
Eletään armonvuotta 3018. Johanna Kivinen jatkaa Skientologikirkon second-handissa kolmena päivänä 

viikossa paitsi kuukauden viimeisen viikon keskiviikkona, jolloin on Vaihtoehtoryhmässä toimittamassa 

lukulaitelehti Silmänräpäystä. Kaikki muut lukulaitteeseen kirjoittajat ovat kyllästyneet niin, että Johannan 

pitää naputella muun muassa ruokareseptejä, pääkirjoituksen sekä paljon muuta sisältöä. Ihan mukavaa 

mutta stressaavaa koska julkaisu ilmestyy harvemmin, kun sen ilmestyminen on hänen käsissään. Ohjaajat 

ovat sanoneet, ettei lukulaitelehden ilmestymisellä ole kiirettä mutta enää siinä ei voi julkaista vuodenaikoihin 

liittyviä juttuja.  

Ensimmäisenä hän julkaisee pätkän omasta kertomuksesta, joka kertoo Suomen skandinaaveista.  

Akka Kakkanen kertomus on päättynyt. Hän ei uskalla julkaista parhaimpia kertomuksiaan, koska ne ovat 

liian rivoja ja toiseksi hyvin pitkiä. Jos lukulaitelehti lakkautettaisiin, niin jatkokertomus jäisi kesken. Hänellä ei 

myöskään ole tietoa, että kuinka moni lukee hänen kirjoituksensa. Ohjaajat väittävät kohteliaisuuttaan, että 

novellisivut ovat hyvin suosittuja. Tämä voi olla pelkkää perseennuolemista, kuten Johanna tapaa vatuloida.  

Johanna olisi mieluummin second-handissa kuin Vaihtoehtoryhmässä, mutta ryhmän ohjaajat, Snadi-Papa ja 

Antero, haluavat pitää hänet toimittajana koska muuten lukulaitelehti ei enää ilmestyisi eli julkaisu on 

Johannan käsissä. Tästä hän onkin huomauttanut ohjaajille, että onko tarkoitus, että hän olisi lukulaitelehden 

päätoimittaja ja yksin vastuussa julkaisun sisällöstä. Ohjaajat vastasivat, ettei oikein voi pakottaakaan ketään 

tuottamaan sisältöä. Johannasta tuntuu siltä, että häntä pakotetaan lukulaitelehtihommaan. Hänellä ei ole 

sydäntä lopettaa Silmänräpäys-lukulaitetta, vaikkei siitä olekaan mitään hyötyä.  

 

Perjantaisin, puoli kolmelta, Johanna ja Elmo tekevät viikko-ostokset. Siitä on tullut tapa. Ihan muutaman 

kerran Johanna on ehdottanut, jos hän kävisi itsekseen viikko-ostoksilla, jos kello 12, jolloin lopettaa 

sisäisessä ryhmässä. Tähän Elmo tuhahti happamasti: ”Vittu, tee niin ja äläkä välitä minusta!”, ja antaa 

Johannasta omahyväisen kuvan. Hapankauhuinen Johanna hätääntyy ja mieleen pukkaa Brexit-pelko ja on 

pakotettu jatkaa vanhaan malliin; kello 14:30 hakea Elmon Voimala-talon edustalta mutta niin, etteivät 

ohjaajat näkisi, että Elmo käy kaupassa Johannan kyydissä. Ohjaajien keskuudessa kuskaamisista on tullut 

varsinainen kirosana sitten vuoden 3009, jolloin Anatoli-vainaa härskisti hyväksikäytti Johannaa eikä 

suostunut maksaa kyydistä. Elmo maksaa silloin tällöin, jos sattuu olemaan käteistä.  

Johanna odottaa työkaveriaan Rixumin kadun toisella, puolella olevalla pysäköintipaikalla, aivan Voimala-

taloa vastapäätä. Heti, kun hän näkee Voimala-talon edustalla tuttuja henkilöitä, niin hän laittaaa 

aurinkosuojat esiin ja peittää kasvonsa suurella aurinkohatullaan. Osittain hän toivoisi jo kahvilan ohjaaja, 

Markus näkisi hänet ja arvaisi syyn ja sitten alkaisi saarnata Elmolle, että tämä kävisi kaupassa itsekseen, 

sillä Hirvisuon kaupunginosassa on kaksi hyvää kauppaa; Kulmakadun Coop sekä Hirvisuonkadun Kotiosto 

mutta valitettavasti hieman kalliimpia. 

 

Johanna on alkanut käyttää leveälierisiä aurinkohattuja, kukkahattumallia, kun aiemmin Minea tapasi 

sellaista käyttää. Minealta on viime aikoina poistunut hattuvillitys.  

 

Yleensä he käyvät Vironmäen K Quantum Giantissa, koska se on lähinnä ja Loimijoen itäpuolella. Ylicityssä 

on hirveä liikennerumba, jota Johanna mielellään välttäisi, ainakin Elmon seurassa. Pienikin 

huolimattomuusvirhe, niin kaveri alkaa reuhata ja tuhahdella, että tämä oli viimeinen kerta, kun hän on 

Johannan kyydissä mutta muutaman päivän kuluttua on jälleen kerjäämässä kyytiä.  

 

Muutaman kerran Ninokin on ollut mukana viikko-ostoksilla. Hänhän asuu K Kvantum Giantin lähistöllä, 

Tasavuorentiellä, niinpä on luontevaa kyyditä hänet kotiinsa heti ostosten jälkeen. Rutiineihin tuli muutos, 

kun Ninon äiti nosti hirveän haloon; poikaa ei pidä kyyditä sinne tänne, kun autonlataus maksaa ja toiseksi 

kolaririski on melkoinen. Näin pitäisi myös Elmon vanhempien reagoita. Vaikuttaa siltä, ettei Ellinoora ja 

Masa tiedä poikansa kyytikerjuista. Kyllä he tietävät, että tämä on paljon Johannan seurassa. He pitävät 

kovasti Johannasta ja saattaisivat hyväksyä tämän pojan akaksi, jos vain Elmo rakastuisi tähän.  

 

Kun Ninon vanhemmat pistivät stopin kyyditsemisille, niinpä Johanna ja Elmo kahdestaan saavat käydä 

ostoksilla. Muutaman kerran Nino on ehdotellut rieskan tai irtosalaatin syömistä Härkäsen asemalla mutta 

onneksi Elmo on toppuutellut: ”Mitä sun mutsis ja faijas sanois?”, johon Nino: ”Tehtäis valkoinenvalhe!” ja 

iskee silmää. Elmo ei tähän suostu, kun inhoaa valehtelemista. Kyllä valhe paljastuisi ennemmin tai 

myöhemmin, kun Nino on vanhempiensa kesken liian avoin. Ihan muutaman kerran hän on salaa 

vanhemmiltaan mennyt Johannan kyydissä Giantille, kuten K Kvantumia kutsutaan kansansuussa.  



Muutaman kerran Elmon ehdotuksesta Johanna ajaa mutkan kautta Giantille, jotta Nino ehtisi sinne bussilla. 

Onneksi Kännälä-Vironmäki bussi kulkee Voimala-talon ohi eli ei tarvitse tehdä bussinvaihtoa. Voimala-

talolta menee myös pienempi linja-auto, palvelulinja, joka kiertelee Hirvisuon pikkukatuja pitkin, kuten 

Teknikonkatua. 

 

Elmo ei voi käsittää Ninon vanhempien pointtia, ettei tämä saa kulkea autolla kotiin, vaikka olisi sama matka.  

Johanna ymmärtää, muttei uskalla olla kaveriaan vastaan. Johanna mieluummin tekisi viikko-ostokset yksin 

heti töiden jälkeen, kun kuitenkin ajaa monen ruokakaupan ohitse. Lähinnä second-handia on Netto Market. 

Sitten Maamiehentien toisessa päässä on Lidl Market. Valtatie kakkosen ja Laidunhiman kiertoliittymän 

itäpuolella on Iso Coop Saksanhirvi. Hänen on pakko käydä viikko-ostoksille Elmon kanssa, jotta tämä olisi 

hyvällä tuulella. 

