tulisi maksamaan maltaita.  
He ovat kaupungissa neljä päivää.   

 

Johanna tulee yöpymään pienen puoliseinämän takana olevassa vuoteessa. Antti ja Anna nukkuvat 

parisängyssä seinämän takana. Johannalla ei ole yöasua mukana ja se on tarkoituskin, sillä hän on tottunut 

nukkumaan ilman paitaa, rinnat paljaina. Läskirumba alkaa helpottaa. Tämä tulee olemaan läskirumban 

tulikoe, kuten hän itse mielessään ajatteli.  

Annallakaan ei ole yöpaitaa mukana, sillä hän on monta moninaista vuotta nukkunut rinnat paljaina. Antti on 

alkanut viime aikoina käyttää yöpaitaa. Aikaisemmin hän nukkui aina paidatta. 

 

Johannan mahassa nipistelee jännitys, että tuleekohan James-serkun lakkiaisjuhliin tämän puoliveli Joonas. 

Johanna on ikuisesti ihastunut Joonakseen, vaikka tämä on jo naimisissa ja pikku Joelin isä. Joonaksen 

aviovaimon nimi kiihottaa Johannaa koska sehän on Ninon sisarnimi. Ajatella, että serkkupoikakin on 

retkahtanut Ninaan, kuten Johanna tapaa usein pohtia. Johannalla itsellä on ollut epäonnea Ninoissa; 

rakkain Nino on naimisissa huippumalli Lotta Herbon kanssa. Nino kakkonenkin on jo isä, mutta kolmosella 

ei ole lapsia, mutta tälläkin on jo lesbon retale tyttöystävänä, kuten Johanna tapaa itse mielessään vatuloida.  

Johanna tuntee myös ihastusta Jamesta kohtaan. Häntä kiihottaa kaikki nuoret serkkupojat. Hänellä on 

melkoinen serkkufetissi. 

 

Lakkiaisjuhla on lauantaina. Puolenpäivän maissa Eeka tulee hakemaan Kiviset hotellin edustalta, vaikka 

Anna kohteliaisuuden vuoksi sanoi, että he voivat tulla kävellen.  

Sovittiin, että jo perjantaina, puolenpäivän aikaan, Eeka tulisi hakemaan heidät, jotta voitaisiin vaihtaa 

kuulumisia.  

 

Johanna päätti yllättää isän ja äidin ottamalla silmälasit mukaansa ja pitää niitä päässään enon luona, jotta 

olisi virallisen näköinen. Vattulan sukulaiset ovat tottuneet näkemään hänet rillit päässä koska Net-Galleryn 

profiilikuvassa hänellä on tummat vahvuuksilla olevat aurinkolasit. Tummat lasit ja lierihattu sen vuoksi, ettei 

nettihuijarit kaappaisi tiliä ja sitten väärinkäyttäisi kuvaa. Tällaista kuvaa ei pysty käyttää passeissa ja 

henkilökorteissa.  

 

Kuvat, jotka Elmo ja Minea ovat ottaneet ja jakaneet Net-Galleryssa, Johannalla on silmälasit päässä, kun 

Elmo vaatii niiden käyttämistä. Niin on myös vanhemmat vaatineet mutta viime vuosina he ovat kyllästyneet 

jankuttamaan mutta Elmo ei kyllästy. Johanna ei kerta kaikkiaan uskalla uhmata kiivasluontoista Elmoa 

kaverilista Brexitin uhalla. Hotellissa ja kaupungilla hän on ilman laseja mutta heti, kun sukulaiset ovat läsnä, 

niin hän sujauttaa rillinsä päähän.  

 



Perjantai aamupäivällä Kiviset kiertelivät keskustan kaupoissa. Kainuussa on joitakin erikoistuotteita, joita ei 

ole Etelä-Suomessa. he ostivat apteekista kainuulaista Kairex flunssalääkettä, joka on melkein kuin 

Germanrex mutta maistuu hillalle. Sitä on ainoastaan Kainuun apteekeissa. Hämeessä on suuri maakunnan 

kattava apteekkiyhtiö nimeltä Tavastia Pharmacy Company. Vaikka apteekkiyhtiö on näin suuri, niin siellä ei 

myydä kainuulaisia lääkkeitä.  

Johanna osti muutaman kainuulaisen robottilukulaitteen sekä video-USB-kalikoita. Viime aikoina on ollut 

epäonnea kainuulaisten video-USB-kalikoiden kanssa, kun leffat ovat mitäänsanomattomia, joissa 

enimmäkseen hoetaan pillua ja mulukkua. Kainuussa tätä nykyään vitun hokemisen sijasta käytetään 

pilluhokemaa. Johanna käväisi myös Vattulan kaupungintalolla katsomassa, jos olisi ilmaisia 

lukulaitekarttoja. Hän löysi kuin löysikin kuminauhoilla niputetun lukulaitekarttakokoelman. Jokaisessa 

lukulaitteessa on yksityiskohtaiset kartat Kainuusta.  

Sitten hän meni kaatosateessa hotellille odottamaan enoa. Eeka tuli sovitusti kello 12 maissa.  

 

Johannan polvia vapisutti, kun eno pysäköi Daimler henkilöautonsa punaisen parakkimaisen omakotitalonsa 

edustalle, Warettajankatu kahdeksassa. Johanna ajatteli koko ajan Jamesta, että kuinka komea tästä on 

tullut samalla, kun käveltiin talon ja autotallin välissä olevaa tunnelia takapihalle.  

Riisuttiin kengät ja mentiin sisälle. Oikealla puolella on sauna ja vasemmalla on keittiönovi. James ja Martina 

tulivat tervehtimään. He eivät voineet kätellä, kun olivat leipomispuuhissa. He antoivat tervehdyshalaukset. 

Johannaa otti pattiin, kun ei ole tottunut halaamaan. Totta kai olisi kiva ja kiihottavaa halata James-serkkua. 

Äiti ja isä halasivat. Johannalle jäi vain yksi vaihtoehto, kättely ja ojensi oikean kätensä serkkuaan kohti, joka 

naurahti: ”Valitettavasti en voi kätellä, kun käit on taikinassa!” Johannaa hävetti, kun varsin hyvin näki serkun 

kädet olevan taikinassa. Jos Elmo olisi ollut Jameksen tilalla, niin todennäköisestä tämä olisi tuhahtanut; 

senkin pässin pää, kädet taikinassa, Shaabo! Johannaa todella vitutti, kun sattui tällainen moka ja pelkää, 

että nyt viimeistään paloi toiveet saada serkulta munaa ja harmitteli itse mielessään, kun ei kykene halata. 

 

Johanna ajatteli samalla, kun istui keittiönpöydän ääressä isän ja äidin välissä, että ehkä serkku ihastuisi nyt, 

kun on rillit päässä ja toivoi, että tämä unohtaisi kättelymokan.  

 

James ja tämän äiti leipoi samalla, kun rupateltiin Kivisten kanssa. Johanna ei paljoakaan sanonut, vaan 

kuunteli. Totta kai hän reippaasti vastaili kysymyksiin. Hän ei halua samanlaista mainetta kuin Eekan 

vanhemmat lapset silloin 2992 kesällä. Johanna itse hyväksyy Joonaksen vaitonaisuuden. Joonas ei pääse 

puoliveljensä lakkiaisiin, kun Centstadissa on toiset lakkiaisjuhlat.  

 

Anna pani merkille tyttären silmälasien valumisen. Syynä on tietenkin tottumattomuus rillien käytöstä. 

Sopivan tilanteen tullen hän kuiskasi, että tämä nostaisi laseja. Silmälasit vähän väliä valuvat nenän päälle 

niin, että tyttö näyttää vihaiselta. Annaa hävetti, kun sukulaiset eivät voi tietää tämän silmälasirumbaa.  

Joskus töissä Johanna tapaa pelleillä Simon kanssa ja asettaa silmälasit nenän päälle ja katsoo lasien 

ohitse. Aluksi Simo naurahti: ”Hui miten pelottava sä oot!” mutta tätä nykyään hän vain hymähtää.   

 

James ja Martina leipoivat huomisia lakkiaisia varten ihania kakkuja ja pikkuleipiä. Johanna ihaili Jameksen 

ulkonäköä, kerrassaan komea eurokarjujen globalkarju, ajatteli Johanna ja samalla katui kättelymokaa.  

James on huomattavasti laihtunut viimenäkemän. Hänellä on kaunis tummanruskea niskatukka ja 

kuminauhamaiset huulet, vähän samanlaiset kuin Elmolla, ajatteli Johanna samalla, kun Martina alkoi kertoa, 

että joku aika sitten David Porilainen menehtyi ja syynä on ilman muuta viina. Muutamaa vuotta ennen 

kuolemaa hän ja Tarja erosivat, kun lapset ovat jo aikuisia. Tarjalle oli helpotus, kun vihdoinkin pääsi eroon 

juoppo-Davidista. Totta kai kuolema oli järkytys. Lukemattomia kertoja Tarja on yrittänyt takoa järkeä Davidin 

päähän, että tämä lopettaisi kehon turmelemisen mutta turhaan. Nyt tämä on juonut vihoviimeisen viinansa.  

 

Antti ja Anna kauhistelivat, kun viime vuosina on kuollut paljon tuttuja ja sukulaisia. Sitten Anna kysyi 

Martinalta, jos tällä olisi Tarjan puhelinnumero, jotta voisi rupatella tämän kanssa. Nyt hän saattaisi käydä 

kylässä, kun puliukko ei enää elä. Aikaisemmin Annaa ei oikein haluttanut mennä Porilaisille, kun silloin olisi 

ollut vaarana, että David houkuttelisi Antin juomaan.  



Martina antoi numeron ja kertoi, että Tarja on ottanut käyttöön oman Kantola sukunimensä, kun ei ilkeä olla 

juoppovainaan nimissä. Lapset ovat yhä Porilaisia, kun tämä sukunimi on heidän identiteettinsä. Hanna on 

tullut isäänsä ja on samanlainen kausijuoppo niin, että äiti on huolissaan, että myös tämä turmelisi kehonsa.  

Tatusta on tullut kunnollinen kansalainen ja on ohjaajana eräässä vattulalaisessa Daily Activity ryhmässä.  

 

Anna pirautti heti siltä istumaltaan Tarjalle, vanhalle työkaverilleen.  

Tarja Kantola ilahtui, kun vihdoinkin kuuli Annan äänen. Hän tuntee itsensä yksinäiseksi. Uutta ukkoa hän ei 

todellakaan halua, kun pääsi eroon entisestä. Tietenkään Davidin ei olisi tarvinnut kuolla mutta tavallaan 

tämän kuolema on äijän omaa tyhmyyttä. Kukaan ei ole pakottanut tätä ryyppäämään, kuten Tarja keuhkosi 

puhelimessa. Hän kertoi asuvansa keskustan kupeessa, Digiläntie 8 B. Hän kutsui kylään.  

Totta kai Anna haluaa käydä vanhan ystävättärensä luona kahvilla.  

 

Eeka kyyditsi heidät keskustaan, josta he kävelivät Asiakaskatua pitkin kohti matkakeskusta. Digiläntie alkaa 

etelästä päin tultaessa oikealla. Matkakeskuksen ja Digiläntien välissä on hyvin hoidettu puistokortteli. 

Puiston vieressä on viiden kolmekerroksisen talon rykelmä. Tarja asuu perimmäisessä, harmaassa 

kerrostalossa. Korttelin muut talot ovat pissinkeltaisia, kuten Johanna itse mielessään ajatteli.  

Puistokorttelin viereisessä talossa on Pikaruokala Areena. Digilän kaupunginosa on rakennettu samalla 

kaavalla kuin Forssan Käräjälä, samanlaisia flanellitaloja.  

 

Kun Kiviset talsivat Digiläntien vartta kohti harmaata kerrostaloa, niin silloin oli sade lakannut. Oli raikas 

sateenjälkeinen ilma, hieman kolea, jota Anna kutsuu sikakylmäksi.  

 

Tarja Kantola asuu ensimmäisessä kerroksessa, B-rapussa. Saman rapun toisen kerroksen ikkunasta näkyi 

kyttäävän joku harmaatukkainen kuivahko muori.  

 

Tarja ilahtui, kun näki Johannaa pitkästä aikaa. Annaa ja Anttiakaan hän ei ole pitkään aikaan nähnyt. Hän 

surkutteli, kun nuorimmainen ei ollut mukana. Anna kertoi terveisiä Jaana-Marilta ja sanoi, että tämä oli 

kyydinnyt heidät Turun lentokentälle.  

 

Tarjalla ei ollut muuta tarjottavaa kuin jäätelöannokset espresson kera. Anna sanoi, että aina jätski on hyvää.  
Asunto on pieni yksiö, joka muistuttaa jonkin verran Elisabethin vesitornin yksiötä mutta erona on 

normaalisasunnon muoto, kun taas vesitornin asunnossa oli pyöreät seinät. 

 

Tarja kertoi Davidin kuolemasta, että äijä oli ryyppäämisellä tuhonnut kehonsa. Hän surkutteli useaan 

otteeseen, kun myös Hanna on omaksunut kehonsa turmelemisen. Muuten olisi niin hyvä ja älykäs tyttö, 

joka osaa taitavasti soittaa nestekaasukitaralla. Hän kertoi, että onneksi pojasta on tullut kunnon 

kansalainen.  

Kiviset yllättyivät, kun tätä nykyään Tarja on normaalipainoinen. Silloin 2990-luvun alussa nainen oli suoraan 

sanoen läski. Tarja kehui useaan otteeseen Johannaa, että tästä on tullut tolkkutyttö.  

Tarjankin luona Johannalla oli silmälasit päässä ja näytti fiksulta, kuten Anna ajatteli itse mielessään.  

 

Noin tunnin kuluttua Kiviset hyvästelivät Tarjan ja lähtivät Vattulan uimahallille. Hotelliasiakkailla on 

uimahallille vapaapääsy.  

 

Tarjan luota on ihan kävelymatka uimahallille.  

Kiviset huomasivat uimahallilla, että uimavalvojat ovat oikeita ihilistejä, kun eivät salli uimasortseja. He 

joutuivat vuokrata viralliset uikkarit, jotka täyttävät kainuulaiset kriteerit, kuten Antti letkautti. 

Aikansa pulikoituaan he lähtivät talsimaan kohti hotellia. Hotellin ravintolassa he söivät valtavat täytetyt 

rieskat. Annasta ja Antista ne olivat kuivia käppyröitä, kun taas Johannasta ne olivat ihan mukiin menevää ja 

lopuksi jopa kehua retosti miestarjoilijalle. Tarjoilijan mentyä Anna naurahti tyttärelleen: ”Ei näitä olis pitänyt 

kehhuu, hyi olokoon, oksu meinnaa tulla!”  

 



Myös Anttia huvitti, kun tytär kehui tällaisia kuivia rieskoja ja vitsaili: ”Mistä oot oppinut perseen nuolemisen? 

Ei kai ne työkaveris, vai mitä ryssiä, korjaajaryhmäläisiä, kalantarjoajia tai kahvilanduunareita he 

lienevätkään, ole siulle opettanut tollasta, Haha!” Johanna änkytti: ”Ööh, no ei tietenkään, enhän oo mikkään 

pässi tai pässitär!” Tietenkin Annasta ja Antista tuntuu hyvältä, kun tytär vihdoinkin on alkanut käyttäytyä 

paremmin ja tarjoilijoille kohteliaasti kehuu ruokia. Aikaisemmin tyttö on käyttäytynyt lapsellisesti ja sähissyt 

ja suhissut sekä hokenut isiä ja äitiä.  

 

Illallisen jälkeen mentiin huoneeseen huilimaan ja katsomaan telkkaria. Enää kainuulaiset tv-kanavat eivät 

tunnu juhlallisilta, kun kotonakin pystyy katsomaan, tosin laittomasti. Silloin tällöin Antti tapaa vitsailla, että 

elämämme on yhtä E-Storea; kun olimme työelämässä, niin silloin tuli paljon kamaa E-Storesta ja nyt tulee 

tv-kanavia E-Storen kautta. Johanna katsoo kotonaan ihan laillisesti TV Kainuuta kaapeli-tv:stä.  

Vanhempien luona ollessa hänkin innolla katsoo laittomasti TV Kolomea ja Nelkkua.  

Nyt Vattulan hienoimmassa Hotel Scandic Joutsenessa he katsovat ihan laillisesti kainuulaisia kanavia. Kerta 

kaupunki sijaitsee eteläisessä Savo-Kainuu alueella, niinpä kanavien joukossa on myös pohjoissavolaisia tv-

kanavia, joista parhaimmat ovat TV Salminen ja TV Sanders.  

He katsoivat myös kainuulaista TV Kajausta, kanava, joka ei lähetä satelliitin välityksellä eli sitä ei voi katsoa 

maakunnan ulkopuolella. TV Kajauksessa on muutamia ihan katsottavia ohjelmia mutta muuten 

ohjelmatarjonta on melko kuivahkoa.  

 

Lauantaina, puolenpäivän maissa Eeka tuli hakemaan Kivisiä lakkiaisjuhliin.  

Johannan käsivarsia alkoi nykimään sitä mukaan, kun Virtalehto läheni. Autolla on pitempi matka kuin 

kävellen. Ensin läppäsillan yli Kajaanintielle ja sitten vasemmalle Albertintielle, joka kaartuu tiukasti 

vasemmalle ja samalla tiukka nousu mäen päälle. Mäen päällä pitää kääntyä kiertoliittymässä oikealle ja 

sitten vasemmalle, jolloin Warettajankatu alkaa.  

Kun eno pysäköi Daimlerinsa talonsa edustalle, niin silloin Johannan polvia vapisutti, kun ajatteli ylioppilas 

Jamesia. Vapisevin polvin Johanna käveli muun seurueen perässä autotallin ja asuinrakennuksen välissä 

olevaa tunnelia pitkin takapihalle. Terassilla James olikin odottamassa ja hymyili oikein suloisesti, ainakin 

Johannan mielestä. Hän oli pukeutunut valkoiseen alumiinitakkiin, jonka alta pilkisti takkipuhelin. Päässä oli 

valkoinen ylioppilaslakki, jossa Eurooppa värinen, sinikeltainen nappi. 

 

Isä ja äiti halasivat Jamesia mutta Johanna ei kyennyt, kun on liikaa lemmentunteita serkkuaan kohtaan. 

Häntä otti pattiin, kun ei kykene luonnollisesti halata. Tätä Elmo on monesti päivitellyt ja yrittänyt opettaa, 

että poski pitää olla poskea vasten. Johanna ei vaan osaa.  

 

Miken vaimo, Mary Lättänä-Karjalainen, sanoi Johannalle, että he ovatkin monesti tavanneet Net-Galleryssa, 

jolloin Johannaa hirvitti, jos nainen alkaisi läpättämään vanhempien kuulle kaikesta somekirjoittelusta. 

Onneksi sentään Mary älysi pitää kaiken omana tietonaan. Johanna ei kirjoittele someen mitä huimuuksia 

mutta häntä turhaan hirvitti, jos Mary läpättäisi postauksista, joita hän ja työkaverit kirjoittelevat.  

Johanna on enemmän tietoinen Vattulan sukulaisista kuin vanhemmat, kun näillä ei ole tiliä uudessa 

somessa eivät aio hankkia. Heille riitti mainiosti nyttemmin lakkautettu Facebook ja siinäkin oli puolet liikaa.  

Antista ja Annasta on mukava, kun vihdoinkin aika riittää muuhunkin kuin somen ääressä istumiseen, kuten 

he ovat monesti asian ilmaisseet.  

 

Sukulaisten keskellä James kertoi, että hän aikoo hakea maineikkaaseen Oulun Tiia Opistoon ja tähtää 

tuntipedagogiksi. Lähempänä, Kajaanissakin olisi saman opiston yksikkö mutta Oulussa on laajemmat 

koulutukset.  

 

Samana päivänä oli myös Jamesin serkun lakkiaiset. Miken ja Maryn ainoa lapsi, Niko Karja-Lättänä sai 

valkolakin. Nikon täytettyä 18 vuotta, niin hän halusi isän ja äidin sukunimet niin, että Karjalainen lyhentyi 

Karjaksi, ettei sukunimestä tulisi liian pitkä. Jos Elisabeth eläisi, niin aivan varmasti olisi kauhistellut 

miesvainaan sukunimen raiskaamista. Volmarista on ihan sama mitä pojan poika tekee sukunimelleen; ei 

nimi miestä pahenna, ellei mies nimeä, kuten hän vitsaili suorassa Karjaruudun nettilähetyksessä.  



Myös Niko hakee Oulun Tiia Opistoon. Koulun yhteydessä on suuri oppilasasuntola, ettei tarvitse höylätä 

kodin ja koulun väliä. James ja Niko ovat läheisiä kavereita. He molemmat odottavat innolla, jos heidät 

valittaisiin Tiia Opistoon. 

Johanna stressasi turhaan Joonaksesta. Hän ei päässyt puoliveljen lakkiaisiin, kun Centstadissa hän ja Nina 

oli saanut kutsun tuttavan lakkiaisjuhliin. Välillä Joonas seurasi takkipuhelimensa ohjauspaneelista Jamesin 

lakkiaisjuhlia. Tavalliseen tapaa lakkiaiset lähetettiin suorana nettilähetyksenä Karjaruudussa.  

Joonas kiihottui, kun näki Johannan istuvan räystäästä roikkuvassa korituolissa. Hän kiinnitti huomiota 

serkun silmälaseihin. Net-Galleryssa hän on nähnyt Johannalla lasit päässä eli ei mikään uutinen mutta silti 

tyttö näyttää fiksulta rillit päässä, ajatteli Joonas Karjalainen.  

Osittain Johannaa harmitti, kun Joonas ei ollut läsnä mutta toisaalta se oli helpotus, kun on valtavia 

lemmentunteita tätä kohtaan. James serkussakin on kestämistä, kun myös tämä on hyvin suloinen, erityisesti 

nyt kun tämä on pukeutunut parhaimpiinsa. Terassilla kulki edes takaisin pieni tekoturkilla päällystetty 

viihderobotti. Robotti on Jamesille kuin henki ja elämä. Eeka ja Martina odottavat pelonsekaisin tuntein 

hetkeä, jolloin robotti menisi lopullisesti epäkuntoon. Viihderobotit ovat kertakäyttökamaa. Niitä ei pysty 

korjuuttaa, kun kaikki elektroniikka on hitsattu metallilieriön sisään. 

 

Juhlien aikana Johannaa jännitti, jos Elmo unohtaisi juhlat ja tekstittäisi, että haluaisi jonnekin. Onneksi jätkä 

muisti lakkiaisjuhlat. Myöhemmin kotiin palattuaan Johanna vitsaili kaverilleen: ”Vittu miten hyvännäköinen 

serkkupojasta on tullut!” ja puisteli päätään. Elmo nauroi makeasti ja tahtoi kuulla saman uudestaan. Lisäksi 

hän alkoi leikillään kiusoitella Johannaa muistuttamalla teksasilaisfarkkumerkkiä James Biogas, jotta blondi 

kiihottuisi. Joka kerta Johannan selkä suoristuu, kun Elmo sanoo farkkujen nimen.  

Lisäksi Johanna on huomannut ilokseen erään hämäläisen rakennusfirma nimeltä James OY, josta hän saa 

kiihottavia assosiaatioita serkkupoikaan. Johanna on myös hiffannut erään kainuulaistoimittajan nimeltä 

James Palmén. Myös serkun toimittajakaima on erittäin hyvännäköinen. Johanna tapaa ihailla tämän nimeä, 

kun lukee kainuulaista iltapäivälukulaitelehti Iltama aviisia. James Palmén on erikoistunut rikosuutisiin ja 

aikoo piakkoin siirtyä television puolelle, sillä hän hakee rikostoimittajan virkaa TV Kolomesta. 

 

Lakkiaisjuhlien jälkeen Unski ja Tellervo ajeluttivat Kivisiä ympäri Vattulaa, jotta näkisivät vanhoja tuttuja 

maisemia. Heillä on tätä nykyään suuri matkailuauto sekä piskuinen viihderobotti.  
Keskellä niin kutsuttua vanhaa Mustamaan omakotialuetta on Karjalaisten kotitalo, jossa he asuivat ennen 

kuin muuttivat Tursaankatu kymmeneen. Talo on pieni punainen mökki, joka vaikuttaa kutistuneen ajan 

saatossa. Talo sijaitsee Moodintiellä, Vuorkukkulantien ja Hillolantien välissä. Hillolantien risteyksessä on 

Ellun korttelikapakka. Moodintien itäpuolella on luonnontilassa oleva puistikko, jonka takana on 

kerrostaloalue Hillola, samanlaisia kerrostaloja kuin Forssan Hillossa, ajatteli Johanna samalla, kun katseli 

maisemia enonsa matkailuautossa.  

Vähän matkan päässä on sitä edellinen kotitalo, valkoinen mäenrinteessä oleva kivitalo. Tätä nykyään 

talossa toimii esperantoyhdistys.  
Seuraavaksi Unski käytti Kivisiä Jumilan hautausmaalla, jossa Anna vei kukkia isän ja äidin haudalle.  

Ensin he ostivat kukkia Peurasuon kukkakaupasta.  
Hautausmaalta Unski vei Kiviset hotellin edustalle. Myöhemmin Volmar haki heidät kylään. 

 

Volmarilla on samanlainen Hyundai Elektro kuin Johannalla mutta vuotta vanhempaa vuosimallia ja sininen.  

Johannan auto on keskiyönharmaa. Johanna sai kunnian istua etupenkillä. Hänen omassa autossansa 

vastaavalla penkillä on istunut kummallista väkeä, joista kaikkein kummallisin on Anatoli ja sitten tulee 

Karolus. Tätä nykyään Elmokin on omaksunut kyytipummaukset mutta silloin tällöin omatoimisesti antaa 

kyytirahaa, yleensä kymmen euroa, kun on usein persaukinen. Kaikkea tätä Johanna ajatteli, kun istui enon 

kyydissä. Näin pienissä autoissa kyyti näyttää kovalta, ajatteli hän ja ymmärtää, kun muun muassa Karolus 

on joskus inissyt ja tuhissut, että hän ilmoittaisi Johannan Euroopan huonoin kuski tv-ohjelmaan. Tämän 

Karolus töksäytti muutama vuosi sitten keilailun jälkeen. Silloin autossa oli paljon porukkaa; Nino, Elmo, Uno 

ja Karolus. Kun Nino oli poistunut kotitalonsa edustalla pois autosta, niin silloin Johanna oli vähällä missata 

ohikulkevan auton, joka tuuttasi niin, että Karolus oli vähällä paskantaa housuihin. Matkalla Hietalaan hän 

päkätti Johannalle ja uhkasi ilmoittaa hänet huonoin kuski ohjelmaan.  



Johanna pahoitti mielensä niin, että Elmo ja Uno lohduttivat häntä, että kyllä hän on hyvä kuski. Kaikkea tätä 

Johanna muisteli samalla, kun istui enon kyydissä, etupenkillä. Isä ja äiti istuivat takapenkillä.  

 

Volmar ajelutti Kivisiä Jumilan pienteollisuusalueella ja sitten ajoi kerrostalolähiöiden Markkakartanon, 

Jukolan ja Hillolan läpi Mustamaan uudelle omakotialueelle, jossa hän asuu Sutikuja 3.  

Volmarin luona oli myös hänen avopuolisonsa, Olivia Rönning.  

Jonkin aikaa rupateltuaan Volmar kyyditsi Kiviset Ylikylän kauppakeskukselle, jotta voisivat tehdä Vattulan 

ostokset. Sunnuntaina odottaa lento Turkuun. 

Ylikylän ostoskeskukselta he kävelivät hotellille, kun lakkiaisjuhlissa on tullut syötyä paljon kakkuja sekä 

pikkuleipiä. Kävelymatka ei ollut kovin pitkä ja onneksi sadekin oli lakannut. Pyörätien vieressä menee 

junaratasilta. Vähän väliä luotijunat suhahtivat sillalla. Alapuolelta tuskin niitä edes huomaa.  

 

Jonkin aikaa hotellihuoneessa oltuaan huoneen kommunikaatiolaite antoi äänimerkin, että puhelu odottaa. 

Anna vastasi. Soittaja oli olutpöhnässä oleva Hanna Porilainen, joka oli kuullut äidiltään, että Kiviset ovat 

kaupungissa. Hän halusi puhua saman ikäisen Johannan kanssa. Anna antoi kuulokkeen tyttärelleen.  

Johanna laittoi langattomat nappikuulokkeet korviinsa ja otti käteen mikrofonin: ”Haloo, puhelimessa!” Hanna 

kysyi: ”Muistatko mua?”, johon Johanna: ”Juu, muistanhan mie.”, johon Hanna: ”Muistatko, kun silloin 

pienenä sie tyrkkäsit mut järveen?”. Johanna vastasi, että totta kai muistaa, jolloin Hanna kysyi, että 

voitaisiinko tavata. Johanna vastasi, ettei oikein ehdi, sillä huomenna alkaa kotimatka mutta ehkä joku toinen 

kerta. Saman Hanna oli hetki sitten kysynyt myös Annalta. Hänkin vastasi samoin.  

Johanna ei oikein uskalla tavata Hannaa, kun ei tiedä, jos tämä kantaisi kaunoja tyrkkäämisestä, vaikka se 

tapahtui kauan sitten ja he molemmat olivat pikkunaperoita. Ehkä Hanna saattaisi olutpöhnässä kostaa ja 

juottaa tyrkkääjän humalaan, ajatteli Johanna samalla, kun kuunteli Hannan juopunutta mörinää. Näköjään 

Hanna on tullut isäänsä, ajatteli Johanna. Samaa ajattelivat myös Anna ja Antti.  

Puhelun jälkeen Johanna kertoi vanhemmilleen, että Hanna olisi halunnut tavata. Hän ei iljennyt mainita 

tyrkkäämisestä, vaikka asia on vanhentunut rikos. Totta kai Anna ja Antti sen tietävät, sillä Antti ja David 

olivat läsnä tyrkkäämishetkellä ja sitten pikku Johanna sai isän kädestä satikutia.  

 

Onneksi känninen Hanna ei tullut paikanpäälle, jolloin olisi ollut vaikea ajaa hänet pois. Poliisia ei olisi oikein 

iljennyt kutsua, kun neiti Porilainen on perhetuttu.  

Joku aika sitten Hanna Porilainen on lakkauttanut nestekaasukitarabändinsä, kun suurin osa jäsenistä ovat 

kyllästyneet soittamiseen. Nyt on nestekaasukitarat laitettu naulaan odottamaan uusia säveliä. 

 

Sunnuntai-aamupäivällä, vähän ennen kuin Eeka tulee hakemaan Kivisiä lentokentälle, niin Johanna kävi 

kävelyllä. Hän käväisi Vattulan kaupungintalolla, joka sijaitsee vanhan vesitornin takana, torni on Johannan 

entinen mummola.  

Kaupungintalon aulasta hän otti ilmaisia karttalukulaitteita, jotka oli niputettu kuminauhalla yhteen. Näistä voi 

olla hyötyä kertomusten sanelussa, ajatteli Johanna ja sujautti karttalukulaitenipun kangaskassiinsa.  

Kaupungintalolla hän ajatteli, että missähän päin mahtaa olla Vattulan kunnanpaino sekä postiosasto ja olisi 

jännä nähdä täkäläiset Leenat ja Oilit.  

Kaupungintalolta hän meni kauppakeskus Calevalaan. Kauppakeskuksen keskivaiheilla on Järjestelmäyhtiön 

viini- ja viinamyymälä, josta Johanna osti äidille paikallista Sukevan Akvaviittiä ja isälle lakkalikööriä. Itselleen 

hän osti kainuulaista Pettuvodkaa, kun ryssän mulkulle on tullut juotettua liikaa arvokasta pettuviinaa, ajatteli 

hän ja entisestään vittuuntui entiseen idoliinsa.  

 

Hotellille palattuaan Johanna antoi pullot vanhemmilleen, jotka ilahtuivat, kun saivat viinaa. Johanna vitsaili: 

”Mitähän Tarja tuumaisi, jos tietäisi, että äsken kävin viinaostoksilla!”, Anna naurahti: ”Hän olis varmasti 

puistellut päätään tuhahtaen, että joko Johannakin on alakanut kehon tuhhoomisen.” Tästä tuli joksikin aikaa 

Kivisten sisäpiirihuumoria. Tarjalle viinakaskut eivät todellakaan ole hauskaa, sillä juuri viinan takia hän otti 

avioeron.  

 

 



Puolenpäivän maissa Eeka tuli hakemaan Kivisiä. Johanna laittoi silmälasit päähänsä, jotka hän poisti vasta 

lentokentällä, kun eno oli lähtenyt. Parkkipaikalla sattui pieni moka, ainakin Johannan mielestä; erehdyksissä 

kätteli enoaan vasemmalla kädellä. Tämän Johanna hoksasi, vasta kun käsi oli jo enon kädessä.  

Hän naurahti nolona ja vaihtoi kättään. Eeka meni hämilleen. Johannan onneksi isä ja äiti eivät nähneet 

kättelymokaa, kun olivat nostamassa matkalaukkuja peräkontista.  

Syy tälle kiusalliselle kättelymokalle on se, kun Johannalla oli oikeassa kädessään käsimatkatavarakassi. 

Johanna sadatteli itse mielessään, että toivottavasti eno ei loukkaantunut ja mietti jos myöhemmin 

tekstiviestitse pyytäisi anteeksi, muttei kuitenkaan kehdannut mennä muistuttamaan mokasta.  

 

Kyllä Eeka ymmärsi, että se oli vain vahinko eikä ole mikään niuhottaja. Hänkin on tehnyt paljon mokia kuten 

esimerkiksi kesällä 2992 ottamalla sotilaspassin ajokortin sijasta mukaan, kun hän, Martina ja vanhimmat 

lapset kävivät Matiaksen ja Kakadun sekä Kivisten luona.  Hän on tehnyt myös vakavampia mokia kuten 

viljellyt kannabista. Siitä hän luopui, kun kaksoset syntyivät, ettei vain nämä alkaisi ihmettelemään 

viherkasveja saunassa lauteiden alla. Mikä hassuinta; hänen naapurissansa asuu eläkkeellä oleva poliisi, 

joka monesti oli ostanut häneltä kannabiskeksejä. Enää Eeka ei jaksa alkaa viljelemään kannabista, vaikka 

kaksoset ovat jo aikuisia.  

 

Johannaa jännitti, jos rakas James saisi tietää, että hän oli kätellyt väärällä kädellä tämän isää, niin silloin 

olisi rakastelemiset rakasteltu, kuten Johanna tapaa usein vatuloida. Tuskin James edes tietää, että Johanna 

serkku on rakastunut häneen. Ehkä aavisti sellaista, kun perjantainahan tämä oli innolla yrittänyt kätellä, 

vaikka hänellä oli taikinaiset kädet. Tämäkin kättelymoka alkoi kiusata Johannaa ja toivoo hartaasti, ettei 

joutunut serkun silmissä outoon valoon.  

 

Jamesin kaksoissisko Tena on töissä postin logistiikkayhtiö, Post Northissa. Sopivasti perjantaina Johanna 

sattumalta sattui filmaamaan multimediakameralla Post Northin pakettiautoa Kauppakadun ja 

Nahkurinkadun risteyksessä. Filmauksessa ei näy kuljettajaa. 

Lakkiaisjuhlissa oli myös Tenan poikaystävä Sepe, ruipelomainen jätkän hujoppi, jonka ulkonäkö ei yhtään 

kiihota Johannaa eikä tulisi kiihottaakaan. Senkin edestä Johannaa kiihottaa Tenan kaksoisveli.  

 

Vattulan lentokentän turvatarkastuksessa takavarikoitiin avaamattomat limsapullot. Transithallissa Antti 

puisteli päätään, että jopas oli ihilismillä huippunsa, kun ei saa viedä edes limsaa lentokoneeseen.  

Turhaan Anna ja Antti pelkäsivät, että tytär olisi ärtynyt mieltään osoittamaan niin, että tältä olisi evätty 

koneeseen pääsy. Onneksi tyttö kerrankin käyttäytyi kuin isot naiset, ajatteli Anna.  

Annasta tuntuu hyvältä, kun itsekin on päässyt omasta paheestaan eli sähkötupakan öyhyyttämisestä. 

Ennen sydänkohtausta matkoilla joutui etsiä tupakkahuoneita. Nyt rahaakin säästyy, kun ei tarvitse jatkuvasti 

olla ostamassa syöpäkääryleiden patruunoita.  

 

Tunnin kuluttua minisuihkukone laskeutui Turun Lantolan lentokentälle, jossa nuorimmainen oli odottamassa.  

Perillä Taalintehtaassa he vain vaihtoivat autoa ja sitten ajoivat suorinta tietä kotiin, kun reissussa rähjääntyy, 

kuten Annalla on tapana sanoa. 

 

Eräänä kesäkuisena sunnuntaina, kun Johanna oli Siivekkääntie kuudessa, niin silloin Elmolta tuli tekstari; 

Voinko mä, Minea ja Viktoria tulla käymään Siivekkääntie kuudessa? Hetki sitten hän oli Minean kanssa 

ajanut Kivisten talon ohitse ja nähnyt tutun auton autotallin edustalla. He olivat menossa Viktorian luokse. 

Johanna vastasi; Äh, joku toinen kerta. Johanna on aivan liian ujo päästämään kavereita vanhempien 

luokse. Ujouden syynä on se iänikuinen silmälasirumba. Vaikka Vattulan matkan aikana sukulaisten luona 

Johanna piti rillejä päässä kuin isot naiset, niin silti hän ujostelee käyttää rillejä isän ja äidin läsnä ollessa 

sekä olla ilman rillejä työkavereiden edessä, varsinkin Elmon läsnä ollessa hän pyrkii käyttää rillejä, kun 

tämä kivenkovaan vaatii lasien pitämistä, kun sellaiset on määrätty. Elmo on olevinaan kova jätkä, vaikka 

kovan paikan tullen helposti pillahtaa itkuun.  

 

 



Johanna ei ole tottunut olemaan silmälasit päässä lapsuuskodissa ja katsella huoneita ja tavaroita rillien läpi. 

Kotona hän on tottunut katselemaan tavaroitaan silmälasit päässä.  

Kun aikanaan Anatoli, Karolus ja Nino kävivät kylässä, niin silloin hän oli ilman laseja mutta Elmon seurassa 

rillejä on pakko pitää tai muuten tämä lyhyt ja lihava jätkä saattaa hurjistua.  

Elmo tekstasi; Miksen koskaan pääse Siivekkääntie kuuteen? Johanna ei osannut vastata mitään muuta 

kuin, että haluaa vain levätä. Sitten Johanna jatkoi Turun lukulaiteiltapäivälehden lukemista. Lukulaitteen 

etusivulla lukee punaisella; TL. Useimmiten sunnuntainumeron pääkirjoitussivulla kirjoittaa ja osittain puhuu 

kolumnisti Anatoli Dahlberg niminen nuori mies. Usein Johanna kiihottuu tästä komeasta eurokarjusta. Monta 

kertaa komeampi kuin ryssä Anatoli, tapaa Johanna itse mielessään ajatella ja samalla suutelee kuvaa niin, 

että ruutu huurtuu. Lukemisen ohella hän tapaa surffailla takkipuhelimen ohjauspaneelilla. Yleensä tekee 

hakukone hakuja kertomuksensa nimistä, että joko hakukone on indeksoinut kotisivun.  

Talvella Europe24 nettiportaalin ilmainen kotisivupalvelin poksahti lopullisesti, mutta onneksi Johannan 

kotisivutiedostot ovat myös omalla koneella niin, että kertomukset voi helposti siirtää toiseen paikkaan. 

Kivinen Areenalle niitä ei oikein uskalla tallentaa, ettei sukulaiset niitä lukisi ja tunnistaisi itseään. Heti 

poksahduksen jälkeen Johanna alkoi etsiä uutta ilmaista kotisivupalvelua ja löysi mainion Moontuben, jossa 

hän rekisteröi tilin ja latasi kertomukset. Täällä on myös ilmainen vieraskirja eli nyt hän voi saada palautetta.  

 

Johanna hätkähtää, kun joku koputtaa huoneen ikkunaan ulkoa päin. Hän kääntyy vuodesohvalla katsomaan 

ikkunaa. Isä viittilöi ulkopuolella terassilla, että vieraita on tullut. Johanna hämmästyneenä menee ulos 

autotallin takana olevan varaston kautta. Takaoven avattuaan otsatukka nousee pystyyn, kun näkee kolme 

henkilöä tulevan leikkikentältä päin. Kolmikko tulee pensasaidan välistä.  

