
Novemberin lopulla vuonna 3015 Daily Activity ryhmä, Forssan avussa oli surullinen ilmapiiri. Tänään 
on Anatoli Medvedevin ja hänen avopuolisonsa Matleena Vuorion hautajaiset. Ne duunarit, jotka 
halusivat, saivat osallistua hautajaisiin. Kaksoishautajaiset ovat Zumilan Valonkappelissa, joka on 
samassa matalassa rakennuksessa kuin Toivonkappeli. Valonkappeli on pienempi sali. 
Toivonkappelissa oli Oskari ja Hissu Kivisen hautajaiset vuosina 2990 ja 2992.  
Johanna sanoi ohjaajilleen, ettei halua hautajaisiin, kun haluaa säilyttää elävän muiston. Vaikka 
Anatoli eläisi, niin hän ei enää halua veljeillä tämän kanssa, kun jätkä oli hyväksikäyttänyt röyhkeästi 
kerjäten kyytejä sinne tänne sekä pummaten rahaa. Tämän tapahtui vuosina 3008 ja talvella 3009. 
Silloin Johanna oli lemmenhumalassa Anatoliin ja erehtyi antamaan kahtena syntymäpäivänä liian 
paljon synttärirahaa; viisisataa euroa. Silti silloin tällöin Anatoli oli vittuillut tekstiviestitse, kunnes Daily 
Activity päällikkö oli viheltänyt pelin poikki ja kehottanut poistaa puhelinnumerot. Tämä rauhoitti 
tilanteen. Johannalle jäi mieltä painamaan viisisataset, jotka hän halusi takaisin. Octoberissä 3015 hän 
viimeinkin haki puolikaljupäiseksi mieheksi pukeutuneena rahansa takaisin. Hänellä oli etälamautin, 
jolla hän erehdyksissä ampui suoraan sydämeen Anatolia ja Matleenaa. He menehtyivät välittömästi. 
Heti Johanna ei sitä tiennyt vaan luuli heidän pökertyneen. Rahojen haun hän oli suunnitellut 
huolellisesti kaksoisolentonsa kanssa netissä sekä Sassnitzin risteilyllä. Rahoja haettaessa Johannalla 
oli huppumainen puolikaljuperuukki, käsissä hanskat ja jaloissa kenkäsuojukset eli hänestä ei jäänyt 
jäljen jälkeä, ei sormenjälkiä eikä DNA:ta.  
Johannalle oli melkoinen yllätys, kun kuuli ohjaajilta, että Anatoli ja Matleena ovat kuolleet mystiseen 
sähköiskuun, vaikka hän itse oli ampunut sähköä työkaveriin ja tämän tyttöystävään. Tietenkään 
Johanna ei paljasta ohjaajille totuutta. Hän näyttelee tietämätöntä. Hänellä ei ollut tarkoitus surmata 
vaan tämä oli puhdas vahinko.  
Jos Johanna ei olisi vahingossa tappanut Anatolia, niin tämä olisi puukottanut ja kuristanut Johannan 
heti seuraavana päivänä eli Johanna Kivisen elämä oli hiuskarvan varassa. Tietämättään tapahtui 
itsepuolustus, kuten Johanna nyt jälkikäteen vatuloi. Hän yrittää vakuuttaa itselleen, ettei tehnyt 
mitään väärää; haki vain hänelle kuuluvat rahat takaisin. Ei ollut tarkoitus antaa näin paljon rahaa sekä 
hemmotella tursaketta, kuten Johanna monesti miettii.  
 
Anatolin ja Matleenan hautajaisiin osallistui työpaikalta ohjaaja Anton-Kari Anttila, Kaapo Molotov, Esa 
Paddington, Leo Kilauttaja sekä Sylvester Delors. Hautajaisissa Esa ja Leo purskahtivat itkuun, kun 
Anatoli oli työpaikan näkyvin duunari. Nyt hänen kuolemansa jälkeen näkyvin ja kuuluvin on Johanna, 
joka tapaa aamuisin innokkaasti selittää. Yleensä Johanna vakio vitsailee ohjaajien kanssa. 
Torstaiaamuisin hän kehuu, että eilen illalla oli saunonut, jolloin Anton leikillään tapaa laulahtaa; Mä 
oon niin kade. Anton-Karilla ei ole saunaa, kun ei ole jostain syystä tullut tavaksi saunoa. Kylläkin 
naapurissa olisi sauna, muttei tietenkään sitä ilkeä käyttää.  
 
Hautajaisten aikaan Johanna, Simo Erkkilä, Kullervo Olsson, Hermanni Kuusikumpu, Filippa Katainen, 
Krista Pollila sekä muut olivat töissä. Johanna istui tavalliseen tapaan robottihuoneessa luoden 
kertomuksiaan. Yhä hän kirjoittaa ja sanelee Aivot toivoa täynnä sekä Salatut elimet kertomuksia, kun 
jatkuvasti hänen elämässään tapahtuu jännittäviä asioita. Rahojen haku ei ainakaan vielä ole mukana. 
Kyseinen kohta tulee kertomuksiin kryptisessä muodossa aivan kuten taannoinen IP-esto.  
Tällä kertaa on erittäin tärkeää, ettei rahojen haku vuotaisi mihinkään, sillä silloin paljastuisi taposta. 
Jos aseellinen raharyöstö on rangaistava teko lain mukaan, saati sitten kuoleman tuottaminen. Jos 
Johanna ei olisi käynyt työkaverinsa kämpillä, niin kuka ties hän itse olisi nyt vainaa ja Anatoli olisi 
linnassa. Tuskin Anatolin kaltainen koheltaja pystyisi pitää puukotusmurhan salassa. Se olisi 
paljastunut hetkessä, sillä todennäköisesti Johanna olisi huudahtanut niin, että joku olisi tullut 
robottihuoneeseen. Johannan rahojen haku on huomattavasti paremmin suunniteltu kuin Anatolin 
suunnitelma. Kaikkea tätä Johanna vatuloi samalla, kun istui tietokoneen ääressä robottihuoneessa. 
Vähän väliä Krista juoksee tulostamassa ja kopioimassa kirje-etikettejä. Kun hän on tulostanut 
etikettejä kopiokoneen sivuluukun kautta, niin joka kerta hän jättää luukun auki. Heti kun Krista on 
poistunut, niin Johanna käy sulkemassa sivuluukun. Joku aika sitten Johanna vaivihkaa mursi luukun 
kannattimen, ihan vain Kristalle vittuillakseen. Ohjaajat epäilivät Johannaa, kun alkuaikoina tämä oli 
tehnyt paljon praktisia piloja. Johanna onnistui kuitenkin kiistää tekosensa, ettei joutuisi korvaamaan 
kopiokoneen sivuluukkua. Tällaiset pienet elleskaapit ovat edesauttaneet Johannaa pokan 
pitämisessä; ei halua noloja puhutteluja ja sitten mahdollisesti ikäviä pommimaisia valituksia 
vanhemmille. Ensimmäinen onnistunut pokan pitäminen tapahtui syksyllä 3000, kun hän, Leena ja Oili 
joutuivat käydä poliisin esitutkinnassa, jota Johanna kutsuu itse mielessään kuulusteluksi. Hän 
onnistui hienosti valehdella raskauttavien asiainhaarain vallitessa.  
Toinen vaihtoehto olisi ollut totuuden kertominen ja uudet potkut, joka olisi aiheuttanut paljon ärräpäitä 
Siivekkääntiellä. Johanna ei todellakaan halua enää koskaan uusia potkuja. Sote keskushallinnosta 



saadut potkut olivat erittäin shokeeraavia. Sitä hän yhä katuu. Jos olisi käyttäytynyt hyvin, niin kuka 
ties hän olisi nyt Tavastia Regionin jäykkäniskabyrokraatti.  
Vuonna 3003 sattui ikävä emämunaus tai paremminkin sanottuna emäpilluis, kun naapurimies Masi oli 
valittanut örinäistä ja ärinöistä. Tämä kantautui Novaraxan Forssan talo ykkösen puheenjohtajan 
kautta vanhempien tietoisuuteen. Silloin Siivekkääntiellä oli hirveä sota. Tämän jälkeen Johanna 
pakotti itsensä ryhdistäytymään, ettei menettäisi hienoa asuntoaan. Häätö ei ollut lähellä mutta isä 
painosti tytärtään, että jos vielä yksikin örinävalitus, niin hän saa muuttaa takaisin lapsuuskotiin 
naisistumaan. Tämä aiheutti Johannalle valituskammon; ei enää valituksia. Senpä vuoksi hän on 
pakottanut nenänpäähänsä paksun nahan; kun tulisi tehtyä moka, niin silloin pitää niin helvetisti 
kiistää. Jo vuoden kuluttua Forssan avussa aloitettuaan hän teki pieniä praktisia piloja, kuten sekoitti 
sokeria espressojauheeseen sekä kasteli palasokerit. Lisäksi hän oli ripotellut tuoksuöljyä ympäriinsä 
niin, että muovinen pöytäliina sekä Hermannin toppatakki menivät piloille. Ohjaajat hieman epäilivät 
Johannaa, mutta ilman todisteita. Ainoastaan he näkivät läpi sokerien kastelun sekä espressojauheen 
makeutuksen. Silloin Anton-Kari piti tulikivenkatkuisen puhuttelun niin, että Johannalta pääsi 
katumusitku. Itku paljasti hänet. Siitä lähtien hän päätti kivenkovaan kiistää ja pitää itkut mahassa. 
Sitten tuli tämä sivuluukun murjominen. Siitä hän selvisi paljastumatta mutta lähellä oli.  
Viimeisin erittäin vakava moka, vahinko on Anatolin ja Matleenan kuolema. Tästä Johanna uskoo 
pääsevän yli, kun paikalle ei jäänyt johtolankoja.  
 
Daily Activitystä on ollut Johannalle paljon hyötyä ja tullut sosiaalisemmaksi. Aikaisemmin hän viihtyi 
paljon yksikseen. Kyllä hän yhä viihtyy yksinään kertomuksiaan sanellen. Pikkuhiljaa hän alkaa 
kyllästyä sosiaaliseen elämään, kun lähes päivittäin, töiden jälkeen, pitää olla kyyditsemässä Elmoa 
sinne tänne. Johanna itse on hemmotellut kaverinsa piloille. Ensin hän hemmotteli Anatolia ja sitten 
Karolusta. Elmo on hitusen verran järkevämpi kuin Anatoli-vainaa ja Karolus, sillä hän silloin tällöin 
maksaa omatoimisesti 10-20 euroa kyytirahaa mutta Anatoli ei sitä suostunut kunnialla maksaa.  
 
Muutaman kerran viikossa Elmo saattaa saahan päähänsä haluta irtosalaattia. Aikaisemmin hän oli 
kova täytettyjen rieskojen ystävä, kunnes vatsa alkoi temppuilla. Hänen vatsansa ei siedä rasvaisia 
rieskoja. Hän sietää pakaste täytettyjä rieskoja, joita myydään ruokakaupoissa.  
Tätä nykyään hän on kiintynyt irtosalaattiin, kun se on terveellisempää. Irtosalaattia hän haluaa syödä 
Forssan matkakeskuksella tai Jokioisten Härkäsen juna-asemalla.   
Sinne on sen verran pitkästi, että tympäisee ajaa sinne asti. Syysiltapäivisin aurinko paistaa suoraan 
silmiin niin, että on vaikea nähdä eteen. Jos menee ison tien kautta, niin silloin joutuu keskelle 
iltapäiväruuhkia. Kun Johanna sanoo, ettei jaksa lähteä autoilemaan, niin silloin Elmo tuhahtaa: 
”Akkako sä oot? Ajattele Mineaa, hän ajaa joka perjantai Seinäjoelta asti ja sä iniset lyhyistä ajoista… 
Myy vittu auto, jos on noin vaikeaa!” Johanna ei uskalla sanoa suoria sanoja Elmolle, kun on Brexit-
fobia. Kyllä Elmo maksaa kyydistä, jos sattuu olemaan käteistä mukana. Jos Johanna ottaa maksun 
puheeksi, niin silloin Elmo lupaa maksaa seuraavina päivinä, viimeistään perjantaina viikko-ostosten 
yhteydessä. Elmo myöskin maksaa lupaavansa summan eikä ole samanlainen kuin Anatoli-vainaa.  
Hän maksaa niin, ettei ohjaajat näe. Kahvilan kiivasluontoinen ohjaaja Markus ei tykkää 
rahanvippauksista sekä kyytikerjuista. Tämän vuoksi perjantaisin Johanna odottaa autoineen 
Voimalatalon itäpuolella olevalla parkkipaikalla niin, ettei Markus näkisi, jos sattuisi tulemaan ulos.  
 
Myös Elmolla on kiivas luonne ja helposti hermostuu, varsinkin kun jokin asia ei mene hänen mielensä 
mukaan tai jos joku kavereista peruu viime hetkellä sovitun tapaamisen, niin silloin hän alkaa jankuttaa 
ja hokea ime munaa. Hän ei myöskään siedä jankutuksia. Johanna, Nino ja Uuno usein syyllistyvät 
jankkaamisiin.  
Elmolla on kaksi pientä siskon tyttöä, Eeva ja Elli, joiden kanssa hän tapaa usein hassutella. Elmo 
pitää kovasti lapsista ja silloin tällöin surkuttelee, kun ei ole tullut isäksi.  
Elmon ainoa sisko on muutamaa vuotta vanhempi Pirkko, joka on naimisissa vaaleatukkaisen Jessen 
kanssa.   
Hänellä, kuten monella muullakin Daily Activity duunarilla, on kontaktihenkilö, eräänlainen kaveri 
vaikka Elmolla on useita kavereita mutta kontaktihenkilön kanssa hän usein käy syömässä Sushia 
Jokioisten keskustassa koska kontaktihenkilö, Suffeli Montasami, asuu siellä. Johanna toivoo, että 
Elmo olisi useammin kontaktihenkilön kanssa, ettei tarvitsisi olla seuraneitinä.  
Johanna ehti tottua seuraelämään Anatoli-vainaan kanssa vuonna 3008 eikä se ollut mitään leppoisaa 
koska koko ajan piti olla varuillaan, ettei vain mulkero polttaisi päreitä. Nyt Johanna ei viitsi edes surra 
tämän kuolemaa, jonka hän vahingossa aiheutti.  
 
 



Suunnitelmien mukaan olisi ollut tarkoitus vain lamauttaa mulkeron, ei tappaa. Jos Anatoli olisi jäänyt 
henkiin, niin silloin hän itse olisi tullut tapetuksi. Tällä ajatuksella Johanna lohduttaa itseään pitäen 
omatunnon aisoissa.  
 
Februari 3016 Johanna aloitti ulkoinen ryhmässä, jota kutsutaan myös ulkoiseksi paikaksi, joka 
tarkoittaa työskentelyä tavallisessa työpaikassa Daily Activityn ehdoilla ja saa yhä habilitointikorvausta 
sekä sairauseläkettä. Johannan työpaikka on Skientologikirkon second-hand, joka sijaitsee Lexuksen 
kaupunginosassa, lähellä Kaaliperhosentietä, katu, jossa asui Johannan ensimmäinen forssalainen 
idoli Matti Pekkanen. Johanna ei ole kuullut eikä nähnyt mitään koko hepusta.  
 
Skientologikirkon second-hand on kulunut teollisuusrakennus, jossa on ollut Highmanin mekaaninen 
verstas. Johannaa ärsyttää, kun rakennuksen ikkunoissa ja ovissa on S-L Safetyn tarroja. Häntä tekisi 
mieli repiä ne helvettiin mutta pakko on pitää näppinsä erossa, ettei joutuisi outoon valoon. Nyt hänellä 
on hyvä tilaisuus näyttää mihin pystyy. Ehkä myöhemmin olisi mahdollisuus palata takaisin 
kaupungintalon informaatiopalveluun, kuten Johanna itse mielessään vatuloi.  
Täällä second-handissa ei missään tapauksessa kannata paljastaa S-L Safety vihaa, sillä voluntaari 
Jaana-Olga Kasa voi reagoita ja pirauttaa entisille työkavereilleen.  
Johannaa huvittaa tämän eläköityneen rikoskytän ulkonäkö; tätä nykyään akka on ylipainoinen niin, 
että isot läskiset rinnat pursuavat kaulan aukosta sekä jenkkakahvat pursuvat taikinan lailla. Jaana-
Olga on lihavampi kuin Raija Lillukka, kuten Johanna itse mielessään ajattelee. Lisäksi naisen tukka 
on harmaantunut.  
Johanna on huomannut, että entinen rikoskyttä näyttää tykkäävän hänestä eikä kilistele käsirautoja. 
Muut työntekijät tapaavat kysellä poliisin työtehtävistä.  
Kun Jaana-Olga oli kuullut, että tätä nykyään Johanna keilaa torstaisin, niin hän totesi, että sehän on 
ihan mukava harrastus.  
USB-kalikkapöydän reunalla on Jaana-Olgan punainen Adidas-kassi. Johanna on huomannut, että 
tämä vaivihkaa pistää laukkuunsa lasten USB-videoita. Tietenkään Johanna ei ilkeä eikä 
 uskalla käräyttää vanhaa rikostutkijaa USB-kalikka varkauksista. Johanna itsekin on ehtinyt 
muutaman kerran samaan; hän vaivihkaa sujauttaa romaanilukulaitteita takkinsa leveään povitaskuun, 
joka roikkuu naulakossa. Tämä ei ole kovin iso rikos, muttei tietenkään saisi ottaa kotiin myymälän 
tuotteita. Suurin osa työntekijöistä näkyy vaivihkaa näpistelevän pikkukamaa. Muutaman kerran 
Johanna on virallisesti ostanut lukulaitteita.  
 
Forssan avussa Johanna työskentelee maanantaisin, tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin. Tiistai 
iltapäivisin hän tapaa auttaa Uunoa kauppakierroksella, joka on jäänne Korjaajaryhmäajoilta. Café 
Suner, jossa Uuno ja Elmo työskentelevät, tekee tiivistä yhteistyötä Korjaajaryhmän kanssa ja viime 
aikoina nämä kaksi ryhmää on uudelleen nimetty Sunerkorjaajaksi. Kahvilaryhmä käyttää yhä entistä 
nimeä. 
Muutaman kuukauden kuluttua ulkoinen ryhmä työskentelyä laajennettiin niin, että Johanna 
työskentelee siellä kolme kertaa viikossa; maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin paitsi 
kuukauden viimeinen keskiviikko, jolloin hän on Vaihtoehtoryhmässä tekemässä lukulaitelehti 
Silmänräpäystä. Siitä on tullut tapa. Ensin Johanna laittaa lukulaitteeseen pätkän Kakkanen 
kertomuksesta ja sitten puhtaaksikirjoittaa ruokareseptejä sekä pääkirjoituksen.  
Muut duunarit alkavat kyllästyä tuottamaan sisältöä lukulaitelehteen eli näyttää siltä, että myös 
Silmänräpäyksellä olisi sama kohtalo kuin aikaisemmalla Kiikari lukulaitelehdellä, kuten Johanna tapaa 
vatuloida samalla, kun käynnistää lehtiryhmän tietokoneen. Koneen käyttäjätunnus on Vaih-lehti ja 
salasana on yksinkertainen Aurinko12.  
 
Kun Uuno on vapaalla tai sairaana, niin silloin tiistaisin Elmo joutuu Johannan kanssa lähteä 
kauppakierroksella ja se on tosi stressaavaa molemmille, kun Elmo ei siedä muistutuksia, ettei 
unohdettaisiin mitään. Heti kun jätkä tuhahtaa, niin Johannalle pukkaa Brexit-kammo eikä uskalla 
enää muistutella sekä kertoa missä mikin tuote on.  
Syksyllä kaupassa käynti siirrettiin aamupäivään koska Nurkkaryhmän ohjaajat eivät enää ehdi 
käyttää Uunoa ja Johannaa kaupassa tiistai-iltapäivisin. Nurkkaryhmällä on punainen Volkswagen 
minibussi, jonka ovissa on Sunerin logot. Tiistaiaamupäivällä Johanna ei jouda lähteä 
kauppakierrokselle koska silloin Forssan avussa on kuvaresepti opintopiiri. Aluksi Johannasta 
opintopiiri vaikutti mielenkiintoiselta mutta pian häntä alkoi kyllästyttää, kun samaa jankataan viikosta 
toiseen niin, että kakkureseptin kuvittaminen pitkittyy eikä ehdi valmistua ennen kesälomia. 
Opintopiirinvetäjä Sirkka Kallela on aivan liian tiukkapipoinen niin, että hänelle pitää kaiken olla tiptop.  



 
Johanna kuitenkin haluaa jatkaa opintopiirissä koska muuten olisi toimettomana ja olisi vaarana, että 
saisi pitkäveteisiä nippelihommia Simolta, Kullervolta tai Bill Salidalta. Viimeksi mainittu ohjaaja on 
lähtöisin Chilestä ja on ajoittain tiukkapipo ja toisinaan hyvin humoristinen. Hän on lyhytkasvuinen ja 
laihahko ukkeli. 
 
Opintopiiriin kuuluu Johannan ja Sirkan lisäksi ohjaaja Anton-Kari, Filippa Katainen, Krista Pollila, 
Lasse Ladogaoksa sekä Elias Rautapolku-Torstila, jota Johanna kutsuu leikillään Eelikseksi.  
Monesti Elias saa kunnian pidellä leivonta-astioita kameran edessä niin, että Sirkka alkoi kutsua 
tämän käsiä rauhoitetuiksi eikä niitä saisi turmella, jotta jokaisessa otoksessa olisi samanlaiset 
yhtenäiset kännyt.  
 