Puoli kolme sen vuoksi, koska silloin Elmon työaika päättyy. Uuno lähtee kotiin kello kolme. Elmo on 

onnistunut heti Café Sunerissa aloitettuaan neuvotella itselleen hyvät työajat. Ei sillä, että hän olisi laiska 

mutta Johannan ylikiltteys tekee hänetkin laiskaksi. Kyllä hän yhä mielellään potkittelee potkulaudallaan, kun 

ei halua olla samanlainen mulkero on Anatoli-vainaa.  

 

Sinänsä Johannan mielestä puoli kolme on hyvä aika tehdä viikko-ostokset, ettei kaveri ehdottaisi kaupassa 

käyntiä kello 18, kun hän menee Siivekkääntielle viemään pyykkikassin ja hetkeksi katsomaan kainuulaisia 

tv-kanavia. Tätä salaisuutta hän ei tietenkään paljasta kenellekään, kaikkein vähiten pilkunnussija-Elmolle. 

Siitä se saarna syntyisi, kuten Johanna on monesti itse mielessään vatuloinut.  

Tässä kerran, kun Minea sattui ajaa Siivekkääntietä Viktorian luokse, niin silloin pysähtyi hetkeksi 

rupattelemaan stressaantuneen blondin kanssa, joka punastellen nopeasti laittoi kantokassinsa vanhempien 

autotalliin ja sulki oven ja meni Minean autolle tervehtimään. Minea kysyi, että mikä kassi tuo oli, johon 

Johanna änkytti, että laukussa oli vain Lidlin limuolutta. Minea naurahti, että taitaa olla salakuljetusoluita ja 

pitänee tehdä poliisille ilmoitus. Tästä tuli ikivitsailua. Kyllä Minea arvasi, että kyseessä lienee likapyykki, 

muttei siitä välitä. Johanna pelkää kuin ebolaa, että seinäjokelainen menisi arvailemaan Elmolle, että blondi 

tuonee likapyykit äidille. Näin ei kuitenkaan ole käynyt, kun Johanna heti väittää kantokassin sisältäneen 

limuolutta.   

 

Elmoa surettaa, kun enää kesäisin Nino ei voi lähteä hänen ja Johannan kanssa Kantisantaan uimaan, kun 

se on keskustaajaman ulkopuolella. Kyllä hän voisi Johannan kanssa kahdestaan käydä uimassa mutta, kun 

tämä on monesti inissyt, kuten Elmo kokee Johannan vastustelut, ettei jaksa ajaa niin kauas. Elmon mielestä 

Kantinsanta ei ole kaukana mutta sinne on kaitainen tie.  

 

Mars kuussa Johannalla oli aika hammaslääkärille koska myöhäissyksystä lähtien, heti Kanarian matkan 

jälkeen, alkoi alaetuhammasta särkeä ja kaiken kukkuraksi helvetisti heilua, kuten hän tapaa ilmaista heti, 

kun oli löytänyt netin musiikkisivustolta ikivanhan suomalaisen iskelmäkappale Keinu, jossa joku Jenni 

Vartiainen laulaa helvetisti heilumisesta tai keinumisesta, ihan kuin Johannan etuhammas.  

Etualahammasta ei kannata korjata, kun se on erittäin huonossa kunnossa, sanoi hammaslääkäri, Simo 

Pohjanvalli ja totesi, että hampaan pitää valitettavasti poistaa ja tilalle laittaa sillan. Johanna hätkähti, että 

mahtaakohan hammassilta pysyä ja entä jos se irtoaisi nukkuessa ja tipahtaisi kurkkuun, sanoi hän.  

Hammaslääkäri vakuutti, että kyllä hammassilta pysyy, ei se minnekään irtoaisi.  

Johanna oli pakko antaa poistattaa tämä osittain kipeä heiluva hammas. Jos sitä ei poistaisi, niin tulehdus 

voisi levitä koko leukaan. Hampaan poisto tapahtui käden käänteessä, kun se jo ennestään heilui.  

Vertakaan ei tullut kuin härän kurkusta, kuten Johanna pelkäsi. Sitten hammaslääkäri Pohjanvalli teki 

hammassiltatilauksen oikeine mittoineen. Hän asensi väliaikaisen sillan, joka pysyi seuraavaan 

hammaslääkärikäyntiin asti. Hammassillan kiinnitys kävi yllättävän nopeasti.  

Johannaa jännitti pitkään, että kuinkahan kauan hammassilta pysyisi mutta siitä tulikin luja. Hän ei enää 

uskalla syödä sitkeitä makeisia. Heiluvan hampaankaan aikaan hän oikein uskaltanut purra etuhampaallaan, 

ettei se katkeaisi.  

 

Johannaa huvittaa, kun joka puolella vilisee ihan Simona Simoja. Hän onkin vitsaillut ohjaaja Simo Erkkilälle, 

että uusi hammaslääkäri on tämän kaima, johon Erkkilä naurahti: ”Semmoisia me ihilistit olemme!”. Simo on 

oppinut tämän Kivisten sisäpiirislangisanan Johannan kertomuksista. Aluksi hän hieman pahoitti mielensä, 

kun Johanna oli luonut häntä kuvaavan hahmon tiukkapipoiseksi ihilistiksi. Johanna yritti väittää, että ihilisti 

tarkoittaisi samaa kuin humoristi mutta sitä Erkkilä ei niellyt.  



 

Sitten Johanna lisäsi Simo Erkkilää kuvaavaan hahmoon positiivisia ominaisuuksia ja näytti kyseisen kohdan 

Simolle, jolloin tämä naurahti: ”Ilmiselvää mielistelyä, senkin proffa!”  

 

Johannan rapussa, kolmanteen kerrokseen on äskettäin muuttanut Simo Reetula, josta hän on vitsaillut 

ohjaajalleen, että kotirapussakin asuu tämän kaima. Ennen Simoa asunnossa asui Nino Kimola, josta 

Johanna kiihottui vain etunimen tähden. Kyllä tämä oli ihan pantava, kuten hän on itse mielessään pohtinut. 

Ennen Ninoa samassa asunnossa asui Mia Reinola, jolla oli mielenterveydellisiä ongelmia ja paukutteli 

kaapinovia, jopa enemmän kuin Johanna alkuaikoina. Enää hän ei uskalla ääneen kiroilla ja tömistellä, ettei 

vain alakerran Masi häiriintyisi ja valittaisi Novaraxalle.  

Johannan ovea vastapäätä, toisessa kerroksessa, asuu yhä vanha mummeli Lea Länsiö, jonka kunto on 

viime aikoina romahtanut niin, että joutuu käyttää rollaattoria. Hänen motorisoitu rollaattori on rappukäytävän 

alatasanteella. Kun Johannalla on filmi-ilta, niin Elmo ja Minea vitsailevat, että onko tuo Johannan kulkupeli.  

 

Forssan Adjutantintoria alettiin uudistaa koska moni kuntalainen on inissyt, että bussit pitäisi saada pois 

torilta sekä haukkunut oranssisia toripömpeleitä. Niinpä Forssan kaupunki järjesti arkkitehtikilpailun, jolloin 

kuntalaiset saivat valita kolmesta vaihtoehdosta mieleisensä. Kolmas vaihtoehto tuli valituksi, jossa tulee 

olemaan muun muassa vesipeli suihkulähteen vieressä sekä paljon perenna istutuksia.  

 

Toriremontti pitkittyi, kun viherpiipertäjät valittivat sairaiden lehmusten kaadosta. Puiden kaataminen on 

välttämätöntä, jotta Torikadun varteen voitaisiin tehdä muutama bussipysäkki. Loput pysäkeistä siirrettiin 

Pimunkadun puolelle. Lopulta kunta sai luvan puiden kaatoon ja näin Ylicityn pysäkki pystyttiin rakentaa 

Torikadulle, torin laitaan.  