Elmo tulee innoissaan ensimmäisenä ja heti huomaa, ettei blondilla ole silmälaseja: ”Missä sun rillis on?”, 

johon Johanna änkyttää: ”Juu, äsken otin nokoset ja nyt leppuutan silimiäni…” ja sitten toivottaa kaverit 

tervetulleeksi. Kaverit esittäytyvät Johannan vanhemmille, jotka ovat puutarhahommissa. Johanna sanoo 

isälle ja äidille Kainuun murteella, että tuo on kahvilan duunari, tuo on seinäjokelainen ja tuo on tuosta 

mutkan takaa. Sitten Minea antoi Johannalle Terijoen ostosmatkasta vahvistuksen. Maksaminen tapahtuu 

Minean kautta. Matka on heinäkuun toisen viikon perjantaina. Bussi lähtee Forssan matkakeskukselta ja 

ajaa läpi yön Karjalan Terijoelle. Vaalimaalla on ruokatauko.  

Johanna näytti vahvistustulostetta isälle, joka sanoi: ”Varmasti mukava matka mutta esittele ihmeessä 

talomme kavereillesi!”  

Sitten Johanna alkoi innolla esitellä vanhempien taloa. Ensimmäisenä hän esitteli terassilla olevan 

kylpysaavin ja sitten ohjasi kaverit varaston kautta kodinhoitohuoneeseen, joka toimii myös saunan 

pukuhuoneena. Sitten keittiön kautta Johanna opasti kaverinsa entiseen huoneeseensa, jossa on jäljellä 

jonkin verran hänen tavaroitansa, joita ei halua kotiin. Ruskeassa hyllyssä on pitkä rivi lukulaiteromaaneja.  

Sitten hän esitteli muut huoneet. Hän oli hieman stressaantunut hämmästyksestä ja oli vähällä astua 

viihderobotin päälle mutta onneksi robotti päästi ajoissa varoitus piippauksen.  

Jälkikäteen Elmo ja Minea ovat vitsailleet, että ilmiselvästi blondi oli stressaantunut.  

 

Olohuoneessa Johanna esitteli kavereilleen hassun puisen pastorin; kun hatusta nostaa, niin silloin pippeli 

tulee esiin. Elmoa ja Mineaa alkoi naurattaa, kun blondin vanhemmilla on tällainen härski pappi. Johanna 

sanoi, että pastori on ukin ja mummon perintö, jolloin kaverit nauroivat vieläkin makeammin ja jälkikäteen 

alkoivat vitsailla, että Johanna ja tämän suku olisi rivo-Jossu kakkonen. Kun Johanna autoilee Elmon kanssa 

kahdestaan ja ovat Eurolan Coop Okei huoltamon edustalla, niin usein Johanna tapaa naurahtaa, että 

tuossahan asuu rivo-Jossu. Silloin tällöin Elmo tuhahtaa, että pitääkö siitä jatkuvasti jankuttaa. 

 

Jonkin ajan kuluttua Elmo, Minea ja Viktoria lähtivät niin, että Johanna pystyi hengähtää. Kohteliaisuuden 

vuoksi hän sanoi, että olipa kiva, kun he kävivät. Elmo tietää, että tämä on vain pötypuhetta, kun ilmiselvästi 

näki blondin stressaantumisen. Silloin tällöin hän kutsuu Johannaa stressiperseeksi. 

 

Ensimmäisellä heinäkuun viikolla Johanna, Elmo, Uuno, Nino ja Minea käyvät Jussi Vares Parkissa 

huvittelemassa. Tällä kertaa he menivät Minea autolla. Huvipuiston vieressä on suuri parkkitalo, jonne neiti 

Kaaninen pysäköi hopeanvärisen Brandia9000 henkilöautonsa.  



Pysäköintitalo sijaitsee Kupittaan pohjoislaidalla, vastapäätä alueen päätietä. Parkkitalosta menee 

kävelysillat suoraan huvipuiston pääsisäänkäynnin edustalle.  

 

Huvipuiston vuoden uutuuslaite nimeltä Jussin Helistin, Pohjois-Euroopan mahtavin vuoristorata 

silmukoineen päivineen. Elmon suureksi hämmästykseksi vuoristorataan uskaltautui Johanna ja Uuno mutta 

Nino jänisti viime hetkellä. Syyksi hän laittoi verensokerin heittelyt. Elmo hieman kiihtyi, kun aina vaan joku 

jänistää mutta oli pakko peittää kiukkunsa, kun kyseessä on Nino. Jos tälle oikein vihoittelee, niin silloin 

Ninon vanhemmat reagoisivat. Elmo ei siedä kritiikkisaarnoja.  

Monesti jälkikäteen Elmo nauroi, että oli varma, että Johanna tai Uuno jänistäisivät. Hän oletti Ninon 

uskaltavan Jussin helistimeen, kun vuosi sitten tämä oli uskaltautunut hurjempaan Atmosfääriin, laite, josta 

jänisti normaalirajoitteinen Matlena Joonala. Ennen matkaa, useita viikkoja ennen, Nino oli laatinut listan 

laitteista, joissa hän aikoo käydä ja mukana oli Jussin helistin. Siinä sitä nähtiin, ajatteli Elmo ja puisteli 

päätään niin, että posket lonksuivat.  

Tällä kertaa kukaan ei käynyt Atmosfäärissä koska Jussin helistin on mahtavampi. Totta kai he kävivät 

puuvuoristorata Baltiassa, kun se on huvipuiston vakiolaite. Joka kerta Elmo naurahtaa, että ensimmäisellä 

kerralla Johanna oli stressannut olkalaukkunsa kanssa ja ajatellut ripustaa sen kaulansa ympäri. Hän tapaa 

myös päivitellä, kun kyseisessä vuoristoradassa Johanna kumartuu, kun tunneli lähestyy. Johanna on 

sanonut, että tuntuu siltä, että löisi pään yläpalkkiin. Tähän Elmo tapaa naurahtaa huvittuneena, että se on 

täysin pötypuhetta tai muutenhan koko laite olisi poistettu käytöstä. Tämä on heidän vakiovitsailuansa.   

 

Minea kävi ainoastaan muutamassa laitteessa koska hänen mielestänsä huvipuistolaitteet ovat liian 

lapsellisia. Hän ei käynyt hurjassa Jussin helistimessä mutta kävi Baltiassa, Las Pargas vesirännissä sekä 

Jussin kanootissa. Viimeksi mainittu on myös huvipuiston vakiolaite, jossa on lähes pakko käydä, ellei satu 

olemaan kylmä sateinen sää.  
Elmo tapaa käydä lähes jokaisessa laitteessa, paitsi pikkulasten ukin veteraaniautoissa, niin lapsellinen ei 

kuitenkaan herra Yrjölä ole.  

Uunokin kävi monessa laitteessa Elmon ja Ninon kanssa. Edellisellä kesänä Johanna erehtyi menemään 

Jukeboxiin, joka on kieputtava karuselli, jossa istutaan avoautojen näköisissä koreissa. Johanna tuli 

merisairaaksi eikä enää koskaan aio käydä tässä hirveässä kieputtimessa. Hän ei myöskään aio mennä 

Riippukeinukaruselliin koska siinähän pää menee pyörälle, kuten hän asian ilmaisi. Elmo naurahti: ”Ilmiselvä 

akkamainen pelkuri!”, johon Johanna: ”Kyllä oon akkamainen, kun musta ei tuu ukkomaistakaan, riisunko 

housut niin näät, ettei oo kullia?”, johon Elmo hyssytteli: ”Hsss, ihmiset kuulevat!”, Johanna naurahti: ”Totta 

kai ihimiset kuulee, kun niillä on korvat!”  

Elmo, Uuno ja Nino kävivät riippukeinussa samalla, kun Johanna filmasi videosivustolle.  

Johanna ja Minea kävivät Pyörretuuli nimisessä karusellissä. Se oli Johannan mielestä melko kauhea mutta 

onneksi vauhti ei tuntunut, kun laittoi silmät kiinni. Niin hän teki myös Jussin helistimen silmukoissa. 

Vuoristoradoissa Johanna istui Uunon vieressä ja olisi haluttanut pidellä rakasta kalantarjoajaa kädestä, 

muttei uskaltanut. Ajatella jos tämä kokisi kädestä pitelyn flirttinä, ajatteli Johanna.  

Jussi helistimessä Elmo joutui istumaan yksin, kun Nino jänisti. Hän ei ollut moksiskaan yksin istumisesta, 

kun on olevinaan kovaa jätkää.  

 

He huomasivat isoista mainoskylteistä, että ensi vuoden uutuuslaite on Mecanica, joka tulee kieppumaan 

ulokkeidensa ympäri, ajatteli Johanna, kun katsoi mainosruudusta tietokoneanimaatiota. Tuohon en 

ainakaan mene, ajatteli hän.  

 

Tänä vuonna huvipuistovierailu onnistui paremmin kuin viime vuonna, kun oli aurinkoista. Viime vuonna 

rankkasade yllätti kesken kaiken. Vuosi sitten pois lähtiessä Ristitien risteyksessä tuuli puhalsi Johannan 

lippiksen tielle. Hän hädissään juoksi lippalakkinsa perään niin, että Elmo vihaisena huusi kurkkusuorana. 

Jälkikäteen Ninon on Johannan kanssa vitsaillen puistellut päätään, että se oli verratonta. Johanna tapaa 

vakiona kysellä Ninolta, että kuka huusi, johon tämä kuiskaa Elmon nimen tai tämän nimikirjaimet EY. 

Joka kesä huvipuistossa tapahtuu jotain, joka saa hetkellisesti Elmon hiiltymään. Johanna on seurueen 

ainoa, joka pelkää Elmoa, pelkää ja samalla fanittaa, eräänlainen pelkorakkaussuhde.   



Suurin rakastuminen on väistymässä mutta yhä hän saattaisi nussia Yrjölän kanssa. Monesti Johanna itse 

mielessään ajattelee, että Elmon pelko on viisauden alku. Viisaus ja viisaus, oikeastaan stressin alku, kuten 

hän myös vatuloi, muttei uskalla ottaa asiaa esille Yrjölän pojan kanssa.  

 

Seuraavana viikonloppuna oli Terijoen bussimatka. Uuno ja Nino eivät lähteneet, kun eivät ole tottuneet 

matkailla Suomen ulkopuolella. Karjalaa ei lasketa ulkomaihin, kun se kuuluu osaksi liittovaltiota, muttei 

kuitenkaan ole osa Suomea, vaikka Karjalan itsenäistymisen aikoihin, vuonna 2917, Suomi turhaan odotti 

saavansa Karjalan kannaksen takaisin. Karjalan tasavalta ei uskaltanut luovuttaa aluetta Suomelle, ettei 

ärsyttäisi Venäjää, maa, joka hyvää hyvyyttään antoi Karjalalle täyden itsenäisyyden.  

 

Terijoen pikkukaupunki sijaitsee aivan Karjalan ja Venäjän rajalla. Siellä on valtava Bordershop tavaratalo, 

jossa käytiin ostoksilla. Matka oli yhden päivän reissu; perjantai-iltana Three Town Travelsin turistibussi lähti 

Forssan matkakeskukselta ja ajoi läpi yön Terijoelle. Vaalimaalla oli ruokatauko. Enää rajalla ei tarvitse 

pysähtyä sillä Karjalahan on osa Euroopan federaatiota sekä pohjoismaita, muttei kuulu Global Unioniin.  

Rajalla on kaksi taukopaikkaa; Aurora Rasta ja Rose, joista viimeksi mainittu vanhempi.  

 

Seuraava pysähdys oli Viipurin itäpuolella olevalla taukopaikka Punakylä Rasta. Sitten matka jatkui 

Terijoelle. Terijoen Bordershopista he ostivat paljon alkoholipitoisia juomia sekä makeisia. Elmon isä oli 

tilannut suuren korillisen karjalaista Soittoniemi olutta. 

 

Bussimatka oli hyvin väsyttävä, kun matka tapahtui läpi yön, jotta aamulla heti tavaratalon avautuessa 

oltaisiin perillä. Forssan matkakeskukselta lähtiessä kolmikko oli innoissaan, kun bussin perällä oli pitkä 

pöytä, jonka ympärillä mukavat sohvat. Ilo oli lyhytaikainen, sillä bussi kävi Loimaan Kuurilan varikolla 

vaihtamassa bussin pienempään koska matkustajia oli liian vähän isolle bussille. 

 

Samassa bussissa oli iloisia ryyppypimuja, jotka pelleilivät Elmon ja Viktorian kanssa. He joivat paljon Power 

olutta ja sen vuoksi kovaäänisiä niin, että Elmo kehotti heitä olemaan hiljempää koska Minea halusi torkkua, 

kun oli ajanut Seinäjoelta asti Forssaan. Hän on kova autonainen niin, että usein Elmo vertailee hänen 

ajotaitojansa Johannaan. Elmo ei ole oikein tyytyväinen Johannan tuurilla ajamiseen mutta toisinaan 

haluaisi, että Johanna käyttäisi häntä Turussa tai Hämeenlinnassa. Johanna ei uskalla lähteä näihin kahteen 

suurkaupunkeihin. 

 

Kuun lopulla Johanna, Elmo ja Nino kävivät ensin mainitun ehdotuksesta uimassa Pyhäjärven 

Kantinsannassa. Tälläkin kertaa Johanna sai pysäköidä Elmon vanhempien kesämökin pihalle, josta he 

kävelivät mökkikylän rantaan, joka on yleisen uimarannan vieressä.  
Tällä kertaa Elmon vanhemmat olivat läsnä. Ellinoora lepäsi riippumatossa siemaillen Power olutta. Masa oli 

kitkemässä kukkapenkkiä. He ilahtuivat, kun näkivät poikansa kaverit. Monesti Elmo on kertonut 

vanhemmilleen, että Johanna on hyvin avulias ja kuljettaa häntä sinne tänne. Isä on monesti kehottanut 

poikaansa tarjoamaan kiitoskahvit, mutta harmi vaan, kun Elmolla ei ole kahvikoneita, kun ei pidä kahvista 

eikä teestä. Hän päivittäin litkii litroittain Ugri Colaa kahden litran pulloista.  

Hänellä ei myöskään ole vara tarjota syömisiä ja juomisia kaverilleen, kun on jatkuvasti persaukinen. Tämän 

vuoksi vanhemmat usein laittavat poikansa käyttötilille taskurahaa.  

Elmo yrittää olla hyväksikäyttämästä Johannaa, kun ei halua olla samanlainen mulkero kuin Anatoli ja 

Karolus. Hän haluaa olla reilu kaveri ja monesti tulee reilusti yli. Harmi vaan, kun viime hetken muutokset 

pistävät sapen kiehumaan niin, että hän helposti hurjistuu. Sen Johanna koki ensimmäisen kerran, kun oli 

jahkaillut Tammelan sähköautoralliin menosta, jonka Elmo koki lupauksena. Johanna pelkää kuin Ebolaa, 

että kaveri tekisi kaverilista Brexitit.  

Elmo on monta kertaa järkevämpi kuin Anatoli ja Karolus yhteensä mutta hänen suuri paheensa on herkästi 

kiivastuminen. Hän ei siedä valehtelua, jankuttamista sekä kyttäämistä.  

Viime aikoina Elmo on onnistunut hyvin hillitsemään tunteensa, ainakin Johannaa kohtaan. Hieman hän yhä 

tuhahtelee ja äyskii niin, että Johanna jatkuvasti pelkää Brexitiä.  



 

Uimareissusta tuli ihan onnistunut paitsi Johannalla oli polvikipeä koska päivällä oli kaatunut potkulaudallaan 

Ylicityn kauppakeskuksella. Hän kävi Elmon kanssa, kun viime kesällä hän ei voinut lähteä, kun pyyntö tuli 

viime hetkellä juuri kun hän oli lähdössä Siivekkääntielle syömään. Nyt hän pystyi lähtemään, kun Elmo 

ehdotti potkulautalenkkiä iltapäivällä.  
Ylicityn Sedimenttitalossa he näkivät vilahduksen Anatolia ja Matleenaa. He olivat pelikaupan edustalla. 

Silloin Johannaa hirvitti, jos mulkero saisi päähänsä lyöttäytyä yhteen ja sitten pummata rahaa tai kyytiä, 

vaikkei ollut autolla.  

Tätä nykyään Johanna yrittää välttää ryssä-Anatolin seuraa kuin Ebolaa mutta jatkuvasti vatuloi, että kuinka 

onnistuisi saada takaisin rahansa, rahat, jotka oli lemmenhumalassa antanut mulkerolle 

syntymäpäivälahjaksi. Tämä kiusaa Johannaa eikä ollut tarkoitus rakastua paskiaiseen, kuten hän tapaa 

usein itse mielessään ajatella.  

 

Johanna kaatui potkulaudalla Ylicityn Järjestelmäyhtiön edustalla niin, että moni oletti hänen olleen 

humalassa, kun kompuroi alkoholitavaratalon edustalla. Jälkikäteen Elmo vitsaili Johannalle ja Minealle, että 

ilmiselvästi blondi oli ympäri kännissä. 
Kantinsannalla Johanna valitti kipeää polveaan, että se tahtoo kipeytyä entisestään autolla ajaessa mutta 

onneksi autossa on automaattivaihde.  

Elmo ei pidä vaivojen ja sairauksien valittamisista. Myös Nino tapaa valittaa kipeitä polviaan. Elmosta 

molemmat, Johanna ja Nino ovat samanlaisia valitusperseitä mutta kuitenkin tykkää heistä molemmista, kun 

ovat hassuja, eivät koskaan suutu. Toki Johanna tapaa pikku pillittää, kun tälle tuhahdetaan. Siitäkään Elmo 

ei pidä. Hän inhoaa pillittäjiä, kun silloin tulee haikeaksi. 

 

Kotimatkalla he söivät iltapalaksi grillatut purilaiset Three Town Centerin Burger Presidentissä. Vuosi sitten 

Burger President palasi takaisin Forssa-Jokioisten seudulle. Vuonna 3008 hampurilaisketju lopetti Ylicityn 

kauppakeskuksella kovan kilpailun takia. Nyt hampurilaisravintola on palannut takaisin.  

Burger Presidentin vieressä on tavallinen lounasravintola sekä lasten Leikkimaa, sisäleikkikenttä.  

Muutama vuosi sitten Johannan piti käyttää Karoluksen poikaa Leikkimaassa. 

 

Syönnin jälkeen Elmo soitti tyttöystäväkandidaatilleen, Jonna Jonassonille, että tulisiko tämä hakemaan 

hänet luokseen. Siinä ei kauaa nokka tuhissut, kun pimu porhalsi paikalle Hyundai Iroj citymaasturilla, 

huomattavasti isompi malli kuin Johannan Elektro. Hyundai Iroj on biokaasukäyttöinen, kun taas Johannan 

ajokki on sähköauto. 

 

Jonna Jonasson asuu Jokioisten eteläisellä Onnelan omakotitaloalueella. Muutaman kerran Johanna on 

joutunut hakemaan työkaverinsa alueen bussipysäkiltä, kun tämä halusi kotiin silloin kun bussit eivät kulje. 

Silloin Johanna huomasi, että tukkuvarasto, Oskarin Camping & myymäläpalvelu on tyhjillään. Ilmeisesti 

koko firma on ajettu alas, ajatteli Johanna samalla, kun ajoi ohitse kohti päätepysäkkiä.  

 

Elmolla on ollut useita tyttöystäväkandidaatteja, jotka hän joka kerta esittelee Net-Galleryn sivulla niin, että 

kaikki tietävät ja sitten suhteen loputtua on kova työ selitellä kavereilleen, että suhde on päättynyt. Tietenkin 

hän syyttää tyttöjä, ettei suhde toiminut ja useimmiten hän alkaa kutsua heitä idiooteiksi.  

Hän tapaa deittailla arveluttavilla deittisivustoilla, kuten Patukka Datessa. Sivusto on tunnettu 

roskapostituksesta varsinkin, kun kirjautuu Net-Galleryn kautta.  

Johanna on uteliaisuuttaan tutustunut Patukka Dateen mutta se oli erittäin ikävä saitti koska osa palveluista 

on maksullisia mutta rekisteröinti on ilmainen. Johanna on huomannut, että siellä on myös flirttiperse Tatjana. 

Elmo ei ole kiinnostunut Tatjanasta koska tämä ei kykene olemaan aloillaan. Tatjanan on vaikea naamallaan 

löytää sitä oikeaa, ei edes toiset toimintarajoitteiset syty hänestä. Kaikki pitää häntä pelkkänä pellenä. Kyllä 

hän viihtyy pellen roolissa, kun ei ymmärrä, että silloin saa epänormaalin maineen.  

Elmon on ulkonäkönsä kanssa helppo saada ihanan ja kauniin tyttöystävän mutta jo muutaman kuukauden 

kuluttua, kun ensirakkaus alkaa hälvetä ja tyttö huomaa hänen ikävän kääntöpuolen; kiukuttelevan ja 

reuhaavan Elmon, niin tyttö kyllästyy ja jättää hänet. Elmo kertoo kavereilleen, että tytössä oli vika.  



 

Deittisivustolle hän lataa muokattuja kuvia ja videopätkiä itsestään. Monet tytöt punottavin poskin ja kostein 

pimpein kiinnostuu hänestä ja päätyvät ensitreffeihin ja lyhyeksi jääneisiin suhteisiin. 

Osa tytöistä pistää kokonaan välit poikki, kun taas toiset haluavat olla vain kaveripohjalta. Viimeksi 

mainittuihin kuuluu Minea Kaaninen ja Viktoria Näsi. Elmon aloittaessa Café Sunerissa, niin Johanna haaveili 

hänestä mutta pian huomasi, että jätkä olisi liian vaativa ja oikukas. Ei sellaista ilkeä näyttää vihkipallin 

päällä, kuten Johanna tapaa usein vatuloida. Yhä silloin tällöin hän tuntee munasolun aktivoituvan, kun 

oikein ajattelee Elmoa. 

 

Jonna Jonassonin kanssa Elmo on ollut noin pari kuukautta.  

Eräänä iltana Jonnan luona he katsoivat tv-dokumenttia Pohjois-Amerikan rajuista sääilmiöistä kuten 

ukkosesta. Tämä poisti Elmon ukkospelon. Aikaisemmin hän on tekstitellyt Johannalle heti kun keskiyöllä on 

alkanut jyristä. Johanna on kärsivällisesti lohduttanut, ettei ole mitään vaaraa koska kaupungissahan on 

ukkosenjohdattimet ja pelit. Nyt kun Elmo oli nähnyt dokumentin Pohjois-Amerikan ukkosista, niin silloin hän 

ymmärsi, että täällä Euroopassa on kiltimpiä ukkosia, joita ei kannata pelätä. Johanna on alkanut itse 

mielessään kutsua Elmoa ukkospojaksi.  

 

Three Town Centeristä Johannan tarvitsi kyyditä vain Ninon. Totta kai Nino fetissinen Johanna mielellään 

kyyditsee upea nimistä jätkää, vaikka herra Alppila itse asiassa on toimintarajoitteinen eli kuuluu 

tursakelistalle. Ehkä Nino saattaisi ottaa Johannan akaksi, jos tämä ottaisi ensi askeleen. Silloin hän 

ilmoittaisi Tuijalle, että he olisivat vain kavereita kaveripohjalta. Näin Nino itse on sanonut Johannalle. Ninon 

mukaan tämän vanhemmat tykkäävät kovasti Johannasta ja heidän mielestänsä Johanna sopisi Tuijaa 

paremmin poikansa vaimoksi. Johanna on erittäin epäileväinen toimintarajoitteisesta jätkästä, oli tämän nimi 

mikä tahansa. Johannan rakastumista haittaa Ninon narkolepsia, vaikka sairaus on täysin kontrollissa.  

Johanna kyyditsi Nino Alppilan ihan kotiovelle, Tasavuorentie 20. Hän odotti, kunnes Nino oli mennyt sisälle 

rappukäytävään. Samalla hän vatuloi, että olisi kiva osata taikoa. Silloin hän taikoisi Ninosta oikean 

normaalirajoitteisen eurokarjun ilman narkolepsiaa. Hän unelmoi myös, että hän taikoisi Anatolin 

maksamaan viisisataset korkojen kera. Kun en osaa taikoa, niin pitänee joku päivä itse käydä hakemassa 

rahat mutta miten, ajatteli Johanna samalla, kun lähti ajamaan kohti kotia.  

 

Heinäkuun lopulla Elmo riitaantui Jonnan kanssa koska tyttö alkoi ehdotella perheenperustamista. Elmo 

haluaa edetä rauhallisesti mutta toisinaan haluaisi isäksi, kun tykkää kovasti pikkulapsista. Hänen 

stressimahansa ei kestäisi lasta. Siispä hän vihelsi suhteen poikki ja uudelleen aktivoi Patukka Date tilinsä. 

Hän huomasi samalla sivulla itsensä kaltaisen skandinaavimiehen nimeltä Elliott. Profiilikuvan perusteella 

jätkä muistuttaa hyvin paljon häntä itseään mutta Elmo ei syty samaan sukupuoleen. Hän on hyvin 

homofobinen ja usein työpaikalla tapaa rallatella huumorilaulua, joka menee tähän tyyliin; Se on hinttien 

syytä, se on hinttien syytä… Kappaleessa lauletaan ajankohtaisista ongelmista. Joka kerta, kun Elmo alkaa 

rallatella tätä korvamatoa aiheuttavaa laulua, niin kahvilan ohjaaja tulee hyssyttelemään; ei koskaan voi 

tietää, jos kahvilassa istuisi homoja ja lesboja.  

 

Mitä Elmo ei tiedä, Johannalla on hieman lesbon kujeita, vaikkei tämä itsellekään sitä myönnä.  

Yhä Johanna usein ajattelee Jessicaa. Iltaisin he chattailevat Net-Galleryssa sekä Kivinen Areenan privaatti 

Chatissa. Stenig Playssä ei ole Chatia, mutta Johanna on luvannut kaksoisolennolleen rakentaa sellaisen. 

Johanna on tietotekniikassa Jessicaa taitavampi, jopa ylitaitava niin, että työpaikan avustajaroboteissa on 

liian pitkälle vietyä tekoälyä. Vielä tämä ei ole paljastunut, kun asiakkaat eivät ole sattuneet mainitsemaan 

tiettyjä avainsanoja sekä tietyt henkilöt eivät ole olleet robottien läheisyydessä.  

 

Elokuun alussa Elmo löysi loimaalaisen Tytti Killeläisen. Suhde alkoi vaikuttaa lupaavalta ja he menivät jopa 

kihloihin, ehkä liian aikaisin, sillä suhde päättyi kevättalvella 3015 ja syynä on Elmon tavanomainen 

kiukuttelu ja reuhaaminen. Talvella Tytti kävi veljensä kanssa Terijoella ostoksilla eikä Elmo mahtunut 

mukaan, kun he ostivat paljon viiniä ja olutta. Tästä Elmo alkoi kiukutella, että haluaa mukaan. Hän kevensi 

sydäntänsä Johannalle, kun tietää tämän mielellään kuuntelevan luottamuksellisesti.  



Elmo ei tiedä, että kaikki, jota hän kertoo Johannalle, päätyy ennen pitkää tämän kertomuksiin. Vielä 

toistaiseksi hän ei ole lukenut blondin tarinoita. Johannakaan ei ole uskaltanut niitä esitellä puoli-idolilleen.  

 

Sillä välin, kun Tytti ja tämän veli olivat Terijoella, niin Elmo sai olla Tytin luona kotimiehenä ja leikkiä 

hassunimisellä viihderobotilla. Elmoa huvittaa robotin nimi, Tussukka. Huvittuvuus johtaa Johannaan, 

nimittäin elokuussa, kun Elmo oli kertonut tälle Tytin robotista, niin Johanna kuuli väärin ja lausui nimen päin 

honkia; Russukka. Elmoa alkoi naurattaa ja päätään puistellen totesi, ettei blondi osaa edes lausua 

Tussukkaa, saati sitten oman äitinsä Jalapeno viihderobotin nimeä. Kesällä Kivisillä käydessä Elmo oli 

kuullut Johannan äidin lausuneen robotin nimen Hämeeksi murtaen, vaikka Johannan käyttämä nimimuoto 

on oikea; Kainuun murteella Jalapeno yhdellä e-kirjaimella. Anna oli Elmon kuulle lausunut nimen Hämeen 

murteella kahdella eellä, jotta hämäläispoika ymmärtäisi paremmin. Tämän Elmo otti täytenä faktana ja alkoi 

kutsua blondin äidin robottia Jalapeenoksi.  

 

Kevättalvella 3015 kun suhde Tytin kanssa päättyi, niin silloin Elmo alkoi ikävöidä Tussukka robottia.  

Hänen tekisi mieli käydä hakemassa robotti itselleen, muttei tietenkään sellaiseen ryhdy, kun sehän olisi 

varkaus. Hän yrittää olla niin rehellinen kuin mahdollista.  

Tässä kerran, kun Elmo ja Johanna olivat Hirvisuon Kotiostossa ostamassa irtosalaattia, jonka he söivät 

tavalliseen tapaansa matkakeskuksella, niin silloin Johanna oletti, että kertakäyttöaterimet kuuluisivat 

hintaan, niinpä kassa-automaatilla hän oli vähällä jättää ne skannaamatta. Elmo tuhahti:  

”Vittu, skannaa myös nuo aterimet!” Matkalla matkakeskukselle hän päkätti Johannalle, että oli lähellä sattua 

näpistys ja sitten olisi teräsverkko laskeutunut kaupan ulko-ovelle. Suorasanaisena jätkänä hän sanoi 

olevansa hieman hapan. Silloin Johannalta pääsi itkun poikanen. Johanna ei siedä kuulla, että kaveri olisi 

hapan. Hänellä on Anatolin aiheuttama hapankauhu.  

Onneksi Elmo rauhoittuu nopeasti. Rauhoituttuaan hän sanoi, että halusi vain auttaa eikä tarkoittaa mitään 

pahaa.  

 

Toinen samankaltainen mielenpahoitus tapahtui muutama vuosi sitten eräänä perjantai-illalla 

myöhäissyksyllä, kun Elmo, Johanna ja Viktoria odottivat Minean saapumista. Sitten he pitivät Elmon luona 

leffaillan.  

Kaanista odotellessa aikaa kuluttaakseen he pelailivat Elmon Zboxilla Grand Theft Car peliä, joka kiehtoo 

Johannaa koska siinä on realistisen näköinen grafiikka, varsinkin fiktiivinen Nino´s Night Club yökerho, jossa 

kekkuloi munasillaan kuvitteelliset mieshuorat. Kerta Johanna innostuu tästä, niinpä Elmo joka kerta näyttää 

yökerhokohtauksen. Mieshuorien munia Elmo alkoi kutsua peitenimellä muffinssi, kun ei halua lausua tuhmia 

sanoja. Hetkisen pelattuaan he päättivät käydä ajelulla Hunnisalossa, jos näkisivät hirviä. Johanna oli 

epäileväinen, kun oli jo pimeää eikä Hunnisalossa ole katuvaloja. Brexit kauhuinen Johanna ei uskalla olla 

Elmoa vastaan.  

 

Perillä he eivät nähneet hirven hirveä. Hyvä niin, sillä jos sellaisen olisi nähnyt, niin se olisi myös tuntunut. 

Johanna käännytti autonsa Korpikartanon suurella pysäköintipaikalla. Samalla hän kävi keventämässä 

virtsarakkoaan. Hän juoksi lähimpään pusikkoon kyykistymään. Pissatessa hän itse mielessään ajatteli, että 

olisi helpompi olla poika, kun pystyisi kusta seisaaltaan. Hän oli stressaantunut, kun kaverit odottivat 

autossa. Auto oli tyhjäkäynnillä. Elmo leikillään huuteli avoimesta ikkunasta, että he lähtisivät ajamaan kuin 

siinä pelissä. Totta kai Johanna tiesi heidän vain laskevan leikkiä mutta silti stressaantui.  

Autolle juoksujalkaa palattuaan Elmo nauroi maha kippurassa: ”Ilmiselvä stressaantunut blondi!” ja puisteli 

päätään niin, että posket lonksuivat.  

Sitten Johanna ajoi Jokioisten keskustan ja sitten Onnihiman päätietä pitkin. Hän näytti missä Matleena 

Vuorio asuu, että sieltä ja sinne on pitänyt kuskata sitä ryssän mulkkua, sanoi Johanna samalla, kun ajoi 

lievää ylinopeutta neljänkympin tiellä. Elmo, joka istui takapenkillä, tunsi että auto meni viittä kymppiä, ellei 

enemmänkin. Suorasanaisena jätkänä hän huomautti ylinopeudesta tuhahtaen niin, että Johanna pahoitti 

mielensä ja silmistä alkoi valua kyyneleet. Jonkun ajan kuluttua Elmo lohdutti, ettei tarkoittanut mitään 

pahaa, jolloin Johanna pyyhki kyyneleet pieneen siniseen kangasrättiin, joka on tuulilasin huurua varten. 

 



Johanna ei halua ärähtää Elmon saarnatuhahduksille koska hän pelonsekaisin tuntein tykkää tästä 

suorasuusta. Jätkän dominoiva piirre on tämän pahe, joka tuhoaa jokaisen suhteen, myös Johannan 

täysrakastumisen. Kyllä Elmo tiesi muutama vuosi sitten, että blondi oli rakastunut häneen, muttei halunnut 

eikä halua nytkään Johannasta akkaa.  

Joskus Elmo on todennut, että se vaan on vittumaista, kun idiootit aina rakastuvat häneen, muttei yksikään 

todellinen seksipommi. Silloin Johanna itse mielessään ajattelee, että hänhän olisi seksipommi eikä mikään 

idiootti. Kyllä Elmo tykkää Johannasta kaveripohjalta, kun tämä on hyvin kiltti mutta harmi vaan, kun hän 

usein jankuttaa ja stressaa. Elmoa myös ärsyttää, kun blondi jok’ikinen viikonloppu ja vapaapäivä käy 

vanhempiensa luona syömässä. Sama asia häntä ärsyttää myös Uunossa. Myös Uuno on liian isä ja äiti 

sidonnainen. Joskus Elmo on ajatellut, että Johannasta ja Uunosta tulisi hyvä pari. On hän tämän sanonut 

Johannalle, jolloin tätä alkaa kiihottaa. Johannasta Uunon etunimi kuulostaa seksikkäältä mutta ulkonäkö on 

liian feminiininen ja osittain lapsellinen. Tätä hän ei ainakaan uskalla sanoa rakkaalle kalantarjoajalle.  

Johanna ei oikein tiedä olisiko Elmo Yrjölä se oikea. Hyvätuulisena tämä on unelmajätkä mutta 

huonotuulisena erittäin vittumainen, muttei kuitenkaan ole samanlainen hullu kuin Anatoli. Johannaa 

ilahduttaa ja lohduttaa se seikka, ettei Elmokaan tykkää Anatolista eikä toisin päin. Vuonna 3008, kun 

tiistaikävelyllä piipahdettiin kaupungintalolla Johannan toivomuksesta. Hän tahtoi esitellä informaatiopalvelun 

ja kopiointikeskuksen. Samalla kurkistettiin myös restaurant Kaupunginkellarin puolelle. Silloin puoleksi 

leikillään Anatoli haukkui Elmoa pikkulampaaksi, jolloin Elmo pisti paremmaksi; Mitäs ankkamainen 

vaappuja, jolloin Medvedev vilautti keskisormea. Johanna tunsi möykyn rinnassaan, kun kaksi ihanaa jätkää 

haukkuivat toisiaan. Silloin hän fanitti molempia. Nyt jälkikäteen hän on vatuloinut, että olisi pitänyt mennä 

Elmon tueksi ja räväyttää ilmoille Anatolin sanahirviön. Nyt Johanna saattaisi leikiten mieshuoritella Anatolia 

mutta sitä hän ei sivistyneenä naisena tee.  

 

Elokuun puolivälissä, kun Elmo ja Johanna söivät jälleen irtosalaattia Härkäsen juna-asemalla, niin silloin 

Yrjölä kevensi sydäntään, sillä tämän äiti oli ärähtänyt, kun hän oli kertonut lapsisuunnitelmista.  

Ellinoora Yrjölä oli murahtanut: ”Helvetti poika, ota iisisti!” Tästä Elmo pahoitti mielensä koska itse asiassa 

hän ja Tytti eivät juuri nyt olleet päättäneet aloittaa lapsentekoa vaan joskus lähitulevaisuudessa.  Ellinoora 

käsitti väärin, sillä hän tuntee poikansa kujeet liiankin hyvin.  

Härkäsen asemalla Elmo itki sydäntä särkevästi niin, että Johannalla teki pahaa. Hän olisi halunnut antaa 

lohtuhalaus, muttei uskaltanut, kun aikaisemmin juuri Elmo on päivitellyt hänen halaustaitojaan, kun ei osaa 

halata oikein poski poskea vasten. Halauksen sijaan Johanna taputti olkapäähän, että kyllä se siitä 

suttaantuu. Olkapäälle taputtamistakin hän stressaa liikaa, kun muutama vuosi sitten Karolus oli säikytellyt, 

kun bussissa oli vahingossa käsi osunut munille. 

 

Johannasta on mukava, kun Elmo on kihloissa Tytin kanssa koska silloin viikonloppuisin on rauhallisempaa, 

ei tarvitse olla kuskaamassa. Sinkkuna ollessa Elmo saattoi milloin tahansa saada päähänsä salaatin tai 

pikaruuan syömistä. Salaattia hän haluaa syödä nimenomaan juna-asemilla, kun on junahullu. Vaikka 

Johannalla ei olisi nälkä, niin silti hänen pitää olla seuraneitinä, kun Elmo syö salaattia tai sitten ruokailee 

pikaruokalassa. Useimmiten Elmo vaatii Johannaa seuraksi, kun tämä on menossa tai ehtinyt mennä 

vanhempiensa luokse Siivekkääntielle. Elmolla ei ole pienintäkään ymmärrystä, että Johanna haluaa käydä 

saunomassa isän ja äidin luona. Perjantai-iltaisin vie pyykkikassin, lauantaina ja sunnuntaina lounastaa 

Siivekkääntiellä. Joskus Elmo on tuhahtanut, että ihan hyvin Johanna voisi muuttaa takaisin isän ja äidin 

luokse. Hän ei myöskään ymmärrä, että Uunokin on usein vanhempiensa kanssa.  

 

Johannan iloksi ja helpotukseksi tänä syksynä viikonloppuisin Elmo on paljon Loimaalla. Aluksi hän kysyi 

kyytiä Loimaalle, kun joskus Johanna oli kehuskellut, että 2990-luvun lopulla oli yksin käynyt Loimaan 

messuilla. Onneksi sentään Elmo ymmärsi, ettei Johanna ole tottunut ajamaan pitempiä maantieajoja. 

Loimaa-Forssa moottoritiellä on vilkas liikenne. Tytti asuu Torpin ja keskustan välissä, pienessä pitkulaisessa 

Jätkälän omakotialueella. Moottoritie menee eteläpuolella osittain tunnelissa. Tunnelin päällä on suuria 

kerrostaloja. Tien eteläpuolella on teollisuusalue, jonka keskellä on Loimaan kaupungintalo.  

 

 



Kyllä Johanna sinne osaisi mutta kun matkaa on sen verran paljon, ettei Loimaalle asti jaksaisi ajaa; vain 

viedäkseen ja hakeakseen Elmon.  

Johannalle oli työlästä Anatolinkin kuskaamiset vuonna 3008 Jokioisiin, vaikka sinne on lyhyempi matka.  

Tällä kertaa Johanna onnistui kieltäytyä. Hän pelkäsi turhaan, että kaveri tulisi happamaksi ja sitten tekisi 

Brexitit. Onneksi Elmo ymmärtää, ettei blondi ole mikään taksikuski ja toiseksi tietää Anatolin kyytikerjuut.  

Sen sijaan hän pyysi Johannaa kyyditsemään hänet Forssan matkakeskukselle. Siihen Johanna suostui 

koska samallahan hän saisi tietää, että viikonloppuna kaveri on Loimaalla eli itse pystyisi rentoutumaan ja 

olemaan somessa kriittisinä hetkinä eli vähän ennen Siivekkääntielle menoa. Elmon ollessa kotona, niin hän 

ei uskalla kirjautua Net-Galleryyn kriittisinä hetkinä, ettei kaveri näkisi hänen olevan joutilas.  

Tänä syksyllä Johanna pystyy keskittymään kertomusten saneluun.  

 

Heti kun Elmolle ja Tytille tulee riitaa, niin silloin hän tekstaa Johannalle keventääkseen sydäntään. Tämän 

hän tekee tyttöystävältään salassa. Tuskin Tytti katsoisi suopeasti, jos tietäisi poikakaverin kertovan heidän 

kiistoistansa kolmannelle osapuolelle. Tytti ei edes tunne Johannaa.  

Samaa myös Johanna teki muutama vuosi sitten, kun Elmo oli hapan. Silloin Johanna tekstasi Minealle tai 

Uunolle. Useimmiten Minealle, kun Johanna pelkää rakasta kalantarjoajaa. Ninollekin Johanna on 

muutaman kerran keventänyt sydäntään. Nino kolmonen hänelle ei ole yhtä pyhä kuin ykkönen ja kakkonen, 

muttei kuitenkaan halua joutua huonoon valoon minkään Ninon kanssa.  