Eräänä syyspäivänä ruokatunnilla, kahvilassa, Johanna ja Elias olivat kujeilu tuulella. Spontaanisti 
Johanna ojensi kätensä Eliaksen käden päälle niin, että tämä tarttui kiinni ja piteli ja hieman hyväili 
Johannan vasenta kättä. Oikeassa kädessä hän piteli takkipuhelimen ohjauspaneelia, jonka avulla 
hän pelailee mobiilipelejä. Elias ei tapaa pelata. Hän on hurahtanut sormihyrriin. Tämä huvittaa Elmoa 
ja Erkki Polkkarämettä. Elmoa, Erkkiä ja Ninoa huvitti enemmän, kun huomasivat blondin pitävän 
Eliasta kädestä ihan kuin nämä olisivat umpirakastuneita. Ehkä sitäkin oli ilmassa, vaikkei he ole 
virallisesti pari. Johannaa ujostuttaa kaksikymppinen toimintarajoitteinen Elias.  
Johanna on epäileväinen toimintarajoitteisesta ukosta, sillä niistä on ollut huonoja kokemuksia.  
Kyllä Johanna kiihottui, kun sai pitää Eliasta kädestä ja tunsi jopa munasolun aktivoituvan.  
 
Heti kun Elmo ja Erkki olivat huomanneet, niin silloin Elmo päästi ilmoille ivallisen vislauksen ja sanoi 
tavalliseen tapaansa: ”Rrrrr Johanna ja Elias, Eelis!” ja otti valokuvan takkipuhelimen kameralla ja 
latasi kuvan Net-Galleryn yksityischattiin, jotta Minea näkisi kainuulaisblondin tempauksen.  
Tästä tuli Elmon, Minean ja Johannan sisäpiirihuumoria. Myöhemmin kotona Elias kysyi Net-Galleryn 
yksityis-chatissa Johannalta, että tykkääkö hän hänestä, johon tämä vastasi, että vain kaveripohjalta.  
Jätkä kirjoitti; Musta tuntui hyvältä, kun pidit mua kädestä. 
Muutaman kerran he pitivät toisiaan kädestä samalla kun Johanna pelasi mobiilipeliä, jossa pitää 
järjestellä karamelleja. Pian Elmo tuhahti: ”Oletteko pari?”  johon Elias ja Johanna yhdestä suusta 
kiistivät seurustelun, että he ovat vain kavereita. Tähän Elmo sanoi, ettei saa pitää kädestä, jos ei ole 
pari. Tästä lähtien Johanna ei enää uskaltanut pitää Eliasta kädestä, ettei antaisi vääriä signaaleja. 
Kyllä hän haluaisi pitää mutta pelkää ärsyttävänsä herra Yrjölää.  
Johanna ujostellen ihailee Erkki Polkkarämettä koska tällä on pornomaiset silmälasit. Eliaksen 
aloittaessa Forssan avussa, Johanna vierasti tämän kullanvärisiä hammasrautoja. Onneksi ne pian 
poistettiin niin, että Johanna uskaltaa unelmoida Eliaksesta. Hän unelmoi, jos menisi Voimala-talon 
kellarin käytävälle tai Forssan avun vessaan kuhertelemaan.  
 
Johanna on kuullut Jessicalta, että myös tämä on silmittömästi ihastunut Eliaksen ikäiseen työkaveriin. 
Samasta syystä kuin Johanna, hän ei oikein uskalla aloittaa suhdetta Elon Jernstigin kanssa.  
Johanna ja Jessie ovat paljastaneet toisilleen, että kaikkein eniten he tykkäävät toisistaan, vaikkeivat 
ole lesboja. Lesboiksi eikä biseksuaalisiksi he eivät tunne itseään, muuten vaan he rakastavat toisiaan 
niin paljon, että tekee kipeää.  
 
Kuukauden viimeinen keskiviikko Johanna on Vaihtoehtoryhmän lukulaitelehtiryhmässä. Siellä häntä 
ärsyttää eräs leuhkanoloinen tyttö, muutamaa vuotta häntä nuorempi. Pimu kulkee jatkuvasti 
nenäpystyssä, on niin ärsyttävän leuhka. Johannalla tekisi mieli antaa kunnolla turpiin, muttei 
tietenkään ilkeä ryhtyä väkivaltaiseksi. Lukemattomia kertoja hän on itse mielessään vatuloinut, että 
nyt olisi etälamauttimelle hommia mutta paskat, kun tuli hajotettua osiin, tapaa ajatella samalla, kun 
odottaa lehtiryhmän erittäin hitaan tietokoneen käynnistymistä.  
Kyseinen tyttö on muuan Robyn. Johanna ei tiedä monenkaan vaihtoehtoryhmäläisen sukunimiä eikä 
haluakaan tietää. Hän tuntee ainoastaan Jill Anttilan ja Minea Suomalaisen. Heihin Johanna tutustui 
muutama vuosi sitten Kipinän maanantai-illassa. Zanttu muutti pari vuotta sitten Eurocityyn. Ennen 
Eurocityyn muuttoa hän muutti Hirvisuolta Puro-Onnelaan, jolloin Johanna sai olla muuttoapulaisena. 
Siitä Johanna sai paljon kiitosta ja Zanttu lupasi tarjota kiitos kahvit mutta se jäi tarjoamatta, kun 
Johanna keilaa torstaisin ja muina päivinä Zantulla oli muuta puuhaa, kunnes yllättäen ihastui 
uudelleen entiseen tyttöystäväänsä, joka asuu Eurocityssä, Tornion kaupunginosassa.  
Yhä Zanttu on Johannan Net-Galleryn kaverilistalla. Sieltä Johanna on huomannut, että jätkä on tullut 
isäksi.  



 
 
Eräänä päivänä Johannan Robyn vitutus meni niin pitkälle, että kirjoitti pienen lappusen; Ei Robyn! 
jonka hän laittoi Vaihtoehtoryhmän tietokonenurkkauksessa sen tietokoneen viereen, jonka ääressä 
Robyn tapaa usein istua ja katsella nettivideoita.  
Hetkisen kuluttua Robyn tuli leuhkanoloisena tietokonenurkkaukseen ja huomasi lappusen. Hän ei 
sanonut mitään, vaikka arvasi lapunkirjoittajan. Hän meni ohjaajien luokse näyttämään lappusta. 
Pian Snadi-Papa ja Antero Annikainen tulivat tietokonenurkkaukseen ja käskivät Johannan tulla 
keskellä lukaalia olevaan lasitettuun taukotilaan puhutteluun. Johanna yritti kiistää kirjoittaneensa 
mitään mutta turhaan. Ohjaajat tuntuvat tuntevansa Johannan kujeet eikä oikein selittelyt auttanut. 
Johanna purskahti itkuun. Näin hän yritti väittää pahoittaneensa mielensä perättömästä syytöksestä. 
Silloin ohjaajat olivat uskovinaan. Siitä hän ei ole vakuuttunut mutta päätti näytellä syytöntä. 
Johanna päätti itse mielessään enemmän diskreetimmin osoittaa mieltään Robynille; huokaillen ja 
päätään puistellen. Lapunkirjoitusta hän katui, kun oli jo sotepotkujen aikana luvannut vanhemmilleen, 
ettei enää koskaan sortuisi kirjoittelemaan pikkulappusia. Tällä kertaa Johanna selvisi säikähdyksellä 
eikä asia kiirinyt isän ja äidin tietoon.  
Aikaisemmin Johanna oli kääntänyt nurinpäin Robynin pukukaapin nimikyltin. Oli helppo arvata, kuka 
oli tämänkin takana koska tämä tapahtui keskiviikko iltapäivällä.  
Täällä Vaihtoehtoryhmässä ollessa on yritettävä käyttäytyä esimerkillisesti monestakin syystä. Ennen 
kaikkea siksi, kun Snadi-Papa ja Lore olivat niin kilttejä, että järjestivät paikan ulkoisessa ryhmässä ja 
toiseksi, kun yksi Vaihtoehtoryhmän ohjaajista on Elmon serkku, pulleahko tuuheatukkainen Petri.  
Johannaa hirvittää ajatuskin, jos Petri Lehtonen juoruaisi serkulleen Johannan metkut. Tuskinpa Petri 
juoruaisi koska tällähän on vaitiolovelvollisuus.  
 
Joku aika sitten Johannan piti kyyditä Elmon serkun luokse, joka asuu Lexuksen ja Eurolan välissä, 
Murkkukäytävällä. Elmo on usein Petrin koirien kaitsijana, sillä välin, kun tämä ei ole kotona.  
Joka kerta Elmo vannottaa blondia, ettei sitten mitään höpinöitä Petrille, sillä Elmo pelkää kuin Ebolaa, 
että serkku juoruaisi isälle ja äidille kyytipummauksista. Toki Elmo maksaa kaksikymppiä kyytirahaa.  
Johanna ei uskalla edes ajatella juoruta, kun pelkää Brexitiä.  
 
Keskiviikko iltapäivisin Johanna käy yhä esperanto kielikurssilla, joka on syksystä lähtien ollut 
Voimalatalon Praktisella lukiolla eli vihdoinkin kurssi on siirretty Forssaan. Jälleen Johannan kanssa 
opiskelee yksi oppilas mutta eri ainetta niin, ettei pedagogi Emil Rustalla ole aikaa Johannan 
opettamiseen. Onneksi sentään se toinen oppilas on usein poissa tunneilta niin, että pedagogille jää 
aikaa. Johannan harmiksi tämä nykyinen pedagogi ei auta kertomuksen kääntämistä esperantoksi. 
Ainoastaan yhden kerran lyhyen kertomuksen kääntämisessä Emil auttoi.  
Syksyllä 3016 ei enää ollut resursseja lukiotason esperantolle, kun ei ollut muita lukiotason 
opiskelijoita. Jos Johanna tosissaan haluaisi oppia tämän keinotekoisen kielen, niin silloin hänen 
kannattaisi mennä vaikkapa Kansalaisopistolle tai tavalliseen normaalirajoitteisten aikuiskoulutukseen 
mutta se lysti maksaisi maltaita. Johanna päätti yrittää itsekseen opiskella esperantoa ja lueskella 
esperanton kielisiä lukulaite-esitteitä.  
Johannalla ei olisi aikaakaan kielikurssille nyt, kun kolme kertaa viikossa on second-handissa. Hänelle 
tämä ulkoinen ryhmä on tärkeä ponnahduslauta takaisin avoimille työmarkkinoille. 
 
Johanna ihastui suurin piirtein saman ikäiseen Samiin, joka työskentelee lukulaiteosastolla. Jätkä on 
todella komea mutta hyvin laiska ja istuu enimmäkseen lukulaitevarastonurkkauksessa lukien 
lukulaitteita. Hän on ominut kirjoituspöydän, jonka päälle on laittanut kyltin; Sam's desk, hands off. 
Pöydän ympärillä on isot pinot lukulaitteita odottamassa lajittelua.  
Pian second-handin henkilöstöpäällikkö Kaarlo huomasi, että Johanna on hyvin ahkera, jopa 
tomerampi kuin Sami. Kun Johanna järjesteli lukulaitteita myymälän puolella hyllyihin, niin eräänä 
päivänä Sami ilmestyi hyllyn viereen ja päivitteli, kun hänen lukulaitejärjestyksensä oli turmeltu. 
Johanna säikähti, että komea jätkä pahoitti mielensä mutta näin ei käynyt. Sami on hyvin kiltti, jopa 
muurahaisia kohtaan eikä henno edes astua niiden päälle.  
Johanna ei kehtaa alkaa flirttailemaan, kun tietää sellaisen johtavan kontrollinmenetykseen ja sitten 
tulisi potkut. Kaupungintalolla hän selvisi nipin napin ilman potkuja, kun poliisin esitutkinnassa onnistui 
oikealla tavalla valehdella. Kaupungintalolta hän joutui pois liiallisen ylikiltteyden takia, kun ei pistänyt 
rykijä-Oilille vastaan. Kaikki meni tämän pillin mukaisesti. Olisi pitänyt kuunnella Leenan viisaita 
neuvoja, kuten Johanna tapaa lukemattomia kertoja vatuloida.  
Nyt, kun hän on onnistunut saada ulkoinen ryhmä paikan, niin siitä kannattaa pitää kynsin ja hampain 
kiinni eikä tehdä lapsellisuuksia.  



 
 
Jotkut muut Daily Activity duunarit lopettavat ulkoisissa ryhmissään jo muutaman kuukauden kuluttua, 
kun työnteko ei enää ole hauskaa. Johanna kovana työnaisena ei voisi ymmärtää, että miksi 
helvetissä työnteon pitäisi olla hauskaa.  
 
Johanna hieman pelkää Samia, koska tämä saattaa olla skientologi eli lahkolainen. Samasta syystä 
hän tätä nykyään inhoaa lukionaikaista koulukaveri Miltonia, joka on kylläkin somekaverina. Sääkuvat 
Johanna salaa Miltonilta, ettei tämä niitä jakaisin omaan profiiliin, jolloin kaiken maailman skientologit 
näkisivät ja sitten mahdollisesti äkkäisivät hänet ja alkaisivat käännytystyön. 
Onneksi Milton ei ole töissä täällä second-handissa, ei ainakaan aamupäivisin. Ehkä tämä saattaa 
käydä auttamassa iltapäivisin, kuten Johanna tapaa pohtia.  
 
Johannan pitää lajitella jatkuvasti lukulaitteita, jotka ihmiset jättävät keräysastiaan. Niitä voi olla satoja. 
Kaikista hän selviää nopeasti. Johanna on nopea ja tehokas lajittelussa. Huonokuntoiset lukulaitteet 
romutetaan lekalla ja sitten lähetetään elektroniikkakierrätysfirma H A Industryyn, jolla on toimitilat 
Tallilan teollisuusalueella. Firman nimi tulee sen perustaja, Hannu Anttilasta.  
 
Puoli kymmeneltä on kahvitauko. Kahvi ja välipala on ilmainen. Mikäs on Johannan ollessa, kun 
skientologikirkko tarjoaa kahvijuomat ja voileivät. Tästä hän onkin leuhkinut Forssan avussa.  
Torstai aamupäivällä on siivouspäivä. Johannan pitää siivota lepo- ja robottihuone.  
Vartin yli kymmenen alkaa ääneen luku, jolloin Anton-Kari ja Bill Salida tapaavat vuorotellen lukea 
ääneen Johannan Aivot toivoa täynnä. Kuuntelijoina on Elias, Leo, Sylvester, Lauri, Esa sekä Filippa. 
Kun Johanna ja Elias istuvat vierekkäin, niin silloin Elias mielellään jalka flirttailee Johannan kanssa; 
asettaa jalkansa Johannan jalkaterän päälle. Joka kerta Johanna kiihottuu ja tekisi mieli pitää kädestä, 
muttei uskalla; mitähän ohjaajat siihen tuumaisivat, kuten hän vatuloi. Todennäköisesti ei yhtään 
mitään mutta he voisivat luulla Johannan ja Eliaksen olevan parisuhteessa. Ehkä Johanna saattaisi 
ottaa Elias Rautapolun ukoksi mutta vierastaa isoa ikäeroa. Elias on vuotta vanhempi kuin James 
serkku. Johanna tuntee enemmän lemmentunteita Jessicaa kohtaa. Harmi vaan, kun tämä asuu 
kaukana Skandinavian länsirannikolla, Vänern-järven eteläkärjessä.  
 
Tätä nykyään Johannaa ei enää stressaa Tatjanan flirttailu, kun tietää, ettei kahvilan jätkät halua tätä 
naamavikaista flirttipersettä akaksi. Uunolla on hienompia ihanteita, kun kuuluu aatelissukuun. Kiukun 
suvulla on jopa oma vaakuna Helsingin juhlapalatsissa, joka on entinen eduskuntatalo.  
 
Maanantaisin Johannasta tuntuu hyvältä, kun ei enää tarvitse kitua Forssan avun 
maanantaipalaverissa. Joka kerta asia menee sivuraiteille, kun joku alkaa läpättää omista 
yksityisasioista eikä ohjaajat kykene pitää asioita oikeissa uomissaan. Vähän väliä Kaapo kehottaa 
Filippaa ja Kristaa olla hereillä. Tytöt tapaavat röhnöttää pöydän päällä torkkuen. Vaikuttaa siltä, että 
heillä olisi narkolepsia. Tämän vuoksi Johanna ei yhtään kaipaa Forssan avun maanantaikokousta.  
Second-handin kahvitauolla myymäläpäällikkö tapaa lukea edellispäivän myyntitilastot. Tämä on 
mukavampaa kuultavaa kuin Daily Activityn palaveri, kuten Johanna tapaa ajatella.  
Perjantaisin kahvitauolla skientologipastori, Tatjana Kivesranta pitää lyhyen hartaushetken. Aluksi 
Johanna säikähti, että alkaako nyt hirveä käännytyssaarna mutta hartaushetki onkin ihan kiva ja kesy 
viikkokevennys. Pastorin etunimi huvittaa Johannaa, kun siitä tulee mieleen flirttiperse. Tätä hän ei 
tietenkään sano ääneen.  
 
Tiistaina, kun Johanna on Forssan avussa, niin hän lukaisee maanantaipalaveri kirjoituslaitteelta 
kokousprotokollat. Näin palaveri on miellyttävämpi. Monesti häntä on huvittanut ja vituttanut, kun 
protokollaan ohjaajat kirjoittavat duunareiden yksityispuuhat. Tästä hän tapaa huomauttaa ohjaajille. 
Joskus Simo tapaa leikillään kehottaa ottaa esiin valituslippalakin, joka roikkuu Forssan avun keittiön 
sermissä. Lippikseen on kirjoitettu; Valituslippis, jota tulee käyttää, kun oikein vituttaa. Tarkoituksena 
on tietenkin olla inisemättä, jotta työpaikan ilmapiiri pysyisi positiivisena.  
 
Second-handissa Johannaa vituttaa eräs vanhahko Tatu, joka vaikuttaa olevan jatkuvasti huonolla 
tuulella eikä haluakaan ymmärtää Johannan änkyttävää puhetta. Johanna on kuullut, että Tatu on 
lähtöisin Kainuusta, muttei osaa sanaakaan murretta. Nimestä Johannalle tulee mieleen Tatu 
Porilainen mutta mies on huomattavasti vanhempi, suurin piirtein isän ja äidin ikäinen.  
Tästä tuli puhetta kotona. Anna ja Antti muistavat, että Tatuhan on ollut töissä Brandia Automobilella.  



 
 
Isä ja äiti kehottivat tytärtä käyttäytyä hyvin, kun second-handissa on tuttuja tai muuten ei ilkeäisi 
käydä siellä ostoksilla. Tämä seikka auttaa Johannaa olemaan asiallinen tai muuten Siivekkääntiellä 
käydessä tulisi sanomista. 
 
Tiistaisin lounasaikaan Voimalatalolla Johanna katsoo tarkkaan istumapaikat Café Sunerissa, jotta 
istuutuisi Uunon viereen, ettei vain flirttiperse ehtisi ennen häntä.  
Tatjanalla on tapana laittaa käsivarren vieressä istuvan jätkän ympäri.  
Johanna sattuu tietämään, että tavallisessa työpaikassa tuollainen käytös tulkittaisiin lähentelyksi. 
Juuri sen vuoksi hän itse on hyvin varovainen Samin suhteen, ehkä liioitellun varovainen.  
Johanna ei voi tehdä muuta kuin yrittää joka tiistai istuutua Uunon viereen. On vaikea ennustaa minne 
kalantarjoaja istuutuisi. Riippuu siitä, jos joku toinen ehtisi istuutua Johannan ympärille ja sitten ainoa 
vapaapaikka olisi flirttiperseen vieressä. Ihan selvästi Johanna stressaa ihan turhasta. Hänen ei pitäisi 
stressata, sillä Kivisten suvussa on sydän- ja verenpainesairauksia.  
 
Johannaa myös ärsyttää, kun Elmo oikein yllyttää Tatjanaa pelleilemään.  
Kun Uuno itse mielessään kannustaa itseään mobiilipeleissä: ”Nyt mä kuolin!”, jolloin Elmo naurahtaa 
Tatjanalle: ”Kuulit sä, että Uuno on taas kuolemassa?”, jolloin Tatjana menee Uunon lähelle 
halaamaan. Kohteliaisuuden vuoksi Uuno nauraa. Totta kai myös Johanna saa halata Uunoa mutta 
sitä hän ei oikein uskalla tehdä. Elmo on säikytellyt Johannaa, ettei tämä osaa halata oikein. Elmon 
mielestä posken tulee koskettaa poskea. Johannalla on Anatoli-vainaan aiheuttama poskikauhu.  
 