 

Loimaalainen rakennusfirma, Outdoor Floor, voitti tarjouspyynnön rakentaa tori uusiksi. Vuoden kuluttua 

kunta huomasi, että firma käyttää huonolaatuisia kivilaattoja ja sanoi sopimuksen irti. Firma yritti haastaa 

kunnan käräjille mutta turhaan. Kunta alkoi itse rakentaa toria, sillä ainahan kaikki pitää itse tehdä.  

Toriavajaiset oli uudenvuodenaattona 3019. Syksyllä 3020 valmistuu uusi lasitettu torirakennus, johon tulee 

automaattikahvila sekä matkailutoimisto. Rakennuksen seinään tulee suuri kuvaruutu, jossa voidaan lähettää 

ajankohtaisia tiedotteita sekä kaupungin mainosvideoita.  

 

Keilailussa Johanna on kehittynyt valtaisasti. Hän on sijoittunut jopa viidensadan puolelle. Vielä toistaiseksi 

hänellä ei ole kilpailulisenssiä, kun on allerginen pässinpapereille. Tietenkään kavereille ja keilayhdistyksen 

puheenjohtajalle hän ei höpise mitään pässinpapereista koska tuskin he sellaista huumoria ymmärtäisi.  

 

Keilayhdistys, FTU:n puheenjohtajatreenaaja Virve Risula sairastui dementiaan eikä enää kyennyt johtaa 

yhdistystä. Seuraajaksi tuli lyhytkasvuinen, ruipelomainen Ursula Suitsuke, jolla on Net-Gallery tili. Ursula on 

hitusen taitavampi somettamisessa, ehkä liiankin aktiivinen, sillä hän hehkuttaa ja jakaa äärioikeiston 

propagandaa niin, että suomidemokraatit saavat ilmaista mainosta. Tämän Johanna on kauhukseen pannut 

merkille, muttei uskalla siitä huomauttaa, ettei Ursula alkaisi häntä syrjiä.  

 

Uuno on hyvin harvoin ollut mukana keilakilpailuissa, kun usein käy vanhempiensa kanssa Helsingissä 

siskonsa luona.  

Äskettäin Eeva ja Pena Kiukku ovat saaneet potran pojan, jonka he kastoivat Aatamiksi. He ovat tätä 

nykyään naimisissa ja Pena on ottanut vaimonsa sukunimen koska se on erikoinen, aatelisnimi.  

Ristiäisjuhla pidettiin Helsingin juhlapalatsissa, entinen eduskuntatalo.  

   

Kiukun perhe vuokrasi pienen asunnon Punavuoresta, ettei tarvitse yöpyä Eevan ja Penan nurkissa.  

Elmoa alkoi vituttaa, kun kollega on usein vapaalla niin, että itse joutuu ottaa vastuun kahvilasta. Toisaalta 

hänestä tuntuu hyvältä, kun jankuttaja-Uuno on poissa. Uuno tapaa Johannan ja Ninon tavoin toistaa 

sanomaansa. Tällaista jankuttamista Elmo vihaa yli kaiken.  

Tiistaisin Elmoa huvittaa ja osittain kyllästyttää, kun Johanna ostaa lounaaksi juusto ja brokkoli keiton, vaikka 

listalla olisi Thairuokia. Johanna ei uskalla syödä Thairuokaa, kun niissä voi olla kalalientä. Johanna kiittää 

onneaan, ettei Elmo ollut kalantarjoaja. Aikaisemmin Café Sunerissa hän söi gulassikeittoa, kunnes keiton 

myynti loppui Gunwood’s Cashissä. Enää Johannan ei tarvitse auttaa kahvilan jätkiä kaupassa, koska 

Korjaajaryhmän ja Café Sunerin ohjaajat lähtevät Uunon tai Elmon avuksi kauppaan.  



Lounasaikaan tiistaisin Johanna ei uskalla kysyä Elmolta, että oliko paljon ostettavaa, sillä tämä ei siedä 

uteluja. Hän ei myöskään pidä, jos tämän tekemisistä pitää kirjaa ja tämän vuoksi Johanna ei uskalla esitellä 

kertomustaan Elmolle, jossa luonnollisesti seikkailee myös häntä kuvaava naishahmo partneri 

kandidaatteineen. Tässä kerran leffaillan yhteydessä Johanna näytti kertomustaan Minealle samalla, kun 

Elmo kujeili Johannan tietokoneella ja vaihtoi Net-Galleryn kielen arabiaksi. Kyllä Yrjölän poikaa nauratti, kun 

blondi stressaantui, että pystyyköhän kielen palauttaa Kainuuksi.  

 

Tiistai-iltapäivisin videokuvaaja, Sirkka Kallela tulee laulattamaan Voimalatalon väkeä Café Suneriin. Enää 

hän ei pidä videokuvausopintopiirejä. Tavallaan tiistai musiikki ja laulu on eräänlainen musikaalinen 

opintopiiri. Laulu- ja musiikkituokio on alun perin Korjaajaryhmän idea, josta on tullut niin suosittu, että 

muistakin ryhmistä kokoontuu kahvilaan laulamaan ikivihreitä suomalaisrenkutuksia. Sirkka soittaa 

nestekaasukitaralla, kun muut laulavat. Joskus paikalle tulee kantrilaulaja Anatoli Erkkilä laulattamaan 

duunareita. Hänellä on pistävä lauluääni, joka ärsyttää muun muassa Johannaa. Häntä myös ärsyttää 

miehen etunimi, kun siitä tulee mulkerovainaa mieleen mutta Anatoli Erkkilä on normaalirajoitteinen ja 

jokseenkin ihan pantavan komea. Hänen käsivarsissansa on siksak tatuointi.  

Johanna ei tapaa olla mukana laulutuokiossa, kun ei ole erityisen musikaalinen.  

 

Usein ruokatunneilla Elmo tapaa kiusoitellen laulaa Ninolle perinteistä Kookospähkinälaulua; En saa rikki 

kookospähkinää... Joka kerta Nino reagoi hassusti ja asettaa kädet korvilleen, ettei rallatus aiheuttaisi 

korvamatoa. Elmo on perustanut Whatsappiin ryhmächatin nimeltä Kookospähkinä, johon hän houkutteli 

Nino ja Johannan. Joka kerta, kun ryhmä Chatissa Elmo rallattelee kookospähkinälaulua, niin silloin Nino 

lähettää ääniviestin: ”Elmo sinä pikku paska vekkuli!” Samaa Johanna ei uskalla edes leikillään sanoa 

Elmolle. Johanna pelkää työkaveriaan, vaikka syksyllä 3015 tästä oli hyötyä, kun lähti alibiretkelle Hankoon.  

Whatsappin chatissa Elmo, Johanna ja Nino tapaavat tiedottaa tekemisistään sekä mahdollisista 

huvipuistoretkistä. Samanlaisen ryhmächatin Elmo on luonut myös Net-Galleryssa, johon kuuluu hänen 

lisäksi Johanna ja Minea. Tämän chatin ideana on suunnitella leffailtoja. Viime aikoina leffailtoja on ollut 

vähemmän, kun Elmo on usein Karkkilan Jätkänmäessä Jennin luona. Tämä on Johannalle kuin paratiisi, 

ettei Elmo kerjäisi kyytejä.  

  

Minea tapaa soittaa Johannalle yleensä lauantai- tai sunnuntaiaamupäivisin, jotta kuulisi blondin kuulumiset. 

Mineasta Johannalla on aina naurettavan hassut jutut sekä stressaa huvittavasti. Heti, kun Minea ehdottaa, 

jos hän kytkisi puheluun mukaan Elmon, niin silloin Johanna naurahtaa: ”Elä ihmeessä herätä nukkuva 

karhua!”. Johannan mielestä Elmo on melkoinen karhu, kun tämä on vittuuntuneella tuulella.  

 

Tässä eräänä viikonloppuna, kun Minea oli Forssassa, niin silloin Johanna ja Elmo päättivät piipahtaa tämän 

kämpillä Lohkotiellä. Hänen luoksensa kävellessä Johanna sanoi leikillään, että tuntuu kuin kävelisi suoraan 

karhun kitaan eli ei kannattaisi herättää Minea-karhua. Tähän Elmo nauroi makeasti.  