 

Kerran Elmo sattui salaa lukemaan Minean takkipuhelimesta vastatulleen viestin, joka oli Johannalta ja 

pahoitti mielensä, kun blondi oli juorunnut Minealle. Silloin Elmo fanitti Mineaa ja toivoi tästä akkaa.  

Heti kun Minea oli huomannut, että jätkä lukee hänen tekstiviestejänsä, niin silloin hänkin pahoitti mielensä ja 

piti pienen saarnan, ettei saa lukea toisten tekstiviestejä. Se oli tosi noloa Elmolle, joka haaveili saavansa 

pillua Minealta. Nyt Elmo itse juoruaa riidoista tyttöystävänsä kanssa Johannalle. Tytti ei mitenkään tule 

saamaan tietää, että poikakaverikandidaatti kertoo heidän riidoistansa kolmannelle osapuolelle, kun Johanna 

ja Tytti eivät ole tekemisissä toistensa kanssa eivätkä edes tunne toisiansa.  

 

Eräänä syyspäivänä Minea ehdotti Johannalle, että he pitäisivät leffaillan kahteen Petraan, joka on 

naispuolisten vastine sanonnalle kahteen Pekkaan.  

Minea tuntee olonsa yksinäiseksi nyt, kun Elmo on tyttöystävänsä luona. Myös Viktoria on parisuhteessa 

Pekka Piiparin kanssa. Pekka asuu ihan kivenheiton päässä Puolikkaan omakotialueella.  

Matlenallakin on jo poikakaveri eli pimuilla ei enää ole aikaa tyttöiltoihin mutta Minea tietää, että Johanna on 

sinkku ja enimmäkseen on yksin.  

Mineaa ei kiinnosta Elmon tyttöystävä koska tämä on neljissä kymmenissä, kun taas itse on kolmissa 

kymmenissä. Mineaa kiinnostaa ainoastaan nelikymppinen Johanna koska tällä on aina niin naurettavan 

hassut jutut, hassuja vakiorepliikkejä.  

Minea onnistui ylipuhua Johannan pitää kaksikeskistä leffailtaa Johannan luona. Johannalla on paljon 

mielenkiintoisia kainuulaisia filmi-USB-kalikoita, sellaisia, jotka eivät Elmoa kiinnosta eli nyt olisi hyvä 

tilaisuus katsoa kainuulaisia leffoja.  

He katsoivat draamaleffan nimeltä Tuntematon potilas sekä kainuulaishämäläisen toimintaleffa Rajalla, jossa 

nitistetään uusnatseja. Tuntematon potilas on kainuulainen klassikko edellisen vuosisadan puolivälistä, jonka 

on kirjoittanut Veera Maja. Leffa kertoo Kainuun keskussairaalaan tuodusta tuntemattomasta Ebola-

potilaasta, joka ihmeen kaupalla parantuu. Leffan lopussa päähenkilö, Anu Rocca, toteaa huvittavasti 

vahvalla Kainuun-murteella: ”Hyvästi paskatauti, anteeks arvoisa Ebola-virus!”  

Minea piti molemmista leffoista, erityisesti Tuntemattomasta potilaasta. Leffan aikana he rupattelivat ja 

vitsailivat Elmosta, että nyt heillä molemmilla on paratiisi, kun Yrjölä on yrjöämässä Loimaalla. Jos Elmo olisi 

kuullut keskustelun, niin aivan varmasti olisi hermostunut.  

Mineaa ei voisi vähempää kiinnostaa Elmon naisseikkailut, kun tällä on ollut lukemattomia tyttökandidaatteja. 

Jokainen suhde päättyy omaan mahdottomuuteensa, kun pimut huomaavat jätkän lyhyen pinnan ja 

pikkumaisuuden. Ainoat Elmon kaverit, joilla on rautaishermot ovat Minea Kaaninen ja Johanna Kivinen. 

Johanna ei uskalla sanoa suoria sanoja Elmolle, kun taas Minea uskaltaa leikiten.  

 



Muutama vuosi sitten Minea oli ottanut Elmon lapselliset esille Masa Yrjölän kanssa, jolloin poika tuli erittäin 

pahalle tuulelle. Sen jälkeen Minea ei ole kehdannut kertoa jätkän temppuiluista tämän vanhemmille ja on 

varoittanut Johannaakin valittamasta Masalle tai Ellinooralle.  

 

Johanna on huomattavasti edistynyt keilailussa. Lisensioimattomissa kilpailuissa hän on tullut jopa toiselle 

sijalle. Harmi vaan, kun palkintopokaali on halpa muovinen jäljitelmä mutta kuitenkin mukavasti mieltä 

lämmittää, kun on jotain näkyvää saavuttanut.  
Vuosittain, desemberin, alussa on Hämeenlinnassa Keiju Treffi keilakilpailu, jossa otellaan muiden 

kaupunkien paraurheiluyhdistyksiä vastaan.  

Viime aikoina Uuno Kiukku ei ollut mukana koska hän usein käy siskonsa luona Helsingissä. Eeva Kiukku 

asuu Ullanlinnassa ja on äskettäin löytänyt elämänsä miehen. Uunolle siskon luona vieraillut ovat oikeita 

juhlahetkiä. Eeva työskentelee mielipidetutkimusfirmassa ja tekee satunnaisia puhelinhaastatteluja.  

 

Keiju Treffi kilpailu järjestetään Hämeenlinnan keilahallilla, joka on vanhassa teollisuuskiinteistössä mutta 

yllättävän viihtyisä sisältä päin. Rappukäytävä on melko kolkko mutta sisällä on pienoinen lounasravintola-

kahvila.  

 

Decemberissä on myös pienempi joukkuekilpailu, Jouluviesti, jossa jokaisen sarjan jälkeen vaihdetaan rataa. 

Vielä Johanna ei ole siihen osallistunut, kun haluaa rentoutua. Lukemattomia kertoja Uuno ja Nino ovat 

houkutelleet Johannaa Jouluviestiin.  

Joku tiistai joulukuussa on yhdistyksen joulujuhla joululahjanvaihtoineen ja joulupöytineen. Siihen Johanna 

osallistuu. Hänen harmiksensa joulupöydästä puuttuu kainuulaiset perinnejouluruuat. Joskus Johanna on 

puolileikillään ehdottanut puheenjohtaja Virvelle, että olisi kiva, jos olisi myös kainuulaisia jouluruokia. Heti 

vanha lihava Virve alkaa nauraa: ”Vai että ihan kainuulaisia ruokia, hyvä kun ei sitä pettuvodkaa!” Virven 

vitsailu kuulostaa vittuilulta, vaikka onkin hyväntahtoista leikkimielistä pottuilua. Johanna on aistinut Virvestä 

joitakin Kainuu-vastaisia piirteitä.  

 

Kulunut syksy oli Johannalle ja Minealle rentouttavampi, kun Elmo on kihlattunsa luona Loimaalla. Nyt neiti 

Kaanisella on enemmän aikaa Viktorialle ja Matlenalle. Hänestä on mukava tutustua pimujen poikaystäviin.  

Erityisesti Minea kiintyi Pekka Piipariin ja on kehunut Johannalle, että Pekka on rauhallisempi kuin Elmo. 

Silloin Johannaa huvitti, kun tätä ei parane sanoa Elmolle.  

 

Sillä välin, kun Elmo on Loimaalla, niin Minea saa yöpyä hänen kämpillänsä. Elmo on antanut vara-

avainkortin Kaaniselle. Useimmiten Minea yöpyy Viktorian tai Matlenan luona, kun ei oikein ilkeä asua 

viikonloppuisin Yrjölän kämpillä. Hän pelkää, jos jotain rikkoontuisi niin silloin nousisi hirveä haloo. Hän ei 

myöskään voi kutsua kavereita kylään, niinpä hän alkoi etsiä omaa viikonloppukämppää.  

Myöhäissyksyllä hän löysi yleishyödyllisen Forssa Houselta sopivan yksiön, joka sijaitsee Kaarlon 

omakotitaloalueen keskellä olevassa kerrostalopitkossa. Talo sijaitsee Lohkotiellä, kivenheitto Kiukkujen 

luota. Monesti Minea leikillään leuhkii Johannalle, että hänellä olisi lyhyt matka mennä lempimään Uunon 

luokse. Oikeasti Minea ei kiihotu toimintarajoitteisesta Uunosta, vaikka tämä on erittäin hieno kaveri. Hänellä 

ei sinänsä ole mitään toimintarajoitteisia vastaan ja siihen on kaksi todistetta; Johanna ja Elmo. Johannan 

kanssa on helpompi vitsailla ja rupatella kun taas Elmo helposti hermostuu. Minea on huomannut, ettei 

Johanna kovin mielellään rupattele puhelimessa, kun ei ole tarpeeksi sosiaalinen. Elmo senkin edestä 

läpättää puhelimessa ja joskus muodosta ryhmäpuhelun, kun keskustelee Minean kanssa. Silloin Johannan 

on vaikea ennen aikojaan katkaista puhelun, ettei vain työkaveri hermostuisi.  

 

Jouluaattona Anna Kivinen muisti ottaa rauhallisesti. Talousrobottikin on toiminut hyvin. Hän yrittää muistaa 

ruuanlaitonaakkoset siltä varalta, jos robotti pimahtaisi.  

 

Uudenvuodenaattona Johanna oli taas Ninon luona koska hänen on vaikea kieltäytyä kutsusta. Hänellä oli 

kielenpäällä kieltäytyä koska pitkästä aikaan haluaisi viettää uudenvuodenaattoa vanhempiensa luona. 

Ninon luona on aina hirveä hässäkkä karkki ja naksu vuorien kera.  



 

 

Johanna yritti vihjailla Alppilalle, että myös hän voisi viettää uuttavuotta omien vanhempiensa kanssa mutta 

valitettavasti hänen vanhempansa ovat kehottaneet poikaansa olla niin paljon kuin mahdollista kavereittensa 

kanssa. Vaikuttaa siltä, että Alppiloilla on hirveä kuri; Ninolla on vain yksi virallinen koti eikä noin vain saa 

tulla lapsuuskotiin. Hänen pitää olla asunnossaan, jonne on muuttanut joitakin vuosia sitten.  

 

Viime syksyllä, kun Ninon vanhemmat kutsuivat Johannan ja Elmon pieneen neuvotteluun, jonka Elmo koki 

saarnana. Maija-Erika ja Mooses päättivät vihdoinkin laittaa pisteen järjettömälle kuskaamiselle. He tietävät, 

että pääpiru on Elmo, melkoinen agitaattori, joka keksii tekemistä Johannalle ja Ninolle. Johanna on 

seurassa koska tällä on ajokortti. Ilmiselvää hyväksikäyttöä, ovat Maija-Erika ja Mooses hiffanneet. He 

pitävät kovasti Johannasta ja ovat huolissaan tämän kiltin naisen jaksamisesta.  

Kun he kutsuivat koko troikan luokseen, niin he olivat Ninon kämpillä. Nino oli antamassa jalkahoitoa 

Elmolle. Heti kun jalat olisivat kuivuneet, niin he söisivät täytetyt rieskat Elmon kantapaikassa, Fastfood 

Accrassa. Johanna kyyditsisi heidät. Tällä kertaa ei syöty rieskoja, kun Maija-Erika soitti poikansa 

takkipuhelimeen ja sitten halusivat puhua myös Johannan kanssa. Hän meni makuuhuoneeseen puhumaan 

puhelimeen. Hän kertoi hiljaisella äänellä, että on vaikea vastustaa Elmon ideoita ja kertoi lyhyesti Anatolin 

tapauksesta. Vaikutti siltä, että Maija-Erika ymmärsi. Puhelun jälkeen heidän piti mennä Alppiloiden villaan, 

joka sijaitsee saman kadun varrella, kirjaimellisesti kadun puolivälissä kukkulan päällä. He menivät 

Johannan autolla, jotta sitten auto olisi lähempänä. Joka kerta, kun Johanna käy Ninon luona, niin hän 

pysäköi Runkokummuntien varressa olevalle piskuiselle parkkipaikalle. Pysäköintipaikan vieressä on 

parturiliike sekä Mooseksen kukkakauppa. Alppiloiden villaa vastapäätä on kolmionmuotoinen rakentamaton 

tontti, jossa on sorapintainen pysäköintipaikka.  

 

Heti kun he olivat tulleet Ninon lapsuuskotiin, niin hän alkoi esitellä huoneita, kunnes isä Mooses kielsi 

moiset puuhat tuhahtamassa: ”Poika, sä et enää asu täällä!” Nino nolostui. Elmosta ja Johannasta tuntui tosi 

tylyltä, koska talohan on Ninon lapsuuskoti. Ainakin he saavat kavereilleen esitellä vanhempiensa koteja.  

Johanna ei ole kertaakaan ollut Elmon vanhempien luona. Hän tuntee pientä uteliaisuutta, sillä Yrjölöiden 

asuinkerros näyttää ulkoa päin palatsimaiselta. Tietenkään Johanna ei rupea kerjäämään esittely kierrosta 

Elmon vanhempien luokse.  

 

Mooses Alppila on monesti kehottanut poikaansa kutsumaan useammin Johannan kylään, vain Johannan. 

Hän ja Maija-Erika eivät pidä dominoivasta Elmosta. Kyllä he tietävät, että Elmo on kiltti ja mukava poika 

mutta tämä tahtoo turhan usein määräillä. He myös tietävät Elmon olevan toimintarajoitteinen eli ei mahda 

mitään dominoivalle asenteelleen.  

Mooses ei tule ajatelleeksi, että Johannan kutsumiset aiheuttaa tälle stressiä. Johanna haluaisi olla kotona 

kertomuksia sanellen. Kertomuksissa on jo mukana Ninon vanhemmat peitenimien turvin.  

 

Johanna alkaa kyllästyä Nino Alppilaan koska tämä on ajoittain liian lapsellinen ja mököttäjä, jolta ei saa 

kunnon vastauksia. Jos menisin Nino kolmosen kanssa naimisiin, niin ehkä isä ja äiti kutsuisivat tätä 

äimänkäeksi aivan kuin Eekan lapsia silloin 2992, tapaa Johanna usein vatuloida.  

Johannaa surettaa, kun tursakkeella on noin seksikäs etunimi. Jos Nino Alppila olisi vaikkapa Kerttu, niin 

silloin olisi helpompi sanoa ei.  

 

Yhä keilatreenien jälkeen Johannan pitää saattaa Ninon bussipysäkille, vaikka tämä yksinkin osaisi mennä 

lähimmälle matkakeskuksen pysäkille tai kävellä kotiin, sillä keilahallilta ei ole matka eikä mikään 

Tasavuorentie kahteenkymmeneen, jossa Nino asuu. Johannasta työläintä on odottaa Ninon pukeutumista. 

Hän pukeutuu liioitellun hitaasti ja asettaa hitaasti heijastinnauhat käsivarsiin, vaikka olisi kuinka valoisaa.  

Tämän hidastelun takia Hietalan bussi ehtii mennä niin, että seuraavan tulee puolentunnin kuluttua. Tämän 

vuoksi Johanna tapaa kyyditä työkaverinsa kotiovelle, jotta pääsisi itse kotiin levähtämään keilatreenien 

jälkeen ja katsoa TV Kainuuta. Keilailun jälkeen hän on tosi väsynyt, kun keilahallilla on hirveä metakka, kun 

keilat kolisevat ja koneet humisevat. 



Ninon uudenvuodenjuhlat ovat muuten ihan mukavia mutta niiden ärsyttävin piirre on, kun syönnin aikana 

televisio on suljettu, vaikka ruokailu tapahtuu olohuoneessa. Syönnin jälkeen useimmiten Nino käynnistää 

pelikonsolin ja veikeän keilapelin, jossa hän valitsee kuusi fiktiivistä hahmoa, joita vastaan pitää langattomien 

peliohjainten avulla liikuttaa. Jokainen vuorollaan pelaa kaikkia kuutta hahmoa vastaan ja siinä sivussa Nino 

pelleilee ja hokee hahmojen nimiä, jotka hän on aiemmin kahden kesken oppinut Johannalta. Pelaamista 

vaikeuttaa, kun sohvapöydän päällä on pikareita, joihin saattaa vahingossa käsi osua.  

Yksi pelihahmoista muistuttaa hieman Elmoa ja sen vuoksi Johanna ja Nino ovat nimenneet sen hänen 

mukaansa. Kun Elmo on läsnä, niin silloin he tapaavat kikattaa kyseiselle hahmolle. Sama juttu myös Tuijaa 

muistuttavan hahmon kohdalla.  

Kun vahingossa heittää virtuaalipallon taaksepäin, niin silloin peliyleisö hyppää tasajalkaa, jolloin Nino 

naurahtaa: ”Nyt olisivat Virve ja Polli hypänneet ilmaan!”  

Kun tummaihoinen pelihahmo keilaa, niin silloin Nino kannustaa: ”Hyvä Abdullah Ali Hassan!”. Tämäkin nimi 

on Johannan käsialaa. Kun pelivuorossa on Tuijan näköinen hahmo ja onnistuu tekemään täyskaadon, niin 

silloin Nino punastellen kannustaa: ”Pusuja ja halauksia!” Sitten kun Elmon näköinen hahmo tekee 

täyskaadon, niin silloin Johanna sanoo samoin. Kun Elmo on läsnä, niin silloin hän sanoo lyhenteet; P ja H.  

Elmosta ja Tuijasta tämä on täyttä hebreaa. Johanna ei uskalla paljastaa Elmolle, että kahden kesken hän ja 

Nino tapaavat vitsailla hänestä.  

Heti kun Elmon ja Tuijan näköiset hahmot ovat pelivuorossa, niin silloin Johanna ja Nino tapaavat rallattaa 

Elmo Fransun rallatusta Kukkubum. Joskus oikeasti keilahallilla Nino tapaa hiljaa itse mielessään hokea 

kyseistä rallatusta, jotta se toisi onnea.  

Keilahallilta poistuessa hississä Johanna tapaa osoittaa Ninolle Entree-kerroksen E-nappia kysyen: ”Minne 

pääsee, jos painaa tota?”, johon Nino kuiskaa naurahtaen: ”No, Elmon luokse, haha!” Tästä on tullut 

vakiohassuttelua, vain silloin kun hississä ei ole muita.  

 

Johannaa ärsyttää Ninon uudenvuodenjuhlissa se, kun tämä ei uskalla mennä ulos katsomaan ilotulitusta, ei 

edes parvekkeelle. Hän pelkää, jos raketit tulisivat päälle. Todennäköisesti hänen vanhempansa ovat 

pelotelleet poikansa ihan säikyksi. Nino ei myöskään uskalla polttaa sädepuikkoja sisällä, vaikka ne onkin 

tarkoitettu sisäkäyttöön. Sama juttu myös Pommac-pulloa avattaessa. Silloin Johannan pitää mennä 

parvekkeelle avaaman.  

 

Tänä vuonna Johannan lisäksi Ninon luona oli myös Uuno ja Tuija. Juhlien jälkeen Johanna kyyditsi Uunon 

kotiinsa, kun tämän vanhemmat juhlivat uuttavuotta hienojen viinien kanssa. Tuija meni kotiin taksilla.  

Tuija asuu samassa korttelissa kuin Elmo mutta ylemmän Pimunkadun puolella.  

Monesti Johanna vitsailee Ninolle, että kuka asuu Tuijan lähellä, johon tämä kuiskaa nauraen: ”No Elmo!”  

 

Useimmiten loppuillasta Nino väsähtää niin, että tämä alkaa tyttömäisesti kikattaa tai sitten pelata 

minitietokoneella yksitoikkoista keilapeliä eikä reagoi mihinkään, ei edes sano moi doo.  

 

Johanna päätti, että ensi uutenavuonna hän olisi Siivekkääntie kuudessa isän ja äidin seurassa. Niin olisi 

helpompi, ettei tarvitsisi katsella tursakkeen väsymistä ja sitä hirveää lapsellista kikatusta. Hän on varma, 

että sietäisi paremmin Nino Backmania kuin tätä uutta Nino kolmosta.  

Myöskään Uuno ja Elmo eivät oikein pidä Ninon lapsellisuudesta. Nino on vähän samaa kaliiberia kuin 

Tatjana, ehkä juuri siksi heistä ei tullutkaan paria; kaksi venkulaa ei kuulu yhteen, on Johanna monesti itse 

mielessään pohtinut. 

 

Tänä uutenavuonna Elmo oli Tytin kanssa O´leary´s ravintolassa. Ennen kuin Johanna meni Ninon luokse, 

niin hänen piti kyyditä Elmo ja Tytti keskustaan, kun Elmo ei jaksanut eikä kehdannut kävellä hienot vaatteet 

päällä loskakelissä. Talvet ovat jälleen tulleet leudommiksi. Vieläkään tiedemiehet eivät tiedä mitään 

mystisestä saastepilvestä eteläisellä Tyynellä merellä. Pilvi sen kuin vahvistuu ja lämmittää maapallon 

ilmastoa.  

 



Välillä napajäätiköt ovat olleet lähellä sulamista mutta sitten ne vahvistuivat. Tämän vuosikymmenen aikana 

napajäätiköt ovat alkaneet jälleen sulaa. Tämä luonnonoikku ei ole hyväksi ympäristönsuojelijoille ja ruokkii 

äärioikeiston ilmastokriittisyyttä. 

 

Johanna sattui toivottaa Elmolle ja Tytille hyvää uuttavuotta kaksi kertaa, jolloin Elmo tuhahti: ”Yksi kerta 

riittää!” ja tietenkin Johanna stressaantui. Keskiyöllä hän lähetti isälle ja äidille sekä pikkusiskolle 

uudenvuoden toivotus tekstiviestit ja siinä sivussa myös Elmolle. Elmolta ei tullut vastausta, sillä aikaisemmin 

päivällä Johanna oli toivottanut hyvää uuttavuotta somessa. Elmo ei pidä toistamisista, jotka hän kokee 

jankutuksina.  

 

Januarin alussa Yrjölät lähtivät Länsi-Intian matkalle. Tietenkin Elmo oli innoissaan, kun oli odottanut matkaa 

kuin nousevaa kuuta. Ennen matkaa Johanna sattui jälleen toistamiseen toivottaa monta kertaa peräkkäin 

hyvää matkaa niin, että Elmo tuhahti: ”Yksi kerta riittää, senkin Shabo!”. Onneksi hän tätä nykyään pystyy 

pitämään pokkansa, ettei blondi stressaannu. Johannaa ilahdutti, kun Elmo antoi luottamustehtäväksi pitää 

hänen kotioveansa silmällä, ettei asuntoon ole murtauduttu. Johanna lupasi käydä rappukäytävässä 

työmatkalla. Hänhän kävelee joka aamu Pimunkatua pitkin niin, että samalla voi piipahtaa Teknikonkadulla 

tarkistamassa Elmon ulko-ovi. Elmo lupasi ostaa Johannalle kultaisen Kolumbus ukkelin kiitokseksi.  
Johannasta tuntuu hyvältä, kun tätä nykyään Elmo sietää, kun hän tykkäilee tämän somepostauksia. 

 

Länsi-Intian matkalla Elmon Net-Gallery sivuille ilmestyi upeita kuvia ja videopätkiä. Yhdessäkin videoklipissä 

Elmo poseeraa ilman paitaa niin, että vaalea riippumaha roikkuu. Videolla hän seisoo bungalowin kuistilla 

samalla, kun isä filmaa multimediakameralla. Elmo katsoo suloisesti kuin nappisilmäinen jääkarhu. 

 

Samaan aikaan, kun Yrjölät ovat Länsi-Intian matkalla, niin Minea, Viktoria ja Matlena lomailivat 

Torreviejassa, jonne he lensivät Tampereen lentokentän kautta, kun sieltä menee halpahintalentoyhtiö 

Carelian. Uuno katseli innoissaan tyttöjen Torreviejan kuvia somessa koska samassa kaupungissa on 

Kiukkujen loma-asunto.  

 

Tässä hiljattain Uuno hankki Net-Gallery tilin koska silloin on helpompi auttaa kavereita sekä itsekin tulla 

autetuksi nettipeleissä, kun voi lähettää lisäelämiä sekä avata uusia tasoja nopeammin.  

Sinä päivänä, kun Uuno hankki Net-Gallery tilin, niin silloin Elmo innoissaan viestitti Johannalle, että nyt 

Uuno on somessa. Se oli hänestä suoranainen ihme. Nyt kavereista ainoastaan Ninolla ei ole sometiliä ja 

tuskin hankkii, kun tämän vanhemmat ovat sitä vastaan.  

 

Totta kai Uuno hyväksyi Johannan ja Elmon kaveripyynnöt. Johannan suureksi järkytykseksi myös Tatjanan 

kaveripyyntö hyväksyttiin. Myös Uuno on ylikiltti eikä halua ketään jättää somen ulkopuolelle. Harmi vaan, 

kun ei voi ottaa Ninoa kaverilistalle, kun tällä ei ole koko tiliä, on Uuno monesti surkutellut.  

 

Johanna inhoaa Tatjanaa vain sen tähden koska tämä on luonteeltaan flirttiperse. Johanna onnistuu hyvin 

peittää mustasukkaisuuden, vaikka se tuntuu vaikealta, kun saa koko ajan pitää pelätä, että flirttiperse 

onnistuisi vikitellä Uunon. Johannasta tuntuu hyvältä, kun Elmo on kihloissa niin, ettei flirttipersekään saa 

tästä ukkoa. Nyt Johannaa stressaa, kun Uuno on sinkku ja flirttiperse on tämän kaverilistalla. Toki myös 

sinkkuneiti Johannankin kaverilistalla on Tatjana. Tämä vain kontrollin tähden. Sanaa kontrollin tähden hän ei 

todellakaan uskalla sanoa Elmolle, kun tämä silloin tällöin huonolla tuulella ollessa syyttää Johannaa 

kontrolloivasta asenteesta. Ilmeisesti hänen mieleensä on juuttunut tämä ajatus Johannan kiimavuosilta 

3012–3013, jolloin Johanna oli lemmenhumalassa häneen. Nyt on menossa lemmenkrapula vaihe.  
Kyllä Johanna tietää, ettei Tatjana ole Uunon tyyppiä ja pelkää, ettei ole itsekään, kun Uuno ei enää flirttaile.  

Uunon viimeisin suurflirttailu tapahtui kalagratiinin kera ilman, että tiesi blondin kalakauhusta. Nyt Uuno 

haluaa vain olla kaveri kaveripohjalta.  

Uuno fanittaa lyhytmustatukkaista poplaulajaa, Erica Sanoi. Hänen musiikkinsa soi lähes jokaisella 

radiokanavalla ympäri maailmaa. Erica Sanoi on syntynyt Helsingin Kalasatamassa vuonna 2990.  

 



Tätä nykyään Kalasatamassa on suuria pilvenpiirtäjiä, joiden keskellä on Redin ostoskeskus, joka on melko 

lailla ränsistynyt. Redin katolla on Big Brother-talo, jossa kuvataan Euroopan kaikki Big Brother ohjelmat. 

Näin ohjelman teossa säästetään, ettei joka kerta tarvitse rakentaa uutta BB-taloa.  

Erica Sanoi asuu vieressä olevan pilvenpiirtäjän ylimmäisessä kerroksessa luksusasunnossa. Katolla 

hänellä on oma helikopteri, jotta pääsisi nopeasti keikoille. Laulamisen lisäksi hän on ahkera laulunkirjoittaja 

sekä tanssia. Vuonna 3011 hän edusti Suomea Euroviisuissa kappaleella Pop ja voitti kilpailun. Jotkut 

väittävät kappaleen muistuttavan muinaisen Eric Saaden Popular-biisiä, sekin Euroviisukamaa. Erica Sanoi 

kiistää plagiointi syytökset. Euroviisuihin hän lensi helikopterillaan. Ilmateitse viisupaikalle Helsingistä ei ole 

pitkästi, sillä tätä nykyään Euroviisut järjestetään aina Gotlannin saarella, suuressa Euroviisu areenalla. 

Uunon Erica fanituksesta Johanna kuuli Elmolta, jolle tämä on monesti ylistänyt naisen seksikkyyttä. Elmoa 

on alkanut kyllästyttää kollegansa ainaiset Erica Sanoi höpinät. Hän itse ei erityisesti pidä kyseisestä 

laulajasta, koska tämä on liian diivamainen. Kaiken kukkuraksi pimu on kivenkovalesbo ja on kihloissa 

bloggari ja muotiprofiili Nicole Falckin kanssa.  

Johannakaan ei erityisemmin pidä Erican kappaleista koska ne ovat aivan liian kuivahkoa radiopopia, jota 

radiokanavat syytävät ilmoille jok’ikinen päivä. Erityisesti Rix DAB soittaa eniten Erica Sanoin biisejä ja 

erityisesti juuri Euroviisurenkutusta. Pop-biisi on jo moneen kertaan puhki soitettu.  

 

Eräänä tammikuisena tiistaialkuillasta, kun Johanna oli menossa autolla keilayhdistyksen infopalaveriin, niin 

silloin Uusi Tammelantien ja Myllärinkadun kiertoliittymässä sattui kolari; hopeanvärinen Brandia henkilöauto 

rysäytti suoraan Johannan oikeanpuoleiseen takaoveen väistämiskolmion takaa.  

Onneksi vältyttiin henkilövahingoilta eikä tullut isompia autovaurioitakaan. Takaovi ja takalokasuoja menivät 

ruttuun. Johanna ajoi tien sivuun katsomaan vaurioita ja otti ylös vastapuolen henkilötiedot ja 

rekisteritunnuksen. Brandia kuljetti nuori nainen, ehkä hieman Johannaa nuorempi. Kyydissä oli pikkulapsia, 

jotka selvisivät. Brandian etupuskuri meni säpäleiksi.  

 

Luonnollisesti Johanna säikähti mutta tällä kertaa kykeni toimimaan loogisesti ja otti ylös vastapuolen 

yhteystiedot. Sitten hän jatkoi matkaa Hirvisuon kaupunginosaan, jossa FTU-yhdistyksen tilat sijaitsevat. Tilat 

ovat keskellä Hirvisuota, valkoisen kerrostalon katutasossa. Hirvisuonkadun varrella on ilmaisia 

pysäköintipaikkoja, jotka usein ovat täynnä mutta tällä kertaa Johannalla oli tuuria ja löysi vapaan paikan.  

Kun hän saapui tiloihin, niin kokous oli alkanut. Johanna istuutui Uunoa ja Ninoa vastapäätä pöydän viereen.  

Jätkät näkivät, että Johanna tärisi järkytyksestä. 

Kokous käsitteli tavanomaisia asioita, kuten maaliskuussa olevasta Hämeen rulla kilpailusta, joka on, 

Tervakosken keilahallilla, aivan Valion juustomeijerin takana. Lukiossa Johannan luokka teki 

tutustumiskäynnin Tervakosken meijeriin. Siitä Anna on monesti vitsaillut tyttärelleen, että tämä ajaisi päänsä 

kaljuksi ja laittaisi työhakemukset voipuskijaksi.  Joskus Anna on kehottanut Johannaa ajamaan päänsä 

kaljuksi koska tätä nykyään kaljupäiset naiset ovat muodissa. Johanna ei halua ajaa tukkaansa. Hänestä on 

mukava olla blondi. Aikaisemmin, 2990-luvulle hänellä oli puoliselkään ulottuva tukka hiukset mutta sitten 

hän kyllästyi selkää kutitteleviin hiuksiinsa ja leikkautti olkapäille ulottuviksi. Aikaisemmin puoliselkään 

ulottuva tukka pilasi ihanan orgasmit, kun hän oli ilman paitaa.  

Kesästä 2995, kun hän oli nähnyt ensi kerran kaksoisolentonsa kuvia ja videoklippejä, niin hän ihastui 

samanlaiseen tukkaan, joka kauniisti ulottuu olkapäille. Viime aikoina hän on chattaillut Jessican kanssa 

tukka asioista. Heistä kumpikaan ei halua hirmupitkää tukkaa eikä kiharoita.  

 

Keilakokouksen jälkeen Johanna kertoi Uunolle ja Ninolle, että Shellin kiertoliittymässä tuli pieni kolari ja 

näytti autoa. Jätkät kauhistelivat. Uuno totesi, ettei jotkut osaa ajaa autoa, kun pitää hurjastella niin, ettei 

edes pysähdytä kolmion edessä. Johannasta tuntui mukavalta, kun kalantarjoaja lohdutti.  

Johanna kyyditsi Ninon kotiinsa, kun alun perin oli niin luvannut. Onneksi Nino asuu samalla suunnalla kuin 

Siivekkääntie eli heti, kun oli heittänyt työkaverinsa kotirapun edustalle, niin hän ajoi Siivekkääntielle 

näyttämään isälle ja äidille kolarivaurioita. Tällä kertaa kolari ei ole Johannan syytä ja se tuntui hyvältä.  

 

Annan ja Antin polvet alkoivat tutista, kun tytär yhtäkkiä tuli ja kertoi kolarista. Onneksi tyttö on yhtenä 

kappaleena, siunaili Anna.  



Seuraavana päivänä Johanna isän kanssa vei auton vauriokorjaamolle, joka sijaitsee eteläisellä Tallilan 

teollisuusalueella. Korjaamo on osittain entisen rautakierrättämön tiloissa. Rautakierrättämö Ferro Oy meni 

konkurssiin 2980-luvun lopulla. Firman tiloihin tuli useita pikkufirmoja, joista Johannan ärsytykseksi on  

S-L Safetyn paikalliskonttori. Sitä ennen vartiointi- ja turvallisuusyritys oli korttelin takana. Johannaa hieman 

lohduttaa, kun nyt S-L Safetyn logot eivät näy suoraan valtatie kakkoselle.  

Nyt kun auto vietiin korjaamolle, niin silloin hän huomasi, että korjaamoa vartioi sama vittumainen 

vartiointifirma ja tekisi mieli repiä tarrat ovista mutta sitä hän ei tietenkään tee, sillä siitä tulisi sanomista.  

 

Muutama vuosi sitten Hyundai jälleenmyyjä, Moottorikeskus, muutti Zumilasta Ylicityn kauppa-alueelle ja 

samalla aloitti yhteistyön OJA autokaupan kanssa niin, että nimeksi tuli OJA Moottorikeskus. Brandia 

Automobilen konkurssin jälkeen OJA keskittyi muihin automerkkeihin ja uudeksi omistajaksi tuli 

osuuskunnallinen Coop Okei huoltamo.  

 

Ennen kuin he veivät auton korjaamolle, niin he kävivät vakuutusyhtiö Province Incurancessä tekemässä 

vahinkoilmoituksen. Siitä tuli melkoista rumbaa, kun Adjutantintorin kupeessa olevassa konttorissa ei ollut 

vahinkoilmoitusyksikköä vaan heidät kehotettiin mennä Jokioisiin. Tietenkään ei tarkalleen tiedä missä päin 

Jokioisia on kyseisen vakuutusyhtiön vahinkoyksikkö, mutta katuosoitteen avulla oli jotenkuten helppo 

suunnistaa. He pysäköivät auton Kannastien eteläpäähän ja sitten kävelivät Vallikadun päästä päähän. 

Jokioisten keskustan pikkukadut ovat Johannalle tuttuja, joita pitkin hän käveli syksynä 2992. Sotehallinnon 

nuorisoharjoittelua hän ei oikein uskalla alkaa muistelemaan isän läsnä ollessa, ettei vain muistuttaisi 

noloista potkuista. Joka syksy, kun Johanna käy Jokioisten syysmarkkinoilla, niin hänelle muistuu 

nuorisoharjoittelu mieleen ja tulee kyyneltippa silmäkulmaan; jos olisin älynnyt käyttäytyä hyvin, niin kuka ties 

nyt olisin yksi monista Tavastia Regionin byrokraateista, kuten Johanna tapaa usein pohtia.  

Kaikkea tätä Johanna vatuloi samalla, kun isän kanssa käveli Vallikatua pitkin kohti vakuutusyhtiön vaurio-

osastoa, joka löytyi Asiakkaankadun ja Vallikadun risteyksestä. Oli sikakylmä talvipäivä. Maassa oli ohut 

lumikerros, joka tuli yön aikana. Kolarin sattuessa oli paljas maa eikä kolaria aiheuttanut liukkaus vaan toisen 

osapuolen huolimattomuus eli Johanna sai korvauksen vakuutusyhtiöstä.  
Sitten he veivät auton vaurioverstaalle. He ajoivat peräkkäin, jotta Johanna pääsisi kotiin. He olettivat 

vaurioverstaan olevan Ylicityssä autokaupan yhteydessä mutta näin ei asia ollut. Heidät neuvottiin Tallilaan.  

Verstas on ihan kävelymatkan päässä Käräjälästä mutta isä vei tyttärensä kotiin, ettei tämän tarvitse 

talvipakkasessa talsia ja hytistä. 

Illalla Johanna meni bussilla Siivekkääntielle saunomaan, kun oli keskiviikko. Nyt hän joutuu kulkemaan 

bussilla vanhempien luokse. Perjantaisin hänellä on mukana pyykkikassi, jotka äiti pesee muun pyykin 

kanssa. Totta kai tämä on karhunpalvelus mutta tästä on tullut tapa. Tavaksi on tullut myös isän siivousapu 

tiistaisin. Tästä Johanna eikä vanhemmat höpise kenellekään, ei edes nuorimmaiselle.  

 

Onneksi bussipysäkki on aivan vanhempien talon takana, Vanha Tammelantien puolella. Johannan tarvitsee 

vain kävellä Siivekkäänpuiston läpi suoraan takapihalle. Puiston läpi on muodostunut epävirallinen 

kinttupolku, kun Anna ja Antti joka aamu käy hakemassa pysäkiltä ilmaisen uutislukulaitelehden. Vihreä 

lukulaitepönttö on pysäkin vieressä.   

Pyykkikassina on yhä Europower olkalaukku, sama, jonka Johanna sai työharjoittelusta syksyllä 2990. Hän 

katuu, kun ei antanut apupedagogin kysyä töitä Europowerilta. Ehkä noloja Sotekeskushallinnon potkuja ei 

olisi tullut, jos hän olisi ollut Europowerilla tai voihan olla niinkin, että potkut olisi tulleet sieltä. Tätä on pelkää 

jossittelua, jota Johanna usein tapaa itse mielessään vatuloida. Hän on kova jossittelija.  

 

Töihin Johanna menee kävellen, kun sinne on lyhyt matka. Kolarista on yksi hyvä puoli, nimittäin hän ei voi 

kyyditä Elmoa sinne tänne, kuten hän tapaa lohduttaa itseään. Tätä hän ei ainakaan uskalla sanoa Elmolle.  

Auto on korjaamolla kaksi viikkoa. Maanantaisin Johanna sai töistä vapaata, kun silloin hänellä on 

esperanton kurssi. Aluksi kurssi oli Voimalatalolla, kunnes pedagogi huomasi, että Johanna on lukiotasolla eli 

Voimalan kurssi on liian helppo. Lukiotason esperantoa opetetaan Jokioisissa, Pirjo Järvelän lukion 

spesiaalilukiokoulussa. Tätä moni onkin päivitellyt, kun Forssan kokoisessa kaupungissa ei ole 

toimintarajoitteisille lukiotason esperantoa.  



Johanna alistui kohtaloonsa ja ilmoittautua lukiotason kurssille, kun haluaa oppia sujuvaa esperantoa. Jos 

oppisi oikein hyvin, niin silloin voisi kääntää kertomuksensa esperantoksi, jotta suurin osa maailman 

ihmisistä ymmärtäisivät. Toinen syy, että hän mielellään käy kurssilla on tietenkin se, ettei tarvitse katsella 

Tatjanan pärstää. Tiistaisin hän joutuu katselemaan tämän naamakerrointa sekä seurata tämän pelleilyä.  

Keskiviikkoisin Johanna auttaa Vaihtoehtoryhmän A-varastolla. Vaikka ryhmän tilat ovat Voimalatalon tiloissa, 

niin hänen ei tarvitse mennä pääsisäänkäynnistä sisälle vaan menee suoraan Vaihtoehtoryhmän ulko-ovesta 

sisälle. Muina päivinä, kun hän on Forssan avussa, niin silloin hän menee pääsisäänkäynnistä.  

 

Johanna on kyllästynyt katselemaan ruokatunneilla flirttiperseen flirttailua kahvilan jätkille sekä Ninolle. 

Tatjana tapaa ahtautua kahvilan pitkälle sohvalle vieriviereen, vaikka tuoleja olisi riittävästi. Vierivieressä 

Tatjana auttaa jätkiä takkipuhelin peleissä ja välillä kujeilee flirttaillen. Hänellä on tapana työntää naamansa 

melkein jätkien naamaan kiinni sekä laittaa käsi jätkien kaulojen ympäri samalla, kun istuu kahvilan sohvalla.  

Varsinkin Elmo ja Nino usein pelleilevät Tatjanalle, kun siitä on tullut tapa eli rauhattomuus tarttuu. Sama 

ongelma oli myös Johannalla, kun hän oli kaupungintalolla. Silloin hän pelleili melkein samalla tavalla 

kopiointiteknikoiden kanssa.  