Uuno on hyvin kasvatettu ja ottaa huumorilla vastaan Tatjanan pelleilyt.  
Myös Nino tapaa mobiilipelejä pelatessa kutsua pelin karkkipalloa diskokuulaksi. Tatjana halailee 
myös tätä. Nino on duunareista innokkain halaaja.  
Johanna tulee toivottoman mustasukkaiseksi, kun flirttiperse, arkkivihollinen, halaa kalantarjoajaa.  
Johanna kutsuu itse mielessään sekä vanhempien kesken Uunoa kalantarjoajaksi koska muutama 
vuosi sitten tämä oli tarjonnut hänelle päivälliseksi kalagratiinia. Silloin Uuno ei vielä tiennyt mitään 
Johannan kalakauhusta. Jos olisi tiennyt, niin todennäköisesti olisi tarjonnut jotain muuta ruokaa.  
Kun Elmo oli kuullut kollegansa kalantarjoamisesta, niin silloin häntä huvitti ja on monesti kehottanut 
uudestaan tarjoamaan blondille kunnon kalaruuat, jotta tämä oppisi uusille ruokailutottumuksille. 
Tietenkään Uuno ei sitä tee, kun tämä ihana ja kiltti nainen ei pidä kalasta.  
Uuno vatuloi, jos Johannassa olisi sittenkin akan ainesta mutta häntä kiusaa iso ikäero ylenevään 
suuntaan. Johannaa kiusaa vastaavasti Eliaksen aleneva ikäero, vaikka yleensä retkahtaa nuoriin 
jätkiin. Ehkä Elias saattaisi hyväksyä Johannan tyttöystäväksi, jos vain tämä ottaisi ensi askeleen.  
Johanna on erittäin epävarma, jos Uuno olisi se oikea. Uuno on hyvin kiltti ja kärsivällinen. 
Kärsivällisempi kuin Elmo. Johannaa kiusaa Uunon naismaiset piirteet, vaikka rakastaakin 
kaksoisolentoaan. Jessica on Johannalle erikoistapaus. Hän ei näe tätä naisena vaan ihmisenä.  
Samaa myös Jessica on sanonut puhelimessa ja chatissa, ettei hänkään näe Johannaa naisena.  
Nämä molemmat kaksoisolennot usein pohtivat Chat-keskusteluissaan, että jos he aloittaisivat 
uudenlaisen parisuhteen, joka ei olisi lesbo eikä biseksuaalisuutta vaan ihmisseksuaalinen.   
Johanna yrittää luoda nettiin superviruksen, joka levittäisi joka paikkaan uudenlaisen käsitteen 
ihmisseksuaalisuudesta. Johannahan on itseoppinut tekoälyohjelmoija. Harmi vaan, kun hänellä ei ole 
tekoälytutkintoja niin, että saisi töitä tietokonefirmoista.  
 
Eräänä kevättalvipäivänä Samilla oli mukana työpaikalla noin nelivuotias poika. Tämä hätkäytti 
Johannaa, kun paljastui, että jätkä onkin isä eli tällä täytynee olla myös lesbon retale tyttöystävänä, 
kuten Johanna itse mielessään sadatteli.  
Myöhemmin salaattia syödessä Johanna naurahti Elmolle: ”Second-handissa on komea eurokarju, 
vittu miten kommee!” ja puistelee päätään, jolloin Elmo nauraa niin, että etuhampaat korostuvat 
suloisesti. Sitten Johanna surkutteli, että vaikuttaa siltä, että Samilla on jo lesbon retale tyttöystävänä.   
Johanna ei enää paljoakaan kiihotu Elmosta koska tämä on liian dominoiva mutta kaverina 
menettelee, kunhan vaan ei ehdota tekemisiä kriittisinä hetkinä, kun on lähdössä vanhempiensa 
luokse. Johanna pelkää Elmoa, kun tämä helposti hermostuu mutta onneksi yhtä nopeasti leppyy. 
Hermostuessaan Johanna pelkää kaverilista Brexitiä.  
Joskus Johannaa ahdistaa Elmon liian tiheät yhteydenpidot. Hän tapaa muutaman kerran viikossa 
töiden jälkeen, yleensä perjantaisin, ehdottaa Johannalle irtosalaatin syömistä Härkäsen asemalla.  
 
 



 
 
Eräänä päivänä, kun Johanna oli kirjoittanut Net-Galleryssa, että äsken söin työkaverin kanssa 
irtosalaattia Härkäsen asemalla, niin jokin ajan kuluttua Nino Järvimerkki kommentoi nettikirjoitusta; 
Sorry, mua alkoi naurattaa, kun näin postauksesi, kun ensin luin väärin, että olisit Häkäsen asemalla. 
Johannaakin alkoi naurattaa ja kiihottui, koska kommentoija oli Nino niminen mies. Järvimerkki on 
muutamaa kuukautta Johannaa nuorempi. Tämä seikka kiihottaa Johannaa.  
 
Johanna tuntee ihan pikkiriikkisen ihastusta Nino Alppilaan, vain nimen vuoksi. Kun Alppila lähettää 
tekstiviestin, niin heti nimen nähtyään Johanna kiihottuu. Tekstiviesteissähän ei näe lähettäjän kuvaa 
eli helposti mielikuvitus tuottaa superseksikkään jätkän mielikuvan.  
 
Keväällä Erkki Laajamies ja hänen henkilökohtainen avustajansa, tukevahko musta pehkotukkainen 
Joonas päättivät tilata avustajarobotin Forssan avusta, jotta Erkki ja tämän kihlattunsa Pedra Ollipoeg 
voisivat enemmän olla kaksistaan. Parisuhteessahan ei aina tarvita kolmatta pyörää. Avustajarobotti 
olisi kätevä, jonka voisi räätälöidä omien tarpeiden mukaan.  
Monesti Erkki on itse mielessään pohtinut, jos Pedra olisi se oikea, muttei uskalla ja kykene lopettaa 
suhdetta, kun silloin tyttöystävä aloittaisi hirveän metakan; pillittäisi ja riehuisi. Erkkiä vituttaa, kun 
Pedran narsististen temppuilujen takia eivät voi tulla kylään kavereiden luokse. Varsinkin Ninon 
vanhemmat ovat kieltäneet veljeilemästä Pedran kanssa. Tämä sen jälkeen, kun muutama vuosi sitten 
kaupunkifestivaaleilla Pedra oli ollut lähellä lyödä Johannaa. Viime hetkellä Johanna ehti väistää, 
jolloin Pedran nyrkki osui Erkkiä ohimoon. Sitten Pedra syytti Johannaa Erkin mukiloinnista mutta 
onneksi Nino oli silminnäkijänä. Silloin Johanna ja Nino yrittivät tehdä rikosilmoituksen Pedrasta mutta 
turhaan. Poliisilla ei ollut resursseja alkaa tutkia tapausta. Heti, kun Ninon vanhemmat olivat kuulleet 
asiasta, niin he kielsivät poikaansa veljeilemästä Pedran kanssa.  
Erkki on kusessa tyttöystävänsä kanssa, kun itse on erittäin nössö ja saamaton nahjus. Erkki ei edes 
kykene puhumaan selkeästi vaan änkyttää tyyliin; Sitten se ja se on… mikä se nyt olikaan, olikaan, 
juu, se oli se… Tämän takia kuuntelija kyllästyy odottamaan itse asiaa.  
Ulkonäön perusteella Erkki Laajamies on erittäin komea niin, että myös Johanna helposti kiihottuu 
hänestä. Johannasta Erkki Polkkaräme on komeampi ja pornomaisempi kuin Laajamies.  
 
Eräänä kevätpäivänä Erkki ja Joonas menivät Forssan apuun avustajarobotti ostoksille. Robotti 
maksaa tuhansia euroja mutta toimintarajoitteisille Insurance Cash subventoi apuvälineostoksia. 
Erkillähän on vaikea narkolepsia sekä kognitiivinen toimintarajoite. 
 
Samana iltana Erkki kutsui tyttöystävänsä katsomaan uutta avustajarobottia. He asuvat erillään. Erkki 
asuu Hietalan Lekkeritorpantiellä ja Pedra asuu Kaarlontien ryhmäasuntolassa.  
 
Pahaa-aavistamaton Pedra painoi päänsä kohti avustajarobottia, jotta kuulisi koneiston hyrinän. 
Yhtäkkiä robotin kädet tarttuivat lujasti Pedraa kurkusta ja kuristi hänet kuoliaaksi. Tämä järkytti Erkkiä 
ja Joonasta. Erkki alkoi itkeä hysteerisesti. Joonas yritti elvyttää lattialla makaavaa Pedraa mutta 
turhaan. Robotti oli kuristanut tämän kovalla metallisella kourallaan.  
Sitten Joonas soitti ambulanssin, joka saapui nopeasti paikalle mutta Pedran henkeä ei onnistuttu 
pelastaa. Ambulanssihoitajat hälyttivät poliisit paikalle, kun oli sattunut kuoleman tapaus.  
Poliisi totesi, että kyseessä on onnettomuus eikä rikosta ole tapahtunut. Poliisi otti robotin mukaansa 
tutkittavaksi.  
Tutkimuksista tulee vaikeaa, kun robotin tietopankki on vahvasti salattu. Salasanaa on mahdoton 
arvata, kun ei tiedä onko siinä kirjaimia ja numeroita vai molempia. Salasanan tietää vain yksi henkilö; 
Johanna Kivinen.  
 
Seuraavaksi, kun Johanna oli Forssan avussa, niin ohjaajat kertoivat tapahtuneesta, että 
avustajarobottien myynti keskeytetään ohjelmointivirheen takia.  
Johanna arvasi, että mistä on kysymys. Hänhän oli salaa ohjelmoinut robotteihin tekoäly algoritmeihin, 
että Pedra Ollipoeg on paha ihminen, jonka pitää kuristaa kuoliaaksi. Lisäksi Johanna oli tallentanut 
robottiin Pedran valokuvan. Algoritmin Johanna salasi vahvasti salasanalla 
jamestuttajajoonastuttaajohannaa10. Tätä on lähes mahdoton arvata, kun Johanna ei tapaa 
työpaikalla höpistä suosikkiserkuistaan.  
Tietenkään Johanna ei tunnusta ohjaajille, että hän on kaiken tämän takana. Tästä se soppa syntyisi, 
ajatteli Johanna. Hän huokasi helpotuksesta, kun vihdoinkin on eliminoinut sen paska narsistipimun. 



Häntä myös ilahduttaa, kun vahingossa tappoi ryssän mulkun. Lisää ruumiita Johanna ei enää halua 
tuottaa.  
Joskus hän on pohtinut Tatjanan murhaamisesta mutta se saa jäädä tekemättä. Kyllä flirttiperse saa 
elää, kun tällä on myös hauskojakin letkauksia ja pitää kovasti minun tarinoistani, kuten Johanna itse 
mielessään ajattelee. 
 
Pedran kuoleman takia Erkki Laajamies järkyttyi kovasti ja joutui käydä terapiassa. Muutaman 
kuukauden kuluttua hän pystyi jo ajatella loogisesti, että nyt on helpompaa, kun voi kutsua 
työkavereita synttärijuhlille ilman, että Pedra pakkautuisi mukaan. Tätä ajatusta Joonas toppuuttelee, 
ettei noin saa ajatella. Erkki päätti olla sinkkuna, kun vihdoinkin on rauhallista. Hän alkoi useammin 
käydä keilaamassa, kun Nino ja Uuno alkoivat häntä houkutella. Pikkuhiljaa Erkki Laajamies tuli melko 
hyväksi keilailussa tosin paljon huteja mutta kuitenkin ihan hyvät tulokset.  
 
Johannalla on monesti käynyt mielessä iskeä Erkki Laajamies nyt, kun tämä on sinkku mutta sitä hän 
ei tee, sillä jätkähän on toimintarajoitteinen ja ärsyttävä vetelys. Ulkonäön perusteella jätkä olisi 
mukava panopuu, kuten Johanna tapaa itse mielessään ajatella. Hän myös unelmoi Laajamiehen 
kaimasta, Polkkarämeestä mutta tämäkin on toimintarajoitteinen ja liian impulsiivinen.  
Johanna on kuullut Elmolta ja Minealta, että Erkki Polkkaräme on soittanut Minealle keskellä yötä, 
ilmeisesti tätä oli niin kovasti tehnyt mieli seinäjokelaista pillua. Minea ei halua parisuhteeseen 
toimintarajoitteisten kanssa. Juuri samasta syystä hän torjuu myös Elmon lähentelyt mutta kuitenkin 
haluaa olla kaveri kaveripohjalta.   
 
Kesällä 3016 Johanna työkavereineen eivät käyneet Jussi Vares Parkin huvipuistossa. Syitä on monia 
kuten esimerkiksi Uunon vieraillut siskon luona Helsingissä. Sitä Elmon on vaikea käsittää, että miksi 
Uuno ja Johanna usein haluavat olla vanhempiensa seurassa. Tosin Johanna on enemmän Elmon 
seurassa kuin Uuno. Johanna kadehtii Uunon kykyä kieltäytyä Elmon ehdotuksista. Johanna ei 
kykene joka kerta kieltäytyä, kun pelkää Brexitiä.  
 
Toinen syy huvipuistoretken väliin jääntiin on koko seurueen huono rahatilanne. Ainoastaan 
Johannalla olisi vara mutta Elmon ja Ninon saldo ei riittäisi. Jussi Vares Parkin sisäänpääsymaksu on 
hyvin kallis ja sitten vielä laitepassit. Mitä isompi laitepassi, sitä useammassa laitteessa voi käydä.  
 
Tänä kesällä Johanna ei pysty lukemaan lukulaiteromaaneja parvekkeella aurinkoa ottaen koska talon 
maalausurakka alkoi. Koko kesäloman ajan talon ympärillä oli rakennustellinki suojaverkkoineen. 
Pahimmillaan ikkunoiden edessä oli suojamuovit niin, ettei nähnyt ulos eikä voinut avata ikkunoita.  
B-rapun kyylä, Pertti, päivittäin valitti samassa rapussa asuvalle Kari Laaksokivelle, että on todella 
rankkaa, kun ikkunoita ei voi avata. Karia ottaa pattiin, suorastaan vituttaa tämä nalkuttava ukon 
kyrpä. Lisäksi Pertti tapaa inistä Karille, että Johanna tapaa kääntää paperinkeräysroskiksen 
kävelykäytävälle päin. Johannan mielestä roskiksen tulisi olla leveämpi luukku taloon päin, jotta 
jätepaperia olisi helpompi laittaa. Taloyhtiö on erehdyksissä liimannut roskiksen kanteen ja kylkeen 
ohje-etiketin. Joka kerta, kun tämä vanha kyylä tulee ulos, niin hän kääntää roskiksen niin, että 
pienempi luukku on talolle päin. Eräällä yöllä, Johanna pukeutui kylpytakkiin ja kävi kääntämässä 
roskiksen uudelleen toisin päin ja nopeasti repäisi pois ohje-etiketin, ettei kyylä vetoaisi siihen.  
Tästä huolimatta Pertti vaan jaksaa kääntää roskista mukaan väärin päin, ainakin Johannan mielestä. 
Tästä tuli nopeasti pakkomielle. Päivää ennen tiistaita Johanna antaa lehtiroskiksen olla väärin päin, 
ettei vain kyylä menisi keuhkoamaan isälle, joka menee siivoamaan. Tämä tarkoittaisi sotatunnelmaa 
Siivekkääntiellä. Onneksi Pertti ei niin pitkälle mene. Ehkä hän ei tunnista Anttia, vaikka muutaman 
kerran on nähnyt tämän Johannan seurassa.  
Tätä nykyään Antti siivoaa tyttären asunnon joka toinen tiistai. Sunnuntaisin vanhempiensa luota 
lähtiessä Johanna tapaa vitsailla, että jos tiistai-iltapäivällä ei tuoksuisi puhtaalta, niin silloin pitänee 
itse siivota. Isä tapaa sanoa, että hän käy siivoamassa, jos olo sallisi.   
 
Nyt kesällä Johannaa stressasi, kun vuokrattu pysäköintipaikka talon toisessa päädyssä oli 
väliaikaisesti poiskäytöstä, jotta rakennusmiehet pystyivät liikkumaan talon ympärillä.  
Kaikki talon autoilijat saivat taloyhtiö Novaraxalta pysäköintikortin, jotta voi pysäköidä ilmaiseksi 
matkakeskuksen parkkipaikalla. Ihan hyvä juttu, jotta saisi enemmän liikuntaa, ajatteli Johanna mutta 
matkakeskuksen perimmäinen pysäköintialue tahtoo olla täynnä. Johannaa stressasi se, jos Elmo 
saisi päähänsä jotain tekemistä, jolloin menettäisi parkkipaikan.  
Junaratasillan toisella puolella, Hämelehdon puolella, on yleensä paljon vapaita pysäköintipaikkoja 
mutta nehän ovat kauempana Johannan talolta mutta toisaalta silloinhan saisi enemmän liikuntaa, 



vatuloi stressaantunut Johanna. Hänen stressitilansa johtunee kohonneesta verenpaineesta, josta hän 
ei tiedä mitään. Isällä ja äidillä on verenpainemittari mutta sitä tytär vierastaa.   
Johannan mielestä verenpainemittari on kuoleman ennustus; ajatella jos verenpaine olisi maksimissa 
niin, että joutuisi hakeutumaan lääkäriin. Verenpainelääkkeitäkin hän kammoksuu, kun on jostain 
lukenut, että ne saattavat aiheuttaa huimausta. Miten sitten kävisi autolla ajamisen ja miten selittäisi 
Elmolle, kuten hän tapaa stressi vatuloida. Kaverihan ei pidä sairausjutuista, tapaa Johanna pohtia.  
 
Tänä kesällä ei myöskään tullut uimarantakeikkaa Kantinsannan uimarannalle juuri 
pysäköintipaikkarumban takia ja toiseksi Ninon vanhempien kyyditsemiskiellosta Forssan ulkopuolelle, 
vaikka Kantinsanta sijaitsee Forssan kunnan puolella mutta kuitenkin keskustaajaman ulkopuolella.  
 
Julin puolivälissä Johanna varasi jälleen Sassnitzin risteilyn samalle viikonlopulle kuin 
kaupunkifestivaali. Three Town Bus Travels matkatoimisto mutta perui tilatun matkan koska oli liian 
vähän matkustajia. Ilmeisesti matkatoimiston loppulaskenta on alkamassa.  Johannaa otti pattiin, kun 
jälleen joutuu olemaan seuraneitinä kaupunkifestari hapatukselle. Sama juttu viime kesällä. Silloin 
matkan pystyi siirtää kuun lopulle mutta pahaksi onneksi juuri silloin Johannalle pukkasi 
kurkkutulehdus ja iltakuumeilu.  
Onneksi tällä kertaa hän isän kanssa oli ottanut matkavakuutuksen niin, että sai rahat takaisin. Sitten 
varattiin toisen matkatoimiston kautta Sassnitzin risteilyn. Kyllä risteilemään pääsisi ilman 
matkatoimistojakin mutta silloin meriaamiaisen joutuisi erikseen kustantaa.  
 
Johanna ja Antti löysivät jokioislaisen Reissumaakarit matkatoimiston, jolla on halvempia Sassnitzin 
risteilypaketteja.  
Harmi vaan, kun matkoja ei ollut samalle viikonlopulle kuin Forssa Days kaupunkifestivaalit mutta 
parempi myöhään kuin ei koskaan. Varattiin risteily kuun lopulle. Tietenkin Johannaa alkoi jännittää, 
jos taas sairastuisi. Se vaara olisi, kun ensin pitää tunkea kaupunkifestivaalin tungoksessa yskivien ja 
pärskivien ihmisten seassa. Tämän hän sanoi Elmolle, joka tuhahti: ”Ei pidä sanoa noin tai muuten 
sairastuu!” ja puisteli tavalliseen tapaansa päätään.  
 
Johannan on puolipakotettu festivaalihapatukseen, jotta Elmo pysyisi hyvällä tuulella. Silti tämä tahtoo 
ärsyyntyä, kun aina jossain vaiheessa Johanna sattuu valittamaan väsyneitä jalkojaan. Samaan 
syntiin sortuu myös Nino. Välillä Elmo ja Minea vitsailevat, että ensi kerraksi pitänee hankkia 
Johannalle ja Ninolle pyörätuoli tai rollaattori. Tästä on tullut vakiovitsailua, sisäpiirihuumoria.  
Voimalatalon pääsisäänkäynnin yhteydessä on varapyörätuoleja siltä varalta, jos rullatuoli Aatujen 
tuolit rikkoontuisivat niin, he voisivat lainata varatuolia.  
 
Jos Johanna sanoisi, ettei halua kaupunkifestareille, niin silloin Elmo tapaa tuhahtaa, ettei pidä olla 
noin paljon äidinhelmoissa ja tapaa sanoa, ettei Johanna tee mitään erikoista kotona. Johannaa 
harmittaa, kun on tullut liikaa kerrottua vapaa-aika puuhistaan.  
Kun Minea on läsnä, niin hän tapaa vitsailla, että kotona Johanna vain runkkaisi leikkisetiensä kanssa.  
Johanna, Elmo ja Minea ovat tehneet Net-Galleryn chattiin ryhmächatin nimeltä Leffailta, jotta olisi 
helpompi suunnitella tulevia filmi-iltoja. Lisäksi ryhmä Chatissa he kertovat toisilleen härskejä vitsejä ja 
näyttävät toisilleen tuhmia alatyylisiä kuvia. Pimppi- ja munakuvia ei pysty laittaa Net-Galleryn 
profiilisivuille koska silloin tekoäly algoritmi reagoisi ja asettaisi vuorokauden käyttöeston. Tätä moni 
imettävä nainen on valittanut, kun myös imetyskuvia sensuroidaan. Tekoäly ei kykene erottamaan 
lasten imetyksiä pornosta.  
Johanna on luonut Net-Galleryyn vitsiryhmän nimeltä Huumorirakko, jonne liittyivät Elmo, Minea, 
Viktoria, Matleena Joonala sekä Anton-Kari. Jonkin aikaa ryhmässä oli mestarikuvaaja Sirkka mutta, 
kun tämä oli alkanut irvailla, että ryhmä pitäisi ilmiantaa, kun siellä on liikaa ruokottomia vitsejä, niinpä 
Johanna poisti hänet jäsenlistalta, ettei vain tämä ilmiantaisi.  
Esa Paddington oli jonkin aikaa, kunnes tämän sometililtä alkoi ilmestyä roskaposti trollauksia, niinpä 
Johanna poisti hänetkin. Johanna on varma, ettei Esa ole kirjoittanut roskapostipostauksia vaan 
ilmeisesti tämän sometili on kaapattu. Se mahdollisuus on olemassa, kun tämä tapaa jakaa kaiken 
moista roskaa omalle Net-Gallery sivulleen sekä tekee epäilyttäviä nettitestejä. Samaan syyllistyy 
myös monet muutkin kuten Anton-Kari, Frida ja Kakadu.  
Kerran opintopiirissä Sirkka Kallela otti esille nettitestien vaarat mutta tämä ei uponnut Anton-Kariin. 
Siitä on ilmeisesti tullut tapa, samanlainen tapa kuin Johannan lehtiroskiksen kääntäminen. Johanna 
ei kuitenkaan syyllisty nettiroskien levitykseen vaan ainoastaan kääntelee paperinkeräyspönttöä.  
 