Tästä lähtien he alkoivat vitsailla, ettei nukkuvaa karhua pidä herättää.  

Net-Galleryn Leffailtachatin Elmo nimesi uudelleen Älä herätä karhua, koska leffailtoja on hyvin harvoin. 

Chatissa he tapaavat hassutella ja julkaista pikkutuhmia kuvia, sellaisia, joita ei pysty julkaista Net-Galleryn 

vitsiryhmässä, jonka Johanna on luonut. Jos sinne laittaisi pippelin ja pimpin kuvia, niin hetkessä somen 

tekoäly antaa vuorokauden käyttöeston.  

Kun Johanna ei ole pitkään aikaan ollut sisään kirjautuneena somessa, niin silloin Elmo tai Minea tapaavat 

kirjoittaa ryhmächattiin nimeltä Herätä karhu! Miltei heti Johanna kirjautuu chattiin, ellei ole menossa 

vanhempiensa luokse ja kirjoittaa; Huu!  

Minea ja Johanna tarkoittavat Elmoa, kun vitsailevat karhun herättämisestä. Yleensä Elmo viittaa karhulla 

Mineaan.  

 

Leffailtoja olisi vaikea järjestää, kun ilmainen suoratoistopalvelu, Finnfilmers on lakkautettu 

tekijänoikeusjärjestöjen toimesta.  

 

Johanna on kyllästymässä sosiaaliseen elämään. Elmon kyyditsemiset ja Pokemon-kuskaukset ovat vieneet 

kaiken mehun. Johanna usein itse mielessään hyräilee ikivanhaa iskelmää Haluan olla yksin, jonka lauloi 

muinainen laulajatar Irina. Johanna on itse mielessään päivittänyt biisin muotoon; Haluan olla yksin ja lukea 

junassa lukulaitekirjaa matkalla Turkuun…  



Itse asiassa hän mieluummin haluaisi sanella kertomuksiaan eli luoda omaa kirjaansa. Toistaiseksi Aivot 

toivoa täynnä on jo valmis mutta Salatut elimet on muokkauksen alla. Kertomusten hämäläisversioista hän 

on alkanut poistaa kohdat, joissa on sanellut negatiivisia asioita Elmosta, kaiken varalta.  

 

Vähän ennen Siivekkääntielle menoa Johannaa nipistelee mahassa, jos Elmo keksisi jotain tekemistä juuri 

kriittisellä hetkellä. Elmolla ei ole ymmärrystä, että miksi blondin pitää jatkuvasti juosta vanhempiensa luona. 

Hän ei myöskään ymmärrä Uunoa samasta syystä. Häntä ärsyttää, kun Nino kertoo kaiken heidän 

tekemisistään vanhemmilleen niin, ettei uskalla lähteä edes syömään irtosalaattia Härkäselle. Jos 

uhmattaisiin Ninon vanhempien kuskaamiskieltoa, niin pian he soittaisivat Johannalle.  

Elmoa hirvittää, jos Maija-Erika soittaisi hänen vanhemmilleen. Hän tietää, että Ninon vanhempien mielestä 

hän on pääpiru. Hän kuitenkin tarkoittaa pelkkää hyvää mutta Ninon vanhempien mielestä hän on liian 

dominoiva.  

   

Elmo luottaa eniten Johannaan ja Mineaan, kun nämä päällisin puolin ovat lähinnä normaalirajoitteisia. Hän 

itse on olevinaan normaalirajoitteinen kunnon jätkä, vaikka vastoinkäymisissä kiukuttelee ja uhoilee.  

Johannalla ja Minealla on rautaishermot ja jaksavat olla Elmon kaverina. Juuri kiukutteluiden takia Johanna 

on hiffannut karhu vertauskuvan.  

Elmo on lukemattomia kertoja kiukutellut myös tyttöystävälleen Jennille, kun tämä vastailee hymähtäen.  

 

Tässä hiljattain Elmo ja Jenni Jussila aloittivat uudelleen parisuhteen ja menivät jopa kihloihin. Johannalle 

tämä on ilouutinen koska silloin jätkä on usein viikonloppuisin Karkkilan Jätkänmäessä.  

Silloin tällöin perjantaisin Elmo pyytää Johannalta kyydin Forssan matkakeskukselle eli näinä perjantaina ei 

tarvitse tehdä viikko-ostoksia Elmon kanssa. Silloin Johanna käy kaupassa heti kello 12 jälkeen, kun lopettaa 

second-handissa. Puoli kolme hänen pitää hakea Elmo suoraan töistä ja kyyditä matkakeskukselle.  

Tämä on Johannasta hyvä juttu, jotta tietäisi tarkalleen jätkän olevan viikonloppuna Karkkilassa eikä tarvitse 

stressata kriittisinä hetkinä.  

Lauantai- ja sunnuntaiaamupäivisin Johanna pystyy olla somessa, ennen kuin menee Siivekkääntielle 

syömään. Sunnuntai-iltapäivisin häntä stressaa, kun Elmo saattaa pyytää tekstiviestitse kyyditä hänet 

asemalta kotiin.  

Johannaa myös stressaa Minean mahdolliset puhelut viikonloppu aamupäivin, kaikkein eniten sunnuntai-

illalla kesken tv-iltaa. Silloin Johanna katsoo TV Kainuuta tai VPN:n avulla kainuulaisia suoratoistopalveluita.  

 

Alkukesästä kaapeli-tv yhtiö, Comehome, yllätti iloisesti, kun tv-tarjontaan tuli kaksi kainuulaista 

julkisenpalvelun kanavaa. Tämähän on parempi kuin sata jänistä, kuten Johanna sanoi. Hän alkoi pitää 

peukkuja, jotta myös kainuulaiset TV Kolome ja Nelkku tulisivat kaapeliverkkoon.  

 

Keväällä Johannalle pukkasi rajuvatsatauti. Chatissa Elmo kehotti olla kotona muutaman päivän 

parannuttua, sillä hän pelkää toden teolla oksennustautia.  

Samoihin aikoihin Zumilan pienteollisuusalueella avasi ovensa hampurilaisravintola Burger President, joka 

on vihdoinkin palannut Forssaan. Pikaruokalan toinen ravintola on yhä Jokioisten Three Town Centerillä.  

Syksyllä paikallislukulaitelehti Forssa aviisi kirjoitti, että Zumilaan tulisi siperialainen SFC pikaruokala mutta 

näin ei kuitenkaan käynyt vaan sen sijaan tuli vanha kunnon Burger President, jonka juuret ovat Burger King 

-ketjussa.  

Samoihin aikoihin Jokioisissa avasi venäläiseurooppalainen halpahalliketju Ruble Store, jossa on tosi 

halpaa, ainakin Johannan mielestä. 

 

Skientologikirkon second-handin myymäläpäällikkö jäi eläkkeelle ja hänen seuraajakseen tuli nuorehko Masi 

Mellanhus, jonka suku on lähtöisin Ahvenanmaalta mutta hyvin paljon suomettunut ja hämäläistynyt. Hän 

asuu Kännälässä eli kivenheiton päässä Lexuksesta.  

Johanna tunsi munasolun aktivoituvan, kun näki tämän vaaleasiilitukkaisen Masin. Paljon komeampi kuin 

naapurinmies. Masi Mellanhusillä on oikea filmitähden kroppa, ajatteli Johanna. Hän päätti pitää 

ihastumisensa salassa, ettei tulisi lemmenrumbaa. Hän yhä toivoo ulkoisen ryhmän johtavan tavalliseen 

palkkaukseen ja mielellään kaupungintalolla.  

 



 

On erittäin tärkeä käyttäytyä hyvin second-handissa koska siellä työskentelee isän parturi, Marko. Hän ottaa 

tilauksesta parturoitavia kotonaan. Second-handissa Marko työskentelee tekstiiliosastolla ja usein 

hinnoittelee alumiiniverhoja. Joskus hän auttaa myös lukulaiteosastolla, jossa Johannan lisäksi on Olle, joka 

myös tulee Kainuusta ja monesti puhuu Kainuun murteella Markon ja Johannan kanssa. Tässä kerran, kun 

Johanna lajitteli miesten laihdutuslukulaitelehtiä, niin silloin Marko naurahti: ”Haha, me miehet emme 

tuollaisia tarte, sillä mehän laihutetaan aena!”. Johannaa alkoi naurattaa.  