 

Nyt kun auto on korjaamolla, niin Johanna joutui mennä bussilla Jokioisiin. Hän jäi bussista Jokioisten 

paloaseman takana, josta käveli Pirjo Järvelän lukiolle. Lukio sijaitsee Urheilukadun perällä. Paloaseman ja 

lukion välissä on Jokioinen Areena sekä keilahalli, jossa Johanna muutama vuosi sitten kävi porauttamassa 

sormen reiät Uunolta saamaan keilapalloon. Hän ei ole kertaakaan keilannut Jokioisissa.  
Jokioinen Areena sekä keilahalli sijaitsevat Lierikadun ja Urheilukadun kulmauksessa.  

Kun Johanna kävi bussilla esperantokurssilla, niin silloin oli hirveästi lunta mutta lumi suli muutaman päivän 

kuluttua eli aikainen kevät alkoi koittaa.  

Kotimatkalla hänen ei tarvinnut mennä bussilla, kun pedagogi, Emil Rusta, vanhahko harmaatukkainen 

ukkeli, kyyditsi hänet kotiin. Emil asuu Forssan Hietalassa eli heillä oli sama matka.  

Emil ei ole yhtä humoristinen kuin Kari Olander, joka opettaa yhä Voimalatalon Praktisessa lukiolla.  
Heti kolarin jälkeisenä maanantaina Johanna otti vapaaksi kielikurssin, kun ei tiennyt millä bussilla mennä. 

Kylläkin hän olisi voinut kysyä Anatolilta mutta, kun Johannaa vituttaa tämä ryssän mulkku, niin ei yhtään 

haluta mennä tämän juttusille. Yhä hän pohtii kuumeisesti, että kuinka voisi hakea rahansa takaisin korkojen 

kera. Anatolin sijasta Johanna kysyi Tavastia Trafficin konttorista, joka on matkakeskuksella. Hänelle selvisi, 

että pitää mennä Ylicity-Restala bussilla, josta pitää poistua Jokioisten paloaseman edustalla.  

 

Auto oli korjaamolla pari viikkoa. Sopivasti kun auto tuli valmiiksi, niin isä ja äiti lähtivät Kanarialle 

rentoutumaan. Samaan aikaan Kanarialla oli myös Matias ja Kakadu sekä Unski ja Tellervo.  

Johanna pohti kuumeisesti, jos lähtisi mukaan, mutta päätti kuitenkin olla kotinaisena ja pitää vanhempiensa 

taloa silmällä. Ehkä sitten ensi kerralla lähtisi mukaan, ajatteli Johanna. Häntä on alkaa enemmän ja 

enemmän auringonotto kiinnostaa nyt, kun läskirumbakin on historiaa. Siitä hyvänä esimerkkinä Jamesin 

lakkiaismatka, jolloin hän nukkui yläosattomissa kuin isot naiset. Hän kävi rinnat paljaina ilta- ja aamupesulla 

ihan kuin äiti on tehnyt aikaisemmin. Harmi vaan, kun tätä nykyään äiti käyttää yöpaitaa, on tytär surkutellut. 

Ehkä äitimuorille on iskenyt läskirumba, kuten Johanna itse mielessään vatuloi.  

Johanna katsoi joka päivä Kivinen Areenalta, että millaista on Playa del Inglésissä. Kakadu on entisestään 

lihonut ja eno vanhentunut; harmaat tuuheat viikset sekä letitetty parta, kun aikaisemmin Matiaksella oli 

ruskeat amisviikset.  

 

Sillä välin, kun isä ja äiti ovat Kanarialla, niin tytär yöpyi Siivekkääntiellä, vanhempiensa sängyssä. Sieltä 

käsin kävi töissä. Onneksi auto oli valmis tai muuten olisi joutunut kulkea bussilla. Vanha Tammelan tietä 

liikennöi bussi numero 22, joka kulkee Puolikkaan ja Vanha Forssan välillä, joka pysähtyy matkakeskuksella 

sekä Adjutantintorilla. 

 

Kevättalvella Johanna näki kummallisia unia, jossa autonrengas puhkesi, vaikka autossa on 

umpikumirenkaat kuten tätä nykyään monissa autoissa. Herättyään hän pohti, että mitähän uni tarkoittaa, 

ehkä poikaystävän löytämistä ja sitten kondomi puhkeisi, ajatteli hän.  



Töissä hän on sivusilmällä ihaillut Elias Rautapolku-Torstilaa, muttei oikein tiedä, kun jätkähän on 

toimintarajoitteinen sekä vasta kaksikymppinen. Jos jätkä olisi normaalirajoitteinen, niin vinkuen Johanna 

kapsahtaisi tämän kaulaan. Hän alkaa kyllästyä toimintarajoitteisiin, kun näiltä tahtoo mopo päästä irti heti, 

kun heitä edes hieman hemmottelee autolla. Ensin ryssän mulkku hyväksikäytti ja sitten tulivat Karolus ja 

Elmo. Viimeksi mainittu oma-aloitteisesti maksaa kyydin mutta harmi vaan pikku summilla, kun tämä on 

jatkuvasti persaukinen.  

 

Vuosi sitten Johanna vaihtoi vierastyöskentelypaikkaa, kun alkoi kyllästyä Korjaajaryhmän ainaisiin 

tiskaamisiin ja siivoamisiin. Ainoa työtehtävä, josta hän pitää on kaupassa käynti, niinpä yhä tiistai-iltapäivällä 

hän käy Uunon kanssa Zumilan Gunwood´s Cashissa.  

Nurkkaryhmä yhä kyyditsee Sunerin punaisella minibussilla Johannan ja Uunon kauppaan. Syy, että miksi 

Johanna virallisesti mielellään käy Uunon kanssa kaupassa, on tietenkin flirttiperse. Johanna ei halua suoda 

Tatjanalle tilaisuutta olla kauppa-apurina rakkaalle kalantarjoajalle. Tätä hän ei tietenkään sano ääneen 

mutta jossain välissä, kertomuksen rivien välistä, Anton-Kari hoksaa tämän. Yhä voi hyvin tuokiossa Anton 

lukee ääneen Johannan Aivot toivoa täynnä sekä Salatut elimet kertomuksia. Kuuntelijoina on pienoinen 

ryhmä Forssan apulaisia; innokkaimmat ovat Esa, Elias sekä Filippa. Usein Elias tapaa vaivihkaa Johannan 

kanssa jalka flirttailla, jolloin Johanna tuntee munasolun aktivoituvan, kun Elias on ihan pantava jätkä mutta 

harmi vaan liian nuori ja ennen kaikkea toimintarajoitteinen.  

 

Johannasta Vaihtoehtoryhmässä vierastyöskentely on mukavampaa kuin Korjaajaryhmässä koska viimeksi 

mainitussa on enimmäkseen miesten hommia. Tätä ei parane sanoa ohjaajille, sillä heidän mielestänsä ei 

ole olemassa miesten ja naisten hommia vaan molemmat sukupuolet voivat tehdä toistensa töitä.  

 

Tiistaisin, kun Uuno on vapaalla tai sairaana, niin silloin Elmo joutuu käymään kaupassa. Joka kerta hän 

kehottaa Johannaa olla stressaamatta koska stressi tarttuu, kuten hän artikuloi. Kun Elmo on 

kauppavuorossa, niin silloin Johanna yrittää auttaa, että missä päin on mikin tuote mutta Elmo ei pidä tästä 

vaan kokee tämän stressaamisena. Uuno on stressinkestävä eikä koskaan ole tuhahtanut Johannalle.  

 

Februarin alussa oli Euroviisujen Suomen karsinnat, Sävelfestivaali. Tänä vuonna Suomea edustaa  

Monia Sällilehti kappaleellaan Heros, joka on rauhallinen balladi. Laulajattaren vieressä on 

tietokoneanimaationa luotu tikku-ukko, joka pitelee kädessään ilmapalloa.  

Skandinaviaa edustaa tänä vuonna toimintarajoitteisten rockbändi, Berta Moras Namnsdagar minuutin 

pituisella kappaleellaan, Måste jag alltid? Euroviisufinaalissa Berta Moras Namnsdagar hävisi kuin ukot eikä 

se ole mikään ihme, sillä kappale oli hirveää kuultavaa, oikeaa rämärokkia, jos siksikään sitä voisi kutsua. 

Ainoastaan kukkahattutädit ja silinterisedät pitivät peukkuja bändille, kun taas suuri yleisö nauroi persettään 

repien. Tänä vuonna Euroviisuvoittaja on Monia Sällilehti. Joka kerta, kun Suomi voittaa viisut, niin silloin 

muistellaan maan ensimmäistä viisuvoittaja Lordia. Monia Sällilehden kappale alkoi soida jokaisella 

radioasemalla ympäri maailmaa niin, että pian kappale oli puhki soitettu. Berta Moran Namnsdagarin 

kappaletta ei kuule muualla kuin muutama kerran Skandinaviassa.  

Jessica Stenig kertoi chatissa Johannalle, että kappale on ihan paska ja kehui Sällilehden kappaletta. Chatin 

ääniviestissä hän ei osaa ääntää oikein laulajan sukunimeä. Aina vaan h-äänne menee kurkkuäänellä. 

Johanna yrittää opettaa kaksoisolennolleen viisuvoittajan sukunimen ääntämistä mutta huonoin tuloksin. 

 

Talvella melkein joka viikonloppu Elmo oli Loimaalla Tytin luona. Keväällä suhde päättyi, kun he molemmat 

vittuuntuivat toisilleen. Oikeastaan Tytti kyllästyi Elmon kiukutteluun, kun ei tyttö ei ottanut mukaan Terijoen 

ostosmatkalle siis Tytti päätti viheltää suhteen poikki mutta Elmo antaa kaikille ymmärtää, että suhteen 

päättäjä olisi hän itse ja alkoi kutsua Tyttiä idiootiksi. Tämä huvittaa Mineaa, kun koko syksyn ja talven Elmo 

on hehkutellut Tyttiä supertytöksi.  

Kevättalvella Elmo alkoi olla useammin kotosalla niin, ettei Minea enää voinut lainata asuntoa. Totta kai hän 

olisi saanut yöpyä olohuoneessa mutta ongelmana oli Elmon kiukuttelu perjantai-iltaisin, että pitää tulla 

suorintatietä hänen luoksensa, ettei menisi myöhään. Siispä Minea Kaaninen vuokrasi yksiön Lohkotieltä.  

 



Kadun eteläpuolella asuu Kiukun perhe ja pohjoispäässä on luonnontilassa oleva puistikko, jonka takana on 

Finnburg Center sekä Honkamäen dementiakeskus.  

 

Februari lauantaina Johanna, Uuno, Antero Lehmusoksa sekä Tuija sai kutsun Ninon luokse katsomaan 

Sävelfestivaalin Turun osakilpailua. Nino on oikea Euroviisufani ja joka vuosi pukeutuu glitterhattuun sekä 

kimaltavaan paitaan. Hän haluaisi kovasti mennä paikan päälle katsomaan osakilpailua mutta liput ovat 

hyvin kalliit. Kaksi illan parhainta artistia olivat Isukki sekä saamelainen Jonna Helena Suomuoksa. 

Jälkimmäisen kappale oli puoliksi saamenkielinen joikurokkia. Uuno, Antero ja Nino tuomitsivat joikurokin 

roskaksi, kun taas Johanna salaa fanitti kyseistä kappaletta, kun se oli erilainen.  

Ilmeisesti Hämeen kainuulainen Johanna paremmin ymmärtää lappilaista musiikkia, kun taas 

kantahämäläisjätkät vierastavat erilaista musiikkia. Oikeastaan Uuno ei ole kantahämäläinen vaan 

virolainen, sillä hän on syntynyt Kuresaaressa, Saarenmaalla. Hän ei osaa sanaakaan viroa, kun on asunut 

suurimman osan elämästä Hämeessä. Hänen vanhempansa murtavat suomea virolaisittain.  

 

Nino ja Uuno myös inhosivat Sävelfestivaalijuontajaa, kun tämä koko ajan säkätti joutavuuksia. Tämän 

vuoksi muutaman kerran Nino mykisti television äänen. Tämä ärsytti Johannaa, muttei uskaltanut puolustaa 

juontajan huumoria, kun läsnä oli seksikäsniminen jätkä sekä ihana kalantarjoaja. Tuija oli hiljaa. Hän tapaa 

hiljaa istua olohuoneen pitkän sohvan päädyssä. Nino istuu olohuoneenpöydän päädyssä, lähinnä Tuijaa ja 

välillä pusittelee. Johanna tapaa istua lähinnä Uunoa ja häntä tekisi kovasti mieli suudella kalantarjoajaa, 

muttei uskalla. Antero istuu Johannan ja Tuijan välissä. Johannaa ei ole koskaan kiehtonut Antero koska 

tämä on häntä vanhempi sekä hieman omituinen.  

 

Loppuillasta yllättäen Elmo ja Minea tulivat Ninon luokse. Silloin oli melkoinen hässäkkä, kun Elmo innostui 

pelleilemään Ninon kanssa. Illan päätteeksi Johannan piti kyyditä Uunon ja Tuijan koteihinsa. Elmo meni 

Minean kyydissä. Vielä silloin Minea ei vielä ollut vuokrannut yksiötä.  

Tuija piti kyyditä tämän vanhempiensa luokse, jotka asuvat Karviaismarjankadulla, Puolikkaan perällä. 

Lopuksi Johanna ajoi kalantarjoajan kotiin. Parhaillaan Lohkotie on auki revitty koska ollaan uusimassa 

laajakaistakaapeleita. Varsinkin Kännälässä kunnallistekniikka alkaa olla huonossa kunnossa.  

Uuno usein jauhaa uusista laajakaistakaapeleista niin, että Elmoa alkaa vituttaa, muttei uskalla tuhahdella 

työkaverilleen, kun silloin vittumainen ohjaaja Markus aloittaisi täysvittuilun. Elmoa myös ärsyttää Uunon 

jankuttaminen. Hän saattaa sanoa saman usean kerran. Samaan sortuvat myös Johanna ja Nino.  

 

Eräänä mars kuisena torstaina keilailun jälkeen Johanna kyllästyi odottamaan Ninoa, vaikka tällä on 

superseksikäs etunimi. Johanna on monesti vatuloinut, että ehkä sietäisi Nino Backmania paremmin kuin 

Alppilaa. Voi olla myös niin, että herkku-Backman on muuttunut ja saattaa hyvinkin olla tätä nykyään tosi 

vittumainen.  

 

Joka torstai, ellei jompikumpi ole sairaana tai matkoilla, niin Uuno ja Nino keilaavat yhdessä. Muulloin 

Johanna saa kunnin pelata jommankumman kanssa. Ninon kanssa keilaaminen on työlästä, kun aluksi tätä 

pitää odottaa, kun tämä on hyvin hidas pukeutumisessa. Kun vihdoinkin Nino tulee keilaradalle, niin hän 

asettaa onnennallensa keilaradan viereen tuottamaan onnea ja sitten asettaa lähipöydälle banaanin. Sitten 

vielä käsittelee kätensä talkilla, ettei sormet luistaisi keilapallon rei’issä.  

Uunon kanssa pelaaminen on paljon mukavampaa, kun tätä ei tarvitse odotella. Ihan muutaman kerran Elmo 

on käynyt keilaamassa ja Johanna on saanut pelata tämän kanssa. Lähes joka kerta Elmo kehottaa 

Johannaa olla stressaamatta.  

Treenaaja Virve tykkää kovasti Elmosta ja usein keilabaarin reunan yli tapaa pörröttää tämän vaaleaa 

pitkäpiikkistä siilitukkaa.  

 

Maaliskuussa 3015 Johanna kyllästyi odottamaan Ninoa. On tullut tavaksi saattaa tämän bussipysäkille. Jos 

bussi ehtii mennä, niin silloin Johanna kyyditsee kaverinsa kotiovelle. Tästä Ninon vanhemmat eivät pidä, 

sillä Johanna ei ole mikään taksikuski, kuten he ovat monesti sanoneet.  



Johannaa väsytti ja sanoi Elmolle, joka tällä kertaa, oli vain katsomassa työkavereiden keilaamista, että on 

väsynyt eikä jaksaisi odottaa Ninoa. Elmo kehotti mennä kotiin, sillä kyllä Nino yksinkin osaa mennä 

pysäkille, sillä tämähän on jo aikuinen ukko.  

Elmo mielellään keilaisi, muttei ole vara. Hän yrittää lohduttaa itseään, ettei rugbyn pelaajan pidä keilata.  

 

Elmo sanoi Johannalle, että tämä on vain yksi Ninon kummallisista ideoista. Johanna on samaa mieltä, 

mutta hän ei kykene suuttua yhdellekään herkku-Backmanin kaimalle. Kerta Johanna oli saanut Elmon 

siunauksen lähteä kotiin, niinpä hän lähti raskasta keilalaukkua kantaen taivaltamaan kohti Käräjäläntie 

kahdeksaa.  

 

Kotona, kun Johanna oli käynnistänyt tietokoneensa, niin silloin Ninolta tuli tekstiviesti; Oi, oi, mua huimaa, 

voisitko tulla hakemaan minut autolla, kun en jaksa mennä pysäkille… Kuten saattaa arvata, Johanna meni 

eteiseen ja pukeutui takkiin ja lähti ajamaan Jokiylänneareenan edustalle odottamaan Ninoa. Johannalla ei 

ollut sydäntä antaa seksikäsnimisen jätkän kärsiä. Myöhemmin illalla hän chattaili Elmon kanssa, että Nino 

oli jankuttaen kerjännyt kyytiä. Elmo lupasi puhua herra Alppilalle järkeä. Kaikki vähänkin nössöt henkilöt 

kuuntelevat häntä pelonsekaisin tuntein. Tyttökandit sekä normaalirajoitteiset kaverit uskaltavat leikiten 

uhmata häntä eivätkä stressaannu, kun nuori herra Yrjölä alkaa kiroillen huutaa.  

 

Johanna päätti totuttaa Ninon itse kävellä pysäkille. Tästä tulisi vaikea operaatio, kun on jo ehtinyt 

hemmotella työkaverinsa. Sitten hän hiffasi, että voisi alkaa keilata, joka toinen torstai. Silloinhan itse 

säästäisi pitkän sentin. Hän päätti keilata ainoastaan lyhyinä torstaisin ja pitkinä päivinä kävelisi kotiin 

mutkan kautta, jotta saisi liikuntaa. Kavereille hän voisi väittää siivoavansa. Hän ei halua paljastaa, että 

tiistaisin isä käy siivoamassa. Silloin aivan varmasti Elmo puistelisi päätään ja hokisi herranen aikaa.  

Johanna ajatteli, että joka toinen torstai keilaaminen olisi ehkä kehittävämpää, sillä pitkinä työtorstaisin 

keilatyyli saisi muhia mielessä niin, että lyhyinä torstaisin tulisi paljon täyskaatoja, ajatteli hän.  

Pitkä ja pitkä työtorstai, oikeastaan jokainen työpäivä Daily Activityssä on lyhyt, kun vertaa tavallisiin 

ansiotyöpaikkoihin. Informaatiopalvelussa ollessa Johanna lopetti joka päivä puoli viisi eikä siinä ollut mitään 

kummallista. Nyt hän on alkanut tottua lyhyimpiin työaikoihin niin, että ehkä vierastaisi normaalityöpaikkaa.  

Onko nyt seura tehnyt kaltaisekseen, kuten Johanna tapaa usein ajatella itse mielessään. Samaa on myös 

kertonut Jessica Stenig mutta Elmo on toista mieltä; Johannan on hyvä olla Daily Activityssä eikä usko, että 

hän pärjäisi tavallisessa työpaikassa. Tästä aiheesta ei pysty edes väitellä herra Yrjölän kanssa, kun heti 

tämä ärsyyntyy. 

 

Elmon ja Tytin viimeiseksi yhteiseksi viikonloppumatkaksi jäi Helsingin reissu. Sen jälkeen he tapailivat 

muutamia kertoja, kunnes suhde kuukahti lopullisesti. Ehkä he olivat tapailleet liian usein niin, että Tytti 

kyllästyi jätkän dominoivaan asenteeseen. Elmolla pitää aina olla jotain tekemistä tai muuten hän tuntee 

olonsa toimettomaksi. Huhtikuun lopulla suhde oli jo päättynyt ja sen Johanna huomasi lisääntyneillä 

tekstiviesteinä, kun kaveri halusi keventää sydäntään. 

 

Eräänä huhtikuisena torstai-illalla, keilailun jälkeen, Uuno kutsui Johannan ja Ninon Tacoillalliselle, jonka 

jälkeen he katsoivat komedian Valtteri ja Minea, mitäänsanomaton lällärileffa. Muutakaan vaihtoehtoa ei ollut, 

kun Nino ei siedä toimintaleffoja, saati sitten kauhua. Uuno ja Johanna voisivat ajatella katsoa aikuisten 

leffoja, kuten Uuno tapaa kutsua toimintaleffoja. Muutaman kerran he ovat käyneet elokuvissa. Ensimmäiset 

leffat olivat lastenfilmejä, kun Uuno oletti Johannan vierastavan aikuisten leffoja. Ensimmäisellä kerralla he 

katsoivat klassisen Smurffileffan, jossa modernit Smurffit seikkailevat Moskovassa. Leffa on puoliksi 

animoitu. He ovat myös katsoneet elokuvissa leffan Persian Pirates, jossa muinainen Iranin armeija kaappaa 

eurooppalaisen rahtilaivan. Tätä leffaa katsoessa Johanna torkahti hetkiseksi. Uunoa huvitti, kun blondi 

katsoi nahkasilmillä ja sitten myöhemmin kehui leffaa erittäin jännittäväksi. Tämän Uuno kertoi myös Elmolle, 

joka puisteli päätään hokien herranen aikaa.  

Elokuvissa Johannaa tekisi mieli pitää Uunoa kädestä, muttei uskalla. Ajatella, jos kalantarjoaja pahastuisi ja 

sitten olisi kalat ja munat historiaa, kuten Johanna tapaa itse mielessään vatuloida.  

 



Nyt kun Uuno, Johanna ja Nino katsoivat lällärikomediaa Kiukkujen tv-huoneessa, niin silloin Elmo alkoi 

tekstiviestitse ehdotella Johannalle ja Uunolle, jos he söisivät joskus heinäkuussa O´leary´s ravintolassa.   

Uunoa huvitti ja ärsytti, kun Elmo selvästi stressaa itseään ja toisia. Monesti hän syyttää Johannaa 

stressaamisesta mutta pata kattilaa soimaa, musta kylki kummallakin, ajatteli Uuno.  

Johanna vastasi, että kysymys tuli yllättäen ja pitää funtsia asiaa. Elmolle ei missään nimessä pidä luvata 

koska hän helposti pettyy ja hurjistuu jos suunnitelmiin tulisi muutos. Johanna muistaa kauhulla taannoisen 

Tammelan sähköautoralli tapauksen.  

Uuno ei uskalla luvata mitään heinäkuuksi koska perheellä on suunnitelmissa mennä Torreviejan loma-

asunnolle. Tämä tuottaa vaikeuksia suunnitella kavereiden kanssa huvipuistoretkiä.  
 

Toukokuun lopulla oli viimeinen keilakilpailu Porin Friitalassa, koska Rollsin autokauppa halusi ottaa 

käyttöönsä koko kiinteistön. Erityisesti Santtu Kirkko surkuttelee tätä. Hänestä oli oikeita juhlahetkiä päästä 

keilaamaan Poriin.  

Tänä vuonna Uuno ei ollut mukana, kun samana viikonloppuna hän matkusti vanhempiensa mukana 

Helsinkiin tapaamaan Eeva-siskoa, joka on Uunolle kuin henki ja elämä. 

 

Nino lähes joka kerta osallistuu keilakilpailuihin. Toukokuun alussa hän ja Uuno osallistuivat keilailun 

Euroopan mestaruus kilpailuun, joka tänä vuonna oli Skandinavian Norrköpingissä. Keilaajat yöpyivät 

hienossa Hotel Mauritsbergissä. Uuno ja Nino jakoivat huoneen, ettei tarvitsisi olla tyttöjen seassa.  

Johanna ei saa osallistua Euroopan-- eikä aluemestaruus kilpailuihin, sillä nämä ovat lisensioituja. Silloin 

tällöin Uuno yrittää ylipuhua Johannan hankkia kilpailulisenssin. Tietenkin hänellä on mielessä V, kun 

Johanna on niin kaunis. Kyllä Johannaakin kiihottaisi jakaa huone kalantarjoajan kanssa, mutta vierastaa 

lisenssiä. Kilpailulisenssi vaatii lääkärintodistuksen eli pässinpaperit. Jo Daily Activityä varten hankittu 

pässinpaperissa oli kestämistä, kuten Johanna tapaa ajatella. Tätä hän ei uskalla sanoa ääneen 

työkavereilleen ja vielä vähemmän ohjaajille.   

 

Porin Friitalassa Johannan ilona oli mukana Nino Alppila, vain etunimen vuoksi. Johannaa myös puoliksi 

kiihottaa koulukaveri Santtu. Harmi vaan, kun tämä on liikaa tursakemainen, kuten Johanna itse mielessään 

vatuloi. Ajatella, jos Santtu olisi yhtä komea ja normaalirajoitteinen kuin taannoinen Santtu Koivula, kuten 

hän itse mielessään pohtii ja salaa ihailee Kirkon pyöreyttä.  

Viime aikoina Santtu on alkanut välttelemään Tiina Paasiota koska pimu oli kajonnut tämän muniin ja vedellyt 

pippeliä kuin lehmän utaretta. Tästä Santtu pahoitti mielensä ja loukkaantui sydän juuriaan myöden. Santtu 

on hyvin herkkä. Hänen mielenterveytensä herkästi järkkyy pikkuasioista. Tiinan päälle käynti ei todellakaan 

ollut pikkujuttu. Santtu oli hyvin lähellä tehdä rikosilmoituksen, muttei jaksanut moiseen. Tämän jälkeen Tiina 

alkoi käydä keilatreeneissä ennen kello neljää, ettei Santtu näkisi muna-Tiinaa, joksi hän alkoi kutsua entistä 

puolityttöystävää. Santtu alkoi keilata isänsä kanssa, ruipelomainen kuivahko Anttoo Kirkko.  

 

Porin Friitalassa Johanna tuli ensimmäiselle sijalle lisensioimattomien luokassa. Tämä oli ensimmäinen 

kerta, kun hän voitti ensimmäisen palkinnon, kullanvärisen muovisen pokaalin, rahallisesti ei arvokas mutta 

keilaajalle tärkeä virtsanpylväs. Kesäkuussa sai hakea palkinnon keilayhdistyksen tiloista. Kun Johanna haki 

ensimmäisen palkintonsa, niin hänen harmikseen siellä ei ollut muita kuin treenaajapuheenjohtaja Virve sekä 

avustava-kuurotulkki Polli. Johannaa harmitti, kun ei saanut aplodeja. Aikaisemmissa palkintojen jaoissa 

Johanna oli onnitellut ja taputtanut toisille, muttei itse saanut suosion osoituksia muilta kuin keilayhdistyksen 

johdolta. Ei ollut edes kalantarjoajaa eikä Ninoa, ajatteli hän.  

Tiistaisin, kun on infokokous tai palkintojen jako, niin Uuno ja Nino ovat kontaktihenkilöidensä kanssa. Tämä 

ärsyttää myös Virveä, kun tiloissa käy vähän porukkaa mutta vuokra on valtava.  

 

Saman päivän iltana, kun oli keilakilpailu Porissa, niin oli jokavuotinen veteraaniautotreffi Forssan 

työväenpuistossa. Tilaisuutta kutsutaan kansansuussa Cruisingiksi.  Tämä on Elmolle hyvin tärkeä ja haluaa 

myös Johannan olevan mukana katsomassa vanhoja eurooppalaisia veteraaniautoja, joita kutsutaan tätä 

nykyään moderneiksi raggariautoiksi. Joskus Johanna on sekoittanut sanat Cruising ja Cruise, niin heti 

Elmosta kuoriutui kielipoliisi ja selitti sanojen eron.  



 

Johanna päätti tehdä Elmon iloiseksi ja pitää hänelle seuraa. Minea ei päässyt tänä viikonloppuna Forssaan, 

kun oli ylitöitä. Johannan oli pakko järjestää saunailta perjantaiksi tai muuten Elmo olisi jankuttanut niin 

pitkään, että itse olisi hermostunut. Johanna on joutunut Elmon tossun alle, joka johtuu aikaisemmasta 

ihastuksesta. Enää Johanna ei rakasta Elmoa mutta joskus tuntee rakkauden rippeitä tätä kohtaan.  

 

Johanna ja Elmo katsoivat vanhoja eurooppalaisia autoja Jätkänportin pohjoispuolella, liikenteenjakajalla 

seisten. Siitä näki hyvin joka suuntaan. Tieportin yläpuolella on junaratasilta, jonka eteläpuolella alkaa 

Jätkänkatu. Portin pohjoispuolella alkaa Jätkänportintie, joka jatkuu valtatie kakkoselle.  

Liikenteenjakajan oikealla puolella alkaa Vanha Tammelantie ja vasemmalla puolella on autoliikenteeltä 

suljettu tie Työväenpuistoon.  

 

Elmo oli innoissaan, kun vihdoinkin blondi suostui skippaamaan Siivekkääntielle menon ja kerrankin on 

kaverinsa kanssa.  

Välillä he kävivät syömässä täytetyt rieskat Fastfood Areenassa, joka on Johannan kotikorttelissa. Johanna 

tarjosi rieskat. Elmo maksaa aina eikä ole samanlainen mulkero kuin ryssä-Anatoli, kuten Johanna itse 

mielessään ajatteli. Elmo lupasi tarjota takaisin leffailtana, jonka he ovat päättäneet pitää muutaman viikon 

kuluttua, kun Minea on kaupungissa. 

 

Eräänä kesäkuisena torstaina Johanna ja Uuno kävelivät Loimijoen venemarinalle syömään pehmeät 

jäätelöt, kun oli vuoden ensimmäinen hellepäivä. Keilatreenit ovat jääneet kesälaitumille. Kauden viimeiset 

keilakilpailut olivat EM sekä Porin Friitala. 

 

Johanna ja Uuno menivät jäätelölle suoraan töistä, sillä Voimalatalolta on lyhyt matka venemarinalle, joka 

sijaitsee Forssan lounaisnurkkauksessa, Peltojärventien päässä. Venemarinan itäpuolella on Uusion 

urheilukenttä, jonka takana on Kännälän omakotialue.  

Rixum-alueen ja venemarinan välissä on Venäjän laituri, jonka nimi tulee Suomen Tussarin aikaisesta 

venäläisten jokilaivojen lastauspaikasta, sillä Nykänen & Saarelan suurin asiakas oli Venäjän valtio.  

 

Kesäkuun 17 päivä on Annan syntymäpäivä, jolloin hän sai vanhimmalta tyttäreltä lahjaksi tuoksukynttilän, 

joka tuoksuu Chanel N° 5 parfyymiltä. Nuorimmainen antoi äidilleen sitruunapuun. Jos vihdoinkin tulisi kauan 

ennustettu ilmastonmuutos, niin sitruunapuun voisi istuttaa puutarhaan, kuten Jaana-Mari totesi lahjaa 

antaessaan. Synttärivieraana oli myös Juha Pajunen, joka viime aikoina on useammin ollut tyttöystävänsä 

mukana, kun tämä on käynyt tämän vanhempien luona. Juha on huomannut, että Anna ja Antti ovat unelma 

appivanhempia.  

Anna sai aviomieheltään litteän lentävän viihderobotin, joka oikeastaan on rallattava linturobotti. Laite lentää 

huoneesta toiseen soittaen tai rallatellen esiohjelmoituja kappaleita. Anna naurahti: ”Haha, jopas on herrojen 

kotkotus!” robotin Antti osti kodinkoneketju Sibasta. Samalla hän osti itselleen ensimmäisen 

älytakkipuhelimen. Hän on tullut uteliaaksi, kun tyttärillä on sellaiset ja usein räpläävät ohjauspaneelia, 

varsinkin vanhin tytär jatkuvasti lauantai-iltaisin telkkaria katsoessa koko ajan räplää ohjauspaneelia niin, 

että monesti häntä ottaa pattiin ainainen räplääminen. Tuskin Johanna edes näkee mitä telkkarissa tapahtuu, 

kun istuu nurkkanojatuolissa nenä kiinni ohjauspaneelissa. Häntä myös huolestuttaa, kun tytär ilman rillejä 

ähertää ohjauspaneeli ihan silmien edessä.  

 

Saman viikon lauantaina oli leffailta Johannan luona. Tätä nykyään leffailta on ainoastaan Elmon ja Minean 

kanssa koska Viktoriallahan on ukko. Tällä hetkellä Johanna, Elmo ja Minea ovat sinkkuja. Elmo haluaisi 

kovasti Mineasta akan mutta tämä haluaa ainoastaan olla kaveri kaveripohjalta. Minea ei aktiivisesti etsi 

ukkoa. Sama juttu myös Johannan kohdalla. Hän alkaa pikkuhiljaa kyllästyä sosiaaliseen elämään, kun 

jatkuvasti saa olla työkaverilleen taksikuskina. Kyllä Elmo silloin tällöin maksaa kyydistä mutta maksu on 

symboliset kympistä kahteenkymmeneen euroon.   

 



Leffaillan aluksi Elmo tarjosi Johannalle lupaavansa rieskan Fastfood Areenassa. Syödessä tuli puheeksi, 

että Hangossa olisi veteraaniauto Cruising. Elmo innostui ja tahtoi sinne, kun oli kaunis aurinkoinen ilta. 

Johanna oli hieman vastaan, kun oli tarkoitus pitää leffailta mutta oli pakotettu antamaan periksi, kun 

Mineakaan ei uskaltanut tai kehdannut olla vastaan. Itse asiassa Minealla on hitunen raggarin verta ja on 

kiinnostunut erikoisista veteraaniautoista.  

Elmo teki kompromissin; ensin he kävisivät Hangossa katsomassa Cruising-tapahtumaa ja sitten katsoa 

leffaa Johannan luona. He menivät Minean autolla.  

Hangossa oli paljon porukkaa katsomassa cruisingia. Minea pysäköi erään ruokakaupan parkkipaikalle ja 

sitten kävelivät keskustaan.   
Loppuillasta he katsoivat Johannan luona epäviralliselta Finnfilmer suoratoistopalvelusta venäläisen 

toimintaleffan. 

 

Johannan kesäloma alkoi ensimmäinen heinäkuuta. Kesäkuun lopulla Forssan apulaiset söivät kesän 

kunniaksi täytetyt rieskat Fastfood Robertossa, joka sijaitsee keskellä Hirvisuota. Joka kerta Johannalle tulee 

mieleen vasemmistopoliitikko Roberto Valeria. viimevaaleissa Roberto valittiin Suomen senaattiin. Silloin 

hänellä oli yllään mielenosoitukseksi paita, jossa luki; Suomidemokraatit ovat natseja! Tämä siksi, kun myös 

kyseinen populistinen äärikoistolaispuolue sai äänivyöryn mutta onneksi toiset puolueet estävät puoluetta 

päästä vallankahvaan. Tietenkin suomidemokraatit inisevät, että tämä on epädemokraattista.  

Tässä asiassa Johanna on Roberton kanssa samaa mieltä, että suomidemokraatit ovat natseja ja tunsi 

kiihottuvansa. Roberto on naimisissa oleva perheellinen eli myös tällä on lesbon retale tyttöystävänä, kuten 

Johanna tapaa ajatella.  

 

Heinäkuun alussa, Johannan ensimmäisellä kesälomaviikolla, Uuno kutsui hänet, Ninon ja Elmon Lohkotien 

villaan syömään nakkispagettia ja jälkiruuaksi toscakakkua. He söivät ulkoterassilla, kun oli kaunis hellesää. 

Uunon vanhemmat olivat tuttavien luona Viipurissa, ja sen vuoksi poika halusi kutsua kaverinsa kylään. 

Joka kerta, kun Johanna on Uunon vanhempien villassa, niin häntä ärsyttää Verisure Directasin tarrat 

ikkunoissa ja ovissa. Tekisi mieli repiä moiset mainostarrat mutta sitä hän ei todellakaan uskalla tehdä. Silloin 

viimeistään palaisi viimeisetkin toiveet saada munaa ja kalaa, kuten Johanna vatuloi samalla, kun söi 

kalantarjoajan kokkaamaa nakkispagettia. Nyt Uuno on siis nakkispagetin tarjoaja, ajatteli Johanna.  

 

Kesäkuun alussa Johanna varasi jokavuotisen Sassnitzin risteilyn. Tällä kertaa samalle viikonlopulle kuin 

kaupunkifestivaali Forssa Days, sillä häntä kyllästyttää, suorastaan vituttaa tämä iänikuinen kotkotus; 

keskusta on täynnä oluttelttoja sekä markkinakojuja. Häntä vituttaa eniten se, kun joka vuosi pitää kävellä 

työkavereiden kanssa. Väsyttävää, kun he juuttuvat suustaan kiinni ja hän joutuu odottaa eikä voi mennä 

kotiin silloin, kun haluaa. Jos menisi kotiin, niin silloin Elmo alkaisi jankuttaen syyttää häntä ikäväksi 

kaveriksi. Ninon kanssa kävellessä koko ajan saa pelätä, milloin Pedra Ollipoeg ilmestyisi ja änkeäisi 

seuraan. Johanna vihaa koko sydämestä Pedraa, kun muutama vuosi sitten tämä moottoriturpa alkoi 

väkivaltaisesti riehua. Poliisistakaan ei ollut mitään hyötyä, kun ei ole näyttöä. Silloin Johanna yritti Ninon 

kanssa tehdä rikosilmoituksen Pedrasta mutta turhaan. Johanna on vatuloinut, jos ohjelmoisi avustajarobotin 

murhaamaan Pedran mutta kuinka tämä tehtäisiin? Hyvä kysymys, kuten hän tapaa pohtia. Johanna on 

kuitenkin salaa ohjelmoinut työpaikalla myytävien avustajarobottien algoritmeihin, että Pedra Ollipoeg on 

pahaihminen. Tästäkään ohjaajilla ei ole harmainta aavistustakaan. Johanna on ylivoimaisesti taitavin 

robottiohjelmoija, josta erityisesti Simo on kateellinen, kun itse on korkeasti koulutettu pedagogiteknikko, 

moderni ammattititteli sosiaalikasvattajalle.  
 

Johanna alkaa todella kyllästyä sosiaaliseen elämään. Toki hän tykkää kovasti Elmosta mutta harmi vaan, 

kun jätkä on liian määräilevä ja oikea pilkunnussija, eikä hänen kanssansa pysty väitellä, kun tietää tämän 

olevan väärässä. Johannan on pakko pitää silmälaseja Elmon läsnä ollessa tai muuten alkaa hirveä saarna. 

Jos ignoroisi Elmon silmälasisaarnan, niin silloin tämä tulee happamaksi.  

 

Tavalliseen tapaan Johanna varasi isän kanssa risteilyn Three Town Bus Travelsin kautta samalle 

viikonlopulle, kun on kaupunkifestari. Joku aika sitten matkatoimisto osti yhteistyökumppaninsa, Polkubussin. 



Tästä Santtu Kirkko tapasi surkutella somessa, kun pelkäsi palvelun huonontuvan. Hän tapaa monesti käydä 

Visbyn risteilyllä Kari Laaksokiven kanssa. Santun isä, Anttoo Kirkko, on kommentoinut poikansa surkutteluja 

matkatoimistojen yhdistymisestä, että siitä voi olla hyötyäkin.  

 

Heinäkuun alussa bussiyhtiöstä ilmoitettiin, että matka on peruutettu koska on liian vähän matkustajia. 

Johanna isän kanssa onnistui vaihtaa jo maksetun matkan kuun lopulle. Tietenkin Johannaa vitutti, kun nyt 

joutuu kärsimään festivaalihapatuksesta.  

 

Heinäkuun alussa Johanna kiihottui, kun kuuli James serkun olevan kesälomamatkalla Ghanassa. Hän 

matkusti serkkunsa Nikon kanssa. Myös Niko Karja-Lättänä on Johannan kaverilistalla, ihan pantavan 

näköinen, kuten hän on monesti itse mielessään ajatellut, kun ihailee Nikon profiilikuvaa.  

 

James ja Niko kirjoittivat somessa, että he menevät saneeraamaan Ghanan huonon talouden, ettei global 

valuutta-alueen tarvitse enää lähetellä tukipaketteja. Ghana tarvitsee juuri turismia.  

 

Jamesin lakkiaisissa Johanna toden teolla ihastui tähän komeaan pulleaposkiseen jätkään. Joka kerta, kun 

hän näkee aitoja teksasilaisia Biogas James housuja, niin silloin hän kiihottuu, kun ajatukset menevät 

samannimiseen serkkupoikaan. Joskus hän on vitsaillut äidilleen, että Jamesille voisi lähettää synttärilahjaksi 

James-housut. Tähän Anna tapaa naurahtaa: ”Haha, ei kai sentään, ehkä James kokis sen vittuiluna!”  

Teksasilaiset Ciao Rock ´n´ Roll farkut ovat kalliimpia kuin Biogas Jamekset.  