Johanna kadehtii Uunoa, kun tämä ei ole ottanut tavaksi käydä kaupunkifestivaalilla. Ehkä 



aatelissukuisille Kiukuille tällaiset festarit ovat liian kansallisia. Uuno mieluummin on isän ja äidin 
kanssa mökillä, joka sijaitsee jossain päin Pohjois-Hämettä.  
Mökin olohuoneen seinällä komeilee sukuvaakuna, jossa on iso W-kirjain. Antero ja Lulu ovat saaneet 
selville, että suvulla on yhteyksiä Wreden aatelissukuun. Vredehän tarkoittaa kiukkua, kuten isä Antero 
on selittänyt pojalleen.  
 
Forssa Days kaupunkifestivaaleilla Johanna joutui jälleen kävellä Elmon ja Ninon vanavedessä. Välillä 
Minea käy seurassa, jotta tekisi Elmon iloiseksi ja kuulisi Johannan hassuja kommentteja. Välillä neiti 
Kaaninen on Viktorian ja Matlenan seurassa, kun nämä ovat virallisesti tietokannoilla 
normaalirajoitteisia. Tätä sivistynyt Minea ei sano ääneen, ei ainakaan Elmolle, Johannalle ja Ninolle. 
Ehkä Johanna ymmärtäisi mutta Elmo saattaisi vetäistä herneen nenäänsä.  
 
Tänä kesällä he söivät Thai-ravintolassa, aivan Forssan uuden keskustan ytimessä, Yhdyskadulla. 
Kivijalkaravintola koska tänä vuonna ei ollutkaan Thai-kojua Rantakadulla.  
 
Forssassa on useita Thai-ravintoloita, joista uusin, on Jasmine Fastfood Jätkänkadulla, Europoweria 
vastapäätä. Tämän thaimaalaisen pikaruokalan omistaja, nuori kissamaisen suloinen Jasmine tapaa 
aggressiivisesti mainostaa yritystään Net-Galleryssa ja lähettelee kaveripyyntöjä kaikille forssalaisille 
käyttäjille. Sitten lähettelee kutsuja firmansa somen mainossivulle. Näköjään Jasminella on 
pakonomainen tarve saada paljon asiakkaita.  
 
Samaan aikaan, kun Johanna kavereineen aterioivat Yhdyskadun Thai-ravintolassa, niin Antti ja Anna 
söivät vastapäisessä Thai-ravintolassa. Kun myöhemmin Johanna oli kuullut tämän, niin hänellä kävi 
vilunväre selkäpiissä, jos isä ja äiti olisivat sattuneet tulemaan samaan ravintolaan. Ehkä kaverit 
olisivat menneet läpättämään seksijuttuja. Tuskinpa näin tapahtuisi mutta Johannalla on vilkas 
mielikuvitus ja kuvittelee kaiken moista, yksinkertaisesti stressaa asioista, joita ei ole edes tapahtunut. 
Tämä vain silmälasirumban takia, vaikka viime vuosina hän onkin jonkin verran käyttänyt rillejä 
vanhempiensa luona televisiota katsoessa. Varsinkin, kun katsotaan kainuulaiselta Nelkulta 
tietokilpailuohjelmaa, niin Johannan on pakko laittaa lasit päähänsä, jotta näkisi kysymykset.  
Serkkupojan lakkiaisissa hän oli silmälasit päässä kuin isot naiset mutta yhä hänellä on hitunen 
silmälasirumbaa. Se on vain tottumuskysymys.  
Kotona Johanna on tottunut olla rillit päässä silloin kun on leffailta. Silloin silmälaseja ei voi poistaa tai 
muuten Elmo tuhahtaisi. Sama juttu myös kaupunkifestarilla.  
Talvella Johanna kävi optikolla näkötarkastuksessa. Silmälääkärille hän ei halua mennä, kun siellä 
laitetaan silmätippoja eli kaikki menee muutamaksi tunniksi sumuiseksi. Yhden kerran hänelle on 
laitettu näöntarkastuksen yhteydessä silmätippoja ja tämä tapahtui Kuopiossa asuessa. Silloin hän oli 
äidin seurassa. Sinä päivänä oli aurinkoista ja valkoinen maa eli oli erityisen työlästä.  
Optikot eivät käytä tippoja. Siellä on toinen inhottava metodi; paineilmatutkimus. Tämä aiheuttaa 
silmänräpäysrefleksin. Optikko määräsi uudet silmälasit uusine vahvuuksineen. Silmälasitarjouksena 
sai kaupan päälle vahvuuksilla olevat aurinkolasit.  
Nyt kesällä kaupungilla Johanna käyttää juuri vahvuuksilla olevia aurinkolaseja eli ne auttavat häntä 
pääsemään irti silmälasirumbasta.  
Siivekkääntiellä aurinkoa ottaen hän käyttää tätä nykyään vahvuuksilla olevia aurinkolaseja eli hyvä 
lääke silmälasi- ja läskirumbaan.  
Läskirumba on jo historiaa. Johanna kykenee olla ilman paitaa vanhempiensa edessä. Auringon oton 
jälkeen ennen kuin lähtee kotiin, niin hän kykenee olla yläosattomissa. Häntä haluttaisi ajaa autolla 
ilman paitaa, muttei uskalla. Ajatella jos poliisi näkisi ja sitten saisi syytteen epäsiveettömästä 
käytöksestä, vaikka moni muu nainen tapaa kesähelteellä ajaa autolla rinnat paljaina.  Tämäkin on 
kummallinen päähän pinttymä.  
 
Lauantai alkuillalla Johanna onnistui sen verran, että sanoi selkeästi Elmolle, että hän lähtee 
saunomaan, kun on jo nähnyt festarialueen eikä ole mitään erikoisia esiintyjiä. Elmokaan ei 
erityisemmin tuhahtanut, sillä hän ei haluaisi olla hapan tälle kiltille naiselle. Jollain tasolla hän tykkää 
Johannasta, muttei kuitenkaan halua tästä akkaa. Syynä on tietenkin blondin stressaaminen.  
Kaupunkifestareilla on työlästä kävellä, varsinkin illalla, kun tungoksessa on paljon kännikaloja. Välillä 
pitää odottaa, kun Elmo rupattelee tuttujen kanssa.  
Ninon suhteen on paljon helpompaa nyt, kun robotti tappoi Pedran. Tästä Johanna ei tietenkään 
ääneen ilakoi. Tuskin kaverit ymmärtäisivät toisen kuolemalla riemuitsemista, vaikka myös Elmo vihasi 
Pedraa. Ninolla oli sekalaisia tunteita Pedra-vainaata kohtaan. Hän puoleksi inhosi ja puoleksi tykkäsi 



koska haluaa olla hyvä ystävä Erkki Laajamiehelle. Erkki on alkanut toipua kihlattunsa kuolemasta. 
Hän on hiffannut, että nyt on helpompi hengittää, kun toinen ei ole määräilemässä.  
 
 
Kuun viimeisellä viikonloppuna oli Sassnitzin risteily. Tällä kertaa Johannaa lykästi eikä sairastunut. 
Tämä oli ensimmäinen kerta toisen matkatoimiston kautta. Sai valita bussin vai luotijunan väliltä. 
Johanna valitsi junan koska näin on nopeampi ja enemmän tilaa.  
Molemmat, bussi ja juna lähtee Forssan ja Jokioisten matkakeskuksilta.  
Vastikään Hangon Brand Linen satamaa on uudistettu; uusi uljas terminaali on sataman juna-aseman 
välissä niin, ettei enää tarvitse pitkästi kävellä jalkamiesten ramppia pitkin alukseen.  
 
Junassa matkalla Hankoon Johanna huomasi luokkakaveri Christian Uridiumin, joka oli menossa 
ostoksille Hankoon. Hän yöpyy satamassa olevassa Brand Line hotellissa.  
Johanna on monesti nähnyt jäbää Vaihtoehtoryhmässä. Yhä jätkä on hyvin hiljainen, muttei enää 
luurankomaisen laiha vaan lihonut muodottomaksi.  
 
Tällä kertaa katamaraani oli Baltican sisaralus Jet Nordica. Joka kerta risteilyllä Johanna menee 
kannelle, kun alus käy Visbyssä paitsi silloin, kun Karolus ja Tiina olivat mukana. Johanna ei voi 
käsittää, että miksi Karolus alkoi pillittää, kun alus käväisi Visbyssä. Hän antoi selitykseksi kaipuun 
gotlantilaiskavereihin. Silloin huomattavasti väheni Johannan lemmentunteet Karolukseen, kun tästä 
kuoriutui tursake. Nyt on paljon helpompi yksin risteillä.  
Perillä Sassnitzissä hän tapaa jälleen kaksoisolentonsa. Nyt hän aikoo kertoa syksyn tapahtumista. 
Rahanhakua ei parane kertoa sähköisissä viestimissä koska silloin on suuri vaara, että liittovaltion 
tiedustelupalvelu saisi tietää. Ei koskaan voi tietää, että milloin puheluita tai nettiliikennettä 
salakuunneltaisiin, ajatteli Johanna samalla, kun istui Jet Nordican diskossa katsoen karaokea. 
Parhaimmat esitykset hän filmaa takkipuhelimellaan livenä, joka myös tallentuu kesälomamappiin 
3016. Välillä hän katsoo Stenig Playstä, kun Jessica Live-filmaa Jet Symphonylla, joka on Jet Melodyn 
sisaralus.  
 
Aamulla, kun kiireisimmät ovat poistuneet aluksesta, niin Johanna astui maihin. Hän meni Ystadin 
terminaalille odottamaan Jessicaa. Pian tämä tulikin ja sitten naiset halailivat ja syleilivät toisiaan 
pitkään. Sitten he lähtivät talsimaan käsikkäin kohti bulevardia ja kävelivät kohti etelää. Puistokadun 
eteläpäässä on Pohjois-Saksan merkittävin juutalaisteatteri. Teatterin julkisivu on pyöristetty, ihan kuin 
valtava UFO tai lasinen kakkulautanen. Naiset katsoivat teatterin julkisivun mainosruutuja, joista näkee 
tämän hetken esitykset. Parhaillaan on Euroopan hauskin komedia nimeltä Ein Mann namens Ruben, 
joka kertoo tiukkapipoisesta rivitalossa asuvasta Rubenista. Näytelmästä on myös elokuvaversio.  
Sitten nämä kaksi samannäköistä naista lähtivät talsimaan kohti kauppakeskus Kampfia.  
Kampfin apteekista Johanna ja Jessica ostavat itselleen sekä vanhemmilleen flunssalääke 
Germanrexiä. Johanna osti äidille käsivoidetta, jota ei ole Forssan apteekeissa.  
He huomasivat, ettei enää ole Anderssonin tavarataloa. Tilat ovat remontissa. Jessica kertoi, että 
myös Tvåstadin Andersson on lopetettu. Johanna sanoi, että Suomessa vastaavanlainen tavaratalo 
on nimeltä Ollikainen ja siellä on sikakallista eli on vain ajankysymys, milloin Ollikainenkin menee 
konkurssiin. Sitten he kävivät kirjakaupassa ostamassa lukulaitekirjoja matkamuistoksi. Johanna osti 
Euroopan suosituimman kulttihuumorikirjailija Julia Burgin Narkkarihullun päiväkirjan, lukulaitekirjan 
tekstin saa kaikilla liittovaltion virallisilla kielillä, joiden joukossa myös suomi.  
 
Sitten he menevät matkakeskukselle syömään lihapiirakat Bahnhof Wurstissa, kuten muinakin kesinä.  
Syödessä he keskustelivat kuulumisista. Johanna kertoi rahojen hakuoperaatiosta, jolloin vahingossa 
mulkero ja tämän tyttöystävä menehtyivät, kun etälamauttimen säde osui suoraan sydämeen. Jessie 
kauhistui mutta sitten totesi: ”Worry but now the shit boot was able to taste his own medicine!”, johon 
Johanna: ”Juu, It has fucked up so much that it's not worth mourning!” sitten Johanna kysyi, että miten 
niin Shit Boots, mikä se on. Jessica sanoi, että hän käänsi englanniksi skandinaavisen sanan 
Skitstövel eli typerys. Johanna ymmärsi, että Skitstövelin täytynee tarkoittaa samaa kuin mulkero.  
Sitten Johanna kertoi toisen kuoleman tapauksen, jolloin avustajarobotti oli tappanut erään narsisti 
pimun. Ilmeisesti minun salaa ohjelmoitu algoritmi. Jessica kehui kaksoisolentoaan narsistien 
eliminoimisesta. Johanna huokasi helpotuksesta, kun Jessie on samalla aaltopituudella eikä alkanut 
moralisoimaan. Sitten Jessica kertoi hiljaisella äänellä, että jo syksyllä 3008 oli murhannut 
hyväksikäyttäjä narsisti paskiaisen nimeltä Waliczek eikä joutunut kiinni, kun onnistui kiistää kaiken ja 
ennen kaikkea välttää johtolangat. Johanna kehui kaksoisolentoaan: ”Well done! Minä en kerro 
kenellekään.” ja antoi pusun Jessican poskelle.  



Myös tämä kehui Johannaa rohkeaksi ja lupasi pysyä hiljaa rahojen haku operaatiosta ja lopuksi antoi 
pusun takaisin. Johanna ja Jessica ovat löytäneet sielunkumppanin, johon voi täydellisesti luottaa. 
Heistä kummallakaan ei ole sydäntä pettää toistensa luottamusta.  
 
Syönnin jälkeen he lähtivät talsimaan takaisin kauppatorille päin. Kauppatorilla he tavalliseen 
tapaansa joivat munkkipossukahvit. Sitten kävivät Pepsodent Palacessa ostamassa halpoja 
hammastahnoja.  
Terminaaleille mennessä he katsoivat kauppahallin takana, sisäpihalla, olevaa luksusravintolaa, jolla 
on hassu nimi; Restaurant Deutsch Teufel. Ravintolasta naiset ovat nähneet ATV3-dokumentin.  
Ravintolan perustajina on muutama saksalaiskokki, jotka pyrkivät tekemään tavallista saksalaista 
kotiruokaa hienossa ympäristössä.  
Molemmat naiset kuvasivat ravintolan ovea, jonka he laittavat Net-Galleryyn, jotta somekaverit 
näkisivät hassunimisen ravintolan.  
 
Sitten he menivät Ystadin terminaaliin, jossa he rupattelivat hetkisen. Lopuksi he suutelivat hyvästit ja 
Jessica meni Jet Symphonyyn. Johanna lähti talsimaan viereiseen Hangon terminaaliin ja sitten  
Jet Nordicaan. Jalat ovat ihan väsyneet, kun on hellepäivä. Hytistä he kommunikoivat takkipuhelimilla. 
He molemmat pohtivat kuumeisesti, jos muuttaisivat yhteen mutta kumman luokse? He molemmat 
ovat yhtä ujoja eli eivät kykene ottaa ensi askeleita.  
 
Augustin toisella viikolla alkoi työt. Maanantaina Johanna jatkoi ulkoisessa ryhmässä Skientologikirkon 
second-handissa. Seuraavana päivänä hän on Forssan avussa, jossa hänelle valkeni, että sattui pieni 
moka eli tuli viikkoa aikaisemmin töihin. Hän oli merkinnyt työpaikan kesälomalistaan tämän viikon 
vapaaksi. Tietenkin tämä harmitti mutta sinänsä se ei mitään haittaa.  
Anton-Kari ja Simo olivat kesälomalla. Ainoastaan Kullervo oli töissä ja lohdutti, että Johanna on silti 
tervetullut töihin. Yksi asia tuntui hyvältä; flirttiperse on vielä kesälomalla eli ei tarvinnut katsoa tämän 
pärstää. Tatjana aloittaa työt Augustin puolivälissä.  
 
Enää Johanna ei tunne mustasukkaisuutta, kun Tatjana pelleilee Elmon kanssa mutta senkin edestä 
mustasukkaisuus jyllää, kun tämä flirttiperse kujeilee Uunolle.   
Uuno kohteliaisuuttaan on suvaitsevainen, vaikka itse asiassa inhoaa neiti Niilolaa. Harmi vaan, kun 
Johanna ei sitä tiedä. Jos tietäisi, niin silloin hän voisi ottaa rennommin. Uuno on kasvatettu pitämään 
mölyt mahassa eikä hauku toisia ihmisiä. Elmo tapaa diskreetisti tekstiviestitse keventää sydäntään 
Johannalle, johon tämä luottaa eniten. Ihan muutaman kerran Uunokin on kertonut luottamuksellisesti 
Johannalle joidenkin työkavereiden ärsyttäviä piirteitä. Hän on jopa kutsunut Elmoa lapselliseksi 
koheltajaksi, joka sinänsä pitääkin paikkansa. Sitä ei missään nimessä pidä sanoa Elmolle tai muuten 
tämä hurjistuu.  
 
Alkusyksystä Johannaa jännitti, jos Elmo pakottaisi hänet osallistumaan Ninon rapujuhlille.  
Johanna on kyllästynyt lapselliseen Nino kolmoseen. Johannaa surettaa, kun mulkerolla on seksikäs 
etunimi. Tätä hän ei sano ääneen.  
 
Tänä vuonna Nino Backman on palannut takaisin Radio Poolialle, nimittäin hän ja Anne Furu alkoivat 
juontaa radioaseman arki-iltapäivän säpinäohjelmaa, jossa on muun muassa suosittu mysteeriääni.  
Tästä Nino on kirjoittanut omalla Net-Gallery sivullaan, jotta mahdollisimman moni kuuntelisi.  
Mikä parasta, muutama vuosi sitten radioasema alkoi jälleen kuulua koko maailman netissä niin, että 
myös innokkain Nino-fani Johanna pystyy kuunnella ja myös kuunteleekin.  
 
Septemberin lopulla, torstaina, Johanna tavalliseen tapaan synttärikahvitteli Uunon ja Ninon kanssa, 
tässä järjestyksessä. Ennen keilailua Uunon äiti kyyditsi poikansa Käräjäläntie kahdeksaan, kun 
Uunolla on huono suunnistustaito. Kello kolmen maissa he menivät torille kohtaamaan Nino, kun tämä 
ei ole tottunut yksin kävellä keskustan läpi Jokiylänne areenalle, jossa keilahalli sijaitsee. Johanna 
kantoi raskasta keilalaukkua. Uunon ja Ninon keilavälineet on keilahallin vuokrakaapissa.  
Keilailun jälkeen Johanna kahvitteli Ninon kanssa.  
Johanna näytti netistä huvipuistokuvia Jussi Vares Parkista sekä Kainuun Tiia Parkista.  
 
Johanna haluaisi Uunosta ukon ja tarjota tälle sulojaan mutta harmi vaan, kun jätkän naismaiset 
piirteet häiritsevät vaikka Johanna on rakastunut Jessicaan. Johanna ja Jessica eivät näe toisiaan 
naisina vaan seksuaalisina ihmisinä.  



Johannaa häiritsee Uunossa se, kun tämän kanssa ei voi ottaa alkoholipitoisia juomia koska hän on 
säikähtänyt lapsuudenaikaista narkolepsiaa, että se saattaisi palata takaisin, jos joisi viinaa.  
 
Johannaa kiihottaa Nino vain nimen vuoksi, muuten jätkä on täystursake ja erittäin lapsellinen, joka 
yhtäkkiä saattaa alkaa tyttömäisesti kikattaa ja hassutella. Tästä Elmokin on monesti Johannalle 
päivitellyt. Myös Elmolla on omat lapselliset ja tiukkapipoiset piirteet. Johanna ei enää ole rakastunut 
Elmoon vaan ainoastaan haluaa olla kaveri kaveripohjalta, mutta senkin edestä on kiintynyt 
kaksoisolento Jessicaan.  
 
Johanna on kaverillisesti kiintynyt herra Yrjölään eikä uskalla vastata kieltävästi tämän ehdotuksille 
koska silloin jätkä alkaa esittää kysymyksiä, että miksei käy ja alkaa kutsua Johannaa ikäväksi 
ihmiseksi. Elmolle on tullut paha tapa pummata kyytejä heti, kun haluaa mennä jonnekin. Hän 
kuitenkin pyrkii oma-aloitteisesti maksamaan kyydin eikä halua olla samanlainen mulkero kuin Anatoli-
vainaa. Elmo ei myöskään siedä minkäänlaista jankutusta eikä jouluonnitteluja useita kertoja. Jos 
hänelle sanoo hyvää joulua töissä ja sitten vielä jouluaattona lähettää joulutekstarin, niin silloin hän 
jättää vastaamatta tai aloittaa hirveän tenttaamisen, että miksi pitää kaksi kertaa onnitella.  
 
Nyt syksyn aikana Elmo on pyytänyt Johannaa Pokemon-kuskiksi, sillä kesästä lähtien hän on alkanut 
pelata uusvanhaa Pokemon Runia, joka muistuttaa Pokemon Go peliä, mutta siinä pitää juosta, jotta 
ehtisi pyydystää Pokemon-hahmoja. Peliä voi pelata myös datakypärän kanssa, jolloin visiirissä näkyy 
Pikachuja ties mitä pelissä vilistää.  
Elmo on hiffannut, että autolla pyydystäminen olisi helpompaa ja pääsisi nopeasti eri kaupunginosiin. 
Hänellä on käytössä epävirallinen fusku Pokemon-kartta, josta näkee eri alueilla olevat hahmot.  
Hän on huomannut, että eniten Pokemoneja esiintyy Vanhassa Forssassa sekä Karhulaakson 
kaupunginosissa, jotka ovat Loimijoen länsipuolella. Johanna ei kykene eikä uskalla kieltäytyä 
ryhtymästä Pokemon-kuskiksi.  
Lähes joka kerta Pokemon-ajelulla Elmo kiroilee takkipuhelimelleen, kun Net-Galleryn viestisovellus 
koko ajan syytää viestejä nettikavereilta. Kun ajaessa Johanna edes vilkaisee hänen päin, niin silloin 
tämä tuhahtaa: ”Vittu, keskity ajamiseen!”, johon Johanna: ”Juu, tiedän, keskityn koko ajan!”, johon 
Elmo tuhahtaa: ”Etkä tiedä ja etkä keskity, kun vahtaat mun tekemisiä!” Tietenkin Johanna helposti 
pahoittaa mielensä tällaisesta, kun on kiltti, että on suostunut Pokemon-kuskiksi ja sitten saa palkaksi 
tuhahteluita.  
 