Myöhemmin, kun Marko parturoi Anttia, niin silloin tuli puheeksi, että tämän tytär työskentelee second-

handissa ja oli nauranut miesten laihdutuslukulaitteille. Antti totesi, että ehkä tytölle tuli mieleen isän 

laihdutus.  

 

Heinäkuun lopulla Johanna kävi jokavuotisella Sassnitzin risteilyllä. Tälläkin kertaa tapasi Jessican. He 

vaihtoivat kuulumisia ja hyväilivät toisiaan.  

He haluaisivat muuttaa toistensa luokse mutta molemmat ovat hyvin konservatiivisen saamattomia, ettei 

muutosta tule mitään.  

 

Elokuun alussa Suomessa aloitti useita kansallisia radioasemia, joista Rix DAB ja Mix Metropol sekä Power 

Energy ovat monelle entuudestaan tuttuja. Tämä vaikka Workers Party on vallassa. Puolueen oli pakko 

taipua kaupallisten radioasemien edessä, kun Suomen senaatissa heillä ei ole enemmistöä. 

Suomidemokraatit ovat sotkeneet Suomen poliittista karttaa.  

Forssa alueelle tuli myös uusi musiikkiasema, Star DAB, joka on Rix DAB:in sisarkanava. Tästä 

radioasemasta tuli Elmo suosikki. Yhä hän innolla kuuntelee Mix Metropolia.  

 

Lokakuussa Daily Activityn duunarit saivat osallistua niin kutsuttuun VIP-kurssille, jonka ideana on kehittää 

itseään ja kohentaa itseluottamusta. Kurssin vetäjinä on Forssan avun Anton-Kari ja muuan Liinus.  

Johanna päätti osallistua, kun Anton-Kari kovasti suositteli. Aamupäivällä on miesten kurssi ja iltapäivisin 

naisten kurssi.  

Samalla kurssilla Johannan kanssa oli muun muassa Jill Anttila, joka on alkanut seurustella Erkki 

Polkkarämeen kanssa. Erkki on vaihtanut ryhmää ja aloittanut Vaihtoehtoryhmässä, jotta näkisi Jilliä 

useammin. Hän on sanonut Johannalle olevansa tyttöjen väärinkäyttäjä. Johanna helposti kiihottuu 

Polkkarämeestä mutta päätti pitää sen salassa, kun tämä kihlautui Jillin kanssa.  

 

Lokakuussa Ylicityn kauppakeskusta laajennettiin. Siellä avasi uusi jättimäinen ruokakauppa, City Tukku 

sekä Autoteema halpahalli. Lisäksi Gigantti muutti upouusiin tiloihin, vaikka oli jo ennestään alueella.  

Monen itä-Forssassa asuvan harmiksi Y&Y muutti Ylicityyn. Lisäksi tuli kukkatavaratalo Kukkaismaa sekä 

halparautakauppaketju Rautia Outlet mutta sitä Johanna tulee boikotoimaan koska myymälä on käteisvapaa 

eli siellä ei voi maksaa käteisellä. Siitä hän on raportoinut Net-Galleryn Käteiskapina sivulla.  

 

Syksyllä Café Sunerissa aloitti uusi duunari, georgialainen, pitkä laiheliini, Sabrina Shevardnadze, melkoinen 

flirttiperse niin, että jälleen Johanna saa olla mustasukkainen ja pelätä jos tämä uusi flirttiperse vikittelisi 

Uunon ja Elmon. Kyllä Johanna sen tietää, ettei Sabrina ole Uunon tyyppiä. Onneksi sentään Elmo on 

kihloissa Jennin kanssa, ajatteli Johanna.  

 

Octoberin lopulla Uuno järjesti pienimuotoiset bileet asunnollan, Pimunkatu 66.  

Johannan kauhuksi tämä oli kutsunut myös Sabrinan, Onneksi sentään ei Tatjanaa, huokasi Johanna 

helpotuksesta. Se vielä puuttuisi ajatteli hän, samalla kun asettui istumaan lähelle kalantarjoajaa, ettei tämä 

uusi flirttiperse ehtisi. Johannan onneksi Sabrina käyttäytyi hyvin rauhattomasti niin, että menetti toiveet 

saada munaa, ajatteli Johanna samalla, kun katseli, kun Sabba makaili olohuoneen lattialla ja välillä jyskytti 

jalallaan lattiaa vasten. Elmo joutui toppuutella kovin sanoin, joka miellytti Johannaa; vihdoinkin torutaan 

muitakin kuin minua, ajatteli Johanna.  

 

Sabrinalla oli mukana useita tölkkejä Power olutta ja nopeasti tuli olutpöhnään. Selvänäkin pimu on 

rauhaton, joka johtuu tämän toimintarajoitteesta. Sabrinalla on jonkin asteen CP-vamma ja käy töissä 

kolmirattaisella potkulaudalla.  

 



Uunon oli pakko kutsua Sabrinan koska tämähän on hänen ja Elmon uusin kollega, joka kuuli puheet 

bileistä. Johannan mielestä kavereiden tulisi suunnitella juhlia somessa eikä työpaikalla. Tätä hän ei uskalla 

sanoa ääneen. Eniten hän pelkää Elmon reaktiota.  

Nino vauhkoontui Sabban pelleilyistä, kuten Sabrinaa kutsutaan.  

Juhlien jälkeen Ninon äiti haki poikansa kotiin, ettei tämä menisi kerjäämään kyytiä Johannalta. Samassa 

kyydissä meni myös Sabrina, vaikka tämä asuu ihan kivenheiton päässä Uunon kämpiltä, Uusikadulla.  

Johanna käveli kotiin. Juhlissa oli myös Elias Rautapolku, jonka läsnäolo kiihottaa Johannaa, muttei enää 

uskalla pidellä tätä kädestä, ettei Elmo näkisi ja toiseksi ei antaisi vääriä signaaleja. Kylläkin Eelis olisi ihana, 

kuten Johanna tapaa vatuloida mutta tältä puutuu se jokin.  

 

Decemberin alussa Uuno, Johanna, Elmo, Nino ja Sabrina kävivät elokuvissa. Johannaa harmitti, kun tällä 

kertaa ei ollut kahdestaan kalantarjoajan kanssa ja vitutti, kun jälleen Sabba oli mukana.  

Nytkin Johanna istuutui Uunon viereen, ettei vain flirttiperse ehtisi ennen häntä ja pitelisi kädestä. Johanna 

itse haluaisi pitää Uunoa kädestä, muttei uskalla.  

He katsoivat skandinaavileffa, Robyn Hätta, joka kertoo naisvarkaasta, joka varastaa rikkailta ja antaa 

tavaraa köyhille. Leffa oli tarkoitettu koko perheelle, sillä Nino ei olisi sietänyt toimintaleffaa. 

 

Kuun puolivälissä, eräänä lauantaina, Johanna ensimmäisen kerran osallistui keilailun Jouluviestiin, jossa 

leikkimielellä kilpaillaan pienjoukkueissa. Hän oli Iloiset tontut 3 joukkueessa ja tuli kolmannelle sijalle. 

Palkintona oli laadukasta homejuustoa, jonka sai hakea seuraavana päivänä, kun keilahallilta soitettiin, että 

palkinto olisi haettavissa keilahallilla. Kerta Johanna asuu kivenheiton päässä, niinpä teki samalla 

sunnuntaikävelylenkin keilahallille.  

 

Aikaisemmin Anna ja Antti eivät piitanneet homejuustosta sillä ennakkoluulojen mukaan se on homeista 

sontaa mutta nyt he ihastuivat tyttären palkintojuustoon.  