 

Heinäkuun puolivälissä oli jokavuotiset kolmen päivän Forssa Days kaupunkifestivaalit. Johannaa vitutti kuin 

pientä oravaa, kun risteily peruuntui ja joutuu jälleen kävelemään kavereittensa perässä edes takaisin 

markkinavilinässä. Jos hän sanoisi oman mielipiteensä, niin silloin Elmo tuhahtaen luokittelisi kaiken ininöiksi 

ja kehottaa mennä kotiin. Jos Johanna todella menisi kotiin, niin silloin alkaisi hirveä tekstiviesti tai Chat 

tentti, että miksi pitää olla noin työläs. Jos sivuutettaisi Elmon saarnat, niin silloin tämä ei vastaisi kunnolla 

kysymyksiin.  

 

Tänäkin vuonna Minea tuli Forssaan, kun tämä joka vuosi odottaa innolla Forssan kaupunkifestivaaleja. Hän 

on kyllästynyt Seinäjoen Tangomarkkinoihin, kun on enemmän hevi- ja rock tyttöjä. Johanna tapaa hänelle 

vitsailla, että heti on pitkätukkatyttöjen ja poikien musiikkia, jolloin Minea naurahtaen kysyy: ”Olenko mä 

pitkätukkainen?” Minealla on lyhyt niskatukka ja päälaella ruskea siilikampaus.  

 

Johannan ehdotuksesta syötiin jamaikalaista ruokaa Rantakadulla, jossa sitä myytiin asuntovaunukioskista. 

Elmolla ei ollut tarpeeksi rahaa niinpä joutui lainata Johannalta, ettei tarvitsisi katsoa, kun Johanna ja Minea 

herkuttelevat. Elmollahan on aina tapana maksaa vippinsä eli hänelle uskaltaa leikiten lainata. Joka kerta 

Johannalle muistuu mieleen Anatolin velat ja mielessä alkaa pyöriä, että kuinka onnistuisi hakea rahansa 

takaisin.  

 

Alkuillasta seuraan liittyi Nino. Ensin syötiin täytetyt rieskat Fastfood Al Fornossa, joka sijaitsee O’leary’s 

ravintolan vieressä. Ninon vanhemmat söivät O´leary´s terassilla, kun poika kavereineen söi 

naapuriterassilla.  

Syönnin jälkeen kierreltiin festivaalialueella ties montako kertaa. Johanna kaipaisi kotiin, muttei uskalla 

ennen aikojaan erota seurueesta.  

Heti syönnin jälkeen Minea meni asunnolleen pukeutumaan pitkälahkeisiin housuihin, kun illalla alkoi 

puhaltaa viileä tuuli. Hänellä oli lyhyt punainen minihame. 

 

Eikä aikaakaan, kun Johannan kauhuksi Tatjana Niilola tuli vastaan ja tietenkin halasi Elmoa ja Ninoa. 

Johanna sanoi, että hänkin menee pukeutumaan pitkälahkeisiin housuihin, kun on sikakylmä. Elmo kehotti 

tulla pian takaisin, tänne Öhmanin edustalle. Kun Johanna lähti kävelemään kohti kotia, niin Elmo huusi 

perään: ”Älä sitten juokse!”. Vuosi sitten, kun Johanna lähti töistä esperantonkurssille, niin silloin oli juossut 

ulos Voimalatalosta. Silloin Minea oli Forssassa ja oli menossa Voimalatalolle moikkaamaan Elmoa. 



Tietenkin neiti Kaaninen juorusi Elmolle, että juuri muuan blondi oli juossut kuin mikäkin hupakko.  

 

Kotona housuja pukiessa Johanna ajatteli, että toivottavasti sillä välin flirttiperse älyäisi lähteä kotiin.  

Sitten hän palasi takaisin festivaalialueelle koska muuten Elmo olisi alkanut temppuilla ja kutsua Johannaa 

mössöakaksi sekä vanhukseksi, kun ei jaksa kierrellä. Myös Ninoa hän kutsuu mössöksi, kun tämä silloin 

tällöin valittaa polviaan. Elmo ei siedä sairaus- eikä vaivapuheita.  

 

Kun Johanna oli palannut takaisin Öhmanin edustalle, niin silloin hän huomasi, että flirttiperse oli yhä 

paikalla. Johanna yritti vaivihkaa antaa Tatjanalle murhaavia mulkaisuja mutta turhaan. Niilola on niin 

yksinkertainen, ettei ymmärrä mikä on vittuilua.  

 

Jonkin ajan kuluttua Adjutantintorilla oli rock-kukko Zami Lassilan ilmaiskonsertti, jota mentiin katsomaan ja 

kuuntelemaan. He eivät jaksaneet kauaa kuunnella, kun äänenvoimakkuus oli liian kovalla.  

Johannan onneksi Tatjana lähti kotiin. Myöhemmin Minea palasi Viktorian ja Pekka Piiparin kanssa. Nyt 

Johanna tapasi ensimmäisen kerran Pekan, ihan mukavan oloinen jätkä mutta tämä on aivan liian 

punkkarimainen, punkkarin ja goottilaisen sekasikiö, ajatteli Johanna.  

 

Kun kello lähenteli yhtätoista illalla, niin Johannaa alkoi nukuttaa ja jalatkin olivat väsyneet tungoksessa 

kävelystä. Hän ei voinut lähteä kotiin, kun oli lupautunut olemaan kuskina Ninolle. Luottamustehtävä 

kiihkeänimiselle jätkälle, vaikka itse asiassa Nino kolmonen onkin tursake. Ajatella, jos saisi kyyditä Nino 

ensimmäistä, ajatteli Johanna samalla, kun käveli seurueen perässä. Perässä on hyvä kävellä, ettei joutuisi 

erilleen. Takkipuhelimitse olisi vaikea saada yhteyttä, kun soittoääni ei kuuluisi ihmisvilinässä.  

Alkuillasta Johanna piti hakea Nino kotiovelta, ettei tarvitsisi mennä bussilla, jolloin olisi vaarana, että Pedra 

sattuisi olemaan samassa bussissa. Se vaara on olemassa, sillä hänen kihlattunsa, Erkki Laajamies, asuu 

Hietalan Lekkeritorpantiellä.  

 

Loppuillasta Johanna sanoi vaivihkaa Minealle, että eiköhän lähdetä kotiin nukkumaan, kun on tullut luvattua 

kyyditä Ninon kotiin ja jos kotiinlähtö menisi myöhään, niin olisi vaarallista ajaa autoa väsyneenä. Minea 

kehotti Johannaa lähteä kotiin ja lupautui kyyditä Ninon. Johannalle oli vaikea luopua luottamustehtävästä.  

Elmolle hän ei uskalla sanoa, että haluaisi nukkumaan, kun tämä heti ärtyisi vittuilemaan, tosin leikillään, että 

joko taas ollaan stressaantuneita. Elmo ja Minea ovat monesti huomanneet somessa, että Johanna kukkuu 

puolille öin eli ihan yhtä hyvin tämä voisi olla kaupungilla kavereittensa kanssa, kuten Elmo on monesti 

sanonut. Minea puolestaan tapaa vitsailla, että mikä siellä kotona oikein odottaa, onko Johannalla joku 

eroottinen satusetä tai telkkarissa aikuisten Pulipumppa. Oikea Pulipumppa on klassinen lastenohjelma 

kansallisella julkisenpalvelun kanavalla. Viime vuosina Pulipumpan on korvannut Karhun makasiini, jossa 

nallepukuun lukeutunut mies hassutellen tekee ties mitä. 

Johannalla on tapana iltaisin sängyssä mobiili surffailla takkipuhelimen ohjauspaneelilla. Tämä huvittaa 

Elmoa ja Mineaa, kun blondi on somessa kirjautuneena silloin, kun tämän pitäisi nukkua.  

 

Myöhemmin illalla he kohtasivat Elmon rugbykaveri Minea Malmilahden, mörököllimäisen lihava ja kaiken 

kukkuraksi kännissä kuin käki. Hän syleili kaikkia, myös Johannaa mainiten, että he ovat somekavereita. 

Usein Net-Galleryssa Malmilahti tapaa lähetellä Johannalle pelipyyntöjä.  

Elmolla on sekalaisia tunteita Minea Malmilahtea kohtaan, kun tämä selvänäkin tapaa flirttailla, pahempi 

flirttiperse kuin Tatjana. Kaiken kukkuraksi Minealla on jo ukko mutta silti mielellään kävisi vieraissa. Totta kai 

Elmo tietää, että tämä on Minean toimintarajoite mutta kuitenkin erittäin ärsyttävää, jopa työläämpi kuin 

taannoiset Johannan fanitukset. Johannan on helppo laittaa ojennukseen mutta Minea Malmilahti on toivoton 

tapaus, kuten Elmo on monesti vatuloinut.  

 

Jonkin ajan kuluttua Johanna päätti mennä nukkumaan, kun oli rättiväsynyt ja jalatkin olivat tunnottomat. 

Hän sanoi Elmolle rohkeasti mutta pelokkaalla äänellä: ”Kuule, taijampa mennä nukkumaan, Minea lupasi 

aijaa Ninon kottiin…” Elmo tuli hieman happamaksi, kun blondi ennen aikojaan lähti kotiin mutta leppyi 

seuraavana päivänä, kun oli chattaillut tämän kanssa Net-Galleryn privaatti chatissa.  



Aluksi hän nuhteli, ettei saa koko ajan inistä, vaikkei hän läheskään koko aikaa inissyt. Elmolla on paha tapa 

yleistää kaiken. Myöhemmin, kuukausia myöhemmin, Elmo vitsaili, että Johannan ja Ninon tulisi hankkia 

pyörätuoli tai rollaattori ensi vuoden kaupunkifestivaaleille. Johanna puolestaan pohti itse mielessään, että 

toivottavasti ensi kesällä olisi tarpeeksi matkustajia, ettei tarvitsisi kitua festarilla.  

 

Sunnuntai-illalla Adjutantintorilla esiintyi yksi maailman suosituimmista laulajattarista, Boel Kimallus, joka 

tulee ahvenanmaalaisbändi 1X2. Bändin suosituimmat hitit ovat muun muassa South America sekä Roberto. 

Nyt torilla bändin tilalla oli Praktisen lukion sinfoniaorkesteri Green Lights. Soittajat ovat toimintarajoitteisia, 

jotka käyvät kyseisen lukion ilmaisutaiteen linjalla. Green Lights on todella mahtava, ei kyllä uskoisi, että 

kyseessä on toimintarajoitteisia.  

Johanna kiihottui, kun alkoi Roberto-biisi, kun siitä hän saa assosiaatiota samannimiseen 

vasemmistopoliitikkoon. 2990-luvulla, kun hän sai tietää kyseisestä poliitikosta, niin silloin pisti vituttamaan, 

kun vassarilla on liian seksikäs nimi mutta tätä nykyään Johannasta on tullut suvaitsevaisempi. Jossain 

määrin hän pitelee peukkuja The Left Party puolueelle koska vihaa yli kaiken äärioikeistolaista 

Suomidemokraatit puoluetta sekä yhteiseurooppalaista Basic Europeans puoluetta. Viime aikoina 

äärioikeisto on alkanut jälleen nostaa päitään koska amerialaiset nettitrollit trollaavat yli Atlantin.  

Johanna katsoi torilla Boelin ilmaiskonserttia, kunnes väsyi, kun eilen illalla oli ollut myöhään kaupungilla 

jalkeilla. Tällä kertaa hän oli yksin. Hän päätti iltakävelyllä käydä vuoden viimeisen kierroksen festivaaleilla.  

Myöhemmin hän huomasi somesta, että myös Elmo oli ollut katsomassa Boelin esiintymistä. Johanna kiitti 

onneaan, ettei tämä nähnyt häntä koska silloin hän oli ilman rillejä. Toisaalta häntä harmitti, kun ei nähnyt 

Elmoa. Jos olisi nähnyt, niin hän olisi voinut mennä juttusille ja samalla kokeilla kepillä jäätä, vieläkö kahvilan 

duunari on hapan. Todennäköisesti Elmo olisi tuhahtanut rillittömyyteen.  

Ilmeisesti Elmo seisoi torin länsipuolella, kun taas Johanna oli itäpuolella, lähinnä torin bussiosiota.  

Varsinaisen torin ja bussiosion välissä on kaksi oranssista pömpeliä, joista toisessa on automatisoitu 

Torikioski ja toisessa on miehitetty kolmen luukun grilli.  

 

Elmo fanittaa Boel Kimallusta sekä tämän 1X2 bändiä ja filmasi takkipuhelimensa multimediakameralla 

esiintymistä ja laittoi filmauksen Net-Gallery sivulleen. Yrjölöiden sukuvideosivustosta vastaa hänen isänsä, 

kun tämä on oikea nettifriikki. Joskus Elmo saa luvan tuottaa sisältöä Yrjö TV kanavalle.  

 

Johanna peukutti filmausta eikä jätkä reagoinut siihen eli nuoriherra Yrjölä on miehistymässä, ajatteli 

Johanna. Hän on monesti itse mielessään aprikoinut, josko Elmo olisi ihastumassa häneen. Se mahdollisuus 

on olemassa, sillä Elmo on viime aikoina ollut hyvällä tuulella häntä kohtaan, lukuun ottamatta muutamia 

yksittäistapauksia kuten eilistä väsymistä. Ilmeisesti he molemmat olivat väsyneet mutta Elmo ei sitä 

myöntänyt, kun haluaa näyttää olevansa superjätkä.  

Kotona Johanna katseli itse ottamiaan digikuvia Boelin esiintymisestä. Yhdessä kuvista hän hätkähti, ihan 

kuin etualalla seisoisi selin kameraan ilmetty Elmo. Sitten hän katsoi tarkemmin ja huomasi, että kuvan jätkä 

vaikuttaa nuoremmalta ja tällä on vaaleampi siilikampaus.  

 

Tätä nykyään Elmolla on pitempi piikkinen siilikampaus. Viime syksyn ulkoilupäivillä Tatjana tapansa mukaan 

kerjäsi halauksia ja kyhnytyksiä, jolloin oli kysynyt Elmolta, että miksi tällä on pitempi siilikampaus. Tähän 

Elmo oli tuhahtanut, että se on kasvanut. Tuhahdus tuntui Johannasta hyvältä, kun edes kerrankin 

flirttiperseelle tuhahdettiin.  

 

Vuodesta 3010 ulkoilupäivä on ollut Vironmäen urheilukentällä ja siksi nimike muuttui urheilupäiväksi. 

Tulisieluna toimii Pekko Anttila, joka tätä nykyään työskentelee sijaispankissa ottaen tuurauskeikkoja.  

Moni duunari alkaa kyllästyä urheilupäivään koska jokaisessa kokeilulajissa Pedra Ollipoeg kahmii mitalisijat 

ja sitten palkintopallilla seisoo leuhkana. Jos joku katsoisi häntä happamasti, niin heti alkaa reuhata. Ohjaajat 

tekevät suuren virheen, kun tilastoivat tulokset. Kyseessä on vain ulkoilupäivä, jolloin voi kokeilla mikä laji 

sopisi itselleen parhaiden. Lopuksi on FUY Sankarit rugbyottelu, jolloin otellaan leikkimielellä ohjaajista 

muodostettua Luunmurskaaja joukkuetta vastaan. Tietenkin ohjaajien joukkue tahallaan antaa 

toimintarajoitteisten joukkueen voittaa.  



 

Maanantaina Johannalle pukkasi kurkkutulehdus ja iltakuumeilua. Häntä alkoi huolestuttaa, että ehtisikö 

parantua ennen Sassnitzin risteilyä. Kaiken kukkuraksi seuraavana lauantaina on tullut lupauduttua lähteä 

Elmon ja Minean kanssa Loimaan kaupunkifestivaaleille. Siellä he söisivät jamaikalaisravintolassa.  

Nyt Johannaa huolestutti, jos olisi vielä lauantaina sairas eikä pystyisi lähteä mukaan ja sitten Elmo 

hurjistuisi, kun joutuisi perua Loimaa-retken. Johannalla on aina tuoreessa muistissa taannoinen Tammelan 

sähköautorallirumba.  
Vielä perjantai-illalla Johannalla oli pientä kuumeilua. Hän päätti mennä isän ja äidin luokse Siivekkääntielle 

saunomaan, kun seuravana päivänä on suunnitelmissa Loimaan-retki, jossa voi mennä myöhään. Tämän 

vuoksi Anna ja Antti päättivät saunoa lauantai sijasta perjantaina. Johanna ajatteli, että ehkä saunalämpö 

poistaisi pöpöt. Jos ei sauna paranna, niin se on kuolemaksi, ajatteli Johanna. 

Sillä välin, kun isä ja äiti olivat saunassa, niin Elmo tekstasi Johannalle; Pystytkö lähteä huomenna 

Loimaalle? Johanna vastasi, ettei oikein huvita, kun on kuumettakin.  

Hän sattui vastaamaan liian rehellisesti, että kuumemittari näyttää 37,6°, joka ei ole Elmon mielestä 

kuumetta vaan kohonnutta kehon lämpöä. Oikeastaan lääkäritkään ei pidä tätä kuumeena, mutta Kivisten 

mielestä tämä on kevyttä kuumetta. Johanna yritti selittää, että kuumemittarin lukemaan pitää lisätä viisi 

astetta, jonka Elmo ymmärsi väärin; luuli blondin tarkoittaneen lukemaan, joka on ennen pilkkua. Hän kirjoitti; 

Oh, herranen aika! Silloinhan olisit kuollut! Johanna yritti selittää, että pilkun jälkeiseen lukemaan pitää lisätä 

viisi astetta mutta sitä Elmo ei ymmärtänyt eikä halunnutkaan ymmärtää, kun olettaa olevansa oikeassa.  

Johannaa alkoi huolestuttaa, jos kaveri hermostuisi ja tekisi Brexitit. Onneksi näin ei käynyt. Jos keskustelu 

olisi tapahtunut Net-Galleryn chatissa, niin ehkä silloin olisi ollut isompi Brexit-vaara. Johannan onneksi 

kyseessä oli tekstiviestittely. Lisäksi Elmo kirjoitti; Jos on kuumetta, niin pitää olla kotona eikä missään vitun 

Siivekkääntiellä… Johanna stressaantui ja pahoitti mielensä, kun saa kaverilta vittuilua eikä tämä lohduta. 

Pikkukuumeessa olo on todella hankala.  

Heti kun vanhemmat olivat tulleet saunasta, niin Johanna sanoi, ettei se kahvilan duunari ymmärrä, että 

kuumemittarin pilkun jälkeiseen numeroon pitää lisätä viisi astetta.  

Anna ja Antti puistelivat päätään ja sanoivat yhdestä suusta: ”Jopas on melekonen jäbä! Ei siitä tarte 

välittää!” Jonkin ajan kuluttua Johanna lähti kotiin nukkumaan, sillä uni on parasta lääkettä. Kenties 

nukkuessa ihme tapahtuisi ja huomenna olisi terve kuin pukki, ajatteli Johanna samalla, kun asettui autoon 

ratin taakse ja kytki automaattiohjauksen päälle, jotta voisi tekstitellä Elmon kanssa, joka oli juuri houkutellut 

Grill Houseen rupattelemaan. Grill House pikaruokala sijaitsee torin kupeessa. Siellä he ovat monesti 

syöneet täytettyjä rieskoja.  

Heti kun auto oli lähtenyt liikkeelle, niin Johanna tekstasi Elmolle; Sain äsken kuumelääkettä äidiltä ja nyt 

hieman itkettää, kun hetki sitten vänkäsit vastaan… Elmo vastasi; Tule Grill Houseen, jos pillität, niin älä tule. 

Johanna vastasi; Okei, tuun nyt heti käymään siellä ja sitten menen leppäämään kottiin. Elmolta tuli hieman 

ivallinen viesti; Haha, sä oot näköjään terve, kun jaksat tulla! Tämä tuntui Johannasta pahalta ja vastasi; Nyt 

valluu kyyneleet… Elmo tekstasi; Siinä tapauksessa älä tule. Johanna ei vastannut mitään, kun oli jo 

toriparkissa ja avannut autonoven. Hän näki Grill Housen suoraan edessä. Toriparkissa oli vain muutama 

auto. Toriparkki on Torikadun suuntaisesti Adjutantintorin eteläpuolella.  

Grill Housen naapurissa on videofirma Koti-ilta, jossa on kaupungin parhain valikoima video-USB-kalikoita 

sekä makeisia. Karkit tuoksuvat voimakkaasti niin, ettei myymälässä pitkään kehtaa olla.  

Toisella puolen Grill housea on Restaurant Pitcher’s, joka oli aikaisemmin nimellä Teräsruukki. 

 

Johanna avasi Grill Housen oven ja astui sisään. Elmo ja Minea istuivat korokkeella syöden Kebab-täytettyä 

rieskaa. Korokkeelta on näkymä suoraan tiskille, jonka takana etelänmaalaiset rieskaleipurit ahersivat 

tilausten parissa. Johanna ei tilannut mitään, kun pikkukuumeessa ei mikään maistu. Hän halusi vain 

keskustella Elmon kanssa, jotta voisi paremmin. Johanna istuutui Mineaa vastapäätä. Elmo istui Minean 

oikealla puolella, pöydän takana.  

Johanna alkoi selittää kuumemittarin toimintaa, että pilkun jälkeiseen lukemaan pitää lisätä viisi astetta. 

Vieläkään jätkä ei ymmärtänyt ja puisteli päätään ja kysyi Minealta, että onko näin. Kaaninen ei halunnut 

kommentoida mitään, kun ei tiedä millainen kuumemittari on Kivisillä ja sen vuoksi haluaa olla neutraali.  

 



Johannalta oli vähällä päästä itku, kun alkuillasta oli vaikea olo mutta nyt tuntee olonsa hieman pirteäksi, 

joka johtuu kuumelääkkeen vaikutuksesta.  

Elmo tuhahti, ettei täällä saa alkaa pillittää. Sitten hän ja Minea kehottivat Johannaa ilmoittaa huomenna, jos 

jaksaisi lähteä Loimaalle. Elmo tykkää kovasti Johannasta, kun tällä on aina niin hassut jutut. Tämän kanssa 

on hauska hassutella aikuisten satusetä Aarnesta. Joskus Johanna on vitsaillut Elmolle, että tällä olisi 

leikkitäti Anu, josta tämä ei oikein pidä. Aluksi hän huvittuneena naurahti, että mistähän blondi on keksinyt 

leikkitädin.  

Johanna lähti kotiinsa, kun oli nähnyt, ettei Elmo ole vihainen eli akuutti Brexit-vaara on poistunut.  
Myöhemmin illalla Elmo soitti äänipuhelun ja sanoi: ”Kuumemittarin lukemiin ei pidä lisätä mitään, Never, 

Never!” Hänen puheensa kuulosti ihan Amerikan englannilta, jota vielä esiintyy Ameriassa sekä joissakin 

entisen USA:n osavaltioissa. Amerikan englanti on muokkautumassa uudelleen, kun uusissa Pohjois-

Amerikan valtioissa ihmiset omaksuvat paikalliset murteet. Sama kehitys vallitsee myös Euroopassa. 

Elmon Never-hokemisesta Johannalle muistui mieleen Oili Lehmusvuoren vastaavat hokemat. Johanna 

ajatteli, että rakas Elmo on oikea pilkunnussija, nussisi mieluummin minua kuin kuumemittarin pilkkuja, 

ajatteli Johanna. 

Johanna keksi ottaa kuvan kuumemittarin käyttöohjeesta ja lähetti sen Elmolle sähköpostitse. Nyt viimeinkin 

jätkä käsitti oikein, muttei tietenkään myöntänyt olleensa väärässä. Pääasiahan on, että Yrjölä rauhoittui, 

ajatteli Johanna samalla, kun harjasi hampaitaan sähköhammasharjalla. Aikaisemmin hän käytti Denivit 

hammastahnaa mutta tätä nykyään käyttää Pepsodent-hammastahnaa. Muutama vuosi sitten Sassnitzin 

risteilyllä oli ostanut monta tuubia suuresta hammashoitotavaratalo Pepsodent Palacesta, joka sijaitsee 

Sassnitzin kauppatorin kupeessa. Tänäkin vuonna hänellä on tarkoitus ostaa hammastahnaa, kunhan ei 

vaan tulisi kipeäksi. Syy hammastahnan vaihdolle on se, kun Denivit liikaa kuluttaa hammaskiillettä, näin on 

hammaslääkäri Anu Sankar valistanut. Kaikkea tätä Johanna vatuloi samalla, kun harjasi hampaitaan. Usein 

hammastahnaa valuu lavoaariin ja lattialle. Tämän vuoksi Johanna on alkanut ilta- ja aamupesulla olla 

yläosattomissa, ettei paita menisi hammastahnaan.  

 

Sängyssä Johanna mittasi kuumeen. Tietenkään ei ollut kuumetta koska yhä oli tabletin vaikutus. 
Lauantaiaamulla hän ilmoitti selkeästi työkaverilleen, ettei lähde mukaan, kun on heikko olo. Tällä kertaa 

Elmo ymmärsi. Elmo ja Minea lähtivät kaksistaan Loimaalle. He ajoivat Lempäälän kautta, ihan vaan huvin 

vuoksi.  

Tämän Johanna näki Net-Galleryn paikannuskartalta. Hän on monesti katsonut samalta navigaatiokartalta, 

kun Elmo on ollut Seinäjoella. Hän ei oikein uskalla kertoa Elmolle, että hän katsoo navigaatiokartalta heidän 

sijaintinsa, kun Elmo ei oikein pidä kontrolloivista kavereista.  

 

Illalla Elmo ja Minea eivät menneetkään jamaikalaisravintolaan vaan Stars & Stripes ravintolaan. Siellä on 

parempi olut valikoima kuin jamaikalaisravintolassa. Elmo ja Minea eivät kaljoitelleet vaan sen teki 

loimaalaispimut Jutta ja Maarit, Elmon tuttavia, ilmeisesti muinaisia tyttökandeja. Minea on Elmon kautta 

tutustunut pimuihin. He ovat monesti käyneet Forssan kaupunkifestareilla eli myös Johanna on tavannut 

heidät. Johannaa ei oikein kiinnosta loimaalaistyttöjen seura, kun nämä ovat rock- ja hevipimuja.  

Johannaa hieman ärsyttää Jutan toinen etunimi, Tatjana, joka näkyy tämän Net-Gallery profiilissa. Johanna 

inhoaa kaikkia flirttiperseen kaimoja paitsi venäläisnäyttelijä Tatjana-Disa Mihailovits. Johanna fanittaa tai on 

aikaisemmin 2980-luvulla fanittanut suursuosittua tieteistoiminta tv-sarjaa, jossa pimu ajelee 

tekoälyautollaan. TV-sarjaa on esitetty yhteiseurooppalaisella ATV3 kanavalla ja jonkin verran Suomen 

TV4:llä.  

 

Johanna lähetti Minean kautta terveisiä Loimaan pimuille, joksi hän heitä kutsuu. Hän ei uskalla vaivata 

Elmoa. Johanna kokee Elmon nukkuvana karhuna, jota ei pidä herättää. 

 

Sunnuntai-illalla kuume nousi entisestään ja sitä mukana myös stressi. Maanantaiaamulla Johanna meni 

Maria-Allun hoitokeskukselle, joksi terveyskeskuksia on viime aikoina alettu kutsua. Koiranleuat kutsuvat yhä 

lääkärivastaanottoja arvauskeskuksiksi.  

 



Johannalta otettiin verikoe, joka näytti, että jossain päin kehoa olisi jonkinlainen tulehdus mutta penisilliiniä 

hän ei saanut, kun tulehdus oli sen verran pieni mutta kuitenkin nostatti kuumetta. Lääkäri Mickey Selim 

kehotti tulla loppuviikosta, jos kuume jatkuisi. Loppuviikosta, herranen aika, ajatteli Johanna, perjantainahan 

on risteily! Onneksi Johannan lääkekaapissa on Burana IQ sekä Ibren-Mobilaatti tabletteja, joista 

jälkimmäiseen Johanna luottaa eniten, kun se paransi taannoisen lihastulehduksenkin. Tabletin hän otti 

iltaisin nukkumaan mennessä, kun lääkäri ei muuta sanonut.  

Aamupäivällä hän voi erittäin hyvin ja pystyi mennä vanhempiensa luokse lounastamaan. Hän ei uskalla 

kertoa Elmolle, että nyt sairaana käy syömässä isän ja äidin luona, kun kaveri ei sitä ymmärrä.  

Jo alkuillasta kuume alkoi nousta niin, että koko keho hytisi horkassa.  

Elmolle hän ei uskalla avautua koska tämä ei pidä sairausjutuista, vaikka itse valittaa silloin tällöin omaa 

kipeää stressimahaansa. Joskus Johanna on kehottanut mennä lääkäriin mutta Elmo tapaa tuhahtaa, ettei 

siitä ole mitään hyötyä, kun lääkäri kehottaisi lopettaa Ugri Colan kittaamisen.  

 

Johanna kirjoitti Net-Galleryyn julkisesti kuumejuttuja, jotta Elmo näkisi, että hän on sairas eikä ehdottaisi 

mitään menoja. Sairausjutut hän salasi sukulaislista kakkoselta, ettei Frida, Kaarlo, Kakadu sekä Eeka näkisi 

ja sitten menisi läpättämään äidille, että kuinka tytär jakselee, ajatteli Johanna samalla, kun huolellisesti 

salasi postauksensa.  

Serkut saavat nähdä nämä kuumepostaukset paitsi Gaga-Sisko, kun tämä on paljon äitinsä ja enon 

seurassa. Johanna unelmoi ja kiihottui, jos Joonas-serkku tulisi parantamaan, niin varmasti parantuisi mutta 

silloin yltyisi lemmentauti, ajatteli Johanna. Joonas Karjalainen on yhä töissä Johnk Hospitaalissa, 

Centstadin ulkopuolella. Johanna on kateellinen suosikkiserkulleen, kun tämä on naimisissa ja ennen 

kaikkea asuu ihanalla global valuutta-alueella, kuten Johanna monesti ajattelee.  

 

Johannan painajainen toteutui ja iltakuumeilu jatkuu. Torstaina hän kävi hoitokeskuksella. Ajanvaraus on 

tehty todella vaikeaksi, niinpä hän heti aamusta meni avoimeen vastaanottoon. Onneksi sai ajan lääkärille 

samalle päivälle, kello yksitoista.  

Tälläkin kertaa otettiin verikoe. Kehossa on yhä lievä tulehdus niin pieni, ettei kannata aloittaa 

penisilliinikuuria. Tohtori Mickey Selim määräsi ottaa kolme kertaa päivässä Ibren-Mobilaatti 200 mg 

särkytabletteja. Hoitokeskukselta hän kävi Öhmanin kauppakeskuksen apteekissa ostamassa lisää Ibren-

Mobilaatteja. Sitten kävi kotona viemässä tabletit ja meni vanhempein luokse syömään ja keskusteleman 

risteilyasiasta. Johannasta ei ole vielä risteilylle, kun ei vielä ole ehtinyt ottaa tabletteja ohjeen mukaan.  

 

Kerta risteily oli jo maksettu, niinpä Anna ja Antti päättivät lähteä risteilyohjuksiksi, kuten Antti vitsaili. Muuten 

raha olisi haukannut paskaa.  

Antti soitti Three Town Bus Travelsille ja kysyi jos hän ja vaimo voisi matkustaa sairastuneen tyttären sijasta, 

kun matka on jo maksettu. Se onnistui hyvin. Annan pitää vain maksaa oma osuus. Antti maksoi heti 

nettipankin kautta, kun enää ei ehdi lähettää paperi- tai sähköpostilaskua.  

Kun Johanna oli mennyt kotiin, niin silloin bussiyhtiöstä soitettiin varmistussoitto, ettei ole mitään 

sekaannusta tai hämäräpuuhia, kun sukulaisiksi esittäytyneet henkilöt haluavat matkustaa hänen tilallansa. 

Johanna kertoi, että he ovat isä ja äiti. Hän itse on sairastunut niin, ettei pääse matkaan.  

Matkatoimiston tarkistussoittaja esittäytyi Elmo Göranssoniksi. Johanna hätkähti, kun kuuli, että 

matkatoimistovirkailija on työkaverin kaima. Myös tämä Elmo vaikutti äänen perusteella nuorelta eurokarjulta.  

Ehkä matkatoimiston Elmo olisi ihanampi, sillä tämähän on todennäköisesti normaalirajoitteinen, vatuloi 

Johanna.  

 

Perjantaiaamulla Anna ja Antti lähtivät kolmen päivän Sassnitzin risteilylle tyttären sijasta.  

Sillä välin toipilas Johanna kävi Siivekkääntie kuudessa katsomassa, että kaikki on niin kuin pitääkin. Kivisillä 

ei ole hälytinlaitteita koska turvafirmoilla on hankalia jatkotilauksia, joista olisi vaikea päästä eroon, kun koko 

talo olisi täynnä piuhoja sekä mainostarroja ikkunat ja ovet täynnä mutta silti maksaa maltaita.  

Johanna pelkää kuin ebolaa, että isä ja äiti haksahtaisi hankkimaan Verisure Directasin vehkeet niin, että 

Siivekkääntiellä käydessä stressaantuisi ja ärsyyntyisi firman tarroista, kuten hän tapaa itse mielessään 

pohtia.  



 

Johannaa surettaa, kun ei päässyt lähtemään risteilylle. Hän oli saanut pettuvodka tilauksen Minealta 

rahoineen päivineen. Rahat Johanna laittoi kassalippaaseensa odottamaan seuraavaa risteilymatkaa. 

Sinänsä hän olisi voinut antaa isälle ja äidille tehtäväksi ostaa seinäjokelaisen pettuvodkan mutta parempi, 

että hän itse ostaisi. Ehkä Minea joutuisi huonoon valoon Annan ja Antin silmissä, ajatteli Johanna.  

Johanna päätti käydä risteilyllä syksymmällä, ennen syysmyrskyjä.  

 

Sunnuntaina kello 17 maissa Anna ja Antti tulivat kotiin. Johannan piti kyyditä heidät Siivekkääntielle. 

Perjantaiaamulla he olivat menneet matkakeskukselle bussilla. Sunnuntaina Johanna voi jo paremmin eli 

Ibren-Mobilaatti alkoi heti tuottaa tulosta.  
Antti ja Anna ostivat risteilyltä molemmille tyttärilleen paljon makeisia sekä matkamuistoja. 

Seuraavalla viikolla Johanna voi jo huomattavasti paremmin ja kuumeilu on loppunut.  
Torstaina Johanna, Nino ja Elmo kävivät uimassa Pyhäjärven Kantinsannassa. Tälläkin kertaa Johanna 

pysäköi autonsa Yrjölöiden mökin pihaan. Mökillä oli Ellinoora ja Masa, jotka olivat remonttipuuhissa. He 

olivat innoissaan, kun tapasivat pojan kaksi kaveria. Monesti Elmo on kertonut vanhemmilleen, että Johanna 

ja Nino ovat reiluja kavereita. Johannan kannalta on harmi, kun Masa ja Ellinoora eivät ole yhtä tiukkoja 

kuskaamisista kuin Ninon vanhemmat. Ehkä he olettavat, että Johanna kyyditsisi oma-aloitteisesti.  

Tietenkään Elmo ei ole niin pässi, että menisi isälle ja äidille läpättämään kiukuttelusta heti, kun Johanna ei 

jostain syystä pysty kyyditsemään. 

Uinnin jälkeen Johanna, Elmo ja Nino kahvittelivat ilman kahvia Yrjölöiden ulkoterassilla. Ellinoora tarjosi 

pojalleen ja tämän kavereille lasilliset vadelmamehua sekä tikkujäätelön.  

Elmo istui isän vieressä ja oli erityisen rauhallinen. Vaikuttaa siltä, että Yrjölöillä on jonkin asteen kuri, 

vaikkeivat puutu pojan kyytikerjuisiin. Elmoa hieman jännitti, jos Johanna alkaisi läpättää kyyditsemisistä ja 

hapankauhustaan. Onneksi näin ei käynyt ja syynä on nimenomaan hapankauhu ja Brexit-pelko.  

Jonkin ajan kuluttua he lähtivät kotimatkalle. Ensin Johanna heitti Ninon tämän vanhempien talon edustalle, 

kun Vironmäki on lähinnä. Sitten hän vei Elmon kotiinsa Teknikonkadulle. Joka kerta, kun Johanna jättää 

Elmon tämän kotitalon edustalle, niin hän huomaa blondin katsovan vaivihkaa peileistä. Elmo on varma, että 

hän katsoo häntä, vaikka Johanna väittää katsovan, ettei tule toisia autoja. Elmo ei myöskään siedä, jos 

häntä odotellessa Johanna katsoisi suoraan hänen makuuhuoneensa ikkunaan, toisessa kerroksessa.  

 

Perjantai-illalla he söivät täytetyt rieskat Fastfood Accrassa. Tällä kertaa mukana oli myös Erkki Polkkaräme. 

Johannan piti hakea hänet ja Ninon, kun Erkki ei tiedä missä sijaitsee Accra. Hän tietää ainoastaan, että 

Accra on Ghanan pääkaupunki mutta sehän ei ole läheskään sama.  

Johanna ei tiedä missä Polkkaräme asuu, niinpä hän haki ensin Ninon, joka tietää Erkin osoitteen. Erkki 

vielä toistaiseksi asuu lapsuuskodissa keskellä Puolikkaan omakotialueella, Tulppaanitiellä.  

Johanna muisti, että Tulppaanitien lähistöllä oli aikaisemmin asekauppa, joka muutama vuosi sitten muutti 

Honkalehdontielle, omistajan piharakennuksessa, kivenheiton päässä isän ja äidin talosta. Nyttemmin 

kauppa on suljettu aseellisen ryöstön takia. Ennen ryöstöä Johanna oli pohtinut, jos ostaisi laserpistoolin, 

jonka avulla voisi hakea rahansa Anatolilta, muttei ehtinyt. Tuskin siellä olisi ollut halpoja aseita ja toiseksi 

olisi vaadittu asekantolupa. Ehkä Sassnitzin asematunnelin asekaupassa olisi halvempia tussareita, kuten 

Johanna ajatteli samalla, kun ajoi kahden jätkän kanssa kohti pikaruokala Accraa.  

 

Tämänkertaisen ruokailun syynä oli keskustella huvipuisto retkestä, jonka he aikovat tehdä ensi viikon 

lauantaina. Alun perin oli tarkoitus, että Uunokin tulisi mukaan mutta hän alkoi empiä, kun ei tiennyt, että 

menisikö vanhempien mökille vai huvipuistoon. Tästä Elmo ei yhtään pidä. Hän inhoaa empijöitä ja poisti 

Uunon Net-Galleryn keskusteluryhmästä, jonka hän oli nimennyt huvipuiston mukaan Jussi Varekseksi. 

Kaverilistalta hän ei uskalla poistaa työkaveriaan koska pelkää, jos Uuno menisi läpättämään ohjaaja 

Markukselle. Viime hetkellä Uuno päättikin lähteä mukaan. Hän ei kuitenkaan ollut mukana Accrassa, kun 

vielä silloin vaikutti siltä, ettei lähtisi mukaan. 

Rieskaa syödessä Elmo kehotti kaikkia, varsinkin narkoleptikoita, ottaa vesipullo mukaan, ettei tulisi 

nestevajaus. Nino ja Erkki lupasivat ottaa vesipullon mukaan.  



 

Sunnuntaina Johanna varasi risteilyn, sillä hän haluaa käydä virkistäytymässä Itämerellä sekä tehdä edullisia 

ostoksia Sassnitzissä, vaikka siellä on sikakallista. Kaupunkia kutsutaan tätä nykyään Itämeren pojaksi.  

Hän varasi isän kanssa risteilyn syyskuun yhdeksitoista päiväksi ja pitelee peukkuja, että saisi olla terveenä, 

ettei taas matka peruuntuisi. Anna ja Antti eivät loputtomiin jaksa olla matkasijaisina. Tästä lähtien Johanna 

alkaa ottaa matkavakuutuksen, jotta saisi rahat takaisin, jos sairastuisi.  

 

Maanantaina kymmenes elokuuta alkoi työt. Samana päivänä Johannan sähköpostiin tuli risteilylasku, jonka 

hän maksoi isän kanssa netissä, kun itse on epävarma Bank-ID:n kanssa. Tavallisesti hän maksaa laskut 

pankkisiirtokirjekuorella, vaikka tämä on aataminaikainen maksutapa. Johanna haluaa työllistää postin 

henkilökuntaa sekä paperialaa.  

 

Lauantaina 15 elokuuta oli perinteinen huvipuistoretki. Tavalliseen tapaan he menivät paikallisjunalla.  

Päivä alkoi aurinkoisena hellepäivänä mutta myöhemmin iltapäivällä alkoi sataa. He ehtivät huvitella 

monessa laitteessa kuten esimerkiksi Las Pargas koskirännissä, Jussi Vareksen vuoristoradassa sekä 

Baltiassa.  