Net-Galleryn viestisovellusta ei pysty sulkea. Juuri sen vuoksi Johanna ei halua hankkia sovellusta 
vaan käyttää Net-Gallerya takkipuhelimen nettiselaimilla, jonka voi asettaa tietokonetilaan.  
Joku aika sitten Net-Gallery poisti mobiilisovelluksesta Chat-toiminnon, kun tämä someyhtiö lanseerasi 
erillisen viestisovelluksen, jotta voisi helpommin vakoilla käyttäjiään.  
Ne käyttäjät, joilla ei ole erillistä viestisovellusta takkipuhelimissaan, saavat tasaisin väliajoin 
kehotuksia asentaa viestisovellus. Tämä tapahtuu todella härskillä tavalla kavereiden nimissä.  
Kun Johanna chattailee takkipuhelimen selaimen avulla Elmon kanssa, niin väliin someyhtiö työntää 
viestisovellusmainoksia. Joka kerta Elmokin kehottaa Johannaa hankkia viestisovelluksen, jotta some 
lopettaisi spammaamisen. Tätä Johanna pelkää kuin ebolaa, että kaveri hermostuisi ja tekisi Brexitit.   
 
Pokemon-ajelulla Elmo kiroilee kuin miehet autoremontissa ja uhkaa heittää takkipuhelimensa 
Loimijokeen. Välillä hän takoo takkipuhelimensa ohjauspaneelia koelautaan niin, että Johannaa 
hirvittää, jos jompikumpi menisi rikki tai molemmat. Jos kaverin takkipuhelimen ohjauspaneeli vioittuisi 
niin silloin alkaisi kahta kauheampi noituminen ja reuhaaminen. Silloin Johannan tulisi olla hiiren hiljaa 
tai muuten Elmon käsivarsi alkaa uhkaavasti nykiä häneen päin. Jos auton koelauta turmeltuisi, niin 
silloin olisi vaikea saada korvausta. Jätkähän on usein persaukinen. Kuinka Johanna kertoisi 
vanhemmilleen, että koelaudan rikkoja on kahvilanduunari? Silloin Elmo joutuisi huonoon valoon ja 
saisi Anatolin maineen.  
Johanna ei uskalla kehottaa kaveriaan ottaa rauhallisesti koska myös silloin tämä tuhahtaisi, että hän 
keskittyisi ajamiseen. Heti kun tulee pienikin huolimattomuus ajovirhe, niin silloin Elmo alkaa kiroilla: 
”Sulla ei pitäisi olla ajokorttia!” Tämä pahoittaa Johannan mielen koska ajokortin saaminen oli kiven 
alla. Hän toivoo hartaasti, että Elmo hoksaisi, että jatkuva kuskaaminen kohottaa kolarinriskiä mutta 
sitä Yrjölä ei ymmärrä. Hän aina vaan vertaa Johannaa Mineaan, että tämä ajaa lähes joka perjantai 
Seinäjoelta asti. Joskus, kun kaveri on hyvällä tuulella, niin Johanna on ehdottanut tälle, jos tämä 
menisi autokouluun, jotta saisi ajokortin. Johanna yrittää rohkaista Elmoa ottaa ajokortin, että varmasti 
tämä selviäisi teoriakokeesta ja inssiajosta. Elmokin on samaa mieltä, että oma auto olisi hyvä olla, 
jotta voisi olla vanhemmilleen juoppokuskina, kuten hän itse on sanonut Johannalle. Ongelmana on 



rahatilanne; Elmon vanhemmat laittavat viikoittain käyttörahaa hänen tililleen eikä se summa riittäisi 
ajokorttiopintoihin.  
Kylläkin hän yleensä Pokemon-kuskauksista maksaa parikymppiä kyytimaksua, jos hänellä sattuu 
olemaan kahisevaa taskun pohjalla. Jos ei ole, niin hän lupaa maksaa heti seuraavana viikolla ja niin 
myös tekee. Työpaikalla hän yrittää välttää velanmaksua, ettei ohjaaja Markus näkisi ja alkaisi 
saarnata. Velat hän yleensä maksaa seuraavan kyyditsemisen yhteydessä.  
 
 
Silloin tällöin perjantaisin Elmo haluaa syödä irtosalaattia tai täytettyä rieskaa Härkäsen juna-asemalla 
koska siellä on humoristinen rieskaleipuri sekä eniten ohikulkevia junia, joka on balsamia junahullun 
sielulle. Hän toivoo hartaasti, jos ehtisi filmata rinnakkain tulevat luotijunat. Tässä kerran hän missasi 
tällaisen harvinaisen hetken. Silloinkin he olivat syömässä Härkäsen pikaruokalassa ja näkivät 
suuresta panoraamaikkunasta rinnakkain tulevan luotijunan asemalaiturin molemmille puolilla.  
Silloin Yrjölän poika sanoi: ”Vittu, kun en ehtinyt kuvata!” ja katsoi takkipuhelimellaan netistä juna-
aikatauluja. Lähiaikoina ei tulisi samaa tilaisuutta. Harmi, kun Forssan matkakeskuksella ei ole 
risteysratoja, sanoi Elmo.  
 
Härkäsen asemalta menee luotijunia Turkuun, Poriin ja Tampereelle. Turun ja Tampereen kautta 
menee junia Seinäjoelle ja Ouluun. Muutaman kerran Elmo ja Minea ovat yrittäneet turhaan houkutella 
Johannaa Seinäjoelle. Johanna saisi oman yöpymishuoneen Minean isän luota mutta tämä ei ole 
tottunut nukkumaan toisten nurkissa. Tämä selitys ihmetyttää Elmoa, kun joka kesä blondi käy 
Sassnitzin risteilyllä, joka maksaa enemmän kuin junalippu Seinäjoelle. Elmosta Johanna on tosi 
mamis, kun ei kykene yöpymään kavereiden luona. Elmoa myös ihmetyttää, kun koulumatkoillakin 
Johanna on yöpynyt koulukavereiden kanssa. Elmon houkutusoperaatio on melkoista jankutusta, 
vastaavaa tämä itse ei sietäisi.  
 
Härkäsen asemalta junia menee myös Jokioisten keskusasemalle, Forssaan, Riihimäelle ja Helsinkiin, 
jota kautta edelleen Viipuriin ja Pietariin. Johannasta olisi kiva mennä junalla Viipuriin lempimään Nino 
kakkosen kanssa, muttei uskalla; mitä tuumaisi tämän äiti? Ei ehkä mitään, sillä joku aika sitten Nino 
Järvimerkki on eronnut ja asuu yksin Kirstulassa. Ehkä Johannasta ja Ninosta voisi tulla hyvä pari.  
He ovat saman ikäisiä ja silloin tällöin somessa Nino tapaa kommentoida Johannan postauksia. Tämä 
on Johannan sielulle oikeaa balsamia, kun ihka oikea Nino kirjoittaa hänen Net-Galleryyn. 
 
Iltapäivisin kotona ollessa Johanna on usein stressaantunut niin, että viluttaa, kun Elmo saattaa minä 
hetkenä hyvänsä tekstata, että lähdetäänkö Pokemon-jahtiin. Juuri iltapäiväruuhkassa olisi vaikea 
ajaa Elmon ohjeiden mukaan. Johannahan ei näe, että missä ne Pikachut oikein luuraa. Kun Elmo 
sanoo, että nyt vasemmalle, niin silloin Johannan pitää ensin katsoa, ettei rinnalla ole autoja sekä 
vastaantulijat mutta samalla Pikachu saattaa kadota, jolloin kaveri alkaa kiroilla.  
 
Syksyn aikana epävirallinen Pokemon-kartta meni epäkuntoon, ilmeisesti Pokemon yhtiöllä on 
sormensa pelissä, etteivät pelaajat fuskaisi. Nyt on vaikeampi etsiä Pokemoneja autolla, kun viime 
hetkellä ne näkyvät ja sitten poistuvat yhtä nopeasti. Johanna itse mielessään toivoo, että Pokemon-
peli lakkautettaisiin mutta sitä hän ei uskalla sanoa ääneen.  
Johanna on ehdottanut Elmolle, että tämä etsisi hahmoja potkulaudan avulla, jotta pääsisi oikoteitä 
pitkin Pokemon apajille. Niin hän tekeekin mutta jätkä on jo oppinut liian hyvälle. Johannalla on 
kumma tapa idoleitaan hemmotella ja sitten, kun lemmenhumala on haihtunut, niin silloin idolit vaativat 
yhtä ja toista. Näin oli Anatoli-vainaan, Karoluksen ja nyt Elmon aikaan.  
 
Autossa Elmo haluaa kuunnella Mix Metropolia, muut radioasemat soittavat hänen mielestänsä 
hinttimusiikkia, vaikka musiikkitarjonta kaikilla radioasemilla on sama. Jouluaikaan Mix Metropol 
soittaa vuorokaudet ympäri joulumusiikkia. Se on Elmolle oikeaa balsamia, kun on kivenkova 
jouluihminen. Hän saattaa jopa keskikesällä laittaa joulumusiikkia soimaan työpaikalla niin, että 
kollega saa sätkyt. Uuno ei halua kuulla joulurallatuksia kesällä.  
 
Loppu syksystä Elmo järkiintyi sen verran, että harvemmin ehdotti perjantaisyömisiä Härkäsen 
asemalla. Muutaman kerran Ninokin on ollut mukana. Joka kerta kun Elmo ehdottaa, että myös Nino 
tulee mukaan, niin silloin Johanna leikillään sanoo: ”Huu!” niin silloin tämä naurahtaa, että pelkääkö 
hän Ninoa. Tietenkään Johanna ei pelkää vaan häntä himottaa kuulla herra Alppilan etunimi. Taitaa 
Nino jo tietää, että Johanna on ihastunut häneen etunimen takia. Hänestä se on söpöä. Johanna 
tapaa usein vitsailla Ninolle, että tämän nimi on Kainuussa kahdella iillä, jolloin Nino naurahtaa: ”No, 



se on aina yhdellä iillä, senkin vekkuli!” Elmokin on alkanut venyttää Ninon nimeä niin, että se 
kuulostaa tosi hassulta.  
 
Eräänä December päivänä Ninoa odotellessa Johanna paljasti Elmolle, että kiihottuu kaikista Ninoista 
koska hänellä on Nino fetissi. Tietenkin Yrjölän poikaa nauratti makeasti ja kertoi heti, kun Nino tuli 
autoon. Elmo tapaa istua etupenkillä ja Nino hänen takanaan. Joskus jätkät leikillään tempaisevat 
kuskilta myssyn päästä, kun tämä joka kerta reagoi vahvasti.  
 
Loppu syksystä, kun tiet alkavat olla liukkaita sekä tulee pimeä aikaisemmin, niinpä Johanna 
stressaantuu entisestään, jos Elmo saisi päähänsä mennä Härkäsen asemalle syömään rieskaa tai 
salaattia ja samalla katsoa, jos tulisi tilaisuus filmata rinnakkain tulevat junat. Onneksi Elmokin sen 
verran kykenee ajatella, ettei ajattaisi blondilla monen mutkan taakse.  
Kerran Johanna ehdotti, että he menisivät Forssasta junalla Härkäselle. Elmosta tämä oli hyvä idea. 
Hän itse torpedoi idean, kun meni ehdottamaan eräänä sunnuntaina juuri, kun Johanna oli 
Siivekkääntiellä syömässä. Silloin Elmo tuhahti, ettei sitten enää höpinöitä juna-ajelusta.  
Kun myöhemmin Johanna yritti ehdottaa samaa Ninon kautta, niin Elmo arvasi, että tämä oli blondin 
idea ja koki tämän jankutuksena. Tämän jälkeen Johanna ei enää uskaltanut ehdottaa junamatkaa 
Härkäselle, jonne pääsisi nopeammin kuin autolla.   
 
Muutaman kerran Johannan ehdotuksesta he söivät Akkutien Rautagrillillä, kivenheitto 
Siivekkääntieltä. Rautagrilli on entinen Rautatiegrilli ja sitä ennen Junagrilli. Yllättäen Rautatiegrilli 
lopetti matkakeskuksen ravintolan ja muutti Akkutielle, joka on Kardaanitien ja Hetteenniityntien 
välissä, jolloin yritys muuttui Rautagrilliksi, kun Akkutie on pienteollisuusalueella.  
Grilliä vastapäätä on Molotovin kivihakkaamo, joka valmistaa muun muassa hautakiviä.  
Rautagrillin uudet tilat ovat isommat kuin matkakeskuksella mutta entiset tilat jäivät tyhjilleen. Toki 
lähettyvillä, Johannan korttelissa, on pikaruokala Areena. Siitä Johannalle tulee mieleen suvun 
videosivusto.  
 
Silloin tällöin Johanna on keskustellut Minean ja Ninon kanssa Elmon passaamisesta, että tätä on 
tullut liikaa hemmoteltua. He molemmat kehottavat vastata kieltävästi Elmon kyytikerjuisiin, sillä tällä 
on bussikortti sekä hyvä potkulauta. Johanna on samaa mieltä mutta se on helpompi sanottu kuin 
tehty koska Elmo alkaa helposti jankuttaa ja käyttää argumenttia, että eikö olisi olla mukavampi 
kavereiden kanssa kuin yksin kotona runkkaamassa sekä jos liian monesti kieltäytyy, niin silloin kaverit 
kyllästyvät. Tämä repliikki helposti säikäyttää hapankauhuisen Johannan. Kyllä Johanna tietää, että 
Elmo nopeasti leppyy ja unohtaa uhoamiset.  
Monet Elmon entiset kaverit ovat kyllästyneet häneen juuri jankuttamisen ja kiukuttelun takia. Kaksi 
heistä ovat Viktoria Näsi ja Matlena Joonala. Toki he mielellään tavatessaan rupattelee Yrjölän 
kanssa, kun tietävät Elmon olevan toimintarajoitteinen eli ei mahda mitään temperamentilleen.  
Ainoastaan Johanna ja Minea jaksavat kaveerata hänen kanssansa tosin Minea on tätä nykyään 
vähemmän Elmon kanssa nyt kun hänellä on oma yksiö. Aikaisemmin perjantai-iltaisin, kun Minea tuli 
Forssaan, niin silloin hän yöpyi Elmon luona. Tämä vaati häntä heti tulla luokseen, ettei tarvitse 
odotella koko yötä. Silloin hän hermoili ja kevensi sydäntään Johannalle. Minea ei saanut poiketa 
Viktorian luona, joka asuu matkan varrella Seinäjoelta tultaessa.  
 
Viime aikoina Elmo on alkanut keventää sydäntään Johannalle, että hän alkaa kyllästyä Kaaniseen, 
kun tämä ei koskaan käy hänen luonansa. Minea viihtyy hyvin Viktorian kanssa, vaikka tämä on 
kihloissa Pekka Piiparin kanssa. Matlena on yhä Matiaksensa kanssa mutta suhde on alkanut olla 
vaakalaudalla, kun jätkästä on paljastunut kummallinen inisijä.  
Silloin tällöin Elmo kehottaa Johannaa soittaa Minealle, että tämä soittaisi hänelle. Johannaa on 
helppo käyttää välikätenä juuri hapankauhun takia. Miltei heti Minea soittaakin Elmolle, ettei tämä 
inisisi Johannalle, jolloin tämä puolestaan inisee Minealle.  
 
Kesällä 3016 Elmo yritti kaveerata iskumielessä loimaalaista Arielle Agricolaa, joka on lähtöisin 
Kroatiasta mutta pian Elmo kyllästyi, kun pimulla oli hirveä temperamentti ja pahoitti mielensä 
pikkusyistä. Kaupunkifestivaaleilla Johanna tapasi Ariellen, joka vielä silloin oli Elmon ystävä. Tämän 
vuoksi Arielle tuli Johannankin kaverilistalle somessa. Elmon listalta pimu lensi myöhemmin syksyllä, 
kun tämä alkoi äksyillä. Johanna on pannut merkille pimun vittumaisen katseen sekä vetelystyylin, 
suurin piirtein samaa kaliiberia kuin Matleena-vainaa, kuten Johanna tapaa vatuloida.  
 



Augustin puolivälissä oli Forssan 1052-vuotissyntymäpäivä, vaikka virallinen päivämäärä 
kaupunkioikeuksien saannista on aikoja sitten unohtunut mutta vuosiluku on sentään muistissa eli 
vuonna 1964 Forssan kauppala sai kaupunkioikeudet. Siitä on kulunut hirveästi aikaa ja kaupunki on 
ehtinyt moneen otteeseen muuttua. Muutama rakennus vanhassa Forssassa, joen länsipuolella, on 
jäljellä. Itäpuolelle on noussut täysin uusi keskusta. Kaikkein modernein Forssa on Ylicityn kauppa-
alue luoteispuolella, joen länsirannalla.  
 
 
21 Augustia Maria Allun puistossa avattiin teemaleikkikenttä, joka perustuu huoltamomusikaali tv-
sarjaan. Johanna oli siellä Ninon ja Elmon seurassa. Elmon mukana oli myös tämän vanhemmat sekä 
Minea.  
Forssan kaupunki tarjosi voileipää, jota huoltamomusikaalin hahmot, Roi ja Reijo, kutsuvat kauhealla 
Vorssan murteella Parkkiksiksi. Monissa sketseissään he hokevat ihan solkenaan parkkista.  
Huoltamomusikaalin takana on tuotantoyhtiö Kulttuuriputkilon huumoritiimi Hulluntekijät.  
 
Johannan vanhemmat eivät halunneet mennä katsomaan teemaleikkikentän avajaisia, koska he ovat 
vittuuntuneita Hulluntekijöihin. Varsinkin Antti on rankasti vittuuntunut, kun jossain sketsissä he olivat 
mollanneet Kainuuta.  
Myöhemmin saman päivän iltana, kun Johanna meni saunomaan, niin silloin hän kuuli isältään 
Hulluntekijöiden Kainuu piloista. Johannaankin tarttui vitutus hulluntekijöitä kohtaan mutta ainoastaan 
hän saattaa yhä katsoa suoratoistolta huoltamomusikaalia, varsinkin se jakso, jossa mies yrittää ostaa 
kondomeja, muttei uskalla lausua niiden nimeä, kunnes huoltamon myymälään saapuu nainen, joka 
rohkeasti luonnollisesti pyytää kondomeja. Roi-hahmo tiedustelee kondomin kokoa, jolloin nainen 
vaivaantuneella äänellä toteaa, että miehellä on suuri ja paksu. Roi ojentaa naiselle suurikokoisen 
kondomin. Sitten nainen pyytää veikkauskuponkeja. Naisen lähdettyä mies vihdoinkin saa sanottua, 
että hän haluaa samaa kuin hän, jolloin Roi antaa veikkauskuponkeja. Joka kerta Johannaa alkaa 
naurattaa.  Nyt kun hän kuuli isältään, että Hulluntekijät ovat rienanneet Kainuuta, niin hänestä tuntui 
haikealta, kun tämä hassu huumoritiimi on tuollaiseen syyllistynyt. Johannasta Hulluntekijöiden muut 
tuotannot ovat aivan liian sairasta naamojen vääntelyä niin, että ihan hyvin voisi heidät haastaa 
käräjille toimintarajoitteispilojen takia. Näin Johanna tapaa usein vatuloida. Hän on joskus katsonut 
kansallisen EBU:n Ylen videoarkistosta muinaisia Kummelijaksoja. Nekin ovat tismalleen yhtä sairasta 
kuin Hulluntekijöiden sketsiohjelmat lukuun ottamatta huoltamomusikaalia.  
 
Huoltamo teemaleikkikenttä on erittäin hieno, jossa lapset voivat leikkiä automekaanikkoa. Siellä on 
puusta tehtyjä autoja, joissa voi istua. Jo muutaman päivän kuluttua puuautoista varastettiin ratit, 
jolloin kunta pulttasi ratit niin, ettei niitä enää revittäisi irti.  
 
Vuosi sitten Loimijoen länsirannalle valmistui Forssan ensimmäinen teemaleikkikenttä, joka perustuu 
lastenkirjailija Jaana Lehden kuvalukulaitteisiin, joissa seikkailee fiktiivinen Romu-Roosa. Tätäkin 
leikkikenttää on vandalisoitu heti avaamisen jälkeen.  
 
Forssan juhlapäivänä otettiin myös ensimmäiset lapionnostot Mars-korttelissa, Johannan lähellä. 
Korttelissa on joskus muinoin ollut teollisuutta, jonka jälkeen kortteli on jyrätty maan tasalle ja toiminut 
pysäköintipaikkana. Nyt on päätetty rakentaa kortteliin kaupungin korkeimman tornitalon, jossa tulee 
olemaan yleishyödyllisen Forssa Housen vuokra-asuntoja niille, joilla on paksu lompakko.  
Forssan syntymäpäivänä Mars-korttelissa jaettiin Mars-suklaapatukoita. Johannakin kävi hakemassa 
omansa, kun on herkkusuu niin, että reidet ja maha pursuaa.  
 