 

Johanna ja Jessica ovat yhä useammin yhteyksissä toisiinsa. Johanna tekoälyasiantuntijana on onnistunut 

luomaan kiinteän nettipuhelun kaksoisolennolleen. Net-Galleryn välityksellä hän neuvoi Jessicaa, että kuinka 

kiinteä nettivideopuhelu järjestetään. Johannan ansiosta Jessica on oppinut paljon tekoälyn saloja.  

Heillä molemmilla on kellarikomerossa vanha tietokoneen rakkine, joka kuitenkin on ihan älyssään oleva. 

Koneen monitorista Johanna teki näköpuhelimen ruudun ja sitten vanha multimediakamera kiinteästi välittää 

videokuvaa netin välityksellä Jessicalle Tvåstadiin. Johanna neuvoi chatin välityksellä, että kuinka Jessica 

tekisi samoin. Naiset laittoivat itsetekemän näköpuhelimen makuuhuoneeseen niin, että iltaisin he voivat 

vilkutella toisilleen ja vilautella sulojaan. He ovat todella rakastuneita. Vielä he eivät ole kertoneet tunteistaan 

vanhemmilleen tai kavereille. He vatuloivat, että kuinka muotoilisivat sanansa, että he tuntevat vetoa toisiaan 

kohtaan, ei naisina vaan ihmisinä. Harmi, kun Net-Galleryn profiilisivulla ei ole valintaa ihmisseksuaali eli 

Humansexual. Lisäksi Johanna yrittää tietokoneellaan luoda erityistä supertietokonevirusta, joka toimisi 

samalla systeemillä kuten työpaikan avustajarobotit ennen Pedran murhaa. Virusta ei pystyisi hakkeroida 

auki. Johanna on onnistumaisillaan supertietokoneviruksen luonnissa ja pähkäilee, että kuinka tehokkaasti 

sen voisi lähettää maailmaan. Virus livahtaisi eri maanosien tietoverkkoihin. Virus etsisi netistä kaikki 

kohteet, joissa lukisi heteroista ja muuntaisi kyseisen termin ihmisseksuaali. Viruksessa tulee olla 

supertehokas tekoälyalgoritmiaivo, vatuloi Johanna, samalla kun tietokoneella ohjelmoi virustaan. Viruksen 

tulee olla immuuni virustutkille.  

 

Jessica odottaa innolla kaksoisolentonsa supervirusta, jolloin hänestä tulisi naisen sijasta ihmisseksuaali. 

Seuraava haaste tulee olemaan lisääntyminen. Ehkä voitaisiin jotenkin luoda tekokohtu ja sitten yrittää 

saada sairaalan spermapankista siittiöitä. Tässä Jessica on Johannaa hieman parempi. Hän on oikeasti 

siittänyt poikalapsen, jonka on salaa salanimen turvin adoptoinut pois eikä tiedä missä poika viilettää. 

Hänellä ei ole aavistustakaan, että yksi työkavereista on kuin onkin hänen poikansa. Poika on 

vaaleatukkainen ja hoikkavartaloinen kuten hänkin.  

 

Uudenvuodenaattona Johanna oli vanhempiensa luona Siivekkääntiellä. Ninon juhlat ovat ärsyttävän 

työläitä, kun on hirveä hässäkkä, varsinkin nyt kun mukana on myös Sabrina.  

Ennen uuttavuotta häntä jännittää, jos Elmo alkaisi jankuttaa, että hän olisi Nino luona, jotta samalla olisi 

kyyti. Nyt kun Elmo on Jennin kanssa parisuhteessa, niin hän menee tämän kyydissä. Jennillä on samaa 

kokoluokkaa oleva auto kuin Johannalla mutta eri merkkiä. Hyundai sisarmerkki Kia10.  



Niin tuli vuosi 3019 ja januari.  

Kuun puolivärissä kainuulaisella Nelkulla alkoi uusi kausi vanha kunnon laulukilpailu Voice of Kainuusta. 

Tähtivalmentajina ovat Oili Lehmussaari, Bluerama, Tuija Wisvanen sekä Anatoli Raut. Oili on ollut Day 

nimisessä bändissä mutta riitaantui bändiemäntä Jossu Hakkelin kanssa. Tuija Wisvanen on punkbändi 

Lannoitteesta, jossa hänen aisaparinsa on Siivilä Sontapukki. Anatoli Rauthan ponnahti Kainuun Idolsista 

vuonna 3008. Voice of Kainuussa Anatolilla on yliampuva vanhan ajan tuomariperuukki.  

Johanna katsoo kilpailun kotona VPN:n avulla, kun ei kehtaa höylätä Siivekkääntien ja kodin väliä. Muutama 

vuosi sitten samakilpailu oli myös Hämeen nelosella, jossa yksi tähtivalmentajista oli laulaja Mauno Pöllö. 

Tätä nykyään Johanna inhoaa Mauno Pöllöä koska tämän kappaleet ovat liian kuivahkoja. 2990-luvulla hän 

osti muutaman Pöllön äänitteen, jota on nyttemmin katunut. Syynä oli uteliaisuus. Hän oli kuullut 

pikkusiskoltaan, että 2980-luvulla laulajalla oli homofobinen kappale, joka joutui EBU:n mustalle listalle. 

Tämän vuoksi Johanna halusi uhmakkaasti kuulla Pöllön kappaleita. Pettymykseksi kappaleissa ei ollutkaan 

mitään tuhmaa. Ilmeisesti kukkahattutätien ja silinterisetien mielikuvituksen puutetta, kuten Johanna vatuloi.  

Muutama vuosi sitten hän lahjoitti Mauno Pöllön musiikki-USB-kalikat Vaihtoehtoryhmän A-varastolle. Sieltä 

eri ryhmät voivat lainata musiikkia, filmejä sekä huonekaluja niin, ettei Sunerilta tarvitse anoa rahaa.  

Vuosikymmenen alussa Karlo oli antanut Johannalle rattimuffin palkaksi kyyditsemisistään mutta sattui pieni 

lapsus, nimittäin karvainen rattimuffi sattui olemaan sininen eli liian poikamainen tytölle. Karlo pahoitteli, että 

muffi on ehkä liian lesbomainen, johon Johanna kohteliaisuuttaan vastasi, ettei haittaa mitään ja kehui 

muffia. Myöhemmin Johanna on kertonut rattimuffista Minealle ja Elmolle, jotka tietenkin nauroivat 

katketakseen, että kyllä Johannassa on hieman lesbon kujeita. Tästä hänelle tuli mieleen Jessica, vaikkei 

tunne olevansa lesbo vaan ihmisseksuaali.  

Muutama vuosi sitten hän lahjoitti sinisen rattimuffin Nurkkaryhmälle samalla, kun meni Uunon kanssa 

kauppaan. Ryhmän naiset kohteliaisuuttaan ihastelivat sinistä karvaista rattimuffia ja laittoivat sen punaisen 

minibussin rattiin. Eikä aikaakaan duunari Minea Sofiasson naurahti, että sehän on lesbomainen muffi. 

Silloin ratin takana istunut naisohjaaja häpeillen poisti rattimuffin ja laittoi ovitaskuun. Johannaa huvitti 

Minean hassu kommentti mutta huoletti, jos ohjaaja heittäisi sen roskiin.  

Sitten Johanna osti itselleen asiallisemman ruskean nahkaisen rattimuffin, jonka mukana oli turvaverkon 

pehmuste. Eräänä lauantaina, kun Johanna oli isän kanssa lähdössä maksamaan laskuja. Kun Antti alkoi 

ottaa esiin turvaverkkoa, niin huomasi pehmusteen ja totesi: ”Mikä helevetti tämäkin on?”, jolloin tytärtä alkoi 

naurattaa niin, että rinnat hytkyivät. Tästä lähtien autossa Johanna tapaa naurahtaa, ettei enää ole sitä 

helvettiä turvaverkossa.  

 

Februarin alussa kainuulainen entinen rullasuksihiihtäjä Matias Nysse menehtyi diabeteksen aiheuttamaan 

sydänkohtaukseen. Tämä tapahtui kotona aamuyöllä Eurocityssä. Nyssen kuolema oli iso järkytys Tea 

vaimolle, jonka ympärillä alkoi parveilla juorutoimittajia. Aikaisemmin toimittajat parveilivat Matiaksen 

ympärillä ja hänellä oli jopa oma luottotoimittaja kainuulaisesta juorulukulaitelehti Nää & Kuulesta.  