Jussin kanootissa he eivät käyneet, kun siihen oli hirveä jono, joka johtui tietenkin helteestä, kun kaikki 

halusivat vilvoitella. Jussin kanootin loppuvaiheessa on pitkä alamäki, jossa taatusti kastuu.  

 

Elmo, Uuno ja Erkki kävivät Kehruurokki nimisessä kieputtimessa. Johanna, Nino ja Antero Lehmusoksa 

odottivat laitteen ulkopuolella. He joutuivat odottaa pitkään koska myös Kehruurokkiin oli pitkä jono.  
Sitten he söivät huvipuiston Burger President hampurilaisravintolassa, jonka jälkeen Elmo, Uuno ja Erkki 

kävivät Jussin helistimessä. Tälläkin kertaa Nino jänisti. Elmoa huvitti, kun tälläkin kertaa Nino oli kehuskellut 

töissä, että nyt hän aikoo mennä Jussin helistimeen.  

Johanna ei käynyt kyseisessä vuoristoradassa koska hänelle riittää yksi kerta viime kesällä. Elmo leikillään 

kutsui Johannaa pelkuriakaksi.  

 

Kun he menivät Jussin helistimen aloitusasemalle, niin silloin pitkissä liukuportaissa tapahtui pientä 

hämminkiä, kun Johanna luuli muun seurueen olevan jo ylätasanteella ja lähti juoksemaan liukuportaissa, 

ettei eksyisi muusta seurueesta. Takkipuhelimella olisi vaikea tavoittaa, kun soittoääntä ei oikein kuule 

melussa. Ylätasanteelta hän huomasi, että kaverit olivat keskitasanteella odottamassa häntä. Johanna lähti 

juoksemaan liukuportaita vastavirtaan, kun ei malttanut mennä alaspäin meneviin portaisiin.  

Elmo ja Uuno nuhtelivat häntä, kun tuolla lailla ryntäilee ja kehottivat ottaa rauhallisesti. Johanna hädissään 

piipitti: ”Kykykyllä mie otankin, mie tiiän!”, johon Elmo tuhahti: ”Etkä tiedä!” Johannaa nolotti, kun nolasi 

rakkaan kalantarjoajan silmissä. Hän kuiskasi Uunolle anteeksipyynnön, kun oli stressannut. Uuno vastasi: 

”Ei se mitään, kunhan ensi kerralla otat rauhallisesti.” Elmolle Johanna ei uskalla muistuttaa rullaportaissa 

ryntäilyä.  

Onneksi Elmo ja Uuno rauhoittuivat nopeasti, kun oli aika mennä Jussin helistimeen.  

Heitä odotellessa Johanna, Nino ja Antero odottivat vuoristoradan katelulla lähtöasemalla, jossa oli ihanan 

viileää. Odotellessa Johanna osti matkamuistoksi Jussin helistin lippiksen, jossa on hologrammilogo. Viime 

vuonna hän unohti osaa lippiksen. 

 

Jussin helistimen jälkeen Elmo, Uuno ja Erkki kävivät uutuuslaite Mecanicassa. Siihen Johanna ei uskalla 

mennä, kun laite näyttää aivan hirveältä; istutaan rivissä, kun laite kieputtaa usean varren ympäri. Yrjöthän 

siinä tulisi, sanoi Johanna. Elmo vitsaili, ettei tule vaan Yrjölä menee siihen.  

Nino päätti katsoa ja samalla vatuloi, jos sitten ensi vuonna kävisi Mecanicassa. Tänä vuonna hän ei uskalla 

koska laitteessa on ollut paljon vikoja, kuten ruuvit ja pultit irtoilevat.  

 

Mecanicaan jonottaessa Erkille tuli heikkous, kun oli laiminlyönyt nestetasapainon. Narkolepsia kohtauskin 

oli lähellä niin, ettei hänestä olisi tähän hurjaan kieputtimeen. 

   



Elmo ja Uuno auttoivat hänet laitteen jonon ulkopuolelle Johannan, Anteron ja Ninon seuraan. Elmo saarnasi 

hänelle, että juuri siitä hän oli Accrassa puhunut, että vesipullot mukaan. Erkiltä pääsi itku, joka tuntui 

Johannasta pahalta. Hän hieman tykkää Polkkarämeestä, kun tämä on pornomaisen ihana, eroottisine 

silmälaseineen. Tätä hän ei sano ääneen, kun ei kuitenkaan halua Erkistä ukkoa, vaikka kuinka himottaa. 

Syynä on tietenkin jätkän toimintarajoite sekä narkolepsia.  

Johannaa teki kovasti mieli halata Erkkiä, muttei uskaltanut. Sen sijasta hän antoi tälle oman vesipullonsa. 

Erkki otti sen kiittäen.  

 

Elmosta oli ihme, kun nössömäinen Uuno uskalsi mennä Mecanicaan. Viime kesällähän Uuno ja Johanna 

yllättivät iloisesti Elmon, kun he menivät Jussin helistimeen ja tänä vuonna Uuno yllätti menemällä 

Mecanicaan.  

 

Seuraavaksi Uuno ja Nino kävivät Jukebox karusellissä. Muutama vuosi sitten Johanna kävi Jukeboxissa, 

jolloin oli vähällä tulla merisairaaksi. Elmon mielestä karuselleissä ei voi tulla merisairaaksi, kun ne eivät ole 

merelläkään.  

 

Kun Uuno ja Nino olivat käyneet Jukeboxissa, niin silloin alkoi sataa. Lopuksi he söivät pehmeät jäätelöt ja 

lähtivät kotiin. Sateen takia he menivät köysiradalla Turun matkakeskukselle. Köysiratakontit menevät ristiin 

rastiin Turun keskustan katujen yläpuolella.  

Päivä oli ihan onnistunut, vaikka lopuksi sade yllätti. He huomasivat, että satoi ainoastaan Turussa, kun taas 

Forssassa on ollut aurinkoista. Tämä on niin tyypillistä, ajatteli Johanna.  
Loppukesästä Uuno Kiukku yritti uudelleen seurustella lapsuuskaveri Anu Blokin kanssa. He tapasivat 

uudelleen Net-Galleryssa Elmon profiilin kautta. Muutama vuosi sitten Elmokin oli yrittänyt seurustella Anun 

kanssa, kunnes oli kuullut huhupuheita, että Anu olisi pelkkä pelaaja eli Player. Pitkään Uuno vatuloi, jos Anu 

olisi se oikea. Lopulta hän päätti, ettei luota neiti Blokkiin. Ehkä sittenkin Johanna olisi se oikea, kuten Uuno 

tapaa itse mielessään pohtia. Häntä kiusaa iso ikäero.  

Heti kun Johanna oli kuullut, että kalantarjoaja on lopullisesti jättänyt Anun, niin silloin häneltä pääsi 

helpotuksen huokaus. Johannaa kiusaa Uunossa ainoastaan tämän naismaiset sekä toimintarajoitteiset 

piirteet. Tätä hän ei tietenkään sano ääneen. Uuno on Johannalle erittäin pyhä, yhtä pyhä kuin Nino 

Backman sekä kaksoisolento Jessica.  

 

Elokuun lopulla oli Daily Activityn vuotuinen urheilupäivä Vironmäen urheilukentällä. Johanna päätti olla 

työpaikalla kahdesta syystä; ei halunnut ottaa vilustumisriskiä ennen risteilyä ja toiseksi ei halua nähdä 

Pedran leuhkimista, kun ensin stressaten ottaa huipputulokset kentän ympäri kävelyssä, kuulantyönnössä, 

pituushypyssä sekä korkeushypyssä, ja sitten, kun ohjaajat kertovat tulokset, niin pimu muuttuu hyvin 

koppavaksi. Ohjaajat tekevät todella väärin, kun kirjaavat kokeilulajien tulokset ja sitten vielä jakavat 

muovisia muistomitaleja. Urheilupäivän perimmäisenä ideana olisi hyvä mieli. Narsistinen Pedra Ollipoeg 

väärinkäyttää urheilupäivää pönkittääkseen omaa egoaan. Tätä Johanna ei jaksa katsoa ja päätti hypätä 

urheilupäivän yli. Mieluummin on työpaikalla kuin katselee narsistin pärstää, ajatteli Johanna samalla, kun 

työpaikalla alkoi luoda kertomustaan.   

Myös Sylvester Delors, Esa Paddington, Jilly Jussila sekä ohjaaja Anton-Kari olivat työpaikalla. Simo ja 

Kullervo olivat urheilupäivillä, kun muut duunarit halusivat osallistua. Heidän joukossansa oli Anatoli, joka 

kovasti haluaisi laihtua, muttei kykene. Hän käy kerran viikossa jumpparyhmä Tervis & Rasvis, jonka 

toimitilat ovat Zumilassa, Gunwood´s Cashin takana. Hän on saanut jopa personal trainerin, Petra Ojala, 

joka on keskittynyt erityisesti toimintarajoitteisten kuntouttamiseen. Anatoli on ihastunut personal traineriinsä, 

vaikka yhä on kihloissa. Lisäksi Anatoli ei vieläkään ole päässyt yli rakastumisesta Johannaan ja sen vuoksi 

on aloittanut vierastyöskentelyn 10B ryhmässä, koska siinä työskentelee hänen pikkuveljensä Sergei. Hän 

on ystävystynyt Karoluksen kanssa. Karoluksen mielestä Anatoli on tätä nykyään kuin toinen ihminen, 

miehistynyt eikä enää kiukuttele ja tiuski. Johanna ei moiseen usko eikä halua olla enää tekemisissä 

kummankaan kanssa mutta kuitenkin Somessa on molempien jätkien kaverilistoilla. Johannasta Karolus on 

mukavampi kuin ryssä-Anatoli. Vielä jos onnistuisi saamaan rahat takaisin, niin kaikki olisi hyvin, kuten 

Johanna päivittäin tapaa vatuloida.  



 

Johannan iloksi Elmokaan ei osallistunut urheilupäiville koska samana päivänä hän kävi äitinsä kanssa 

Tuurin kyläkaupassa. Yhä Tuurin kyläkauppa porskuttaa ja siitä on tullut isompi kuin alkuaikoina, Vesa 

Keskisen aikaan. Suurmyymälä kulkee Keskisen suvussa. Tällä hetkellä firman pääomistaja on Verneri 

Keskinen.  

 

Johannan harmiksi Uuno osallistui urheilupäiville ja oli stressaantunut, kun rakas kalantarjoaja on samassa 

paikassa kahden hullun kanssa; Pedra ja Tatjana. Johannaa hieman lohduttaa, kun Pedra on kihloissa Erkki 

Laajamiehen kanssa eli ei voi ottaa Uunoa mutta harmi vaan, kun Tatjana on sinkku. Tämä ajatus kiusaa ja 

stressaa Johannaa, vaikka tietää varsin hyvin, ettei Uuno huolisi Tatjanaa akaksi. Hän tietää myös, että 

Uunokin vihaa Pedraa. Sitä tämä ei sano ääneen, kun haluaa olla Erkki Laajamiehen kaveri. Jos Erkki 

tietäisi tai todennäköisesti tietääkin, että Uuno sekä moni muu vihaa tämän akkaa, niin todennäköisesti 

alkaisi itkeä porata. Erkki itsekin vihaa tyttöystäväänsä, kun nynnyyttään erehtyi mennä kihloihin 

väkivaltaisen narsistin kanssa. Erkki saa monesti olla Pedran oven kahvana sekä kukkakeppinä.  

Uunoa huvittaa Tatjanan pellemäinen olemus ja sen vuoksi ei voisi ajatellakaan ottaa tätä naamavikaista 

pimua akaksi. Saman viikon torstaina Uuno lähti vanhempiensa kanssa Torreviejan loma-asunnolleen. Tämä 

tuntuu Johannasta hyvältä, kun kalantarjoaja on kaukana flirttiperseestä eli on helpompi pitää silmällä 

Elmoa. Elmoa tulee pitää silmällä niin, ettei tämä sitä huomaisi, kun ei siedä kontrollia.  

 

Lauantaina Johanna kävi isän ja äidin kanssa pikkusiskon luona kylässä Taalintehtaalla.  

Muutama vuosi sitten Jaana-Mari ja Juha ostivat melko uuden omakotitalon, joka sijaitsee Hirvipolku 8. Talo 

on todella loistokas mutta isosiskoa ärsyttää, kun talossa on Verisure Directasin hälytinjärjestelmä.  

Vitun Verisure pilaa koko talon, kuten Johanna itse mielessään sadattelee.  

Jaana-Marikaan ei erityisemmin pidä Verisuresta, kun kyseessä on turha rahanreikä. Talon edellinen 

omistaja oli erehtynyt hankkimaan hälytinjärjestelmän sekä Zero Vision savuesteen Verisurelta. Kyllä 

savueste on hieno innovaatio mutta harmi vaan, kun Verisure on kytketty siihen, kuten Jaana-Mari tapaa 

ajatella.  

Joku kaunis päivä hän aikoo irtisanoa Verisuren ja erikseen hankkia Zero Vision savuesteen, jonka voisi 

kytkeä omaan takkipuhelimeen.  

Kerta Jaana-Mari on todellinen bittinikkari, niinpä heillä on tuvan täydeltä elektroniikkaa, muttei yhtäkään 

koriste-esinettä.  

Vuosi sitten Jaana-Mari antoi isosiskolle joululahjaksi modernin version Raspberry Pi minitietokoneesta. 

Laitetta kutsutaan tätä nykyään vieläkin hassummalla nimellä; Meat Pi mutta toimii samalla tavalla kuin 

edeltäjä. Jaana-Mari on ohjelmoinut Meat Pi laitteen koodaamaan kainuulaiset tv-kanavien 

suoratoistopalvelut, jotta ne näkyisivät Kainuun ulkopuolellakin. Tästä ei tietenkään kannata mennä 

huutelemaan somessa. Johanna oli ihan haltioissaan tästä ihmevekottimesta. Nyt hän voi katsoa muun 

muassa TV Kolomosen suoratoistopalvelusta kaiken mahdollisen ja mahdottoman. TV Kolomosen 

suoratoistopalvelu on nimetty Kahtomoksi. Kainuun julkisenpalvelun kanavien suoratoistopalvelu on nimeltä 

Kilipatanner. Nelkun videosivusto on Neliö. Harmi vaan, kun TV Kajauksella ole nettilähetyksiä.  

Ilo Nelkun ohjelmien katselusta tyssäsi elokuussa, kun kanava uudisti suoratoistopalvelua niin, ettei Meat Pi 

laitteen striimit enää pidä paikkaansa. Johannan kiukku tekijänoikeusjärjestöjä kohtaan yltyi. Heidän 

syytänsä on, ettei eri maakuntien ja valtioiden tv-kanavia voi katsoa niiden ulkopuolella. Johanna 

harmittelee, kun on käynyt spesiaalikoulun eikä siellä opetettu tekniikkaa. Nyt joutuu kituuttaa Daily 

Activityssä ja se on rykijäakan ja Work Officen syytä. Toki hän on oppinut tekoälyn luontia robotteihin. 

Forssan avun avustajarobotit ovat yliälykkäitä. On vain ajankysymys, milloin robotit tekevät tai sanovat 

ennalta odottamatonta. Onneksi Johanna ei ole terroristi, jos ei lasketa vihamielisiä näkemyksiä Anatolia ja 

Pedraa kohtaan. Hän onkin ohjelmoinut työpaikalla myytäviin robotteihin vihamielisiä algoritmeja näistä 

kahdesta duunarista.  

 

Talvella ja keväällä Johanna ehti katso monta ohjelmaa Nelkun suoratoistopalvelusta. Yksi niistä on tosi-tv-

sarja Maatila, jossa erityyppiset henkilöt asuvat autiotalossa keskellä Kainuun viimeisiä korpimaita.  

 



Johanna on myös seurannut kainuulaista rikossarjaa nimeltä Mustat sinkut, joka kertoo puoliksi 

kaljuuntuneesta nelikymppisestä miehestä. Hän on katsonut myös kainuulaisdraaman nimeltä Bisnes-poitsu, 

joka kertoo jätkästä, joka sekoaa ja joutuu mielisairaalaan, jossa kuvittelee olevansa maailman omistaja.  

Johannasta oli mielenkiintoinen dokumenttisarja Kainuun poliisista, jossa välillä käydään tutustumassa ja 

säikkymässä Oulun poliisiin.  

Keväällä oli erikoinen deittiohjelma, Esa etsii Emmaa, jossa ollaan Manamansalossa ihan ilkosillaan. Ideana, 

on tutustua partnerikandidaattiin ilman vaatteita. Tietenkin Johanna kertoi tästä Elmolle, joka naurahti: 

”Johanna, RRRR, mitä ihmeen pornoo sä katsot?”, heti kun Minea oli kuullut asiasta, niin hän totesi, että 

Johanna on rivo-Jossu kakkonen. Työpaikalla Elmo ujostelee lausua sanan porno. Hän kutsuu esimerkiksi 

pornoleffoja P-leffoiksi mutta vapaa-aikana kavereiden kanssa hän rohkeasti lausuu koko sanan niin kuin se 

on. Kun töissä ruokatunnilla Johanna sattuu mainitsemaan sanan porno, niin heti Elmo sihahtaa, kun ei 

myöskään siedä kuulla työpaikalla kyseistä sanaa.  

 

Johanna ei enää voi katsoa näitä mainioita ohjelmia kotona Neliöstä, ei myöskään TV Kolomen Kahtomoa, 

kun myös sen striimejä muuteltiin. Johanna alkoi suunnitella hankkia VPN:n mutta olisiko VPN-pisteitä 

Kainuussa? Siitä hän aikoo joku päivä ottaa selvää.  

Vanhempien luona hän pystyy katsoa kainuulaiskanavia kokonaisuudessa. Sillä välin, kun isä ja äiti ovat 

saunassa, niin tytär tapaa filmata pätkän kainuulaiskanavien mainoskatkoja Photogrammin 24-tunnin 

videoon. Äskettäin Net-Gallery on ostanut Photogram kuvasomen.  

Talvella hän seurasi Nelkun Neliöpalvelusta venäläistä tieteissarjaa, jossa kokonaisen kaupungin ylle 

ilmestyy valtava mikroaaltouunin kupu. Leffasarja perustuu venäläiskirjailija Sergei Tsar', joka on maailmalla 

hyvin tunnettu kauhukirjailija. Tästä tieteiskauhusarjasta Johanna on paljon höpissyt vanhemmilleen, mutta 

heitä ei tällaiset mielikuvitukselliset venäläishapatukset voisi vähempää kiinnostaa.  

Sarja näkyy myös Suomen kansallisella Kanava4:llä mutta ongelmana on se, kun siinä on vain kirjakieliset 

tekstit. Johanna on tottunut kainuulaisiin tekstitykseen ja kyllästynyt hämäläisyyteen. Kainuuseen hän ei 

kuitenkaan haluaisi muuttaa, kun se olisi aivan liian iso muutos; joutuisi itse pyykkäämään ja kokonaan 

siivoamaan asuntonsa. Jos hän muuttaisi jonnekin, niin todennäköisesti se olisi Skandinavia. Hän tuntee yhä 

voimakkaimpia tunteita Jessicaa kohtaan. Tästä hän on keskustellut puhelimitse ja chatin välityksellä 

kaksoisolentonsa kanssa. Myös Jessica tuntee samoin. Heistä kumpikaan ei kuitenkaan tunne olevansa 

lesboja. He tuntevat olevansa seksuaalisia olentoja.  

Mikä hassuinta, he molemmat sairastuivat heinäkuun lopulla niin, etteivät päässeet risteilylle.  

Myös Jessica on isänsä kanssa varannut uuden matkan 11 septemberiä. Vaikuttaa siltä, että he molemmat 

ajattelevat samoin eli käsittämätöntä Live-telepatiaa.  

 

Alkukesästä Suomessa oli senaattivaalit. Voittajaksi tuli nipin napin Workers Party. Suomidemokraatit 

kahmivat suurimman osan äänistä mutta Workers Party ei aio hevillä päästää oikeistopopulisteja 

vallankahvaan. Tästä seurasi monen viikon vaikeat hallitusneuvottelut ja lopulta onnistuttiin saamaan 

vähemmistöhallitus. Enää Workers Party ei voi vapaasti säätää lakeja vaan on saatava The Greensin ja  

The Left Partyn tuki. Workers Party ei halua myöskään päästää äärivasemmistolaista The Left puoluetta 

hallitukseen vaan pitää sen tukipuolueena. The Left Partyllakaan ei ole paljon vaihtoehtoja, kun puolue on 

hyvin pieni eikä halua kaataa haurasta hallituspohjaa, silloinhan heidän päävihollisensa, Suomidemokraatit 

vahvistuisivat. Tilanne on todella vaikea. Sama juttu myös Skandinaviassa sekä monissa muissa Euroopan 

ja Afrikan osavaltioissa.  

 

Johanna toivoo hartaasti, ettei työväenpuolue Workers Party muuttaisi entiselleen asumistuen kriteereitä. 

Porvarihallituksen aikana hänelle on vihdoinkin myönnetty asumistuki. Sitä ennen oleva Workers Party 

hallitus ei tahtonut sitä myöntää vedoten uuteen autoon sekä asumisoikeusasuntoon. Johanna ei 

todellakaan ole rikas. Suomidemokraateista saattaisi olla sen verran hyötyä, jotta he estäisivät asumistuen 

kriteerien muuttamisen. Muuten Johanna inhoaa kyseistä puoluetta. Hän vihaa molempia; The Left Partya 

sekä Suomidemokraatteja. Hän ei enää täysin uskalla vastustaa Workers Partya, ettei äärioikeisto ja 

äärivasemmisto pääsisi niskan päälle. Todennäköisesti The Left Party olisi asumistukea vastaan.  

 



Johannan suosikkipuolue on People´s Party The Digitals mutta puolue on kuihtumassa pieneksi niin, ettei 

heillä ole paljoakaan sananvaltaa.  

 

Heti vaalien jälkeen suomidemokraattien puheenjohtaja Lotta Akela masentui ja meni lepohotelliin 

lepäilemään. Sillä välin, kun Lotta oli sairaslomalla, tuurasi Matleena Kallela. Johannan mielestä hän 

muistuttaa hyvin paljon Matleena Vuoriota, samanlaiset mustasankaiset pornahtavat silmälasit.  

Syyskuun alussa Lotta palasi takaisin puolueen johtoon.  

 

Syyskuun alussa alkoi aikuiskoulutuskurssit eli koulut, kuten moni Daily Activity duunari tapaa kutsua 

kursseja. Vihdoinkin Johannan esperanton kielikurssi siirrettiin Voimalatalon Praktiselle lukiolle niin, ettei 

enää tarvitse sukkuloida kahden kaupungin väliä.  

 

Pedagogina jatkaa Emil Rusta. Nyt vuorostaan jokioislais-toimintarajoitteiset saavat tulla Forssaan 

opiskelemaan. Suurin osa kulkee takseilla ja busseilla, kun monellakaan ei ole ajokorttia.  

Nyt lukion tason kurssi päätettiin keskittää Forssan Praktiselle lukiolle, kun sen suurin rahoittaja on 

koulutusyhtiö Suner.  Parhaillaan Suner Oy käy neuvotteluita Jokioisten kunnan kanssa hoivapalveluiden 

yksityistämisestä. Forssasta on saatu hyviä tuloksia.  

Jokioisissa on kaksi Daily Activity ryhmää; Second-hand myymälä sekä lemmikkieläinhotelli.  

Jos hoivareformi toteutuisi myös Jokioisissa, niin Suner rakennuttaisi myös sinne paikallisen Voimalatalon.  

Tarjouskilpailusta tulee kovaa, sillä Forssassa on myös kilpaileva yksityinen Daily Activity ryhmä, jonka 

omistaa koulutusyhtiö Eductus.  

 

5 syyskuuta Forssan Urheiluyhdistyksen Sankarit joukkueella oli rugbyottelu Riihimäellä. Siellä Elmo tutustui 

ihanalta vaikuttavaan Fredrika Morrisoniin, joka asuu Hausjärvellä. Tyttö on työtön eikä ole kovinkaan 

kaksinen koulutustausta, kun on käynyt spesiaalikoulun. Riihimäellä hän pelasi vastapuolen joukkueessa 

mutta silti Elmon sydämessä klikkasi, kun rugbykentällä komeahko Fredrika yritti tehdä maalin. Elmo on 

maalivahtina ja onnistui torjua maaliyrityksen mutta pimu onnistui hurmata nuoriherra Yrjölän.  

Fredrika on Elmon ensimmäinen toimintarajoitteinen tyttöystäväkandidaatti, joka kuuluu monen kaverin 

ystäväpiiriin. Tämä aiheuttaa huolta, kun kaikki mahdolliset mokat kantautuvat ystävien korviin ja sitten 

huhumylly pääsee vauhtiin.  

Joku aika sitten Vaihtoehtoryhmään perustettiin sisäinen pienryhmä, Järjestys & apu, joka tulee huoltamaan 

pyörätuoleja, rollaattoreita, hoitaa rakennuksen ikkunaverhoja sekä siivoamaan hoivahallinnon käytävät. Yksi 

duunareista on ylipainoinen Kari Jallula, joka on yksi heistä, joka tuntee Elmon uusimman rakkaan. Tämä 

harmittaa Elmoa, kun Kari on hyvin utelias ja matkii Elmoa; ruokatunneilla on olevinaan kahvilan ylivartija ja 

määräilee ja hyssyttelee heti, kun joku korottaa ääntään. Järjestys & apu ryhmä tekee yhteistyötä Tool Caren 

kanssa. 

Elmo ei oikein pidä uteliaasta Kari Jallulasta, kun tämä on vähän samaa kaliiberia kuin Karolus Anttila eli 

tyypillinen mielensä pahoittaja ja hössöttäjä. Onneksi Karolus vaihtoi ryhmää niin, ettei enää tarvitse katsella 

tämän hössötyksiä.  

 

Elmon ja Fredrikan suhde jäi kuukauden pituiseksi, kun tyttö kyllästyi jätkän jatkuvaan viestittelyyn. Vähän 

ennen suhteen päättymistä Elmo ehti varata junalipun Hausjärvelle, joka jäi käyttämättä, kun tyttö ei 

halunnut, että hän tulisi kylään. Elmo repi lipun pikkupalasiksi ja samalla raha haukkasi paskaa. Ihan turhaan 

olisi matkustanut Hausjärvelle, jossa ei ole muuta katsottavaa kuin suuri meijeri, jossa valmistetaan suosittua 

Hausjärven kermajuustoja. 

 

Niin tuli syyskuun yhdestoista päivä ja Johanna Sassnitzin risteily. Hän pystyi huokaisemaan helpotuksesta, 

ettei tällä kertaa sairastunut. Syyskuussa on rauhallisempaa risteillä, kun suurin lomasesonki on ohi. 

Myöhemmin syksyllä hän ei uskaltaisi lähteä risteilylle koska silloin on syysmyrskyjen vaara.  

Heti kun Jet Baltica oli kiinnittynyt Sassnitzin Süd Pier laituriin, niin silloin Johanna meni viereiseen 

Skandinavian terminaaliin odottamaan Jessicaa. Tällä kertaa on mukavampi kaksoisolennon kanssa 

kierrellä, kun ei ole työkavereita ristinä.  



Skandinavian katamaraani, Jet Melody saapui heti Hangon katamaraanin jälkeen. Kun Jessie oli astunut 

maihin, niin naiset syleilivät toisiaan. Tavallisesti he eivät halaile mutta jostain syystä he ovat aivan hulluina 

toisistaan, vaikkeivat tunne olevansa lesboja. Sitä sanaa he vihaavat mutta silti kiihkeästi suutelevat toisiaan 

ihan kuin heistä toinen olisi jätkä.  

Tovin hyväiltyään he lähtivät käsikädessä talsimaan kohti Sassnitzin kauppatoria ja sitten kääntyivät 

bulevardille, jota pitkin kävelivät kohti etelää. Joka kerta heillä on tapana käydä päämatkakeskuksella 

syömässä Bahnhof Wurstissa isot lihapiirakat. Sinne he menivät Citycenterin ja asematunnelin kautta. 

 

Asematunnelissa Johanna näytti Jessicalle asekauppaa, jonka hän muutama vuosi sitten huomasi. Tällä 

kertaa hän on päättänyt ostaa etälamauttimen, jotta voisi hakea ryssän mulkulta rahansa.  

Suomessa etälamauttimet vaativat asekantoluvan. Sama juttu myös Skandinaviassa, sanoi Jessica. 

Jessica ja kuiskasi Johannalle, että hänkin ostaisi etälamauttimen, ellei olisi eliminoinut mulkeroaan silloin 

syksyllä 3008. Johanna kysyi kaksoisolennoltaan: ”Ampuisinko Anatolin kuoliaaksi?”, johon Jessie: ”Tee niin 

kuin itse haluat, jos et ammu kuoliaaksi, niin silloin sinun pitää naamioitua ja katsoa, ettet jätä 

todistusaineistoa mulkerosi kämpille; ei sylkipisaroita eikä hiuskarvojakaan.”, johon Johanna: ”Okei, pitää 

ostaa kunnon naamariperuukki…” Hän on lukenut netistä, että etälamautin on melko turvallinen eikä tapa.  

Naiset katselivat asekaupan valikoimaa. On vaikka minkälaista tussaria. Etälamauttimet ovat 

erikoistarjouksessa koska seuraavana vuonna tulee uusimpia malleja.  

Johanna naurahti, että näköjään etälamauttimia päivitetään kuin tietokonekäyttöjärjestämä Dooria. Julissa, 

samoihin aikoihin, kun olin sairaana, niin aamupäivällä päivitin Door seiskan uusimpaan kymppiversioon.  

Jessica kertoi myös päivittäneen Door7:n kymppiversioon ja hänelle tuli ääniongelmia; koneesta katosi 

äänet, kun taas Johannalla kaikki pelasi hienosti. Kaikkea tätä naiset rupattelivat samalla, kun katselivat 

asekaupan tuotteita. Johanna kertoi, että joskus muinoin Forssassa on ollut asetehdas Nykänen & Saarela, 

jonka tiloissa toimii tätä nykyään Voimalatalo sekä tiedekeskus. Jessie puolestaan innostui selittämään, että 

myös Tvåstadissa on useita tiedekeskuksia, joista suurin ja vanhin sijaitsee muinaisen veturitehtaan tiloissa.  

Johanna päätti ostaa etälamauttimen. Siitä voisi olla myös hyötyä ulkona liikkuessa siltä varalta, jos roikale 

alkaisi ahdistella. Forssan vaarallisempia paikkoja pimeällä ovat Jätkänkadun ja Yhdyskadun risteys, kohta, 

jossa kävelykatu menee torille sekä Hirvisuonpuisto.  

 

Etälamautin, jonka Johanna osti, muistuttaa hyvin paljon laserpistoolia mutta sellainen se ei ole vaan antaa 

melkoisen sähköiskun niin, että uhri lamautuu muutamaksi minuutiksi. Tällaisen avulla onnistuisi hakea 

rahani takaisin, ajatteli Johanna. Hän ei osaa aavistaakaan seurauksista.  

Etälamauttimen hän joutuu huolellisesti pakata laukkuunsa koska oikeastaan sellaisia ei saisi tuoda 

Suomeen ilman lupaa. Käytännössä tuonti on helppoa, kiitos tavaran ja ihmisten vapaan liikkuvuuden koko 

federaation alueella, ajatteli Johanna. Jessica oli innoissaan, kun kaksoisolento oli häntä rohkeampi ja 

uskalsi ostaa ihka oikean etälamauttimen. Hän itse oli eliminoinut mulkeronsa perinteisellä laserleikkurilla.  

 

Naisia hämmästytti, kun myyjä ei kysellyt tuotteen käyttötarkoituksia sekä asuinpaikkaa. Ilmeisesti siihen 

vaikutti heidän sukupuolensa. Jos ostaja olisi ollut miespuolinen, niin todennäköisesti henkilöllisyys olisi 

tarkistettu, kun niin lukee kassa-automaatin kyljessä. Pienemmissä erikoismyymälöissä kassa-automaatin 

takana on ihmismyyjä, varsinkin asekaupoissa. Naisasiakkaan kohdalla myyjä ilmeisesti ajatteli, että 

kyseessä lienee itsepuolustukseen tarkoitettu ase. Jos myyjä olisi kuullut heidän keskustelun rahojen 

hakemisesta, niin silloin todennäköisesti olisi kieltäytynyt myymästä etälamautinta. Näin naiset keskustelivat, 

kun he poistuivat asekaupasta. Myymälän edustalla on maanalainen torimainen aukio, jonka keskellä on 

liukuportaat Sassnitzin metron tynkään, joka tällä hetkellä menee jonkin matkaa itään. On valmisteilla 

läntinen kiistelty surkuhupaisa metrohaara, jonka olisi pitänyt jo avautua liikenteelle mutta aina vaan löytyy 

puutteita muun muassa turvallisuudesta.  

 

Asekaupan vieressä on bilemyymälä, josta Johanna osti veikeän kuminaamarin, joka peittää huppumaisesti 

koko pään ja muistuttaa oikeaa kasvoa. Silmien reiätkin on tehty huomaamattomaksi eikä oikeita silmien 

värejä hevillä huomaa. Naamariin kuuluu myös peruukki, ihan aidon näköinen miehen puolikalju. Sivuilla on 

ruskeita suoria hiuksia.  



Huppunaamari todella muistuttaa nuorta puoliksi kaljuuntunutta miestä eli erittäin passeli Johannan 

tarkoitukseen. Tuskin toimintarajoitteinen Anatoli tunnistaisi häntä, ajatteli Johanna. Jessicastakin naamari 

on todella laatutyötä mutta erittäin halpa, vain 100 euroa. Hän, kuten monet muutkin skandinaavit kutsuvat 

vanhaa rahaa mummon euroiksi. Lukemattomia kertoja Johanna on sanonut Jessicalle, että hän on tosi 

kateellinen, kun muun muassa Skandinaviassa on tätä nykyään ihana global valuutta. Jessicastakin uusi 

raha on hyvä juttu, kun taas globalin vastustajat haikaillen vaativat euroa takaisin.  

 

Sitten nämä kaksi samannäköistä naista nousivat liukuportaat Sassnitzin päämatkakeskuksen juna-

asemahalliin. He menivät suorinta tietä Bahnhof Wurstiin syömään isot lihapiirakat. Grilliä vastapäätä, 

asemahallissa, on Pocket Shop lukulaitekauppa, jossa he kävivät syönnin jälkeen katsomassa. Sieltä Jessie 

löysi ikivanhan tietolukulaitekirjan, jonka on kirjoittanut hänen kaimansa Aro. Teos on käännetty englanniksi. 

Jessica osaa englantia paremmin kuin Johanna. Viime vuosina Johanna on oppinut englantia hyvin paljon ja 

siitä hän saa kiittää Jessicaa. Jessie osaa jonkin verran esperantoa, kun taas Johanna on siinä parempi.  

Naiset katsoivat, jos Aron tietolukulaitekirja olisi myös esperantoksi. Ei ainakaan tässä pienessä liikkeessä 

ollut. Teos kertoo Putinin nettitrolleista. Johanna ja Jessica tietävät, että Vladimir Putin oli itsevaltainen 

presidentti. Tuntuu niin uskomattomalta, että kauan sitten Venäjä on siirtynyt diktatuurin äärilaidalta toiselle. 

 

Sitten he kävivät kauppakeskus Kampfissa. Anderssonin tavaratalossa oli menneillään loppuunmyynti. 

Johanna ja Jessica ostivat saksalaisen musiikki-USB-kalikan sekä saksalaisen iltapäivälukulaitelehden. 

Onneksi lukulaitteissa saa kielen englanniksi ja esperantoksi, sillä heistä kumpikaan ei osaa saksaa.  

Sitten he lähtivät hissukseen talsimaan kohti kauppatoria, jossa he joivat cappuccinoa sekä valtavat 

possumunkit. Sitten he kävivät viereisessä Pepsodent Palacessa ostamassa halpoja hammastahnoja. 

Pepsodent Palacea vastapäätä on vastavalmistunut cityuima-allas, joka on rakennettu merenlahden päälle. 

Kelluvan uimalan vieressä on keinotekoisesti tehty niemeke, jossa on aurinkoterassi. Kesäarkisin 

yhteiseurooppalainen ATV3:lla on haastatteluohjelma tältä kesäterassilta. Juontajat ovat Lotta Herbo, Nino 

Backmanin vaimo sekä Tuukka Tussock, josta Johannalle tulee mieleen Vornasen Tuukka.  

Sitten Johanna saattoi kaksoisolentonsa Ystadin terminaalille, jossa he halasivat ja suutelivat kiihkeästi. 

Lopulta he lähtivät eri suuntiin; Jessica nousi Jet Melodyyn ja Johanna meni viereiseen Hangon terminaalille 

ja sitä kautta Jet Balticaan. Katamaraanien avokansilta he vilkuttivat toisilleen ja takkipuhelimien välityksellä 

rupattelivat. He päättivät tehdä myös ensi vuonna saman risteilyn. Johannaa tekisi kovasti mieli muuttaa 

Jessican luokse mutta se olisi liian iso askel konservatiiviselle naiselle. Ensitöikseen pitää koota rohkeutta ja 

käydä hakemassa rahat ryssän mulkulta, kuten Johanna sanoi puhelimitse Jessicalle.  

Ensin lähti Jet Baltica ja sitten heti perään Jet Melody. 

 

Hytissä Johanna pohti rahojen hakuoperaatiota. Nyt hän sai kaikessa rauhassa vatuloida, kun pian 

mobiilikenttä katoaa eli kukaan ei pääse häiritsemään ajatuksia.  

 

Hän päätti hakea rahansa joku torstai ennen keilailua ja sitten keilatreenien jälkeen voisi ehdottaa Elmolle 

pitemmän autolenkin, jotta saisi sopivan alibin. Hän päätti, ettei kerro rahojen hausta mitään kenellekään, ei 

edes Elmolle. Tuskin tämä ymmärtäisi asian tärkeyttä ja järkevyyttä. Ainoastaan Jessica tietää 

suunnitelmista. Jessie on puolestaan kertonut Johannalle oman salaisuutensa; jossain päin Länsi-

Götanmaata hänellä on salainen lapsi, jonka oli tehnyt serkkunsa kanssa ja sitten adoptoinut 

valeidentiteetillä. Johannaa kiihottaa Jessican salainen lapsi koska myös häntä haluttaisi tehdä serkun 

kanssa lapsi.  

Kaikkea tätä Johanna fundeerasi samalla, kun lepäsi hytissään. Hän päätti ostaa jostain second-handista 

mustat hanskat, ettei jättäisi paljastavia sormenjälkiä mulkeron kämpille. Johanna ei todellakaan halua enää 

nähdä isorintaista rikoskyttää.  

 

Myöhemmin illalla Johanna kävi aluksen Bordershopissa ostoksilla. Hän osti Minean tilaaman pettuvodkan. 

Rahat tämä oli antanut jo kesällä. Rahasumma riitti juuri ja juuri.  

Pikkusiskolle hän osti jaloviinaa, jotta tämä voisi tarjota kavereilleen sekä Juhalle. Jaana-Mari juo viinaa 

hyvin harvoin, kun pelkää maksan poksahtamista.  



Sitten olisi työnteot työskennelty, kuten hän tapaa asian ilmaista. 

Kassajonossa Johannaa hymyilytti, kun Anatoli tulee saamaan tulijaiseksi hieman sähköä, kun tämä oli 

oikein kerjännyt sähköautokyytejä eikä suostunut maksamaan. Kohta mulkero saa tuntea sähkön 

kehossaan, ajatteli hän.  

 

Seuraavana viikonloppuna oli Johannan syntymäpäivä. Hän sai isältä ja äidiltä hierovan nojatuolin, jota 

ohjataan langattomalla kaukosäätimellä. 
Seuraavan viikon torstaina hän kutsui Uunon ja Ninon synttärikahville. Kutsut hän joutuu sanomaan 

diskreetisti ja vaivihkaa, ettei vain flirttiperse kuulisi ja pakkautuisi mukaan. Muutama vuosi näin kävi, kun he 

olivat avoimesti kahvilassa puhuneet kahvittelusta niin, että Tatjana kuuli ja sitten pakottautui kylään. Kylässä 

Tatjana oli hyvin rauhaton ja hyppi ja pelehti Ninon kanssa Johannan sängyssä. Onneksi sentään vaatteet 

päällä. Siitä lähtien Johanna päätti, ettei enää koskaan Tatjanaa nähdä hänen luonansa. Myös pummi-

Anatolilla on porttikielto hänen luokseen.  