Forssa House alkaa piakkoin rakentaa myös Vironmäen ja Honkalehdon välissä olevaan kortteli 
Keltasirkkuun. Hornetin poikamiesparakkeja on alettu äskettäin purkaa, kun osa niistä ovat homeessa.  
Parakkien tilalle tulee ihan oikeita kerrostaloja niin, että Anttia ja Annaa jännittää, että millaista väkeä 
tulee lähistölle. Kyllä Hornetin parakeissakin asui kummalista humppahullukansaa mutta aina 
kerrostaloihin mahtuu enemmän tursakkeita, kuten Anna tapaa vatuloida.  
Lisäksi Keltasirkkuun koulutusyhtiö Eductus tulee perustamaan Daily Activity ryhmän nimeltä Hornet, 
jonka on määrä valmistua vuonna 3019.  
 
Novemberin puolivälissä, eräänä torstaina Kulttuuritalolla oli Daily Activity messut, jossa koulutusyhtiö 
Suner esitteli Voimalatalon ryhmiä. Mukana oli myös pääkilpailija Eductus, joka esitteli 10B ryhmäänsä 
sekä tulevaa Hornetia.  



 
Messuilla CP-vammainen Jonna Helgesson luennoi toimintarajoitteestaan. Luennon jälkeen sai ostaa 
hänen kirjoittamansa lukulaitekirjan, Tyttö viereisestä lämpökaapista.  
Johanna ei ostanut lukulaitetta koska se oli hyvin kallis ja toiseksi hänellä on rästissä paljon 
lukulaitteita. Hän hoksasi, että lämpökaappikauhu on poistunut; ei yhtään hätkäyttänyt, vaikka 
luennoitsija mainitsi useita kertoja lämpökaappi kokemuksistaan. Ehkä sittenkin voisi ajatella mennä 
naimisiin Misha-serkun kanssa, vatuloi Johanna samalla, kun istui Kulttuuritalon Heppe-teatterissa.  
 
Korjaajaryhmäläiset Elmon vetämänä piti jumppaesityksen, että kuinka työpäivän aikana 
rentoudutaan. Johanna sai tehtäväksi kuvata jumppaesitystä Forssan avun multimediakameralla. 
Kaikki duunarit saivat mustat t-paidat, joissa lukee valkoisella Forssa 1052-vuotta. Johannasta paita 
on ihan hieno mutta väärän värinen, sillä mustaväri tuntuu hänestä suttuiselta, ihan kuin nenän alla 
olisi hirveät viikset.  
Forssan avulla on myös oma nimikko t-paita, jossa sinisellä pohjalla on robotin kuva. Olisi tarkoitus, 
että Forssan avun paitaa pidettäisiin työpaikalla.  
 
Suner, Eductus ja Basic-yhdistys yrittävät kitkeä arkikielestä termin toimintarajoitteinen koska sanasta 
on tullut liian leimaava. Suositeltavaa olisi käyttää kunkin vaivan nimikettä kuten CP-ongelmainen, 
sokea, kuuro ja mykkä. Basic-yhdistyksessä ei olla yhtä mieltä käsitteestä CP, sillä sitä on aivan liian 
paljon käytetty väärin.  
Forssan avun duunari, Esa Paddington on ottanut tehtäväkseen ihmisten sivistämisen ja käyttää 
Johannan lanseeraamaan käsitettä sosiaalinen harjoittelu, kun käy lähialueen kouluissa 
luennoimassa. Hän pyrkii Turun yliopistoon mutta huonoin tuloksin. Heti kun hän on kertonut olevansa 
toimintarajoitteinen ja olevansa Daily Activityssä kirjoilla, niin hän reputtaa yliopiston kokeissa. 
Professorit oikein etsimällä etsii virheitä tai mahdollisia virheitä.  
Tästä hän jaksaa inistä Anton-Karille. Vähän ennen joulua Johannan oli pakko puuttua keskusteluun, 
joka tapahtui robottihuoneessa, että Esan kannattaisi ehdottomasti tehdä ilmoitus syrjintäasiamiehelle. 
Anton-Karikin oli samaa mieltä, kun kuuli Johannalta tämän viisaan neuvon. Ei taida Esa jaksaa lähteä 
oikeustaisteluun.  
 
Samana päivänä Forssan avun väki söi joululounaan Hirvelän lounasravintolassa. Ravintolan 
eteisessä on pienimuotoinen Mr. Bean patsas, josta Johanna tapaa vitsailla Jillylle, että sehän on 
ilmiselvä diktaattori Arthur Hilander. Joka kerta Jillyä naurattaa mutta ohjaajia ei yhtään, koska heidän 
mielestänsä Jillylle ei pitäisi muistuttaa siitä kauheasta ja hullusta Hilanderista.  
 
Syönnin jälkeen Johanna sai kehuja Esalta, kun syönnin aikana tämä oli kertonut hauskoja juttuja, 
kuten esimerkiksi pyöräilevästä lehmästä. Tämä oli piristänyt Esan mielen. Ennen jouluateriaa hän oli 
allapäin yliopisto reputusten takia. 
Esa istui Johannaa vastapäätä. Yhä Johannaa ällöttää tämän pärstäkerroin mutta sitä hän ei sano 
ääneen koska silloin herra Paddington alkaisi pillittää ohjaajille ja sitten Johannalle tulisi sanomista.  
 
Johannan vieressä istui Elias Rautapolku-Torstila. Johanna on viittä vaille rakastunut Eliakseen, jota 
hän varsikseen kutsuu Eelikseksi. Myös Elias vaikuttaa olevan rakastumisen partaalla. Vuosi sitten 
ruokatauolla Café Sunerissa spontaanisti Johanna piteli Eliasta kädestä. Sekö nauratti Elmoa ja Erkki 
Polkkarämettä. Muutamilla ruokatunneilla sama toistui, kunnes Elmo tuhahtaen kysyi, että ollaanko 
yhdessä, kun tuolla lailla pidellään toisiaan kädestä. Johanna vastasi punastellen, että ihan vaan 
kaveri pohjalta, johon Elmo vastasi, ettei siinä tapauksessa pidä olla käsikkäin. Ehkä Elmoa kiihotti 
nähdä hassu blondi käsikkäin veikeän jätkän kanssa.  
 
Erkki Polkkaräme lopetti syksyllä Korjaajaryhmässä, kun kyllästyi siivoamiseen ja leipomiseen. Hän 
aloitti Vaihtoehtoryhmässä, kun siellä on paljon himokkaita pimuja. Eräänä keskiviikkona, kun Johanna 
oli lukulaitelehtiryhmässä tuottamassa sisältöä Silmänräpäys lukulaitteeseen, niin Erkki paljasti hänelle 
olevansa jätkien väärinkäyttäjä eli yliseksuaali. Johannakin on alkanut kiihottua Erkistä, kun tällä on 
pornahtavat silmälasit sekä seksikäs hymy. Myös Erkki pitää kovasti Johannasta, kun tämä 
itsepäisesti kutsuu häntä Erkaksi ja Eliasta Eelikseksi. Lisäksi Johanna tapaa vitsailla Erkille, että Eelis 
on hänen käteensä vetäjä, kun mielellään pitelee kädestä, johon Erkki tapaa naurahtaa, että asian 
laita on toisin päin.   
 
Erkki tapaa usein höpistä Elmolle ja Uunolle, että hänen naapurinsa, Kerttu Gustafsson, on ihana 
kaveri. Kerttu työskentelee myös Vaihtoehtoryhmässä eli se lienee syynä Polkkarämeen ryhmän 



vaihtoon. Lisäksi hän ihailee Jill Anttilaa.  
 
Loppu syksystä Johanna alkoi olla Vaihtoehtoryhmässä vain keskiviikko iltapäivisin koska 
aamupäivisin hän on Skientologikirkon second-handissa. Jo muutaman viikon kuluttua Johanna sanoi 
Vaihtoehtoryhmän ohjaajille, että tällainen työjärjestely on rankkaa. Hän viihtyy paremmin second-
handissa koska sehän on tavallinen työympäristö, kun taas Vaihtoehtoryhmä on osa Daily Activityä.  
Sovittiin, että Johanna olisi Vaihtoehtoryhmässä kuukauden viimeinen keskiviikko.  
 
Mieluummin Johanna haluaisi lopettaa kokonaan lukulaitelehtiryhmässä, kun viime aikoina 
lukulaitelehti on ainoastaan hänen hommansa. Muut toimittajat ovat kyllästyneet tuottamaan sisältöä. 
Esakin on tympääntynyt kirjoittamaan kolumniaan, kun pönttö ei säteile, kuten hän itse asian ilmaisee.  
 
Snadi-Papa ja Antero ehdottivat, jos Johanna voisi olla lehtiryhmässä tiistaisin mutta se ei sovi 
hänelle, kun tiistaisin hän auttaa Uunoa kaupassa. Johannaa stressaa, jos Tatjana änkeäisi kauppa-
apuriksi ja sitten vikittelisi kalantarjoajan. Sitä iloa Johanna ei halua suoda flirttiperseelle.  
Kuukauden viimeinen keskiviikosta tuli kompromissi. Johanna haluaa olla lukulaiteryhmässä ainakin 
niin kauan, kun lukulaitteessa on menossa hänen kirjoittama jatkokertomus.  
Lisäksi Johanna joutuu myös kirjoittamaan lukulaitelehteen pääkirjoituksen sekä paljon muuta. 
Hänestä tympeintä on kirjoittaa ruokareseptejä mutta Antero vaatii jokaiseen numeroon reseptejä.  
 
Torstai aamupäivisin heti siivoamisen jälkeen Forssan avussa on ääneen lukutuokio, jolloin Anton-Kari 
ja Bill lukevat vuorotellen Johannan Aivot toivoa täynnä kertomusta. Heti, kun kertomus on päättynyt, 
niin aloitetaan hänen toista kertomusta. Useimmiten samat kertomukset pyörivät uusintoina, kun 
Johanna jatkuvasti parantelee tarinoitaan niin, että niihin tulee aina uusia ulottuvuuksia.  
Esa kadehtii Johannan kirjailijan taitoja. Elias tapaa seurata Johannan ilmeitä. Heti, kun 
kertomuksessa tulee hassu kohtaus, niin kirjailija alkaa haromaan nenän alustaa, joka huvittaa Eliasta. 
Lisäksi tämä tapaa jalka flirttailla Johannan kanssa. Johannasta tuntuu kiihottavalta, kun Eelis 
koskettelee hänen jalkojaan. Kädestä he eivät uskalla pitää toisiaan, ettei ohjaajat huomaisi.  
  
Eräänä torstaina ääneen luku tuokiossa seksikohtaus järkytti Leo Kilauttajaa niin, että heti lukutuokion 
jälkeen pillahti itkemään. Anton lohdutti häntä, että kyseessä oli vain fiktiivinen humoristinen tarina. 
Toisinaan myös Leo kadehtii Johannan kirjailijan taitoja ja haluaisi itsekin osata sanella samanlaista 
tarinaa. Johanna ei käsitä Leon herkkyyttä seksiin koska Net-Galleryssa tämä itse tapaa jakaa vaikka 
minkälaista ruokotonta materiaalia.  
 
Johanna on yhä sinkku eikä jaksa aloittaa uutta hurmaoperaatiota, joka oli hyvin lähellä alkuvuodesta 
Second-handissa mutta hän päätti ottaa rauhallisesti, jotta saisi hyvän työnaisen maineen ja pääsisi 
eroon Daily Activitystä. Second-hand on hänelle ponnahduslauta takaisin tavallisille työmarkkinoille; 
mahdollisuus näyttää, ettei ole pässi. Vaarana on tietenkin juuttua palkattomaan lukulaitteiden 
lajitteluun. Tästä hän ei mainitse sanaakaan second-handissa, sillä paikkahan on kristillinen 
vapaakirkko. Skientologian ja helluntailaisuuden yhteenliittymä.  
 
Johanna on itse mielessään vatuloinut, jos vikittelisi Eliaksen. Hän on Forssan avun komein härmän 
karju mutta valitettavasti tursakkeen ominaisuuksia. Elias on hulluna sormihyrrien perään ja sellaisia 
hänellä on mukana töissäkin. Ruokatunnilla hän tapaa laittaa Fidget Spinnerit pyörimään. Tämä 
huvittaa Elmoa. Johannalla tekee pahaa, kun muuten upea vartaloinen jätkä menee pilalle tällaisten 
lapsellisten hyrrien takia. Häntä myös surettaa Elmon vastaavanlainen hulluus; Pokemon Run villitys. 
Ei vain Pokemon vaan myös Elmon temperamentti ja pilkunnussivuus. Hänen kanssansa ei pysty 
väitellä asioista. Jos Elmon mielipide osoittautuisi vääräksi, niin silloin tämä tuhahtaa no niin. 
Johannasta ilmaisu no niin kuulostaa happamalta ja tulee mieleen Anatoli-vainaan kotkotukset.  
Häntä ei vieläkään sureta mulkeron kuolema eikä tunne pienintäkään omantunnontuskaa. Joka kerta, 
kun töissä muistellaan Anatolia, niin hän itse mielessään ajattelee, että ilmeisesti mulkero kuoli 
kämppänsä paskoihin. Ehkä etälamautin altisti hänet ja Matleenan basilleille, kuten Johanna on 
itsensä vakuuttanut.  
Hän ei myöskään tunne syyllisyyttä Pedran kuolemaan, sillä robottihan tappoi tämän. Poliisi on ottanut 
robotin huostaansa ja lähettänyt rikostekniseen laboratorioon.  
Liittovaltion rikosteknikot eivät tule hullua hurskaammaksi eivätkä käsitä sen ohjelmointia. Kylläkin on 
löytynyt vahvasti salattu tietopankkimappi mutta salasanaa on mahdoton arvata. Salasanan tietää 
ainoastaan yksi henkilö koko maailmassa; Forssan avun duunari Johanna Kivinen.  
Ohjaajatkaan eivät tiedä mitään kyseisestä mapista eivätkä osaa epäillä Johannaa, kun tämä on 



monesti kritisoinut yksinkertaista Picture Factory sovellusta, että se on erittäin buginen.  
Poliisi on myös jututtanut Keijo Jokista, joka on Picture Factoryn takana mutta turhaan. Keijo on 
taannut, ettei sovellus luo mitään ylimääräisiä mappeja.  
Totta kai on jututettu myös Erkki Laajamiehen henkilökohtaisia avustajia sekä yhteyshenkilöitä mutta 
turhaan. Kukaan ei tunnu tietävän mitään robotin salatusta mapista.  
Heti kun Johanna oli kuullut avustajarobotin tappaneen Pedran, niin heti seuraavana työpäivänä hän 
vaivihkaa poisti salatut mapit jäljellä olevista roboteista, jotka odottavat ostajaa Forssan avun 
tavaravarastossa. Enää ei ole myymälähuonetta, kun sellainen vei paljon tilaa. Esittelyhuonettakaan ei 
enää ole vaan pelkkä esittelyseinä, jonka edustalla on pitkä hylly. Hyllyssä on näytillä Forssan avun 
apuvälineitä. Hyllykön päädyssä on avustajarobotti.  
Tietenkään Johanna ei voi poistaa niistä roboteista, jotka on jo ehditty myydä. Muut robotit eivät ole 
ketään tappaneet eikä tule tappamaakaan, sillä niiden algoritmit vaanivat ainoastaan kahta henkilöä; 
Pedraa ja Anatolia. Nyt kun he molemmat ovat rajan takana, niin robotit eivät tule tappamaan ketään 
muuta. Johannalla leikkaa todella, kun heti Pedran kuolemasta kuultuaan poisti salatut mapit jäljellä 
olevista roboteista. Salasana oli Jamestuttaajajoonastuttaajohannaa1 ja on yhä jo myydyissä 
roboteissa. Rikosteknisessä laboratoriossa ei kyetä arvaamaan tällaista pitkää salasanaa.  
 
Keväällä Elmo täytti kolmekymmentävuotta muttei järjestänyt kavereiden kesken juhlia.  
Johanna ei enää kiihotu hänestä koska tämä on liian dominoiva ja pilkunnussija. Silloin tällöin hän 
inisee, että miksei Johanna ja Nino milloinkaan tee ehdotuksia. Kerta kaikkiaan Johanna ei ehdi 
ehdottaa, kun Elmo jatkuvasti on kerjäämässä kyytejä sekä ehdottaa salaatin syöntiä Härkäsen 
asemalla. Forssan matkakeskuksella ei ole mukava syödä salaattia koska siellä kiertää hirveä spurgu 
koluamassa roskiksia keräten tyhjiä juomapurkkeja. Jos he söisivät salaattia Forssan asemalla, niin 
silloin he ottavat mukaansa tyhjät juomapurkit.   
 
Johannaa stressaa eniten, kun pitää olla Elmolle Pokemon-kuskina, mieluummin hän olisi 
juoppokuskina koska silloin olisi selkeä määränpää, kuten hän tapaa itse mielessään vatuloida.  
Kun vapaapäivinä Johanna on Siivekkääntiellä, niin silloin Elmo saattaa kysyä tekstiviestitse, että 
tarvitseeko käydä kaupassa. Kun Johanna vastaa, että ehkä kolmen maissa, kun lähtee kotiin, niin 
Elmo alkaa vängätä, että eikö voitaisiin käydä kaupassa juuri nyt eikä ymmärrä, ettei Johanna pysty 
lähteä heti siltä makuultaan. Juuri makuuasennossa hän tapaa olla entisessä huoneessaan lukien 
lukulaitelehtiä.  
Elmo tapaa inistä, että miksi aina pitää mennä Johannan mielen mukaan, vaikka itse asiassa kaikki 
pyynnöt tulevat häneltä itseltään. Onneksi sentään hän rauhoittuu nopeasti. Hän on tätä nykyään 
huomattavasti rauhallisempi kuin muutama vuosi sitten ja sietää, kun Johanna peukuttaisi tai 
kommentoisi hänen Net-Gallery postauksia.  
Jouluisin Elmo hyväksyy ainoastaan onnittelut yhden kerran. Jos Johanna sattuisi onnittelemaan kaksi 
kertaa eri muodoissa niin, silloin alkaisi hirveä tentti.  
 
Decemberin alussa, eräänä lauantaina Johanna, Uuno ja Nino kävivät Jokiylänne areenan A-hallissa 
katsomassa Jesse Anttilan ja Malin Kallelan joulukonserttia.  
Silloin Uuno oli vilustunut mutta päätti kuitenkin mennä konserttiin, kun liput oli jo ostettu. Ennen 
konserttia he söivät Grill Housessa täytetyt rieskat.  
Konsertin aikana Johannan käsivarsia nyki halaukseen, kun teki mieli kietoa käsivarsi kalantarjoajan 
ympäri, muttei uskaltanut, kun ei tiedä tämän reaktiota. Ehkä Uuno olisi tullut iloiseksi ja kiihottunut 
mutta sitä Johanna ei voi tietää, kun ei osaa lukea ajatuksia.  
 
Seuraavalla lauantaina oli keilakilpailu Keiju treffi Hämeenlinnassa, jonne Uuno ei pystynyt lähteä, kun 
oli sairaana. Sen sijaan paikalla olivat muun muassa Johanna, Nino, Erkki Laajamies, Sabrina 
Seppeläinen sekä muut FTU:n jäsenet. Kari Laaksokivikään ei päässyt mukaan, kun samana päivänä 
oli Sisarpiirin esiintyminen Skientologikirkon second-handissa.  
 
Johanna sai hyvät pisteet, muttei sijoittunut mitalisijoille. Hän joutuu sähköpostitse kyselemään 
tuloksiaan, kun Euroopan keilaliitto ei julkaise sivullaan lisensoimattomien tuloksia.   
Lukemattomia kertoja Virve, Polli sekä muut keilayhdistyksen vetäjät ovat kyselleet häneltä, jos tämä 
vihdoinkin hankkisi kilpailulisenssin. Johanna tapaa vastata, että se kävisi kalliiksi, kun sitä varten 
pitäisi varata lääkäristä aika, jotta saisi lääkärintodistuksen.  
Hän ei tietenkään sano asian oikeaa laitaa, ettei halua pässinpapereita. Tuskin he sellaista selitystä 
ymmärtäisi eikä haluaisikaan ymmärtää.  
 



Suomen itsenäisyyspäivänä eli kuudes Decemberiä oli keilayhdistyksen pikkujoulu. Johanna laittoi 
pukinkonttiin ukrainalaisen musiikkikalikan, jonka hän on saanut ilmaiseksi skientologikirkon second-
handista. Musiikkikalikan hän oli saanut Jaana-Olgalta, kun muuten kalikka olisi mennyt roskiin. 
Ukrainalainen musiikki menisi huonosti kaupaksi. Moderni ukrainalaisiskelmä on pahempaa kuin 
perinteiset suomalaiset ja saksalaiset humppaiskelmät.  
Jaana-Olga pitää kovasti Johannasta eikä osaa aavistaakaan, että silloin 3000-luvun alussa tämä ja 
Leena Lehto olivat pilailleet hänen kustannuksellansa.  
Vielä vähemmän tämä entinen rikostarkastaja tietää Johannan valehdelleen esitutkinnassa,  
silloin 10 Octoberiä, vuonna 3000. Siitä on kulunut paljon aikaa ja Loimijoessa on ehtinyt virrata paljon 
vettä.  
 