Kiviset tapaavat joka kerta, kun käyvät Kainuussa, ostaa tämän lukulaitelehden. 2990-luvulla oli kyseisiä 

lukulaitelehtiä Forssan lehtipisteissä mutta sitten ne katsovat Kivisten ja erityisesti Johannan harmiksi.  

 

Seuraava julkkiskuolema tapahtui viikonkuluttua, kun Oili Lehmussaari menehtyi uniapneaan. Hän ehti olla 

kaikissa Voice of Kainuu nauhoituksissa, mutta live-esitykset joudutaan tekemään muiden tähtivalmentajien 

kesken. Kilpailua ei tietenkään voitu peruuttaa koska Oilin Tiimi oli koottu niin, että olisi ollut epäreilua 

tiimiläisille. Finaali järjestetään suurella Turus-areenalla, joka on saanut nimensä muinaisen 

rautalankakitaristi Harri Turusen muistolle.  

 

Februari kuussa menehtyi myös FTU:n entinen puheenjohtajatreenaaja Virve Risula. Hän kuoli dementiaan.  

Hautajaiset oli Zumilan Valonkappelissa. Hautajaisiin osallistui muutama yhdistyksen jäsenistä, joista neljä 

ovat Johanna, Uuno, Elmo ja Nino. Elmo päätti osallitua hautajaisiin lohduttaakseen Uunoa sillä hän haluaa 

olla reilukaveri ja monesti menee reilusti yli. Johanna istui Uunon vasemmalla puolella ja Elmo oikealla. 

Johannakin lohdutti rakasta kalantarjoajaa laittamalla käden tämän reidelle.  

Uunon vanhemmat kyyditsi Johannan kappeliin ja sitten kotiin, vaikka hän asuu ihan kävelymatkan päässä. 

Hän ei halunnut muistotilaisuuteen, joka pidettiin FTU:n tiloissa Hirvisuonkadulla. Johanna haluaa säilyttää 

elävän muiston, kuten hän asian ilmaisi.  

 

 



Kevättalvella Johanna vihdoinkin päätti hankkia kilpailulisenssin, jotta olisi mahdollisuus edetä luokissa. Hän 

sai selville, ettei uutta lääkärintodistusta tarvita vaan riittää sama pässinpaperi, jonka hän sai Daily Activityä 

varten. Lisäksi piti täyttää paperinen lääketieteellinen kortti vaivasta. Kortin olisi oikeastaan pitänyt 

vanhempien allekirjoittaa mutta Johanna ei kehdannut kiusata sillä mutsia ja fatsia vaan väärensi heidän 

nimikirjoituksensa. Eihän Euroopan keilaliitossa tiedetä miltä isukin ja mamman nimmarit näyttävät, ajatteli 

hän. Totta kai hän kertoi vanhemmilleen, että itse täytti kilpailulisenssipaperit.  

Nyt hän voi osallistua alue- että Euroopan mestaruuskilpailuihin. Mai kuukaudessa Euroopan mestaruus 

kilpaillaan Salossa eli forssalaisilla päivämatka. Aikaisempina vuosina on kilpailtu ympäri Eurooppaa ja 

yövytty hotelleissa. Johanna vierastaa yöpyä ilman vanhempiaan ja syynä on silmälasirumba, joka on 

sitkeämpi kuin läskirumba. Läskirumba on jo historiaa.  

 

Aprillin puolivälissä oli Voice of Kainuu laulukilpailun finaali suurella Turus-areenalla Kajaanin Kuurnan 

rannassa. Voittajaksi tuli Oilin tiimistä Mari Salo. Jotkut epäilivät, että katsojat äänestivät säälistä Oilia 

kohtaan. Kyllä Mari Salo on hyvä laulaja, suurin piirtein kuin Oili itse oli.   

 

Eräänä keväisenä lauantaina, kun Johanna oli lähdössä saunomaan, niin auton oikea takalokasuoja hipaisi 

vieressä olevan tummansinisen Brandian oikeaa etupuskuria niin, että tuli pieni naarmu. Sitä Johanna ei 

huomannut. Hänen omaan autoonsa ei tullut naarmun naarmua, kiitos suojaavan lokinpaskan.  

Maanantaiaamulla, kun hän oli lähdössä second-handiin, niin tuulilasinpyyhkimen alla oli paperilappu, johon 

Brandian omistaja oli kirjoittanut; Olet naarmuttanut puskuriani ja tämä olisi kiva saada pois 

päiväjärjestyksestä… ja antoi puhelinnumeronsa. Kahvitauolla second-handin pysäköintipaikalta hän soitti 

numeroon ja sanoi, ettei hänen autossaan ole naarmua mutta Brandian omistaja väitti kivenkovaan, että 

Johannan takalokasuojassa olisi sinistä väriä.  

Kello 16, kun Brandian omistaja, nuori nainen, tuli töistä kotiin, niin Johanna oli vastassa pysäköintipaikalla. 

Nainen näytti takkipuhelimella ottamaansa kuvaa. Kuvanlaatu oli erittäin huono. Odotellessa Johanna oli 

pyyhkinyt pois lokinpaskan eikä näe naarmun naarmua.  

Brandian omistaja otti yhteyttä vakuutusyhtiöön siinä toivossa, että saisi korvauksen mutta sitä hän ei saanut 

koska Johanna kiisti aiheuttaneensa naarmut ja asia jäi sikseen. Nainen itse joutui omasta pussista 

korjuuttaa puskurinsa naarmut ja lähetti lyhyen tulikivenkatkuisen tekstiviesti Johannalle; Kiitti niin vitun 

paljon, kun valehtelit vakuutusyhtiölle. Johanna vastasi; En suinkaan valehdellut, sillä en aiheuttanut 

naarmuja. Ne olivat lokinpaskoja. Vastausta ei tullut. Tästä lähtien hän alkoi itse mielessään kutsua 

viereisessä ruudussa olevaa Brandiaa idiootin autoksi. Hän yritti saada henkistä tukea Elmolta mutta 

turhaan, sillä tämä ei tiedä taustoja eikä halunnut kommentoida. Hän epäilee, että saattaa hyvinkin Johanna 

olla naarmujen takana, sillä hänhän silloin tällöin ajaa huolimattomasti; mutkitellen, kovaa vauhtia 

vauhtitöyssyihin ja joskus renkaat koskettavat kiveyksiä sekä Elmon mielestä kiertoliittymissä pysähtyy.  

 

Mai kuukauden alussa Johanna osallistui ensimmäisen kerran keilailun Euroopan mestaruus kilpailuun, joka 

tänä vuonna pidettiin Salossa. Johanna on naisten D-luokassa ja Uuno on miesten A-luokassa. Nino on 

miesten B-luokassa. Johanna sijoittui D-luokan keskivaiheille, sillä paikalla oli paljon keilaajia ympäri 

Eurooppaa. Nino ei ollut mukana koska samoihin aikoihin oli miesten hölkkätapahtuma Jokioisissa. Silti hän 

tilasi keilailun Euroopan mestaruus t-paidan. Tätä Elmon on vaikea käsittää, että mitä järkeä on tilata 

muistopaita, kun ei keilannut.  

 

Nyt keväällä myös Elmo hankki kilpailulisenssin, muttei osallistunut Euroopan mestaruuskilpailuun, kun 

mieluummin halusi olla Jenninsä kanssa Karkkilan Jätkänmäessä. Samoihin aikoihin hänellä oli rugbyottelu. 

Myös Jenni pelaa rugbyä mutta eri joukkueessa.  