 

Kerta Nino ja Uuno eivät juo kahvia, niinpä Johanna tarjosi appelsiinimehua sekä paljon erilaisia keksejä, 

joita jätkät kutsuvat onnen kekseiksi keilailuun. Lisäksi Johanna näytti videoita You Tubesta sekä Kivinen 

Areenalta. Hän näytti risteilyfilmauksen, jossa poseerasi kaksoisolento. Jätkät luulivat kyseessä olevan 

peilikuva mutta seuraavassa filmauksessa kamera oli automaatilla niin, että naiset seisovat vierekkäin 

halaten toisiaan. Uuno ja Nino hämmästyivät, kun Jessica on tismalleen kuin Johannan peilikuva, ehkä 

hitusen pitempi ja laihempi kun taas Johanna on hieman pyöreähkö, pehmeähkö.  
Uuno tuli ennen keilailua koska sen jälkeen hänellä on tapana syödä illallinen. Nino tuli keilailun jälkeen 

koska iltapäivällä hän on vielä töissä. Uuno tuli kello 14 ja he lähtivät tunnin kuluttua. He menivät keilahallille 

torin kautta, kun Uunolla on tapana kohdata Nino, kun tämä ei ole tottunut kävellä kaupungilla yksin. Hän 

pelkää kohtaavansa ex-tyttöystävänsä.  

 

Saman viikon lauantaina Ninolla oli jokavuotiset rapujuhlat. Johanna ilmoitti, että hyppää juhlien yli koska ei 

pidä ravuista eikä muista vedenelävistä. Elmo yritti houkutella häntä mukaan mutta onneksi ei alkanut 

jankuttaa. Hän tietää, että blondi helposti stressaantuu ja sitten itsekin stressaantuu.  

Johannan piti kuitenkin kyyditä Elmon rapujuhliin. Autossa jätkä joi suoraan purkista venäläistä Putin Vodkaa 

ja irvisteli kuin mikäkin juoppo. Hyvin harvoin hän nauttii alkoholipitoisia juomia.  
Kun Johanna oli jättänyt Elmon Tasavuorentie 20, niin hän itse meni Siivekkääntielle saunomaan. Saunan 

jälkeen kello 10 hänen piti hakea Elmo ja Elias. Jälkimmäinen asuu Kännälän itäpuolella, koulua vastapäätä, 

mäenrinteessä. Talon alapuolella on libanonilaisravintola Klocka. Johannaa huvittaa ravintolan nimi, kun 

tietää sen tarkoittavan kelloa. Tässä yhteydessä ravintolan nimi viittaa sen omistajiin, libanonilaiseen 

Klockan sukuun. Ravintolan ohi menee Hillotie, joka heti Eliaksen ja ravintolatalon eteläpuolella haarautuu 

Rohkeatiehen, joka menee suoraan Vuorikummuntielle.  

 

Seuravana päivänä töiden jälkeen Uuno soitti Johannalle ja kysyi, jos tämä haluaisi hänen vanhan 

keilapallonsa, kun on juuri saanut upouuden eikä oikein vanhaa palloa kannata heittää roskiinkaan, kun sillä 

vielä pystyy keilata. Totta kai Johanna kiitti pallosta. Nyt hänen ei enää tarvitse pelata keilahallin 

lainapalloilla.  

Jos Johanna ei olisi halunnut palloa, niin silloin olisi joutunut heittää sen roskiin, kun kaikilla muilla keilaajilla 

on jo oma pallo. Kohteliaisuuden vuoksi Johanna olisi maksanut pallosta mutta Uuno ei suostunut ottaa 

rahaa, kun pallohan on kulunut.  

Johanna heti siltä seisomaltaan lähti hakemaan palloa. Uuno oli kuten tavallisesti Lohkotiellä. Omassa 

asunnossa hän yöpyy ainoastaan alkuviikosta, jotta tottuisi olemaan erossa vanhemmistaan ja 

viihderoboteista.  

 

Johanna oli muutamassa minuutissa Lohkotiellä Kiukkujen talon edustalla. Hän soitti ovikelloa ja samalla 

hänet valtasi valtaisa vitutus, kun ovessa on Verisure Directasin mainostarra. Käsiä ihan nyki raaputtamaan 

pois tarran, mutta sitä hän ei todellakaan uskalla tehdä tai muuten kalan ja pallon tarjoamiset olisi tarjottu, 

ajatteli hän.  



Pikkutyttönä hän olisi todennäköisesti heti repinyt pois tarran, ajatteli Johanna samalla, kun oviavautui ja 

Uuno tuli vanha keilapallo sylissä. Johanna kiitti ja vielä kerran tarjosi rahaa mutta Uuno sanoi: ”Ei tule 

kuuloonkaan, kun pallo on kulunut!” sitten Johanna vain kiitti ja vei sen autoonsa. Uuno näytti uutta 

keilapalloaan, jonka sisällä on karhunpää hologrammi.  

 

Seuraavan viikon tiistaina Johanna ja Elmo söivät jälleen irtosalaattia. Tällä kertaa Forssan 

matkakeskuksella. Salaatin he ostivat lähellä olevasta Kotiosto Jätkänhallista.  

Salaattia syödessä Elmo kevensi sydäntään, kun Fredrika ei enää rakasta häntä. Johanna lohdutti, että kyllä 

se siitä suttaantuu ja löytää sen oikean. Johanna itse ei enää ole varma Elmon suhteen mutta 

hätävaraukkona tämä voi olla. Samoin Elmokin suhtautuu Johannaa kohtaa, ei ole varma, jos blondissa olisi 

akan ainesta. He molemmat ovat mielellään toisilleen vain kavereita kaveripohjalta. Elmo luottaa eniten 

Johannaan ja Mineaan ja kolmantena on Jenni Jussila, joka joku aika sitten on muuttanut Loimaalta 

Karkkilan Jätkänmäkeen. Elmo vatuloi, jos yrittäisi vielä suhdetta Jennin kanssa.  

 

Keskiviikkona Siivekkääntiellä oli mittava nettikatko. Puhelin ei toiminut ja naapurin puhelut menivät Kivisille. 

Syy nettikatkolle on se, kun lähistöllä, kortteli Keltasirkussa alettiin purkaa punaisia asuinparakkeja, niitä, 

joita kansan suussa kutsutaan Hornetin parakeiksi. Parakkiyksiöissä on homevaurioita. Yleishyödyllinen 

asunto-osakeyhtiö Forssa House päätti purkaa nämä homeiset parakit ja tilalle rakentaa kerrostaloja.  

Anttia ja Annaa jännittää, että millaisia tursakkeita muuttaisi tulevaan kerrostaloon. Kyllä tursakkeita on 

asunut Hornetin parakeissakin mutta ainahan kerrostaloon mahtuu enemmän mulkeroita, kuten Johanna 

yrittää lohduttaa vanhempiaan. Antti ja Anna pelkäävät, että uusittuun kortteli Keltasirkkuun muuttaisi 

syrjäytyneitä ilmastopakolaisia, jotka sitten tekisivät tihutöitä. Lähes päivittäin Forssa aviisi lukulaitelehti 

kirjoittaa Eurolan autopaloista. Tämä huolestuttaa Johannaa, kun tällainen uutisointi inspiroi äärioikeistoa. 

Tämän vuoksi Johanna itse ei enää halua kertoa rasistisia vitsejä. Mieluummin suvakki kuin uusnatsi, kuten 

Johanna tapaa ajatella. 

 

Nettiyhteys alkoi pelittää perjantai-illalla niin, että Kiviset pystyvät jälleen katsomaan kainuulaisia 

televisiokanavia. Katkon takia television ja satelliittivastaanottimen säädökset menivät sekaisin kuin ne 

kuuluiset Jokisen eväät. Lauantaina Jaana-Mari kävi asioikseen fiksaamassa älytelevision nettisäädökset.  

Kanavat tulevat satelliitilta mutta koodaus tulee netin kautta Floridasta. Jaana-Mari maksaa nettipankin 

välityksellä eräälle floridalaiselle naiselle kanavien epävirallisesta välityksestä.  

Kerta viritys on epävirallinen, niinpä Jaana-Marin on tehtävä kaikki nettisäädökset, ettei viralliset 

nettiasentajat huomaisi virityksiä, jolloin sitten pahimmassa tapauksessa alkaisi hirveä käräjöinti. 
Samalla Jaana-Mari kävi isosiskon luona katsomassa tämän Meat Pie laitetta, jos Neliö ja Kahtomo 

sovellukset pystyisi päivittää. Hän ei löytänyt laitteelle yhteensopivia sovelluksia. Johanna alkoi pohtia 

hankkia virallisen VPN vuosiliittymän. Sellaisia myydään muun muassa Gigantissa, jolla on myymälä Ylicityn 

kauppakeskuksella. Aikaisemmin Gigantilla oli myymälä Three Town Centerissä, joka muutama vuosi sitten 

muutti Forssan Ylicityyn.  

 

Seuraavan viikon perjantaina Johanna ja Elmo söivät irtosalaattia Härkäsen juna-asemalla. Salaatin he 

ostivat Jokioisten uudesta Gunwood's Cashista. Sieltä Johanna sai ensimmäisen uudistetun 

kahdenkymmenen euron setelin, jossa on satusetä Aarne Lehmusoksan kuva. Johannaa ilahduttaa se, kun 

uudet eurosetelit muistuttavat global seteleitä mutta valitettavasti ne eivät kuitenkaan ole globaleita.  

Aarne Lehmusoksa on luonut monta hassua lasten satuhahmoa, joista tunnetuimmat ovat Elisabeth 

Maplehill, Peder Longshoe, Roger Raggarson sekä Kids in Rumbavillage. Johannan suosikki on Elisabeth 

Maplehill koska hänen tarinansa ovat arkipäiväisiä. Elisabeth on melkoinen vekkuli, melkein kuin Johanna 

pienenä, joka tekee paljon hassuja metkuja. Peder Longshoe on ärsyttävän liioiteltu, jossa irvaillaan 

auktoriteeteille. Aarne Maplehilliä on arvosteltu kahden kirjailijan plagioinnista. Kyseiset kirjailijat ovat 

anonyymi nettikirjailija The JT sekä Astrid Lindgren. Nykyihmiset tuskin tietävät mitään Astrid Lindgrenistä 

mutta The JT:n tuotanto on hyvin tunnettua ja sen vuoksi Euroopan keskuspankki on saanut paljon 

ihmettelyitä, että miksei 20 euron seteliin tullut The JT:n kuvaa.  

The JT:n tarinoista koostuu eurooppalainen kansalliseepos.  



 

Kahdenkympin seteli tuli Gunwood´s Cashin kassa-automaatin vaihtorahan aukosta. Johanna tapaa yleensä 

maksaa käteisellä. Käteismaksu suoritetaan seteliaukkoihin. Kassa-automaatti on hyvin älykäs ja osaa antaa 

takaisin oikean summan. Kaupat suosittelevat, että luovuttaisiin käteisestä ja otettaisiin kortti ja elektroninen 

maksaminen käyttöön. Moni on käteisestä luopumista vastaan ja yksi heistä on Johanna Kivinen. Myös Elmo 

on käteisen kannalla, vaikka usein maksaakin kortilla. Net-Galleryssa he ovat menneet mukaan Käteiskapina 

someryhmään, jossa entinen liittovaltion poliisipäällikkö Otso Erkkilä tuomitsee käteisestä luopumisen. 

 

Vuosittain Octoberin ensimmäinen lauantai on Forssan uudessa keskustassa October markkinat, jota 

kansan suussa kutsutaan syysmarkkinoiksi. 3000-luvulle asti markkinat oli rapaisessa ja ahtaassa aidatussa 

työväenpuistossa. Tätä nykyään markkinat on kävelykadulla ja Adjutantintorilla eli paljon paremmat puitteet 

markkinoille. Harmi vaan, kun kauppiaiden määrä on aivan liian pieni. Tämä johtuu siitä, kun samaan aikaan 

on syysmarkkinoita pohjois-Hämeessä. Jokioisten October markkinat ovat kuun viimeisellä lauantaina ja 

kauppiaita on huomattavasti enemmän.  

 

Johanna tapaa joka vuosi ostaa pehmeän markkinapiparkakun, jonka vie vanhempiensa luokse 

päiväkahville. 2990-luvulla hän osti Turunmaan markkinapiparkakun, joka oli kuivahko ja mauton mutta sitten 

hän huomasi ihanan pehmeän ja makoisan Tammen leipomon piparkakun, joka on todella parempi ostos. 

Isän ja äidin mielestä tämä on aivan liian imelää, kun ovat tottuneet kainuulaisiin happamiin leipiin, vaikka 

kyseessä onkin kahvileipä.  

 

Tänä vuonna Elmon ehdotuksesta Johanna lupautui tämän ja Minean kanssa Jokioisten October 

markkinoille. Forssan markkinoilla ei ole paljoakaan katsottavaa ja vielä vähemmän ostettavaa. 

Markkinakojut on nopeasti nähty.  

 

Eräänä October torstai alkuillasta heti keilailun jälkeen Johanna ja Elmo istuivat kahdestaan Forssan  

matkakeskuksella. Johanna ehti ostaa itselleen irtosalaattia Kotiosto Jätkänhallista, mutta kaverin rahat eivät 

riittäneet muuhun kuin jogurttiin, niinpä hän tyytyi siihen. Hän ei halua lainata Johannalta, kun sitä on tullut 

tehtyä liikaa eikä halua olla samanlainen mulkero kuin Anatoli. Johannaa ilahdutti, kun Elmo on monta kertaa 

parempi kaveri kuin ryssän mulkku, kuten hän itse mielessään tapaa miettiä.  

 

Anatoli Medvedev on yhä rakkauden vankina Johannaan. Hän haluaisi antaa patukkaa blondille mutta kun 

itse on kihloissa ja kaiken kukkuraksi sanahirviö mieshuora vainoaa häntä heti, kun edes pohtii kihlauksen 

purkamista. Hänen ajatuksensa ovat sekaisin kuin Jokisen eväät, yhtä sillisalaattia. Hän on vatuloinut joko 

surmaisi kihlattunsa Matleenan tai sitten Johannan. Viime aikoina hän on tullut sellaiseen johtopäätökseen, 

että olisi parempi surmata Johannan niin, ettei näkisi tätä työpaikalla. Hän ja Johanna ovat Forssan avun 

näkyvimmät duunarit, eräänlaisia vakio pieruja.  

 

Eräänä September päivänä hän osti Zumilan Y & Y:stä kunnon kauhavalaisen, ei mikään laserleikkuri vaan 

oikea klassinen taalainmaalainen morapuukko. Sellaisia on tosi halvalla Y & Y:ssä niin, että saituri Anatolilla 

oli vara ostaa. Sitten hän otti puukon mukaan työpaikalle ja todella aikoo puukottaa ihanan blondin kuoliaaksi 

heti tilaisuuden tullen. Hän pohtii kuinka hiippailisi robottihuoneeseen Johannan selän taakse ja ykskaks 

tökkäisi puukon tämän selkään ja sitten molemmilla käsillä kuristaisi niin pitkään, että blondi olisi kivikuollut.  

Anatoli jopa kiihottuu Johannan surmaamisesta, niin sekaisin hän on. Hän on tietoinen seuraamuksista 

mutta mielellään istuisi vankilassa, jossa saisi ilmaista ruokaa. Kaikki yksityiskohdat hän on itse mielessään 

suunnitellut eli ilmiselvä murha.  

Anatoli ei osaa aavistaakaan, että Johanna suunnittelee etälamauttimen avulla hakea rahansa takaisin. Saa 

nähdä kumpi ehtii yllättää ensin. Johanna ei kuitenkaan aio tappaa, vaan hakea rahansa takaisin.  

 

 



Saman viikon perjantai-illalla, kun Johanna oli menossa Siivekkääntielle, niin silloin auton avainkortti katkesi 

keskeltä koska se roikkui kaulanauhassa. Nauhan toinen pää oli joutunut vaihdekepin ympärille niin, että 

nauha veti ja taivutti autonkortinlukijassa olevaa muovista korttia niin, että se räsähti poikki.  

Onneksi Johanna pystyi ajamaan puolikkaalla kortin tyngällä isän ja äidin luokse. Kortin mikrosiru oli 

vahingoittumaton mutta sitä oli vaikea onkia ulos kortinlukijasta. Perillä vanhempien autotallin edustalla hän 

onnistui pinsetillä onkia kortin tyngän pois kortinlukijasta tai muuten autoa ei olisi voinut lukita.   

Isä lupasi tilata tyttärelleen uuden kortin OJA-Moottorikeskukselta. Uuden kortin tilaus on hyvin kallista, sillä 

uuden kortin mikrosiruun pitää kopioida entisen autontiedot.  

Onneksi Johannalla on autonvara-avainkortti. Tästä lähtien hän päätti pitää autonavainkorttia erillään. Kun ei 

tarvitse autoa, niin kortti on makuuhuoneen ruskealla hyllyllä. Hylly on pikkusiskon aikainen, jonka tämä oli 

saanut edellisestä työpaikastaan, ehkä eräänlainen E-Store löytö.  

 

22 Octoberiä, lyhyen työtorstain iltapäivä tai oikeastaan alkuilta. Anatoli istuu makuuhuoneessaan 

tietokoneen ääressä ja hahmottelee simulaatiosovelluksella, kuinka puukotus tapahtuisi. Hän onnistui piirtää 

tietokoneohjelmalla työpaikan robottihuoneen yleisilmeen. Keskimmäisen robottiohjelmointi tietokoneen 

ääreen hän piirsi juuri ja juuri Johannan näköisen blondin. Hän kiihottui aikaansaannoksestaan mutta pakotti 

lemmentunteensa pois. Nyt ei lempeillä, ajatteli Anatoli Medvedev. Olohuoneessa Matleena pelasi Zboxilla. 

Hän ei uskalla puhua kihlatulleen työkaverinsa surmaamisesta. Ehkä murhan jälkeen hän voisi väittää 

tyttöystävälleen kompastuneen Johannan selän takana keittiöveitsi kädessä. Hän voisi väittää kutsuneen 

tämän kahville, kunnes olisi kompastunut roskakoriin, näin Anatoli suunnitteli tietokoneensa ääressä. Hän 

ajatteli, että todennäköisesti Matleenaan menisi täydestä kompastuminen, kun tietää lonkkaviasta. Anatoli 

päätti siltä istumaltaan heti huomenna puukottaa kuoliaaksi Johannan. Muutakaan vaihtoehtoa hänellä ei 

ole. Yhtäkkiä ovikello soi. Anatoli könkkäsi huonon lonkan kanssa ovelle. Turha olisi huutaa tyttöystävälle, 

kun tämä ei kuulisi mitään, niin keskittynyt hän tapaa olla pelimaailmassa.  

Anatoli kurkisti ovisilmästä. Oven takana seisoi puoliksi kaljuuntunut keski-ikäinen mies. Nopeasti hän 

päätteli ulkonäön perusteella, että mies olisi luotettava. Ehkä taloyhtiö Forssa Housen kiinteistöteknikoita, 

ajatteli Anatoli samalla, kun avasi oven. Mies piteli kädessään keltaista pistoolia, sellaisen, jollaisia hän on 

nähnyt monesti avaruusseikkailuissa ja siksi päätteli miehen pilailevan leikkiaseella. Yhtäkkiä Anatoli tunsi 

suunnatonta kipua rinnassaan. Sehän ampui minua, ajatteli Anatoli ja kaatui eteisen lattialle.  

Lattialla hän tunsi hirvittävää kouristavaa kipua ja samalla yritti vaivoin ryömiä olohuoneen divaanille, jossa 

oli takkipuhelin mutta puolikaljumies ryntäsi sisälle ja meni suorinta tietä olohuoneen ja eteisen oviaukolle. 

Mies otti divaanilta takkipuhelimen ja nosti sen divaanin selkänojalle. Tuskissaan kouristeleva Anatoli näki 

kaiken tämän eteisen lattialta. Hän yritti huutaa tyttöystävälleen mutta turhaan. Tuli vain epämääräistä 

ähinää, kun kipu oli valtava, kunnes silmissä pimeni. Viimeinen ääni, jonka Anatoli kuuli, oli tyttöystävän 

huudahdus.  

 

22 Octoberiä, heti keilatreenien jälkeen, Johanna päätti toteuttaa operaatio rahojen haun. Ensin hän vei 

kotiinsa painavan keilalaukun. Toiset vuokraavat keilahallilla säilytyskaappia, ettei tarvitsisi kantaa painavaa 

laukkua busseissa. Kerta Johanna asuu lähellä, niinpä hän säilyttää palloaan kotona, makuuhuoneen 

komerossa ja näin säästää pitkän sentin.  

Kun Johanna oli asettanut keilalaukkunsa makuuhuoneen komeroon, niin hän otti saman komeron ylähyllyltä 

keltaisen etälamauttimen. Hän tarkisti, että se toimisi. Kyllä laite näkyy toimivan, ajatteli hän ja laittoi 

povitaskuunsa. Sitten hän laittoi puolikaljuhuppuperuukin, mustat hanskat ja siniset muoviset 

kengänsuojukset kangaskassiin.  Kengänsuojukset hän oli töistä tullessa hakenut Maria Allun 

hoitokeskuksen eteisestä. Takintaskut hän tarkisti, ettei avoimista sivutaskuista tippuisi henkilökohtaisia 

asioita kuten kuitteja. Takki on sellainen, jota hän ei ole töissä käyttänyt eli mulkero ei ole sitä nähnyt.  

Sitten hän otti makuuhuoneen hyllystä autonavainkortin ja käveli huomiota herättämättä autolle, talon toiseen 

päätyyn. Hän ajoi Hirvisuon kaupunginosaan. Missään tapauksessa ei pidä ajaa lähellekään Anatolia, kun 

tämä tai tämän vanhemmat tunnistaisivat auton. Johanna tasku pysäköi Hirvisuonkadun varteen. Ihme kyllä 

löytyi vapaa, ilmainen parkkipaikka. Sitten hän otti kangaskassin ja lähti talsimaan kohti Kaarlon porttia ja 

sitten Kaarlontietä kohti etelää. Hän käveli lukion ohitse ja sitten keltaisten pistetalojen ohi. Talojen takaa 

häämöttää Honkamäen dementiakeskus, jonka edustalla sama mulkero rääkyi Johannalle keväällä 3009. 



Tämä muisto antoi lisäpuhtia toteuttaa rahojen haun. Sitten hän käveli K Lähi Mylly ruokakaupan ohitse. 

Kauppaa vastapäätä on talo, jossa oli ajokortininssiajo, ajatteli Johanna samalla, kun lisäsi vauhtia kohti 

mulkeron taloa. Ennen taloa on pyörätie Mustikkapolku. Johanna meni Mustikkapolun kautta mulkeron talon 

pohjoispäädylle. Hän katsasti joka suuntaan, ettei ketään ole näköetäisyydellä. Tähän aikaan alkuillasta on 

rauhallista, kun telkkarissa alkaa torstai-illan ohjelmat. Moni, kuten Uuno, aloittelee illallista.  

Johanna laittoi päähänsä huppuperuukin. Kellarin ikkunalasista hän peilautui, että peruukki oli hyvin. Hän 

varmisti, ettei se ennen aikojaan irtoaisi. Se olisi tosi nolo lapsus, ajatteli hän. Johanna päätti olla sanomatta 

sanaakaan, ettei mulkero tunnistaisi häntä äänestä. Lopuksi hän laittoi käsiinsä mustat hanskat ja tarkisti 

etälamauttimen, että se on toimintavalmis. Pistoolia hän piteli oikealla kädellä takkinsa avoimessa taskussa 

niin, ettei se näkyisi naapureille. Sitten hän lähti kävelemään kohti keskimmäistä rappua. Onneksi Forssa 

House ei lukitse rappukäytävien ovia, ei ainakaan tämän talon, ajatteli Johanna samalla, kun avasi liiankin 

tutuksi tulleen rappukäytävän oven. Tällä kertaa hän ei totta totisesti mene siivoamaan vaan hakemaan 

siivous- ja kyytipalkan korkojen kera. Hän kiipesi rappuset toiseen kerrokseen ja katsahti postiluukun nimeä; 

A. Medvedev. Hän piteli etälamautinta navan yläpuolella, hieman rinnan korkeudella. Toisella kädellä hän 

painoi ovikellon nappulaa. Hän kuuli sisältä askelia ja toivoi, ettei olisi vieraita.  

Pian ovi avautui. Mulkero itse avasi oven, jolla oli kysyvä ilme. Johanna painoi etälamauttimen liipaisinta, 

jolloin kuului sähköinen suhahdus ja työkaveri lennähti ähkäisten selälleen eteisen lattialle. Johanna astui 

sisälle asuntoon ja sulki oven takanaan, ettei avoin ovi herättäisi huomiota. Lattialla vaivoin ryömivä Anatoli 

yritti tuskissaan ryömiä kohti olohuonetta. Johanna käveli hänen ohitsensa ja huomasi divaanilla 

takkipuhelimen, jonka nosti selkänojalle, ettei mulkero hälyttäisi apua. Sitten Johanna huomasi Matleenan 

pelaamassa suuren tv-ruudun ääressä. Johanna ampui sähköä häneenkin, ettei tämä tulisi estämään 

rahojen etsimistä. Matleena Vuorio kaatui olohuoneen lattialle peli-USB-kalikoiden sekaan. Lattialle Matleena 

kouristeli kuten tämän poikaystäväkin. Heidän molempien suista kuului epämääräistä ähinää ja korinaa.  

 

Johanna tempaisi heidän molempien taskuista lompakot ja otti kaikki setelit, 100 euroa per lompakko, sillä 

kyytejä ja tarjoamisia on tullut sen verran, että tämä summa on riittävä. Setelit hän laittoi kangaskassiinsa, 

joka roikkui käsivarressa. Hanskat käsissä hän availi piironkien laatikoita ja kaappienovia, etsien mulkeron 

rahalipasta joka pitkän etsimisen jälkeen löytyikin. Kassalipas löytyi makuuhuoneen komeron ylimmäiseltä 

hyllyltä ja avainkin oli paikoillaan. Lippaassa oli tuhat euroa sekä muutama satanen, jotka Johanna survoi 

kangaskassiinsa. Sellainen kangaskassi, jota hän ei käydä työkassina.  

Takkipuhelimen Johanna jätti autoon, ettei se jättäisi paikannus jälkiä. Se vielä puuttuisi, ajatteli Johanna. 

Lopuksi hän kurkisti keittiöön. Siellä näkyi täysiä ja tyhjiä Ugri Cola pulloja sekä pikkuleipiä. Johanna ajatteli, 

ettei tämän kämpän ruokia ja keksejä kannata laittaa suuhunsa, ellei halua oksennustautia. Johanna teki 

viimeisen kierroksen asunnossa, jos näkyisi lisää rahaa. Ei näkynyt muuta kuin muutamia kolikoita 

sohvapöydällä. Kolikollahan ei saa mitään. Mulkero ei suostunut edes kolikolla kyytiin, ajatteli Johanna. Hän 

huomasi, että Anatoli ja Matleena makasivat liikkumattomina lattioilla; Anatoli eteisen lattialla, keittiönovea 

vastapäätä ja Matleena keskellä olohuonetta. Televisioruutu oli päällä ja peli oli taukotilassa. Johanna päätti 

häippäistä ennen kuin joku tulisi. Todennäköisesti Anatoli vanhemmat tai joku kavereista tulisi ennen pitkään, 

ajatteli Johanna samalla, kun poistui asunnosta ja sujautti etälamauttimen povitaskuunsa. Hän sulki oven ja 

diskreetisti käveli rappuset alas ja sitten samaa tietä käveli talon pohjoispäätyyn. Hän katsahti ympärilleen, 

ettei ketään ole näkösällä. Hän käveli Mustikkapolkua pitkin huppuperuukki päässä Finnburg Centerin ja 

Honkamäen taakse, jossa poisti peruukin ja nopeasti laittoi kangaskassiin. Sitten käveli Honkamäen 

etupuolelle ja sitten mäkeä alas kohti Sairaalatietä ja sitten Hirvisuonportille, jota kutsutaan myös 

Viritysportiksi. Hän käveli tämän tieportin ali Hirvisuon puolelle ja sitten kääntyi Hirvisuonkadulle. Vähän 

matkaa Konditoria Ritzistä itään odottaa Johannan auto. Autossa hän siirsi rahat lompakkoonsa. 

Huppuperuukin hän laittoi povitaskuunsa ja päätti joku päivä lähiaikoina tuhota, mielellään polttamalla. 

Etälamauttimen pitäisi heittää johonkin syvään veteen mutta minne, vatuloi hän. Toistaiseksi on parempi 

antaa sen olla povitaskussa. Tässä takissa on kaksi isoa povitaskua molemmilla puolilla.  

 

Sitten Johanna pohti alibia. Ykskaks hän sai kuningasajatuksen; Elmo Yrjölä. Jätkähän on monesti inissyt, 

että miksei Johanna ja Nino milloinkaan ehdota tekemistä. Nyt hän tekstasi Elmolle, että tehtäisiinkö 

autoajelu jossain lähialueella. Elmo vastasi nopeasti; Mikä ettei, missä ajeltaisiin?   



Johanna ehdotti Nummelaa, kun siellä on maineikas Anssi Kela museo. Elmo innostui, kun tosi-tv ohjelma 

Tallsingin vartijat on tauolla. Hän odottaa kuin nousevaa kuuta, että ohjelman uusimmat jaksot alkaisivat 

Kanava5:llä. Johanna tekstasi, että hän tulee nyt heti. Kerta hän oli ihan kivenheiton päässä, niinpä hän ajoi 

Teknikonkadulle mutkan kautta, jotta Elmo luulisi hänen tulleen kotoa.  

Elmo oli nopeasti portillaan, kun Johanna pysäköi talon edustalle kuin taksi. Monesti Minea tapaa vitsailla, 

että Johannan auto olisi Käräjälän taksi.  

 

Monestikin iltaisin Elmolla ei ole mitään tekemistä, jos ei satu olemaan kontaktihenkilönsä kanssa. Hänen 

kontaktihenkilönsä on ruipelomainen vaaleapitkätukkainen Suffeli Montasami, joka asuu Jokioisissa. Silloin 

tällöin Elmo pyytää Johannaa kyyditsemään hänet matkakeskukselle, josta hän jatkaa junalla tai bussilla 

Jokioisiin. Muutaman kerran Johanna on joutunut kyyditsemään Elmon Jokioisiin. Silloin hän maksaa 

kaksikymmentä euroa, kun ei halua olla samanlainen kuin Anatoli ja Karolus. Nyt Elmo Yrjölä ei osaa 

aavistaakaan mitä se hassu kainuulaisblondi on tehnyt ja minkä vuoksi tämä ykskaks haluaa autoajelulle.  

Totta kai Elmo lähtee mukaan silloin, kun kerrankin blondi haluaa tarjota autoajelun, vaikka tämän ajotaito on 

niin tai näin. Iltaisin kakkostiellä on rauhallinen liikenne eli ihan hyvin voisi käydä Nummelassa. Myös 

Elmosta muinaisen Anssi Kelan biisit ovat ihan mukiin meneviä, melkein kuin tämän hetken Otso 

Ruusuvirran rallatukset. 

 

Johanna tunsi itsensä pirteäksi, vaikka ennen rahojen hakua hän oli keilannut. Elmo oli ollut keilahallilla 

katsomassa työkavereiden keilaamista, ettei seuraavana päivänä heidän tarvitse esitellä tuloskuittejaan. 

Johannan keilailu meni kohtalaisen hyvin, totaalipisteissä selvisi 400 puolelle. Uunolle 500 pisteen puoli on 

sama kuin Johannalle 400. Jos Uuno jäisi 400 puolelle, niin se olisi hänen mielestänsä paskatulos. 

Johannalle 300 pistettä on tosi surkeaa. Treeneissä pelataan neljä sarjaa.  

Keilahallilla Elmo tapaa rupatella keilabaarin kanta-asiakkaan kanssa, jota kutsutaan Hulkittareksi, lihava 

akan pökkelö, joka on saanut keilabaarin ruokalistalle nimikkopurilaisen. Monikaan ei tiedä naisen oikeaa 

nimeä. Muutama vuosi sitten maanantai-iltaisin Johanna ja Elmo tapasivat käydä katsomassa Corporation 

League keilailua, niin silloin Johanna oli uteliaisuuttaan syönyt rasvaisen Hulk Burgerin. Myöhemmin kotona 

ja tiistaiaamulla hänen mahansa meni sekaisin ja meni töihin myöhemmin. Aluksi hän säikähti, jos kyseessä 

olisi oksennustauti mutta kyseessä olikin rasvaisen purilaisen aiheuttama rasvashokki.  

 

Opintopiirinvetäjä, mestarikuvaaja, Sirkka Kallela puisteli päätään, että jopas oli moka, kun Johanna meni 

syömää tuollaisen rasvaisen purilaisen ja kehotti, ettei enää söisi sellaista, varsinkin päivää ennen 

opintopiiriä. Sirkka on hyvin humoristinen. Johanna tapaa usein vitsailla hänelle, että onko tällä kaikki 

Mummelit mökissä. Mummeli on hyvin suosittu Kainuusta lähtöisin oleva pikkulasten animaatio. Sotkamon 

Tiia Parkin huvipuistossa on Mummelimaa, jossa voi kohdata ihka oikean mökin mummelin. Hahmo 

muistuttaa perinteistä tasapaksua riippurintaista mummoa. Hahmon luojana on Tuovi Teränen, joka muutama 

vuosi sitten kuoli vanhuuden heikkouteen. Mummeli hahmoissa on tullut tunnettuja koko Euroopassa. 

Suomen sisällä hahmot puhuvat Kainuun murteella. Sirkka Kallelaa huvittaa Johannan ainaiset Mummeli 

höpinät ja kutsuu leikillään hahmoa patjarullaksi.  

 

Nyt ihmeen pirteäksi olonsa tunteva Johanna uskoo tehneensä ihan oikein, kun haki takaisin rahansa, jotka 

oli erehtynyt antaa mulkerolle lemmenhumalassa. Yhtä asiaa hän ei tiedä; nyt Anatolin kyytipummaukset on 

pummattu eikä Matleenakaan enää pelaa Zboxilla eikä riskeeraa ratketa ryyppäämään. He makaavat 

kivikuolleina Anatolin kaksion lattioilla. Johannalla ei ollut tarkoitus tappaa vaan ainoastaan tilapäisesti 

lamauttaa heidät, jotta voisi rauhassa etsiä rahansa. Sattui pelkkä vahinko. Näin on sattunut myös monille 

poliiseille. Oikeaoppisesti etälamauttimella pitää ampua jalkaan mutta Johanna sattui osoittamaan suoraan 

rintaan.  

 

Kun auto lähti ajamaan kohti Nummelaa, niin Elmo ihmetteli, että miksi juuri nyt. Johanna vastasi:  

”Juu, kerrankin haluan olla aloitteentekijä, kun aiemmin sie oot keksinyt tekemisiä… Harmi vaan, kun ei 

uskalla pyytää Ninoa mukaan, kun sen isä ja äiti ovat heti kurkussa kiinni!” Elmo vastasi, että hän on samaa 

mieltä ja kehui, kun kerrankin vanha pässinpääkin oppi kuselle. 



Noin tunnin kuluttua he olivat Nummelassa. Johannalla ei ole harmainta aavistustakaan Anssi Kela museon 

osoitteesta, niinpä hän kytki automaattiohjauksen päälle. Silloin tarvitsee vain antaa kohteen nimi, niin auto 

menee sinne suorinta tietä. Museo olikin ihan lähellä. Sitten Johanna kysyi Elmolta, jos he kävisivät myös 

Hangossa katsomassa Brand Linen jättikatamaraania, joka kohta puoliin aloittaa Jet Baltican ja Jet Nordican 

apuna. Elmo vastasi kohteliaasti: ”Juu, mikä ettei, jos vain jaksat ajaa.” Johanna nyökkäsi. Hän ajatteli itse 

mielessään, että on pakko jaksaa, jos ei halua riskeerata raharyöstö syytettä ja nähdä sitä isotissistä 

rikoskyttää.  

Johanna laittoi automaattiohjauksen päälle, kun tienumero 25 on pitkä mutta tähän aikaan päivästä hiljainen. 

Harva laiva saapuu Hankoon iltaisin mutta suurin osa liikenteestä kohdistuu Via Baltica tunneliin. Sinne 

Johanna ei halu mennä, sillä se tulisi kalliiksi. Menisi kaikki haetut rahat.  

Johanna kertoi samalla, kun automaattiohjaus meni päälle, että huomenna kastetaan jättikatamaraani. Harmi 

vaan, kun silloin on työpäivä.  

Johanna ajatteli itse mielessään, että nyt Elmon seura on tärkeää, jotta tämä voisi todistaa, että torstai-illalla 

keilailun jälkeen he olivat käyneet katsomassa jättikatamaraania, jos sattuisi niin, että poliisi tai ohjaajat 

kuulustelisivat Anatolin ryöstöstä. Johanna ei näe sitä ryöstönä. Tästä aiheesta hän ei uskalla puhua mitään 

Elmolle. Johanna ei olisi näin rauhallinen, jos tietäisi, että oli vahingossa surmannut Anatolin ja Matleenan. 

Vielä vähemmän hän osaa aavistaakaan Anatolin aikomuksista. Jos hän ei olisi ampunut Anatolia, niin itse 

olisi tullut puukotetuksi. Sen Anatoli oli jo ehtinyt päättää eli Johanna Kivisen elämä oli hiuskarvan varassa.  

 

Jo matkalla Tammelaan alkoi jo hämärtää. Autoradiossa pauhasi Mix Metropol, joka muutama vuosi sitten 

aloitti Forssassa Super Energyn entisellä taajuudella, jossa on lähettänyt Rauhaisat suosikit sekä Bandit 

Rock. Mix Metropol on Elmon suosikkiradioasema. Ennen kuin kanava alkoi kuulua Forssassa, niin hän 

kuunteli netin kautta, kun Loimaan taajuus kuului huonosti Forssan uudessa keskustassa. Taajuus kuuluisi 

vanhassa keskustassa, Loimijoen länsipuolella.  

 

Ajaessa kohti Hankoa Johanna ajatteli itse mielessään, että jos Elmo ei olisi lähtenyt mukaan, niin silloin hän 

itse olisi joka tapauksessa lähtenyt. Hangosta hän olisi lähettänyt Net-Galleryyn paljon sijaintilinkkejä ja kuvia 

siltä varalta, jos häntä alettaisiin myöhemmin kuulustella, jolloin voisi näyttää somesta, että juuri silloin olisi 

ollut Hangossa. Keilailun tuloskuitti todistaisi, että aikaisemmin hän olisi keilannut. Ehkä olisi voinut laittaa 

takkipuhelimen kelloajan muutamaa tuntia aikaisemmaksi. Sitä hänen ei tarvitse tehdä nyt kun kahvilan 

duunari on mukana.  

Varmasti Elmo tulee leuhkimaan kaikille, että torstai-illalla oli käynyt kainuulaisblondin kanssa Hangossa. 

Elmo ei ole niin hirveän tarkka kelloaikojen kanssa eli Johanna voisi sanoa tälle, että he lähtivät miltei heti 

keilailun jälkeen. Kerrankin toimintarajoitteisesta kaverista olisi hyötyä, ajatteli Johanna.  

 

Perillä Hangossa Johanna pysäköi auton Brand Linen terminaalin edustalle, valtava keltatiilinen rakennus. 

Terminaalia vastapäätä on korkea pilvenpiirtäjä, jossa on varustamon hotelli. Hotellin viereen tulee luotijunat 

Forssasta. Johanna esitteli Elmolle satamajuna-asemaa ja kehotti ottaa valokuvan, kun hän seisoo 

luotijunapysäkillä. Tämä vain siksi, jotta saisi hyvän alibin, että hän on torstai-illalla Hangossa kaukana 

Anatolin kämpiltä.  

 

Sitten he kävelivät satamalaiturilla katsoen Brand Linen uusinta lippulaivaa, jonka nimi on peitetty. 

Huomenna julkistetaan aluksen nimi. Katamaraani on todella valtava. Monta kertaa isompi kuin Jet Nordica 

ja Jet Baltica. Johanna sattuu tietämään, että tämä uusi katamaraani käyttää puhtaampaa nesteytettyä 

maakaasua. Aluksen kannella on paljon valolamppuja, jotka vilkkuvat kauniisti. Vaivihkaa Johanna otti esiin 

huppuperuukin ja pudotti sen laiturilta mustaan pimeään veteen. Hän ajatteli, että huomenna kun Jet Baltica 

saapuu, niin silloin katamaraanin potkurit jauhaisivat naamarin pikku palasiksi, jos sitä ennen merivirrat eivät 

kuljettaisi sitä muualle. Tuskin poliisi älyäisi etsiä naamaria Hangon satama-altaasta, ajatteli Johanna.  

Hän itse mielessään ilkkui isorintaiselle rikoskytälle. Elmo sattui huomaamaan, kun blondi hymyili 

veitikkamaisesti ja kysyi: ”No, mikä on noin hauskaa?”, johon Johanna: ”Äh, se kun on rakennettu noin iso 

katamaraani!” Elmo vain puisteli päätään ja meni terminaalin ovelle. Liukuovet avautuivat, niinpä hän meni 

sisälle ja sitten Johanna perässä. Johanna ehdotti, että he kahvittelisivat terminaalikahvilassa. Elmo sanoi, 



ettei ole vara, johon Johanna: ”Mie tarjoon, kun keilailussa meni hyvin ja voijaan myös hieman nostaa kuppia 

tolle jättikatamaraanille!”. Elmo kiitti etukäteen ja he menivät kahvilaan, joka on toisessa kerroksessa.  