 
Jaana-Olga tulee second-handiin kello yhdeksän maissa, kun aikaisemmin ei jaksa nousta. Hänhän 
on voluntaari eli vapaaehtoinen avustaja, ihan vain ajankuluksi.  
Joka kerta, kun tämä vanha väsynyt rikoskyttä tulee second-handiin, niin Johanna hätkähtää ihan kuin 
käärmeen olisi nähnyt. Hän ei uskalla näyttää säikähtäneeltä, vaikkei tämä olekaan 
virantoimituksessa. IP-estostakaan Johanna ei missään nimessä uskalla mainita, saati sitten Anatolin 
ja Pedran tapauksista. Nämä kaksi juttua ovat paljon vakavampia kuin IP-esto. Jos Johanna paljastuisi 
Anatolin, Matleenan ja Pedran kuoleman tuottamuksiin, niin saletisti häkki heilahtaisi, kuten Johanna 
tapaa usein vatuloida samalla, kun lajittelee lukulaitteita varastonhyllyihin. Lihava harmaatukkainen 
Jaana-Olga istuu varaston keskellä lajitellen USB-kalikoita. Kerta hän antoi Johannalle ukrainalaisia 
musiikkikalikoita niin se tarkoittanee, että tämä tykkää kovasti hänestä, kuten Johanna tapaa pohtia. 
Muutenhan tämä olisi ajat sitten laittanut minut rautoihin.  
Johanna otti kalikat kohteliaasti vastaan. Osa kalikoista hän vaivihkaa vei Forssan apuun pakkaamon 
puolelle, jotta Filippa ja Krista voisivat niitä kuunnella. Lahjoitus työpaikalle on tavallaan maksu 
tavaroista, joita Johanna on omalla luvalla ottanut eli E-Store löytöjen maksu.  
Kaikkia musiikki-USB-kalikoita hän ei tietenkään voi viedä Forssan apuun, kun silloin se herättäisi 
liikaa huomiota. Onneksi FTU-yhdistyksen joulujuhlassa on joululahjanvaihto. Nyt hänen ei tarvitse 
ostaa 30 euron arvoista tavaraa.  
Johanna sai tonttulyhdyn eli ihan mukava joulukoriste, ajatteli hän. Hän kuuli, että se on Uunon 
ostama eli erittäin kiihottava koriste, ajatteli hän.  
 
Forssan avun joululahjavaihtoon hän paketoi olutlasit, jotka oli useita vuosia sitten ostanut 
kirpputoreilta. Lasit olivat tyhjänpanttina hänen lasivitriinissänsä eli nyt vihdoinkin pääsi niistäkin eroon, 
ja samalla ei tarvinnut ostaa tavaraa pukinkonttiin. Olutlasit menivät Kullervolle. Ehkä tämä epäili 
Johannaa, kun tämä uteliaan näköisenä vilkuili ympärilleen, että kuka sai olutlasit.  
 
Johannan rakkauselämä käy tyhjäkäynnillä. Hän on tullut siihen johtopäätökseen, ettei rakkaus 
etsimällä löydy. Se löytyy, jos on löytyäkseen.  
 
Elmollakaan ei ole onnea rakkaudessa ja hänen kohdallansa syynä on kiihkeä temperamentti. Hän 
menettää malttinsa heti kun jokin asia ei mene mieliksi ja alkaa huutaa loukkaavia sanoja. Onneksi 
sentään hän leppyy nopeasti. Ehkä hänestä ja Johannasta voisi tulla pari, jos hän oppisi hillitsemään 
kiukkuaan sekä vastoinkäymisiä.  
 
Johanna tuntee rauhan sydämessään, kun vihdoinkin on hakenut rahansa takaisin eikä tunne 
omantunnontuskia kuolemien tuottamuksista koska ei ollut tarkoitus tappaa.  
Heti, kun hän sai tietää Anatolin suunnitelmista, niin se edesauttaa omantunnonkäsittelyssä; 
ennakkoitsepuolustus.  
 
Silloin tällöin lukulaitelehti Forssan aviisissa poliisi pähkäilee näitä kummallisia sähköiskukuolemia 
ilman sähkölaitteita. Poliisin villiarvio on, että jostain sähkölaitteesta ja pistorasiasta olisi tullut 
sähkökaari, joka olisi tappanut Anatolin ja Matleenan. Muuta selitystä poliisi ei keksi, kun ei löydy 
murron jälkiä. Anatoli olisi voinut päästää murhaajan sisälle mutta, kun ei löydy jälkiä kolmannesta 
henkilöstä. Poliisin on mahdoton tietää mitkä rojut olisivat murhaajan jättämiä ja mitkä Anatolin, kun 
tämän vanhempiensa mukaan asunto on jatkuvasti sotkuinen.  
Kuntapoliisi on kysynyt Johannalta, että millaista oli Anatolin luona vuosina 3008 ja 3009, kun tämä oli 
viimeksi käynyt. Johanna kertoi kuten asia oli; suorastaan paskainen. Poliisi ei epäile Johannaa, kun 
ohjaajat puolustelevat häntä kiltiksi naiseksi ja ovat kertoneet Johannan kyyditsemään Anatolia sinne 
tänne.  



 
Tänä vuonna Radio Pooliaa uudistettiin samalla, kun kanava vaihtoi omistajaa. Allan Media möi kaikki 
omistavansa radiokanavat skandinaaviselle JT Medialle.  
Radio Pooliasta irtisanottiin muutama suosittu radioääni, joista kaksi ovat Kerstin Fehmarn ja  
Inger Åberg. Viimeksi mainitun lopputili ilahduttaa Johannaa, kun nimestä hän saa assosiaatioita 
Pulliainen-Bulle tapaukseen. Onneksi sentään Nino sai enemmän juontoaikaa. Nino Herkku Backman 
sai juonnettavakseen Radio Poolian iltapäivän. Hänen juontajapariksensa tuli Anne Pine.  
 
 
Johanna on alkanut netin välityksellä kuuntelemaan päivittäin Pooliaa niin, että suomalaisia kanavia 
hän kuuntelee vain autossa. Kun Elmo on kyydissä, niin pakko on kuunnella Mix Metropolia. Myös 
tämä kanava siirtyi JT Median leipiin eli Mix Metropolista ja Radio Pooliasta tuli sisarkanavia.  
Mix Metropolissa alkoi olla liikaa nettikasinomainoksia, jotka väärinkäyttävät liikenneinfotunnareita, 
jotta mainossanoma menisi perille. Tästä moni kuuntelija onkin valittanut. Myös Rix DAB kanavalla on 
paljon nettikasino ja pikavippifirmojen mainoksia.  
 
On Mars kuinen lauantai-ilta armon vuonna 3017. Johanna on vanhempiensa luona Siivekkääntiellä 
katsomassa pitkää leffaa Kainuun EBU TV1 kanavalta. Leffa päättyy kello 23 ja Johanna lähtee 
väsyneenä kotiin. On kylmä räntäsateinen myöhäilta tai paremminkin alkuyö.  
Hän päätti ajaa Kanervatien kautta koska siellä on rauhallisin liikenne. Myös vanhalla Tammelan tiellä 
olisi tämän aikaan illasta rauhallinen liikenne mutta Johanna päätti ajaa mutkan kautta, vaikka oli 
lopen uupunut. Maa on yhä märkä ja paljas. Ilmastonmuutos alkaa toden teolla muistuttaa olemassa 
olostaan. Pian talviurheilulle saa antaa hyvästit.  
 
Syy, että Johanna päätti ajaa kotiin mutkan kautta, on hetkellinen idea vaikeuttaa somalikerjäläisten 
kerjuupaikkaa. Hän kurvasi Lidl Marketin pysäköintipaikalle ja ajoi junaratasillan puoleisen kulman 
viereen ja sitten juoksujalkaa meni kaupan ulko-ovelle. Luonnollisesti kauppa on suljettu tähän aikaan 
illasta. Oven vieressä on kanervakukkaruukku, jonka hän siirsi ulko-ovien väliin, juuri siihen kohti, 
jossa päivisin tapaa istua somalikerjäläinen. Johanna ärsyttää viime vuosina ilmestyneet muki 
kourassa istuvat kerjäläiset. Päivisin hän ei uskalla eikä ilkeä säikytellä heitä pois mutta nyt 
iltamyöhään hän siirsi kukkaruukun ovien väliin, ettei kerjäläisten retkituoli mahtuisi. Toki kukkaruukun 
on helppo siirtää pois mutta kuitenkin tämä on selvä markkeeraus kerjäläisille, ajatteli Johanna.  
Kukkaruukku on yllättävän kevyt. Vieressä on ilmaislukulaitelehtipönttö mutta se on sen verran 
painava, ettei hän sitä jaksa siirtää ovien väliin.  
Sitten hän juoksi takaisin autoon. Hän huomasi nurkan takana yksinäisen auton, jossa istui 
maahanmuuttajia. Johanna peruutti hieman, jotta näkisi enemmän. Sitten hän käänsi autoa kohti 
maahanmuuttajien autoa, ilmeisesti VGM:n luksusmallia. Hän vilautti pitkiä valoja, jotta näkisi, että 
mitä maahanmuuttajat hommaa. Hän päätteli, että ehkä jotain hämäräpuuhia, kun junaratasillan ja 
kaupan välissä ei ole mitään järkevää tekemistä. Johannan omakaan touhu ei ole kovinkaan 
järkiperäistä vaan niitä pikkutyttöjen hommia, kuten hän itse vertaili maahanmuuttajien ja omia 
hommiaan. Heistä kummallakaan ei olisi mitään tekemistä tähän aikaan Lidl Marketin parkkipaikalla.  
 
Johanna katsoi oikean puoleisesta sivuikkunasta samalla, kun lähti etuperin kaartamaan takaisin isolle 
parkkipaikalle, niin yhtäkkiä auton oikeaetukulma törmäsi rakennuksen katoksen pilariin niin, että 
sähköauton moottori sammui.  
Johannalle tuli hätä, kun maahanmuuttajanaiset ajoivat hänen ohitsensa kohti Uusi Tammelan tietä 
ilmeisesti Eurolaan päin. Maahanmuuttajat huomasivat Hyundai Elektron juuri törmänneen pilariin ja 
pysähtyi hetkeksi katsomaan.  
Johanna yritti paniikissa käynnistää autoa, kun pelkäsi maahanmuuttajien tulevan riehumaan, kun tuli 
vilautettua autonvaloja.  
Hän sammutti autoradion ja puhaltimen, etteivät kuluttaisi akkuvirtaa. Auto ei startannut.  
Johanna nousi autosta katsomaan auton keulaa. Sydän hyppäsi kurkussa asti, kun oikeanpuoleinen 
muovinen etupuskuri oli ihan mäsä. Hän paniikissa huitoi maahanmuuttajille, että voisivatko he tulla 
auttamaan. Maahanmuuttajanaiset vastasivat huonolla suomella: ”Soita Poliisi tai hinuri!”. Johanna 
vastasi: ”Soitan isälle!” 
Hän ei todellakaan halua paikalle poliisia koska silloin olisi kova työ alkaa selittää mitä hän tekee 
kaupan parkkipaikalla tähän aikaan illasta. Naiset lähtivät ajamaan kohti Uusi Tammelan tietä. Aivan 
oikein, he ajoivat suoraan kiertoliittymästä Eurolan puolelle.  
Johanna jäi räntäsateeseen vatuloimaan, että mitä tekisi. Kuinka kertoisi isälle, että missä hän on ja 
miksi juuri Lidl Marketin pysäköintipaikalla tähän aikaan illasta. Hän vielä kerran yritti käynnistää 



autoa. Ei käynnistynyt. Hän epäili akun tyhjentymistä tai sitten jonkin komponentin kärähtämistä.  
 
Hän päätti soittaa isälle ennen kuin poliisi tai vartiointiliike saapuisi paikalle. Silloin olisi selittämistä, 
ajatteli hän aivan paniikissa. Autoa ei voi jättää tänne, sillä aivan varmasti Eurolan kollit hajottaisi 
alkutekijöihin.  
Johanna otti esiin takkipuhelimen ohjauspaneelin ja laittoi langattoman kuulokkeen korviinsa ja piteli 
ohjauspaneelin mikrofonireikää suun edessä samalla, kun valitsi vanhempiensa pikavalinnan. 
Muutaman soittoäänen jälkeen isä vastasi. Johanna sanoi änkyttäen: ”Isi, Ööh, auto sammui tänne 
Lidl Marketin parkkipaikalle, kun olin kahtomassa aukioloaikoja… auto liuku pilariin pahki… Mitä mie 
teen?” Isä vastasi: ”Oota ihan rauhassa, niin tuun heti paikalla hinnaamaan kottiin!”  
Johanna meni autoon sisälle, ettei paleltuisi kylmässä räntäsateessa. Häntä nolotti, kun näin pääsi 
käymään ja kadutti, kun tuli mentyä tekemään näitä impulsiivisia pikkutyttöjen hommia. Olisi pitänyt 
ajaa suorinta tietä kotiin, ajatteli hän. Hän ajatteli myös, että siellä äiti varmasti hyppii seinille, että mitä 
ihmettä se tyttö on taas tehnyt.  
 
Antti hyppäsi autonrattiin. Kello lähenteli puoli kahtatoista yöllä. Hän ajoi Kanervatietä tuhatta ja sataa 
katsomaan tyttären autoa.  
Hän kurvasi tyttären auton rinnalle ja katsoi auton oikeaa etukulmaa. Ihan muussina. Onneksi sentään 
Airbagi ei ollut lauennut, se vielä olisi puuttunut, ajatteli Antti.  
Hän hieman tutkaili hämärässä valossa tyttären autoa ja päätteli, että ilmeisesti auton suojamekanismi 
oli estänyt virran syötön, ettei komponentit vioittuisi.  
Hän näki tyttären olevan aivan shokissa ja polvet tutisivat. Hän sanoi: ”Ihan iisisti vaan, hinataan auto 
meille Siivekkääntielle ja huomenna päivänvalossa katotaan yhdessä.” 
Johanna rauhoittui, kun isä kiinnitti hinausköyden auton etupuskurin alle ja käski istua ratin takana ja 
tarvittaessa jarrutella, ettei menisi hinaavan auton perään. Se vielä tässä puuttuisi, ajatteli hän.  
Lähdettiin hinaamaan kohti Uusi Tammelan tietä. Johanna näki Eurolan puolella laserkiväärien valoja, 
joka hieman pelotti, jos huligaanit osoittaisivat laserilla heitä kohti. Onneksi näin ei käynyt. Tuskin 
Eurolan kollit edes huomasivat hinattavaa autoa, joka meni Tammelan suuntaan ja sitten 
Kanervatielle.  
Siivekkääntielle päästyään Johanna meni sisälle ja sanoi äidilleen: ”Auto meni pilariin pahki, kun juoksi 
kahtomaan aukioloaikoja... Huhhuh!” tämä esitti vastakysymyksen hämmästyneellä äänellä: ”No, mites 
nyt silleen? Aukioloaikoja keskellä yötä?”. Johanna änkytti naamapunaisena: ”Juu, tuli ykskaks 
mieleen.”  
Sitten isä kyyditsi tyttären kotiinsa nukkumaan. Ihan hyvin Johanna olisi voinut yöpyä vanhempiensa 
luona mutta, kun kotona ikkunalamput ovat päällä.  
 
Seuraavana päivänä Johanna meni vanhempien luokse syömään bussilla ja samalla päivänvalossa 
katsomaan auton vaurioita.  
Isä ja äiti ihmettelivät, että mitä ihmettä varten tyttö siihen aikaan illasta oli katsomassa aukioloaikoja 
ja vielä väsyneenä. Tässähän ei ole mitään järkeä, kun aukioloajat näkisi helpommin netistä, sanoi äiti.  
Johanna ei osannut sanoa muuta kuin, että jotenkin sai sellaisen idean, kun sattui ajamaan Lidl 
Marketin ohitse. Hän ei tietenkään ilkeä eikä uskalla kertoa asian todellista laitaa, että oli käynyt 
siirtämässä kukkaruukkua ulko-ovien väliin, ettei kerjäläinen voisi istua. Totta kai isä ja äiti epäilivät, 
että todennäköisesti tyttö oli tekemässä tai aikonut tehdä jotain älyttömän tuhmaa. He ovat tasaisin 
väliajoin huomanneet tyttäressä yhä joitakin pikkutyttöjen kujeita.  
Johanna yritti kuumeisesti keksiä hyviä selityksiä. Hän väitti auton automaattivaihteen jääneen 
epähuomiossa neutraalille ja unohtanut vetää käsijarrun päälle ja sitten auto yksinkertaisesti lähti 
itsekseen liukumaan kohti pylvästä.  
Vanhemmat kuitenkin päättivät uskoa tyttären selitystä, kun ei ollut muutakaan vaihtoehtoa. Ehkä asia 
onkin niin, että tämä olisi kuitenkin käynyt katsomassa aukioloaikoja, ajatteli Anna.  
Antti ja Anna tuntevat tyttären kujeet. Leikkikoulussahan tämä oli katkaissut etuhampaansa. Vasta 
aikuisena Johanna oli paljastanut, että oli pyörittänyt betonirullaa jossain Viherpolulla, 
katsastuskonttorin takana, kuten Johanna itse on arvioinut. Leikkikouluaikaan hän ei vielä tiennyt 
paikannimistä mutta hänellä on sellainen mielikuva, että hampaankatkeaminen tapahtui Viherpolun 
varressa. Silloinkin hän oli vaiennut kuin muuri. Nyt murentui autonpuskuri eli tavallaan auton hammas 
ja nytkin syynä oli betonijuttu.  
Päivällä Antti kävi katsomassa kaupan pilaria, jos siinä näkyisi jälkiä. Ihan pieni nuhrautuma. 
Tietenkään hän ei sanonut kaupan henkilökunnille, että tytär oli ajanut päin pylvästä.  
Vakuutusyhtiölle on pakko kertoa jonkinlainen totuus, jotta puskuri saataisiin ehjäksi.  



 
Heti maanantaina Johanna kävi isän kanssa vakuutusyhtiössä tekemässä vahinkoilmoituksen. 
Ilmoitukseen merkittiin Johannan versio parkkipaikka törmäyksestä. Onneksi sentään hän ei kolaroinut 
muihin autoihin eikä näyteikkunaan. Se olisi vielä puuttunut, ajatteli Johanna.  
Seuraavaksi auto vietiin taas vauriokorjaamolle. Siellä auto oli pari vuotta sitten kolarin takia. Silloinen 
kolari ei ollut Johannan syytä eli hänen ei tarvinnut maksaa. Nyt hän joutui pulittamaan muutama tuhat 
euroa koska betonipilarit eivät korvaa kolareita. Jos kaupan omistaja tietäisi, niin ehkä saattaisi periä 
pilarin puhdistusmaksun. Vakuutusyhtiön nettilomakkeeseen kirjoitettiin, että kolari olisi sattunut 
pylvääseen, ettei tarvitsisi sen enempää selitellä.  
Onni onnettomuudessa samalla tuli korjattua pienet huolimattomuusnaarmut auton oikeanpuoleisessa 
etulokasuojassa. Tämä sattui vuosikymmenen alussa Voimalatalon pysäköintipaikalla. Tämä sattui 
Julissa, kun Johanna oli käynyt katsomassa Voimalatalon remonttipuuhia ja epähuomiossa oli ajanut 
liian läheltä peräkärryä, joka raapaisi melkoisen naarmun.  
Heti kun isä oli huomannut naarmun oikeanpuoleisessa etulokasuojassa, niin silloinkin tytär alkoi 
änkyttää, ettei tiedä missä naarmu olisi voinut tulla ja syytti jotain kusiturkkia jossain parkkipaikalla.  
Silloinkin isä epäili, että varmasti tytär itse oli aiheuttanut naarmun ja toivoi, ettei se olisi ollut joku 
toinen auto ja tyttö olisi paniikissa paennut onnettomuuspaikalta. Tavallaan niin asia onkin. Johannan 
onneksi peräkärryyn kytketyssä autossa ei ollut ketään. Peräkärryyn ei tullut mitään vauriota, kun 
kärryn uloke oli aiheuttanut naarmun.  
Nyt vauriokorjaamolla jouduttiin oikeanpuoleinen etulokasuoja vaihtamaan eli naarmusta päästiin 
eroon.  
 
 
Johannasta tuntui hyvältä, kun auto on korjaamolla, ettei tarvitse lähteä muun muassa Pokemon-
kuskiksi. Hän kertoi Elmolle, että oli vahingossa törmännyt pylvääseen Lidl Marketin pysäköintipaikalla 
iltamyöhään. Luonnollisesti Elmokin ihmetteli moista päähänpistoa ja epäili, että blondi olisi ollut 
tekemässä jotain hullua.  
 
Heti kun auton korjaus tuli valmiiksi, niin silloin Elmo alkoi taas kerjätä kyytejä sinne tänne. Elmosta on 
kiva syödä salaattia Härkäsen asemalla, kun taas Johannan äidin mielestä ei ole mitään järkeä mennä 
sinne hiiteen. Hän ei tarkoita kerjätä härskisti kuten Anatoli-vainaa vaan tarjota tälle hassulle blondille 
kaverillista seuraa. Hän ei haluaisi olla vihainen, muttei oikein hallitse omia tunteitaan. Kieltämättä 
Johannalla on ärsyttäviä tapoja ja päähänpinttymiä, eikä mahda mitään. Tämä lienee Johannan 
toimintarajoite, samanlainen toimintarajoite kuin Elmon malttamattomuus, joka on muille ihmisille yhtä 
ärsyttävää kuin Johannan kummalliset ideat.  
 
Eurooppa-päivänä, federaation kansallispäivä, oli julkinen juhlinta Loimijoen länsirannalla. 
Aikaisemmin juhlinta on ollut hieman etelämpänä vanhan Forssan jokirannassa. Juhlinta siirrettiin 
entisen kesäravintolan paikalle, kun siellä on enemmän tilaa. Ravintolarakennus purettiin edellisen 
vuosikymmenen lopulla, kun rakennus oli homeessa. Tilalle rakennettiin Romu-Roosa 
teemaleikkikenttä sekä pienempi kesäkahvila vessoineen. Lisäksi venemarinaa laajennettiin.  
 