Johanna valitsi cappuccinoa ja Elmo tahtoi sen iänikuisen Ugri Colan. He söivät makoisan Lemmennamipala 

leivoksen. Johanna kehotti kaveria merkitsemään heidät Net-Galleryyn, jotta jengi näkisi, että he ovat 

Hangossa katsomassa jättikatamaraania. Niin Elmo tekikin. Johanna oli niin innoissaan, että raapi 

kahvilapöydän alareunaa ja sitten haroi sormillaan nenäänsä, kuten hänellä on tapana. Joka kerta Elmo 

hymyilee niin, että hammasrivistö vilahtaa suloisesti.  

Kahvittelun jälkeen he menivät autoon ja lähtivät kotimatkalle. Kello lähentelee kahtatoista yöllä. Väsymys 

alkaa tulla silmään. He eivät voi yöpyä autossa, kun aamulla on työhoidettavana.  

Café Sunerissa on perjantaisin aamiaisbuffetti. Silloin on paljon tekemistä niin, että kahvilassa auttaa Elias 

Rautapolku Elmon ja Uunon apuna. Sylvester vaihtoi työpaikkaa muutama vuosi sitten, kun oli huomannut, 

että Forssan avussa olisi mielenkiintoisia hommia. Silloin kahvilan ohjaaja Markus oli pillahtanut itkuun.  

Heti aamiaisbuffetin jälkeen Elmo auttaa Korjaajaryhmässä, ihan vaan vaihtelun vuoksi. Perjantaisin 

Korjaajaryhmässä valmistetaan lounas, jonka he itse syövät. Joku aika sitten kahvila ja Korjaajaryhmä 

yhdistettiin niin, että nämä kaksi ryhmää saivat yhteisen nimen; Suner korjaaja.  

 

Onneksi tätä nykyään kantatie 25 on keskikaistainen moottoritie ja Johannan autossa on automaattiohjaus 

niin, että hän ja Elmo pystyivät pelata mobiilipeliä. Elmo on mobiilipeleissä todella taitava ja hetkessä 

selvittää ratoja. Radiossa pauhasi Mix Metropolin yöradio. Puoli kaksi yöllä he saapuivat Forssaan. Ensin 

hän heitti kaverinsa Teknikonkadulle ja sitten suorinta tietä kotiin Käräjäläntielle.  

Kyllä nukutti hyvin, kun ilta oli superaktiivinen. 

 

Joka arkiaamu Johanna herää kello seitsemän ja Elmo herää tuntia aikaisemmin, kun kahvilan työaika alkaa 

puoli kahdeksalta. Totta kai Elmo oli uninen, kun nukkumaan meno pitkittyi mutta hänellä oli hauskaa, 

erilainen torstai-ilta. Tavallisesti olisi tullut istuttua tietokoneen ääressä ja sometettua. Nytkin hän chattaili ja 

viestitteli autossa takkipuhelimellaan. 

 

Aamulla Voimalatalolle kävellessä Johannaa jännitti Anatolin reaktio. Todennäköisesti mulkero pillittäisi, kun 

hänet ryöstettiin brutaalilla tavalla, ajatteli Johanna eikä osaa aavistaakaan, tämä enää koskaan pillitä. 

Johanna päätti näytellä tietämätöntä ja muistella kuinka menetteli poliisin esitutkintakuulusteluissa. 

Forssan avun duunarit kokoontuvat puoli yhdeksän keittiönpöydän ääreen juomaan kahvijuomaa tai jotain 

vastaavaa.  

Perjantaisin Johanna menee Café Suneriin aamiaiselle, joka maksaa vain 20 euroa. Kahvilan aamiainen 

alkaa puoli yhdeksän ja päättyy kymmeneltä. Aamiaisbuffetista on tullut hyvin suosittu. Koko Voimala-talon 

väki sekä lähialueen yritysten työntekijät käyvät siellä aamiaisella.  

 

Perjantai aamupäivisin, heti kahvilan aamiaisen jälkeen, Forssan avussa on Voi hyvin tuokio, jolloin tehdään 

jotain hauskaa. Monesti Esa on pitänyt teemaistiaiset. Hän on oikea teehullu ja tietää lähes kaiken koko 

maailman teelajeista. Esan suosikki teelajit tulevat kiinasta ja Intiasta.  

Vähän ennen ruokatuntia Anton-Kari tapaa lukea Johannan Aivot toivoa täynnä kertomusta. Silloin Krista 

Pollila epäkohteliaasti mutisten menee pakkaamoon katsomaan You Tubea. Jostain syystä hän ei pidä 

Johannan kertomuksista mutta kuitenkin Net-Galleryssa innokkaasti peukuttaa kaikkea tämän postauksia.  

Tämän vuoksi Johanna on salannut Pollilan perheeltä, Kristalta ja tämän isältä, uusimpien postausten 

näkyvyyden eli samanlainen esto kuin Kakadulla, enoilla sekä Gaga-Siskolla. Yöllä hän poisti 

poikkeuksellisesti Polliloiden kohdalta eston, jotta Krista peukuttaisi Hangon kuvia, jotta ne oikein tulisivat 

esille.  

 

 

Aamupäivällä ohjaajat ihmettelivät, kun Anatoli ei tule töihin. Ehkä tämä on sairastunut ja takkipuhelimessa 

olisi jotain häikkää, päätteli Anton-Kari. Johanna itse mielessään ajatteli, että ehkä mulkero on niin järkyttynyt 

rahojen menetyksestä, ettei kykene töihin. Tätä hän ei tietenkään sano ääneen eikä vielä tiedä, ettei Anatoli 



enää koskaan työskentele. Nyt on vittuillut vittuiltu.  

 

Perjantaisin Johanna on rennompi koska Tatjana on vapaalla. Usein perjantai-iltapäivisin hän auttaa Forssan 

jäähallilla paikallisen sählyjoukkueen harjoituksissa. Johanna toivoo hartaasti, että flirttiperse aloittaisi 

pysyvästi jäähallilla, jotta itse voisi olla kahvilan jätkille kanana tunkiolla. 

 

Tänään voi hyvin tuokiossa ennen ääneen lukua ryhmässä joku aika aloittanut ruipelomainen Leo Kilauttaja 

halusi näyttää zumbaliikkeitä. Leolla on heikkonäkö ja sen vuoksi hänellä on mukana valkoinen keppi. Hän 

on hyvin herkkähipiäinen ja helposti alkaa pillittää. Monesti somessa hän tapaa kirjoitella julkisesti, että hän 

aikoo ryhdistäytyä. Leo on yksi innokkaista Johannan kertomuksen kuuntelijoista. Johannalle hänen 

sukunimestänsä tulee mieleen taloyhtiön entinen puheenjohtaja. Ehkä on jotain kautta sukua, kuten Johanna 

tapaa vatuloida. Nykyinen puheenjohtaja on Petra Ollikainen. 

 

Leon zumbaesittelyn jälkeen alkoi ääneen luku. Uskollisimmat kuuntelijat ovat kirjailija Johannan lisäksi Esa, 

Leo, Filippa ja Elias. Usein Elias asettuu istumaan lähelle Johannaa, jotta jalat ulottuisivat koskettamaan 

toisiaan. Johannasta tuntuu ihanalta Eeliksen jalkaflirttailu, kuten hän Eliasta tapaa kutsua. Joka kerta Elias 

kutsuu Johannaa Rihannaksi. Kullervo ei oikein ymmärrä, että miksi pitää kutsua lisänimillä, kun on oikeakin 

nimi. Samaa ihmettelee myös Kaapo.  

Sillä välin, kun Anton-Kari luki ääneen Johannan kertomusta, niin Simo yritti soittaa Anatolille. Numerosta ei 

kukaan vastaa. Sitten hän yritti soittaa Matleenalle. Hänkään ei vastaa. Iltapäivällä hän aikoo soittaa Anatolin 

vanhemmille, että miksei poika tule töihin. 

 

Ääneen lukemisen jälkeen Johanna menee kotiin syömään. Muutama kerran hän lounastaa kahvilassa, 

yleensä silloin kun flirttiperse on töissä koska haluaa kontrolloida, ettei tämä alkaisi kuhertelemaan kahvilan 

jätkien kanssa.  

 

Iltapäivällä Simo soitti Anatolin vanhemmille. Anna Medvedev vastasi ja oli ihmeissään, kun kuuli, ettei poika 

mennyt töihin ja lupasi käydä tämän asunnolla. Heti puhelun jälkeen hän menikin poikansa asunnolle. Siellä 

odotti järkyttävä näky; poika makasi kuolleena eteisen lattialla ja tämän kihlattu makasi olohuoneessa 

törkyjen keskellä. Hän soitti ambulanssin kaiken varalta, jos heidät pystyisi elvyttämään.  

Ambulanssihoitajat totesivat heidät kuolleiksi ja kutsuivat paikalle ruumisauton ja poliisit. 

Oikeuslääketieteellisessä ruumiinavauksessa todettiin, että kuolinsyy on sähköisku. Tämä on täysi mysteeri, 

kun lähellä ei ollut sähkölaitteita tosin Matleenan lähellä on kylläkin televisio ja Zbox pelikonsoli, muttei 

vaikuta siltä, että tämä olisi saanut sähköiskun telkkarista tai pelikonsolista. Anatolin lähellä ei ollut senkään 

vertaa sähkölaitteita, ei edes pistorasiaa.  

Ruumisteknikko, joka on ruumiinavaajan moderni titteli, on ihan äimän käkenä, että mistä ihmeestä Anatoli ja 

Matleena ovat saaneet sähköiskun. Sen verran saatiin selville, että sähköisku on kohdistunut rintaan 

pysäyttäen sydämen. Ulko-ovessakaan ei ollut murron jälkiä.  

 

Poliisi alkoi tutkia asuntoa. Rikostutkijoita iljetti tällainen sikolätti eli ei mikään ihme, että täällä voisi jopa 

kuolla, kuten he keskenään keskustelivat. Tietenkään eivät sanoneet Annan ja Matiaksen kuulle.  

Totta kai poliisi otti syyniin uhrin tietokoneen, josta löytyi simulaatio puukotusmurhaan. Anatoli oli heikolla 

salasanalla suojannut lyhyen päiväkirjatiedoston, jossa paljastaa tietokoneelle, että on rakastunut 

Johannaan mutta perjantaina aikoo murhata tämän. Tämä jäi tekemättä.  

Poliisi aikoo heti maanantaina käydä Forssan avussa jututtamassa Johannaa, jos tällä olisi aavistuksia 

Anatolin suunnitelmista.  

Anatolin ja Matleenan sähköiskukuolemat ovat todella mysteereitä. Ufoko tappoi heidät, kuten rikostutkijat 

aprikoivat.  

 

Johannan onneksi rikostutkija Jaana-Olga Kasa on muutama vuosi sitten jäänyt eläkkeelle eli tämä ei tule 

järkyttämään häntä. Ensin rikostutkija ottaa yhteyttä Daily Activity päällikköön ja tiedustelee Johannan 

toimintarajoitetta, että kuinka sanat tulee esittää.  



 

Perjantai-iltapäivällä Johanna, Elmo, Minea ja Uuno söivät rieskat Grill Housessa. Johannalla on vara 

törsätä, kun vihdoinkin on hakenut rahansa takaisin. Vieläkään hän ei tiedä, että vahingossa oli tappanut 

mulkeron ja tämän kihlatun. Vielä töistä lähtiessä Simokaan ei tiennyt tragediasta mitään.  

 

Oli tarkoitus, että myös Nino olisi ollut mukana Grill Housessa mutta hän päätti olla kotona koska koko viikon 

hän on ollut nuhakuumeen kourissa. Nyt hän voi jo paremmin. Huomenna hän lähtee Elmon, Johannan ja 

Pekka Piiparin kanssa Jokioisten lokakuumarkkinoille. Uuno ei halua mukaan, kun mieluummin käy 

vanhempiensa kanssa mökillä laittamassa kaiken talvikuntoon. 

 

Rieskan jälkeen he menivät koteihinsa. Johanna keskittyi kertomuksensa saneluun. Siinä välissä hän 

ruuvasi etälamauttimen pikkuosiin. Ruuvit hän vie vanhempiensa autotallin ruuvilokeroon. Muun 

elektroniikan hän ripotteli keskustassa eri elektroniikkakierrätysastioihin, ettei vain niitä löydettäisi. Kuoret 

hän laittoi muovin kierrätykseen, ei suinkaan oman talon vaan keskusta-alueen toisella puolella olevien 

talojen muovin kierrätykseen. Hanskat hän vei Skientologikirkon second-handin vaatekierrätyskonttiin. 

Huppunaamari on ehkä jauhautunut katamaraanien potkureissa.  

 

Johanna päätti, että kun seuraavaksi tapaisi Jessicaa, niin kasvotusten hän kertoisi rahojen hausta. Netissä 

ei sellaista uskalla tehdä, kun liittovaltion tiedustelupalvelu saattaisi vakoilla algoritmien avulla. Johanna on 

hyvin älykäs, että moni rikollinen tulisi kateudesta vihreäksi. Hän ei tunne tehneensä väärin, kun haki 

väkivaltaisesti rahansa takaisin. Nyt hän vihdoinkin rauhoittui mutta samalla häntä jännittää Anatolin reaktio, 

kun maanantaina tämä tulee töihin. Niin hän luulee, eikä tiedä tämän kuolleen. Tämä oli pelkkä vahinko; ei 

ollut tarkoitus tappaa. Jos Anatoli eläisi, niin silloin Johanna olisi hengenvaarassa. 

 

Heti lauantai aamupäivällä Johanna, Elmo, Minea, Nino sekä Pekka menivät naapurikunnan lokakuu 

markkinoille.  
Johanna osti pehmeän Pohjaniityn leipomon markkinapiparkakun. Elmo osti perinteisiä piparkakku-ukkoja ja 

akkoja. He söivät makoisan hirvikebabin. Tämä oli Johannalle ensimmäinen kerta, kun söi hirvenlihaa. 

Lappeenrannassa asuessa Kiviset olivat maistaneet poronkäristystä, josta he eivät pitäneet. Ehkä liha oli 

vanhaa, kuten Antti on monesti jälkikäteen vatuloinut.  

 

Pekka Piipari asuu Puolikkaan pohjoispuolella, Pyökkitiellä. Tien suulla on bussin päätepysäkki. Minea oli 

kuskina ja kyyditsi jokaisen kotiovelle. Kun hän jätti Pekan kyydistä, niin silloin tätä vastassa oli tyttöystävä 

Viktoria. Portilla hän oli rummuttamassa valtavaa läskimahaansa. Hän ei päässyt mukaan, kun oli 

keilakilpailu. Hän ja Matlena pelaavat normaalirajoitteisten Vetehinen Bowling joukkueessa.  

 

Samana iltana oli leffailta Johannan luona. Tavanomaiset leffavieraat olivat Elmo ja Minea. Ninoa ei pysty 

kutsua leffailtaan, kun tämä kammoksuu toimintaleffoja; ei siedä tippaakaan verta. 

Tällä kertaa he katsoivat venäläisen aikuisten nalleleffan, jossa valtava nallekarhu laukoo rivouksia.  

Leffan he katsoivat Dreamfilmer suoratoistopalvelusta, kun Finnfilmers on lakkautettu 

tekijänoikeusjärjestöjen toimesta. Onneksi toistaiseksi on jäljellä Dreamfilmer sivusto, johon Johanna on 

luonut anonyymin katselutilin nimellä Pillu Pimppilä. Elmoa ja Mineaa nauratti tämä härski nimimerkki ja 

kutsuivat Johannaa Rivo-Jossu kakkoseksi.  

Nalleleffan jälkeen he katsoivat suomalaisen poliisileffa Haukan, jonka jälkeen yhteiseurooppalaisella  

EBU TV2 kanavalta väkevää mafiasarjaa, jota Elmo seuraa eikä nyt halua missata kyseistä jaksoa. 

Oikeastaan hän olisi voinut katsoa myöhemmin EBU:n suoratoistopalvelusta mutta halusi esitellä sarjan 

kavereilleen. Johanna ja Minea eivät ole seuranneet sarjaa eli eivät tiedä mitä aiemmissa jaksoissa on 

tapahtunut mutta kyllä hyvin pääsi kärrylle. Johanna ajatteli jaksoa katsoessa, että hän itse on todellinen 

mafiapimu, kun oli hakenut etälamauttimella rahansa takaisin.  

 

Haukka-leffa kertoo turkulaispoliisi Juha Haukasta, joka on erikoistunut järjestäytyneeseen rikollisuuteen. 



Poliisia näyttelee Samuli Röhler. Haukka-sarja alkoi trilogialla, jonka ensimmäinen leffa Nolla pomeranssi, 

jossa Juha Haukka naamioituu sirkuspelleksi ja pallottelee pomeransseilla. Seuraavassa leffa on Hovinarrit, 

jossa myös Juha Haukka tekeytyy vaatetehtailijan hovinarriksi, jotta samalla voisi toimia tämän 

henkivartijana. Tämä jakso on kuvattu Forssassa ja sen lähialueilla. Myös kolmasjakso, Huumorituuli, on 

kuvattu Forssassa, Rixum-alueella Voimalataloa vastapäätä olevalla pysäköintipaikalla, jonne rakennettiin 

ukrainalaiskaupunkia mukaileva kulissi. Sitä Johanna kävi filmaamassa Kivinen Areenalle. Tämä tapahtui 

3001 eli samoihin aikoihin, kun Voimalatalo valmistui. Silloin vielä Johanna pelkäsi kuollakseen joutumasta 

Daily Activityyn. Sitä hän on haikeana muistellut ja harmitellut, kun suostui uusiin työtehtäviin niin, että rykijä 

onnistui savustaa hänet ulos informaatiopalvelusta.  

Huumorituuli jaksossa Juha Haukan pitää suojella poliittisia pilapiirtäjiä, ettei ääri-islamistit tulisi silmille 

hyppimään.  
Johannaa on aina kiinnostanut poliisisarjat ja varsinkin nyt kun oli röyhkeästi hakenut takaisin rahansa. Hän 

ei tunne tippaakaan syyllisyyttä koska mulkerohan oli yhtä röyhkeästi hyväksikäyttänyt ja vittuillut. Ihan oikein 

sille mulkerolle, kuten Johanna ajattelee itse mielessään samalla, kun istuu sohvallaan katsoen Haukka-

leffaa. Viereisellä sohvalla istuu Minea. Elmo istuu hierovassa nojatuolissa. Muutama vuosi sitten, kun 

Viktoria oli mukana leffailloissa, niin tämä joka kerta valtasi Johannan nojatuolin niin, ettei Elmo ehtinyt 

siihen. Silloin Johannalla oli pyörivä nojatuoli. Hierova nojatuoli on synttärilahja. 

 

Maanantaikokouksessa ohjaajat kertoivat duunareille suru-uutisen; Anatoli ja Matleena ovat kuolleet. He 

kertoivat mystisestä sähköiskusta, ilmeisesti harvinainen paikallinen syysukkoskuuro oli heidät yllättänyt; 

salama iskenyt molempiin, kertoi Anton-Kari ja Simo vuorotellen. Ohjaajat olivat järkyttyneitä.  

Johanna hätkähti ja totta kai tuli mieleen, jos etälamautin aiheutti kuolemat. Ilmeisesti ammuin väärään 

paikkaan, ajatteli Johanna hiljaa itse mielessään. Tästä ei kannata hiiskua kenellekään, ei edes Jessicalle 

netin välityksellä, ajatteli hän. Johanna päätti kertoa kasvotusten heti, kun tapaisi kaksoisolentonsa, 

fundeerasi Johanna samalla, kun kuunteli ohjaajia.  

Anton sytytti Anatolin muistolle kynttilän leveälle pöydälle, joka on Forssan avun isossa työhuoneessa, joka 

toimii myös esittelytilana. Anatolin kuolema järkytti Esaa, Leoa sekä Sylvesteriä niin, että he purskahtivat 

itkuun. Johanna uskotteli itselleen, ettei etälamautin aiheuttanut kuolemia, ehkä voi olla osatekijä. Hän pohti 

itse mielessään, että todennäköisesti Anatolin tappoi tämän omat läskit sekä Ugri Colan kittaaminen. Saman 

kuolin syyn Johanna itse mielessään antoi myös Matleenalle. Hän uskotteli itselleen, että limsa olisi 

aiheuttanut eräänlaisen staattisen sähkön oikosulun. Näin Johanna vatuloi, ettei huono omatunto pukkaisi 

päälle. Eihän sellaisessa sikolätissä Erkkikään eläisi, ajatteli hän.  

Kokouksen jälkeen Anton sanoi Johannalle kahden kesken ohjaajien konttorissa, että kohta, kello 

kymmeneltä tulee poliisi esittämään muutamia kysymyksiä Anatolin ja Matleenan kuolemasta eikä tarvitse 

olla huolissaan. Se on vain rutiini juttu. Anton kehotti Johannaa istuutumaan ja kertoi Anatolin tietokoneelta 

löytyneestä virtuaalihahmotelmasta. Johanna hämmästyi, kun mulkero oli suunnitellut murhaavansa hänet. 

Hämmästyksen jälkeen hän sai sarjan kylmiä väreitä selkäpiissä. Johanna itse mielessään toivoi, ettei vain 

isorintainen rikoskyttä tulisi, vaikka tulisi niin eihän ole mikään pakko tunnustaa rahojen hakua ja vakuutti 

itselleen, ettei ole tehnyt mitään väärää; vain hakenut rahansa takaisin. Sattui vain silkka vahinko aivan 

kuten poliiseillekin silloin tällöin käy, ajatteli Johanna.   

Samassa konttorin oveen koputettiin. Siviilipukuinen naispoliisi tuli sisään. Johanna huokasi helpotuksesta, 

kun poliisi ei ollutkaan Jaana-Olga vaan nuorempi ruipelomaisempi ja pikkurintainen. Poliisi esittäytyi  

kuntapoliisi Jackie Laurilaksi.  

Anton kehotti Jackieta istuutumaan. Rikostutkija Laurila vahvisti Anatolin tietokoneelta löytyneen 

hahmotelman ja virtuaaliuhri muistuttaa Johannaa ja kysyi, jos Johanna oli tietoinen suunnitelmista. Johanna 

vastasi, ettei ollut hajuakaan moisesta. Totta kai Johannaa järkytti tällainen. Viime vuosien aikana Anatolin ja 

Johannan välit ovat olleet ulkoisesti neutraalit. He eivät ole olleet tekemisissä toistensa kanssa. Näin 

Johanna kertoi poliisille. Anton-Kari vahvisti: ”Vuosina 3008 ja 3009 oli hirveä rumba; Anatoli oli syyttänyt 

Johannaa kaikesta, vain siksi, kun oli lopulta ottanut kyytimaksun. Anton kertoi myös Anatolin 

kyytipummauksista ja Johannan ylikiltteydestä.  

Ilmeisesti jätkä on sisimmässään kantanut kaunoja, sanoi Anton-Kari. Johanna nyökkäsi hyväksyvästi.  

Ei ainakaan poliisille kannata mennä läpättämään rahojen hausta, ajatteli Johanna. Häntä todella järkytti, 



kun mulkero oli suunnitellut murhaa mutta minä satuin olemaan nopeampi, ajatteli hän. Johanna tunsi jopa 

ylpeyttä itseään kohtaan eli tavallaan tietämättään tapahtui itsevarjelu, ajatteli Johanna samalla, kun poliisi 

keskusteli Antonin kanssa. Johanna ajatteli myös, että olipa hyvä, kun hänestä ja Anatolista ei tullut paria; 

ajatella jos tämä olisi murhannut minut yöllä nukkuessani, ajatteli hän.  

Sitten rikostutkija Jackie Laurila kysyi Johannalta, jos tämän tarvitsisi puhua asiasta jollekin. Johanna 

vastasi, että hän voi keskustella asiasta Anton-Karin kanssa.  

Kun poliisi oli lähtenyt. niin Johanna huokaisi helpotuksesta, kun häntä ei syytetty eli mulkerovainaan 

kämpille ei jäänyt mitään johtolankoja. Minusta olisi gangsteriksi, ajatteli Johanna.  

Poliisi lähdettyä Johanna ja Anton-Kari siirtyivät lepohuoneeseen, kun Simon, Kullervon ja äskettäin 

aloittaneen kolmannen ohjaaja Bill Salidan tulee päästä ohjaajien konttoriin.  

Lepohuoneessa Anton antoi Johannalle nenäliinan siltä varalta, jos itkettää. Johanna vastasi, että hän kyllä 

jaksaa mutta järkyttävää oli Anatolin murhasuunnitelma. Anton nyökkäsi ja kysyi, jos hän soittaisi ja kertoisi 

vanhemmille. Johanna vastasi: ”Äh, ei tarte soittaa, ne vain huolestuisivat. Mie voi ite joskus kertoo!”. Anton 

sanoi: ”Voit tulla minulle puhumaan, jos siltä tuntuu.” Johanna nyökkäsi. Sitten Anton kysyi: ”Rakastitko vielä 

Anatolia?”, johon Johanna: ”En rakastanut ennää, sillä se ei ollut mun tyyppiäni ja kaduin sitä poskipusuu ja 

kuskauksia.” Jonkin aikaa juteltuaan he poistuivat lepohuoneesta. Johanna meni robottihuoneeseen 

sanelemaan kertomustaan. Hän päätti, ettei kertomukseen kannata lisätä rahojen hakua mutta hän voisi 

sepittää mulkeron kuolleen Ugri Cola myrkytykseen. Anatolia kuvaava hahmo on jo molemmissa 

tulevaisuuskertomuskissa mutta eri nimellä kuten kaikki muutkin henkilöt.  

Johanna vakuutti itselleen, että ennen pitkään Ugri Cola olisi tappanut Anatolin ja Matleenan eli ehkä 

etälamautin nopeutti heidän kuolemaansa, ajatteli hän. 

 

Saman viikon perjantaina, töiden jälkeen, Johanna ja Elmo söivät jälleen irtosalaattia Härkäsen juna-

asemalla. Tällä kertaa mukana oli myös Nino, joka heti töiden jälkeen meni Elmon luokse, ettei Johannan 

tarvitsisi erikseen hakea. Hänen vanhempansa eivät pidä siitä, että Johanna joutuu kuskaamaan sinne 

tänne. Myös Johannan vanhemmat eivät ymmärrä, että miksi pitää aina syödä salaattia juna-asemilla ja 

kaiken kukkuraksi siellä hiidessä, kuten Anna tapaa sanoa. Samaa Johanna itsekin ihmettelee, muttei 

kykene sanomaan Elmolle vastaan.  

 

Ennen salaattia Nino antoi Elmolle jalkahoitoa. Elmosta tuntuu hyvältä, kun kastaa jalat kylmään veteen.  

Kun pedikyyri oli valmis, niin Elmo lähetti tekstarin Johannalle, että tämä tulisi hakemaan heidät. Sitten 

Johanna tuli viivana Teknikonkadulle. Hänen pitää tulla juuri annettuun aikaan; ei aikaisemmin eikä 

myöhemmin tai muuten Elmo hurjistuisi. Kerran hän tuli muutamaa minuuttia aikaisemmin ja pysäköi Elmon 

talon nurkan taakse, ettei suoraan makuuhuoneen ikkunasta näkisi autoa mutta Johannalta oli lipsahtanut, 

että oli tullut muutama minuutti sitten. Silloin Elmo alkoi pauhata, että tällainen stressaa häntä eikä suostunut 

kuuntelemaan selityksiä. Nino istui takapenkillä ja häntä huvitti Elmon karhumainen mörinä.  

Elmo tuli niin happamaksi, että poistui autosta, kun ei jaksanut kuulla kainuulaista käkätystä.  

Johanna huusi perään, että pitänee sitten soittaa Masa Yrjölälle. Silloin Elmo kääntyi takaisin ja sanoi, kuivan 

happamasti: ”Tee se, vittu, tee se!” Johanna ajatteli, että Elmon isäukko taitaa olla kova mies ja hänelle tuli 

mieleen kesätyöajat, jolloin Raija oli samalla tavalla uhannut soittaa Johannan vanhemmille ja hänkin oli 

reagoinut samoin kuin Elmo eli jätkä on samanlainen koheltaja, ajatteli Johanna. Tästä lähtien hän ei ole 

uhkaillut Masalla ja Ellinooralla. Hänelle tuli mieleen myös Minea varoitus valittaa Elmon vanhemmille. 

 

Tänään Johanna tuli tismalleen sovittuun aikaan Teknikonkadulle. Sitten he lähtivät Susisaaren kautta 

ajamaan kohti Jokioisten Gunwood´s Cashiä, josta he ostivat salaatin.  

Ninolla ei ollut käteistä mukana ja lähin pankkiautomaatti oli epäkunnossa, niinpä Elmo auttoi häntä 

maksamaan pankkikortilla. Hyvinhän se meni. Nino sanoi, että hänen vanhempansa ovat sanoneet, että 

äärimäistapauksissa hän voi maksaa kortilla. Johanna sanoi, että se on ihan totta tai muuten käy kuin 

Ghanalle ja tulee konkurssi.  

 

Viime aikoina uutisissa on kerrottu, että Ghanan talous on toipumaan päin. Globalin keskuspankki tulee 



tekemään stressitestejä afrikkalaisille ja eurooppalaisille pankeille. Stressitestistä Johannalle tulee mieleen 

Elmon väitteet hänen stressaamisestansa. Kyllä väitteessä on perää ja osittain se on Yrjölän syytä, kun tämä 

liian usean ehdottaa tekemistä kriittisinä hetkinä, juuri silloin, kun on aika mennä Siivekkääntielle tai hän on 

jo siellä. Kyllä Johanna pystyy kieltäytymään ehdotuksista mutta heti perään Elmo alkaa jankuttaa ja 

kutsumaan häntä ikäväksi ihmiseksi. Juuri tämän vuoksi viimetorstaina Johanna halusi Elmon alibiseuraksi 

Hankoon; kaksi kärpästä samalla iskulla. Nyt Elmo ei ainakaan voi inistä, ettei Johanna ehdota tekimisiä. 

Johanna voi viitata Hangon keikkaan.  

 

Kuluneella viikolla Tatjana oli vapaalla koska oli koulujen syysloma. Hänelle on tullut tavaksi ottaa vapaaksi 

koulujen lomien mukaisesti. Tämä ärsyttää monia työkavereita paitsi Johannaa. Johannasta on mukavaa, 

kun flirttiperse on kotona. Johannan harmiksi tiistaina Tatjana päättikin tulla töihin koska tiistai-iltapäivisin 

Café Sunerissa on laulu- ja musiikkituokio, jolloin Sirkka Kallela tulee laulattamaan duunareita. Joskus hänen 

mukanansa tulee laulaja Anatoli Erkkilä. Sirkka soittaa nestekaasukitaraa ja Anatoli laulaa.  

Johannan mielestä Anatoli Erkkilä ei ole kovin kaksinen laulaja; korviin pistävä lauluääni. Tämän Johanna 

pitää omana tietonaan koska muut näkyvät palvovan tätä ruipelomaista noin kolmekymppistä laulajaa, jolla 

on lyhyt vaalea siilikampaus ja käsivarsissa lohikäärmetatuoinnit.  

Joka tiistai-iltapäivä lauletaan samoja iänikuisia rallatuksia, suurimmaksi osaksi lastenlauluja, kun osa 

duunareista niin vaativat. Onneksi Johannan ei tarvitse kuunnella näitä ärsyttäviä rallatuksia, kun samaan 

aikaan hän käy Uunon kanssa kaupassa. 

 

Tatjana viihtyy työpaikalla, kun siellä tapahtuu jotain hauskaa. Tämä ärsytti erityisesti Anatoli vainaata. 

Tatjanaa järkytti kovasti Anatolin äkillinen kuolema.  

 

Anatolin asunto on yhä rikospaikkatutkinnan alla. Heti, kun poliisi on antanut luvan, niin silloin Anna ja Matias 

saavat mennä sisälle tyhjentämään poikansa kämpän. Tyhjentämisestä tulee rankkaa, kun ensin pitää siivota 

asunto. Poliiseillekin tuottaa vaikeuksia kuivuneet ruokailuvälineet, joita lojuu olohuoneen lattioilla.  

Ovessa ei ole murron jälkiä, kun se oli avattu sisäpuolelta. Ylimääräisiä sormenjälkiäkään ei löydy.  

Poliisi filmasi asunnossa jokaisen sopukan, jotta myöhemmin olisi tutkinta materiaalia. Anatolin 

murhasuunnitelma on visusti poliisin suojissa. Tullaan tutkimaan tarkoin pariskunnan kaverikontaktit eli on 

ajan kysymys, milloin leijulautajengi Mc Rosvot saavat poliisivieraita.  

Poliisilla ei ole paljoakaan todistusaineistoa tekijästä. He ovat saaneet selville, että kyseessä on etälamautin 

ja ilmeisesti kyseessä on teloitus. Kuka haluaisi teloittaa toimintarajoitteisen miehen ja tämän harmittoman 

nössön tyttöystävän, on rikostutkija Jackie Laurila vatuloinut lukemattomia kertoja.  

Poliisi ei tiedä, että olko makuuhuoneen komerossa oleva kassalipas täynnä. Anatolin vanhempien mukaan 

poika oli usein persaukinen ja pelkäsivät tämän pummaavan kavereilta eli pelko on osoittautunut todeksi. 

Tietenkään Anatoli ei myöntänyt vanhemmilleen lainanneensa rahaa, niin vähän me kaikki tunnemme 

läheisemme. Lompakkojen tyhjyyksien syytä ei tietenkään voi tietää, että mitä Anatoli ja Matleena olivat 

tehneet ennen kuolemaansa. Pankkikortteja ei ainakaan ole käytetty viime aikoina.  

Tämä tragedia on tietenkin shokki Matleenan biologisille, että tämän kasvatti vanhemmille.  

Johanna saa vihdoinkin huokaista helpotuksesta, kun rahat on haettu. Nyt hänellä on vuosina 3008 ja 3009 

menettäneensä rahat korkojen kera.  

 

Marraskuun puolivälissä Johanna, Elmo, Nino, Minea ja Minean isäukko Antero kävivät Tuurin kyläkaupalla. 

He olivat Minean autolla. Johanna osti kavereiden avustuksella uudet talvikengät, joissa on automaattiset 

jääpiikit. Heti, kun kenkä havaitsee jäätä, niin silloin stilettimäisesti jääpiikit tulevat esiin. Sisällä kävellessä 

toiminnon saa pois päältä, ettei sileät marmorilattiat naarmuuntuisi. Johanna on oppinut ulkoa 

kengännumeronsa, kiitos keilailun. Keilailun alkuaikoina hän lainasi keilahallin kenkiä, jolloin oli tärkeä tietää 

kengännumero, joka hänen tapauksessansa on 41. Elmosta oli suoranainen ihme, että Nino sai luvan lähteä 

mukaan ostoksille Tuuriin.  

 

Loppuvuodesta Simo Erkkilä Snadi-Papa ja ulkoisen ryhmän Lore kysyivät Johannalta, jos tämä haluaisi 

työskennellä tavallisessa työpaikassa. Johanna vastasi, että ilomielin ja mielellään kaupungintalon 



informaatiopalvelussa. Valitettavasti informaatiopalveluun ei enää oteta työntekijöitä eikä siellä tarvita 

lisäapua mutta Johannalla olisi mahdollisuus saada ulkoisen ryhmän kautta aputyttö paikan 

Skientologikirkon second-handista. Aluksi Johanna oli epäileväinen koska kyseessähän on lahkon omistama 

käytettyjen tavaroiden myymälä. Ehkä siellä alettaisiin käännyttämään uskoon, sanoi Johanna. Snadi-Papa 

ja Lore vastasivat, ettei siellä ketään käännytetä eikä paikka ole mikään kirkko vaan second-hand tavaratalo. 

Osa myyntituloista menee skientologihelluntaikirkon avustusprojekteihin. Johanna suostui edes 

kokeilemaan. Hän on yhä Daily Activityssä kirjoilla ja saa sairauseläkkeen ja habilitointikorvausta kuten 

tähänkin saakka.  

Skientologikirkon second-hand on solminut yhteistyösopimuksen koulutusyhtiö Sunerin kanssa. Suner myy 

aurinkopaneeleita skientologikirkolle.  

Johanna kävi Snadi-Papan ja Loren kanssa tutustumiskäynnillä second-hand tavaratalossa, se, joka 

sijaitsee Netto Marketia vastapäätä mäen harjalla Lexuksen länsipuolella. Netto Marketin eteläpuolella on 

sunni- ja Shiia moskeija. Second-handin mäen alapuolella, lähinnä Netto Marketia, Lexuksen tien toisella 

puolen on kilpaileva Verdandi Second-Hand. Verdandi on rakennuksessa, jossa aiemmin oli Kama & 

Nippelin myymälä.  

Skientologikirkon second-handissa Johanna kävi ensimmäisen kerran muutama vuosi sitten, samana 

päivänä, jolloin oli Tammelan sähköautoralli. Silloin hän osti kaiuttimet.  

Nyt Johanna tulee auttaa second-handin lukulaiteosastolla. Hänen pitää lajitella lukulaitekirjat aihealueiden 

mukaan sekä erottaa rikkinäiset lukulaitteet. Hänestä työ vaikuttaa mielenkiintoiselta.  

Lukulaiteosastolla on nuori hintelänoloinen Sami, pitkävaaleatukkainen jäbä. Johanna tunsi, kuinka 

munasolu alkoi aktivoitua, kun näki Samin istuvan lukulaitepinojen takana lueskellen. Hän päätti, ettei rupea 

flirttailemaan, jotta saisi hyvän duunarin maineen ja kuka ties ennen pitkään pääsisi takaisin 

kaupungintalolle. Lukulaitevaraston vieressä on USB-kalikkanurkkaus, jossa vanha siilitukkainen lihavahko 

nainen lajittelee musiikki- ja video-USB-kalikoita. Johanna huomasi naisessa jotain järkyttävän tuttua.  

Kyllä, kyllä hän on entinen rikoskyttä Jaana-Olga Kasa, joka on näköjään eläkkeelle päästyään ruvennut 

voluntaariksi ja auttaa palkattomasti skientologikirkon second-handissa.  

Johannan otsatukka nousi pystyyn, kun näki liiankin tutun rikoskytän. Onneksi tämä ei ole 

virantoimituksessa, ajatteli hän. Tietenkään tälle ei pidä alkaa läpättämään IP-estosta, saati sitten rahojen 

hakemisesta. Jos Jaana-Olga saisi tietää, niin ehkä tämä ilmoittaisi entisille kollegoilleen, kuten Johanna 

vatuloi, kun näki vanhan rikoskytän istuvan työpöydän ääressä ja lajitteli USB-kalikoita. Jaana-Olgakin näki 

ja tunnisti Johannan ja tervehti. Tietenkään hän ei maininnut taannoisesta IP-estosta, kun ei enää ole 

virantoimituksessa ja tapaus on vanhentunut. Jaana-Olga on huomattavasti lihonut, ilmeisesti on ruoka-ajat 

kotona, ajatteli Johanna.  

 

Sitten Johanna, Snadi-Papa ja Lore menivät henkilöstöpäällikkö Kaarlo Topzin pieneen konttoriin 

keskustelemaan. He päättivät, että Johanna aloittaisi helmikuussa. Aluksi kaksi kertaa viikossa; 

maanantaisin ja perjantaisin. Johanna olisi tahtonut olla alkuviikosta, ettei tarvitsisi katsella flirttipersettä 

mutta tiistaipäivä ei sovi Kaarlolle, kun silloin myymälä on auki asiakkaille. Myymälän ollessa suljettu olisi 

hyvä, jos lukulaiteosastolla olisi lisäapua, sillä Samista ei ole paljoakaan hyötyä, kun tämä enimmäkseen 

lueskelee lukulaitteita. Hän on oikea lukutoukka ja ilmeisesti myös viherpiipertäjä, kun ei henno astua 

muurahaisten päälle, kertoi henkilöstöpäällikkö Kaarlo Topz. Kyllä Johannallekin sopii hyvin olla 

maanantaisin ja perjantaisin.  

Silloinhan pääsisi helpoiten mulkeron kuoleman yli, ajatteli hän.  

Samalla hän tutustuisi lähemmin entiseen rikoskyttään, ajatteli Johanna samalla, kun kuunteli sivukorvalla 

henkilöstöpäällikön säkätystä. Kaarlo Topz on pitkäkasvuinen laihahko keski-ikäinen miekkonen.  

Kaarlo kertoi, että kahvitauko on puoli kymmeneltä, jolloin talo tarjoaa työläisilleen kahvit ja voileivät. 

Perjantaisin viimeisellä kahvitauolla on lyhyt hartaushetki eikä sitä tarvitse säikkyä. Skientologipastori sanoo 

muutaman viisaan sanasen, kertoi Kaarlo. 

 

Johanna itse mielessään toivoo, että tämä ulkoinen ryhmä olisi ponnahduslauta takaisin tavallisille 

työmarkkinoille ja toivottavasti hän jonain kauniina päivänä pääsisi takaisin informaatiopalveluun.  