Johannan piti hakea Elmon kansallispäivän viettoon. Muuten Johanna olisi mennyt kävellen, kun 
hänen luota olisi lyhyempi matka. Kyllä Elmonkin luota olisi ihan kävelymatka mutta hän on tottunut 
liian hyvälle.  Monesti Minea on nuhdellut Johannaa, kun tämä liikaa hemmottelee Yrjölän poikaa.  
Johanna ei uskalla kieltäytyä Brexit-kauhun takia.  
Kun Johanna kaartaa Teknikonkadulle, niin hän ei uskalla edes vilkaista kohti yläkerran ikkunoita. 
Elmolla on käsittämätön kyky aistia blondin katseet hänen kylpy- ja makuuhuoneensa ikkunoissa, ihan 
kuin tällä olisi piilokameroita talon ulkopuolella, on Johanna monesti pähkäillyt.  
Pian Elmo tuli ulos ja asettui istumaan apumiehen paikalle. Autoon astuessa he tervehtivät mutta 
poistuessa Elmo ei siedä, kun Johanna sanoo, että oli mukavaa. Tämän hän kokee jankutuksena.  
 
Johanna pysäköi omaan parkkiruutuun, kun se on takuuvarmasti vapaana eikä tarvitse 
keskikaupungilla etsiä vapaita ilmaisia parkkipaikkoja. He kävelivät Adjutantintorille, jossa 
kansallispäivän torvisoittokunta kokoontui. Sitten halukkaat saivat marssia soittokunnan perässä pitkin 
Torikatua läppäsillan yli juhlapaikalle. Elmo tuntee muutaman torvensoittajan, perhetuttuja.  
 
Juhlapaikalla kunta jakoi vuoden sillanrakentajapalkinnon sekä vuoden maahanmuuttajan. Lopuksi 
yhteislauluna laulettiin Eurooppa-hymni suomeksi ja esperantoksi. Johanna haluaisi oppia paremmin 
tämän keinotekoisen kielen mutta se on vaikeaa. Harmi, kun Sunerilla ei ole resursseja lukiotason 



kielikursseille. Hän yrittää itsekseen opetella lukulaitesanastojen ja konekääntäjän avulla opiskella 
esperantoa. Hän on kääntänyt osan Aivot toivoa täynnä kertomusta esperantoksi mutta käännös 
lienee kömpelö.  
 
Juhlapaikalla Johanna kohtasi vanhempansa. Hän ujostellen esitteli Elmon, että tämä on työkaveri. 
Elmo tervehti kädestä pitäen blondin vanhempia ja samalla piti silmällä Johannan ilmeitä, että onko 
tämä stressaantunut. Kyllä siltä vähän näyttää, ajatteli Elmo. Muutama vuosi sitten Jokioisten October 
markkinoille mennessä Johannan vanhemmat tulivat vastaan vanhan kommunikaatiolaitetehtaan 
kohdalla. Silloinkin Johanna ujostellen tervehti ohimennen vanhempiaan, kun oli silmälasit päässä ja 
kaksi kaveria oli seurassa. Silloin Anna ja Antti eivät jääneet juttusille, kun arvasivat tyttären 
ujostelevan kavereiden kesken. Siitä lähtien Elmo ja Minea ovat vitsailleet, että ilmiselvästi blondi oli 
stressaantunut. Johanna on väittänyt, että isällä ja äidillä oli kiire kotiin mutta tämä selitys ei uponnut 
kavereihin.  
Nyt Anna ja Antti jäivät hieman pitemmäksi aikaa rupattelemaan tyttären työkaverin kanssa. Johanna 
yritti olla kylmän rauhallinen, ettei Elmo huomaisi stressiä mutta sen tämä havaitsi, sillä hän Johannan 
läpikotaisin.  
Elmo kysyi Antilta: ”Huomennako te lähdette Vattulan matkalle?”, johon Antti: ”Juu, semmoiset on 
suunnitelmat ja Johanna on talovahtina.” Antti pyrkii puhumaan ihmisten kanssa Suomen kirjakielellä, 
jotta he ymmärtäisivät paremmin.  
 
Johanna on kertonut Elmolle vanhempiensa Vattulan matkasta, jotta tämä tietäisi hänen käyvänsä 
iltaisin Siivekkääntiellä eikä silloin keksisi menoja.  
 
Kansallispäiväjuhlien lopulla jäätelöauto jakoi ilmaiseksi mansikkajäätelöä. Jos Johanna olisi olut 
yksin, niin hän olisi mennyt jonottamaan mutta, kun Elmoa ei haluttanut jäätelöä, niinpä he lähtivät 
talsimaan kohti junaratasiltaa. Junarata menee Loimijoen yli. Sillan yhteydessä menee kävelysilta. 
He kävelivät autolle ja sitten Johanna kyyditsi työkaverinsa takaisin Teknikonkadulle. Elmon 
poistuessa autosta Johanna sanoi vain Moi do eikä uskalla sanoa vakiorepliikkiä, että oli mukavaa tai 
nähdään tiistaina töissä. Viimeksi mainitulla Johanna on aiemmin yrittänyt vihjaista, ettei kaveri keksisi 
menoja eli kyytipummauksia.  
 
Illalla Johanna meni Siivekkääntielle saunomaan. Silloin hän kertoi tarkemmin työkaveristaan. 
Etunimeä hän ei oikein kykene lausua, kun aiemmin on ollut ihastunut. Sen sijaan hän kutsuu 
vanhemmilleen Elmoa kahvilanduunariksi. Tämä vain sen vuoksi, ettei isä ja äiti sekoittaisi tätä siihen 
kurittomaan ryssään.  
Isä ja äiti kehuivat kahvilanduunaria fiksun oloiseksi pojaksi ja kehuivat, että on kiva, kun on tuollainen 
mukava kaveri, ettei tarvitse olla yksin. Nämä sanat kiihottivat Johannaa niin, että munasolu alkoi 
aktivoitua ja tunsi rakastumisen esiasteita. Muutaman vuoden ajan rakkaus on ollut neutraalilla 
vaihteella, ja Johanna on pitänyt Elmoa kaveripohjaisena kaverina.  
Johanna valisti vanhempiaan, että jätkällä on kova temperamentti eikä siedä viime hetken muutoksia, 
sama heppu, joka äksyili silloin Tammelan sähköautorallipäivänä. Isä ja äiti vastasivat yhdestä suusta: 
”Semmoinenko se onkin, haha!” sitten he kysyivät pojan nimeä. Johanna ujosti vastasi: ”No, se on 
Eelmo!”. Sinänsä nimen on helppo lausua vanhemmille, kun hän yrittää ajatella laulajaa Elmo 
Fransua. Isä ja äiti eivät erikoisemmin pidä Fransun biiseistä, kun tällä on liian lapsellinen ääni ja usein 
pukeutuu yliampuvasti.  
Loppuillan Johanna itse mielessään vatuloi, että olisiko sittenkin Elmo se oikea? Huonona puolena on 
tämän määräilevä asenne, jolloin helposti joutuisi tämän tossun alle. Jo kaverina hän on tämän tossun 
alla, saati sitten parisuhteessa, ajatteli Johanna samalla, kun katsoi kainuulaista TV Kolomea. 
Pystyisikö katsoa kainuulaisia tv-kanavia, jos hän olisi parisuhteessa Elmon kanssa? Ei ainakaan 
pystyisi olla ilman silmälaseja, ajatteli hän.  
 
Kesällä Anna ja Antti päättivät varata syksyksi Kanarian matkan. Johannakin on innostunut lähteä 
mukaan, kun aikaisemmin ei ole käynyt niin etelässä. Eteläisin piste on Ukrainan Tšernobyl eli olisi 
korkea aika käydä Kanarian saarilla, kuten hän totesi samalla, kun selaili matkalukulaite-esitteitä.    
Nyt kun hänen läskirumbansa on historiaa, niin olisi kiva ottaa etelän aurinkoa läskisillään, kuten hän 
tapaa unelmoida. Sitten Kaverit tulisivat kateudesta vihreiksi, kun hän itse olisi ruskea kuin kanta-
afrikkalainen.  
 
Tänä vuonna Käräjäläntie myllättiin täysin, kun kunta vaihtoi viemäri- ja vesiputket. Projektin jälkeen 
tien sivuun tulee pyörätie.  



 
Tänä kesänä Johanna pystyy jälleen ottaa aurinkoa parvekkeellaan. Isä asensi näkösuojan niin, että 
hän voi olla nakuna.  
 
Syksyllä, vähän ennen Kanarian matkaa, Kakadu ja Matias yrittivät houkutella Kivisiä Ariellen loma-
asuntoon, joka on Torreviejassa. Tätä Anna ja Antti pitkään vatuloivat, että kannattaisiko lähteä. 
Kieltämättä houkuttava tarjous mutta ongelmana oli, kun Kakadu ja Matiaskin olisivat olleet siellä 
samaan aikaan eli hyvin ahdasta. Pelkästään Anna ja Antti olisivat sopineet hyvin pieneen loma-
asuntoon, mutta Johanna ei oikein olisi mahtunut. Olisi oltu kuin sillit purkissa, kuten Anna ilmaisi.  
Sen sijaan he päättivät lähteä suunnitelmien mukaan Kanarian saarille.  
He ovat jo varanneet matkan Tjärewingiltä. Matkatoimistolla on oma lentoyhtiö, Thina Cool Airlines, 
joka on muinainen Thomas Cook. Thomas Cookin tarun romutti muinaisen Iso-Britannian Brexit-
sekoilu. Brexit romutti lopulta koko yhdistyneen kuningaskunnan ja Iso-Britannian loistonpäivät päättyi. 
Tämän vuoksi muut maat eivät ole uskaltaneet lähteä tulella leikkimään. 
 
Kiviset valitsivat Playa del Inglésin hienoimman Santa Moses Suite hotellin, joka on Santa Monica 
Suiten vieressä. Näillä molemmilla hotelleilla on sama omistaja, skandinaavinen monialakonserni  
JT Group. Huhujen mukaan yrityksen perustaja, anonyyminettikirjailija The JT, ihastui Santa Monika 
hotelliin kauan sitten vuonna 2017, niinpä äkkirikastumisen jälkeen hän päätti ostaa kyseisen hotellin 
ja sitten rakennutti viereen sisarhotellin.  
 
Kanarialle he lensivät Turun lentokentältä. Ensin he menivät Taalintehtaalle Jaana-Marin luokse, jotta 
säästettäisiin lentokentän parkkimaksuissa. Jaana-Mari kyyditsi perheenjäsenet lentokentälle.  
 
Kivisten huone on maan tasalla, josta upeat näkymät Atlantille ja Maspalomas aavikolle. Vähän 
matkan päässä on nakuranta, jossa Johanna kävi tähyilemässä eurouroksia.  
 
Samaan aikaan Playa del Inglésin legendaarisessa Iskelmäbaarissa esiintyi tunnettu kainuulainen 
rullahiihtäjä Matias Nysse. Hänestä Kiviset sekä moni muukin kainuulaisia juorusivustojen lukijat ovat 
kuulleet kaiken moista. Hemmo on kova vaihtamaan akkoja sekä hänellä on hirveä viinapää.  
Rullasuksihiihtäjänä hän on ottanut lukemattomia kultamitaleita. Kun hän ratkesi ryyppäämään, niin 
silloin mitalit olivat vaarassa joutua kanikonttoriin mutta onneksi Kainuun urheilumuseo pelasti 
rullasuksimestarin mitalit kansalaiskeräyksen avulla. Kainuun urheilumuseo sijaitsee Kajaanissa. 
Urheilu-uran jälkeen Matias päätti hassutella ja sitten raitistua, kun maksakin alkoi olla 
poksahduspisteessä. Raitistuminen tapahtui Sukevan vankeinhoitolaitoksessa. Hän joutui linnaan, kun 
oli humalapäissään pahoinpidellyt vaimoaan. Myös vaimo, Meeri Rakkola on kovia ryyppynaisia. 
Hänen sukunsa omistaa suuren kainuulaisen makkaratehtaan.  
Nyt Iskelmäbaarissa Matias lauloi todella hyvin. Hänen vieressänsä manageri soitti nestekaasukitaraa. 
Matias on tehnyt biisejä omasta värikkäästä elämästään.  
Johanna filmasi multimediakamerallaan, jotta eno näkisi kaimansa laulavan vesiselvänä. Tämäkin 
filmaus tallentui Kivinen Areenalle.  
 
Samaan aikaan, kun Kiviset olivat Kanarialla, niin Stenigit olivat Thaimaassa. Joka päivä Johanna 
chattaili Jessican kanssa somessa.  
 
Johanna ilahdutti, kun Radio Poolia kuuluu Gran Canarialla maaverkossa niin, että hän kuuli herkku-
Backmanin ihanan pornoäänen. 
Myös Antti ja Anna ovat alkaneet kuunnella Radio Pooliaa, varsinkin aamuohjelma Misha Kuukka ja 
Agneta Slottsbacke. Agneta on kaljupäinen nainen, kun taas Misha on tukevahko miekkonen, joka 
usein töihin mennessä hissin peilistä filmaa Photogram sovelluksella itseään ja kommentoi: ”This is 
real ghost!”. Tämän Johanna on nähnyt Photogram-sovelluksessa ja nauroi katketakseen. Häntä 
kiihottaa kyseisen aamujuontajan etunimi koska hänhän on serkkupojan kaima. Johannan mielestä 
Pooliasta on tullut kiimainen kanava, kun Nino ykkönen juontaa iltapäiväohjelmaa ja aamuohjelman 
juontajana on serkun kaima.  
Anna ja Anttia kiinnostaa aamuohjelmassa veikeä laatikonsalaisuus kilpailu, jossa voi voittaa paljon 
global-seteleitä. Johannaa kiehtoo iltapäiväohjelman mysteeriääni monessa merkityksessä; juontajan 
pornoääni sekä lähetyksen mysteeriäänikilpailu  
 
Kanarialla Antti, Anna ja Johanna olivat yhden viikon. Pitempäänkin he olisivat saattaneet olla, jos 
saldo riittäisi.  



Turun lentokentällä Jaana-Mari ja Juha olivat odottamassa. Sillä välin Suomessa on pakastunut. 
Maassa on ohut lumikerros. Lähtiessä oli harmaa vesisade. Taalintehtaalle oli työläs ajaa aikaisin 
aamulla, kun liikennemerkit heijastivat valoa. Antti huomasi, että vanhuus ja ikänäkö alkaa puskea 
päälle. Onneksi päästiin kunnialla perille niin, että nuorimmainen ehti kyyditä heidät lentokentälle.  
 
Sillä välin, kun Kiviset olivat etelässä, niin Forssassa avattiin upouusi ruokakauppa, Iso Coop. Kauppa 
sijaitsee läntisessä Zumilassa. Kaupan paikalla on aikaisemmin ollut leipomo. Kaupan vieressä on 
Laserleikkuriverstas sekä automaalaamo.  
 
 
Ensi keväällä Iso Coopin viereen valmistuu siperialainen pikaruokala Siberian Fried Chicken, joka 
käyttää lyhennettä SFC. Heti kun Johanna oli kuullut tästä, niin häntä alkoi haluttaa pikaruokalan 
kananugetteja. Hän on kuullut Jessicalta, että SFC suunnittelee tulla myös Tvåstadiin.   
 
Samoihin aikoihin Johannan alaetuhammasta alkoi särkeä ja kaiken kukkuraksi helvetisti heilua. Mikä 
hassuinta; sama vaiva myös skandinaavisella kaksoisolennolla. Syksyllä ennen matkaa Johannalla oli 
hammaslääkärin vuosikontrolli mutta hammaslääkäri ei huomannut, että etualahammas on ihan 
paskana. Vielä silloin sitä ei särkenyt. Onneksi ei myöskään Kanarialla ollessa. 
 
Novemberin lopulla Johanna sai jälleen Tavastia Trafficin neljäntoista päivän kokeilukortin.  
Decemberin alussa, lauantaina, hän kävi yksin junalla Turussa, ettei ilmainen Tavastia Traffic kortti 
menisi hukkaan. Hän kierteli Turun matkakeskusta vastapäätä olevassa kauppakeskus Pohjolassa. 
Hän lounasti kauppakeskuksen Subwayssa. Patonki maistui hyvälle mutta oli työlästä purra kipeällä 
liikkuvalla etuhampaalla. Koko ajan hän pelkäsi, jos hammas katkeaisi.  
Kauppakeskuksen Elektro-Gigantista hän osti Super-VPN:n, jonka avulla pystyy katsoa netistä 
geoblokattuja tv-ohjelmia. Tämä tarkoittaa, että nyt hän pystyy kotona katsoa kainuulaisten tv-
kanavien kaikkia ohjelmia. Super-VPN on täysin laillinen ja virallisesti se on tarkoitettu turvalliseen 
surfaamiseen mutta moni käyttää sitä tv-ohjelmien katseluun, kun aina aidan toisella puolella on 
vihreämpi nurmikko.  
Kun Johanna oli kotimatkalla junassa, niin Minea tekstasi hänelle, että tämä odottaisi Forssan 
matkakeskuksella. Tietenkään Johanna ei iljennyt kieltää tapaamista, vaikka oli lopen uupunut ja kipeä 
hammas helvetisti heilui.  
Kun juna saapui Forssaan, niin Minea Kaaninen oli vastassa asemalaiturilla. Hän onnistui ylipuhua 
Johannan olla hetkinen Johannan kämpillä rupatellen. Sitten Elmo alkoi tekstiviestitse jankuttaa 
pyörälenkkiä Iso Coopiin. Johanna vastasi, ettei nyt käy, kun Minea pakkautui seuraan.  
Myöhemmin, kun Minea lähetti Net-Galleryn leffailta-ryhmächatin kautta kuvan blondin 
kotisivupalvelimen ohjauspaneelista, että mitä tapahtuu, jos virtakytkimestä vääntää. Aluksi Elmo 
vitsaili mutta sitten hän alkoi jankuttaa ja inistä, miksei hänelle kerrottu vierailusta sillä myös hän olisi 
halunnut tulla blondin luokse. Johannaa alkoi stressata, jos työkaveri tekisi tupla Brexitit; poistaisi 
hänet ja Minean kaverilistalta mutta Elmopa poisti itsensä ryhmä Chatista. Muutaman viikon kuluttua 
hän tahtoi takaisin ryhmächattiin, kun luottaa eniten näihin kahteen naiseen. Totta kai Johanna lisäsi 
takaisin hänet takaisin ryhmächattiin. Siellä he tapaavat jakaa härskejä vitsejä sekä pornahtavia 
huumorikuvia. Niitä ei pysty laittaa Johannan luomaan Huumorirakkoon, kun sellaisen kieltää ja estää 
Net-Galleryn algoritmit. Ryhmä Chateissa tämä onnistuu.  
 
Viime uutenavuonna Johanna oli pitkästä aikaan vanhempiensa luona Siivekkääntiellä. Hänestä 
tuntuu rauhallisemmalta olla isän ja äidin luona kuin siinä hirveässä hässäkässä Ninon luona. Hän 
haluaisi ainoastaan olla Nino ensimmäisen ja toisen luona mutta kolmonen on liian työläs; siellä on 
kummallisia rutiineja. Ruokailun aikana telkkari on suljettu, vaikka ruokailu tapahtuu olohuoneessa. 
Sitten kun televisio avataan, niin alkaakin se iänikuinen Jantendo pelaaminen. Pelinä on tietenkin 
hassu keilapeli, jossa jalattomat keilaajat keilaavat. Nino tapaa valita neljä pelihahmoa, joilla on tutut 
ulkonäöt; Elmo ja Tuija. Kerta yleensä uudenvuodenaattona nämä ovat läsnä, niinpä Nino tapaa 
diskreetisti vitsailla Johannalle: ”Kuka tuo?”. Näin Johanna ja Nino tapaavat tirskua töissäkin 
ruokatunnilla. Jompikumpi heistä hienotunteisesti osoittaa Elmoa ja kysyvät, että kuka tuo, jolloin 
toinen vastaa kuiskaten: ”No, Elmo…” Nino olettaa Johannan yhä fanittavan Elmoa ja toivoo heistä 
paria. Nino eikä muutkaan kavereista tiedä, että Johanna on ihastunut skandinaaviseen 
kaksoisolentoonsa. Joskus, kun Johanna on vihjaillut lesbotyyliä, niin heti Nino ja Elmo tapaavat 
puistella päätään ja antavat soisilleen yläfemmat. Ilmeisesti he ovat homofoobikoita. Kyllä myös 
Johanna kuuluu tähän ryhmään eikä tunne olevansa lesbo, vaikka rakastaakin Jessicaa. Hän ei 
myöskään tunne olevansa mies naisen kuoressa. Kaikkea tätä Johanna tapaa usein vatuloida ja tästä 



hän on monesti nettikeskustellut Jessican kanssa. He ovat päättäneet, että se ovat ihmisseksuaaleja 
eikä halua kuulua jo tunnustettuihin seksuaalivähemmistöihin. Ihmisseksuaalina on hyvä olla, ei rasitu 
polla, kuten Johanna tapaa usein itse mielessään rallatella. Tämän rallatuksen hän on salaa 
ohjelmoinut työpaikan avustajarobotteihin. Myynnissä olevista roboteista hän on salaa poistanut kaikki 
Anatoli ja Pedra vihaohjelmoinnit nyt, kun nämä kaksi mulkeroa ovat rajan takana. Sen sijaan hän on 
luonut uusia salattuja algoritmeja ihmisseksuaaleista. Jos robotin läsnä ollessa sattuu mainitsemaan 
ääneen jotain seksistä tai parisuhteista, niin silloin robotin tekoäly alkaa rallatella Johannan keksimää 
rallatusta. Tämänkin hän on salannut vahvalla salasanalla. Häntä huvittaa, että mitähän ohjaajat 
mahtaisivat tuumata, jos tietäisi robottien äärimmäisestä tekoälystä.  