 

Aprillin lopulla Johanna, Elmo, Jenni, Nino ja Korjaajaryhmässä äskettäin aloittanut Senato niminen 

afrikkalainen nuori mies kävivät Jussi Vares Parkissa. Senaton mukana oli hänen henkilökohtainen 

avustajansa. Senatosta Johanna on melkoinen vekkuli, kun ruokatunneilla tapaa hassusti änkyttäen hokea; 

sososote keskushallintoa sekä imitoida potkujen aikaan kuulemaansa radiouutisankkuria; Mitä tapahtuukaan 

kommunikaatiolaitetehtaalla Jokioisissa… Elmoa, Ninoa ja Senatonia naurattaa, kun Johanna hokee; 

sososote sanoi läski-Anu. Tietenkään hän ei paljasta noloja potkujaan.  

Tällä kertaa Uuno ei lähtenyt, kun kävi siskonsa luona Helsingissä. Tätä Elmon oli vaikea käsittää, kun 

kollega vähän väliä ravaa Helsingissä.  

Johanna oli lähellä hypätä huvipuistoretken yli koska samaan aikaan Jokioisten areenalla olisi ollut 



asuinmessut. Elmo onnistui kovistelemalla houkutella hänet mukaan huvipuistoon; ensi vuonna voisi käydä 

siellä vitun messuilla, sanoi Elmo.  

Elmo itse meni huvipuistoon Karkkilan kautta, kun oli Jennin luona. Johanna sai tehtäväksi katsoa, että Nino, 

Senato ja kumppanit tulisivat junaan Forssan matkakeskuksella.  

Hänen piti Whatsappilla ilmoittaa, kun kaikki oli läsnä.  

Turun matkakeskuksella Elmo ja Jenni oli odottamassa. Tällä kertaa oli huonoa tuuria sään kanssa; satoi 

kuin Esterin perseestä, ajatteli Johanna. He menivät köysiradalla Kupittaalle, jossa huvipuisto sijaitsee. 

Köysiratakonttiin mennessä Johanna sattui jankuttaa Elmolle, että pitäisikö bussikorttia näyttää mutta Elmon 

mielestä sitä ei tarvitse näyttää, ellei sitä kysytä. Jankutuksen takia hän tuli hieman happamaksi eikä 

kunnolla vastaillut Johannalle. Tämän vuoksi Johanna ei ehtinyt pukea yllensä sadeviittaa, kun seurue puski 

eteenpäin. Jos hän olisi jäänyt pukemaan sadeviittaa, niin olisi jäänyt porukasta jälkeen.  

Tällä kertaa Johanna ei käynyt laitteissa, kun haluaa säästää. Hän osti vain sisäänpääsylipun ja lupasi pitää 

silmällä laukkuja sillä välin, kun kaverit käyvät laitteissa.  

Myöhemmin iltapäivällä hän diskreetisti kysyi Senatonilta ja tämän assistentilta, että eiköhän olla jo huviteltu 

tarpeeksi ja väsyttääkin olla sateessa. Pahaksi onneksi Senato juorusi Elmolle, joka yleistäen tuhahti 

Johannalle, että kuinka rasittava tämä on, kun koko ajan inisee. Johanna pahoitti mielensä ja pillahti itkuun. 

Silloin Elmolta paloi käämit: ”Lopeta pillittäminen!”. Johannan oli pakko niellä kyyneleet, ettei kaveri 

ennestään suuttuisi ja tekisi Brexitejä. Ilmeisesti myös Elmo oli väsynyt, muttei halunnut sitä tunnustaa.  

Jonkin ajan kuluttua lähdettiin kotiin. Elmo ja Jenni menivät Karkkilaan Jennin kyydissä ja Johanna ja muu 

seurue junalla Forssaan. Myöhemmin Whatsappissa hän kuuli Sanaton töksäyttää, että ininä pilasi kaiken. 

Vasta monen kuukauden kuluttua saman viestisovelluksen välityksellä Johanna varovaisesti pyysi Senatolta 

anteeksi, kun sattui inisemään. Sanato ymmärsi Johannaa, kun tuntee Elmon kiivauden.  

 

Mai kuukauden lopulla Elmo oli tyttöystävänsä luona Karkkilassa eli Johanna pystyi saunoa Siivekkääntiellä. 

Kotiin mennessä katsahti raggari kruusailua Jätkänportilla. Siellä oli myös Nino tyttöystävänsä sekä Erkki 

Laajamiehen kanssa. Erkin henkilökohtaisena avustajana oli Tuijan isä, Esa Koivunrunko. Erkki ei uskalla 

luottaa avustajarobotteihin, vaikkei edellisen robotin vihanpuuska ollutkaan kohdistettu häneen. Erkki on 

päättänyt olla sinkkuna, kun on huonoja kokemuksia tytöistä.  

 

Junin alussa Johanna huolestui, kun lyhyelläkin kävelylenkillä hengästyi. Hän kävi Maria Allun 

terveyskeskuksella mittauttamassa verenpaineen, joka oli huomattavasti kohonnut. Hän sai 

verenpainelääkkeet, joilla paine alkoi laskea lähemmäs normaaliarvoja.  

 

Julin lopulla Johanna ja Jessica kävivät jokavuotisella Sassnitzin risteilyllä. Johanna Hangosta ja Jessica 

Ystadista. Sassnitzissa he tavalliseen tapaa kiertelivät samoissa kauppakeskuksissa ja lounastivat Bahnhof 

Wurstissa valtavat lihapiirakat. Tietenkin he kiihkeästi suutelivat. Jessica päätti ensi kesällä tulla Forssaan 

Johannan luokse vatuloimaan, jos muuttaisivat yhteen. Yhteen muuttamisen ainoana huonona puolena olisi 

asumistuen menettäminen.  

 

21 septemberiä Johanna ja Jessica täyttivät 50 vuotta. He molemmat kutsuivat lähisukulaisia vanhempiensa 

luokse, kun siellä on eniten tilaa.  

Johanna sai kummitädiltään valtavan ikkunalampun. Pikkusiskolta hän sai huippumodernin tekoäly 

kaiuttimen, joka vastailee lähes kaikkeen, kun ensin käyttää avainsanana Hey, Agenda kalenteri, niin tekoäly 

lukee takkipuhelimen kalenterimerkinnät.  

 

Kuun lopulla, eräänä perjantaina, kun Johanna ja Elmo olivat menossa viikko-ostoksille, niin silloin Elmo 

huomasi, että jarrut kitisevät. Hän kehotti heti mennä autoverstaalle. Niinpä Johanna kurvasi Zumilan 

autokorjaamolle tiedustelemaan jarrupalojen hintoja. Hän sai kustannusarvion ja lupasi puhua asiasta isän 

kanssa. Sitten he menivät K Kvantum Giantiin ostoksille. Elmo ehdotti, että he kävisivät nyt heti 

Siivekkääntiellä keskustelemassa Johannan isän kanssa mutta Johanna alkoi ujostuttaa eikä halua mennä 

kaverin kanssa. Suurin syy siihen, miksei hän mennyt vanhempiensa luokse kahvilan duunarin kanssa on 

se, kun silloin olisi vaikea puhua Kainuun murteella sekä silmälasit pitäisi olla päässä. Elmo on muutaman 

kerran kehottanut Johannaa alkaa isän ja äidin kanssa puhua Hämeen murteella, jotta oppisi paremmin 

Hämeen ääntämykset, kun ollaan Hämeessä.  

 

Octoberin puolivälissä Matias ja Kakadu osallistuivat vuosittaiseen Kultakurkku karaokekilpailuun 



Himoksella, josta on tullut monivuotinen perinne. Kakadu selvisi finaaliin. He ovat viimevuosina innostuneet 

karaokesta ja osallistuvat jokaiseen viipurilaiseen karaokekilpailuun. Himoksen kilpailu on Pohjois-Euroopan 

suurin.  

Lähetys televisioitiin kansallisen uutislukulaitelehti Expressin kotisivulla, josta Kiviset katsoivat heidän 

laulamistansa. Hyvinhän se meni.  

Net-Galleryssa Johanna chattaili Nino Järvimerkin kanssa, joka luonnollisesti oli innoissaan, kun äiti kilpailee 

laulukilpailussa. Johannakin oli innoissaan, kun tuli hyvä syy chattailla kiihkeä nimisen jätkän kanssa, Nino 

kakkonen.  

 

Kuun lopulla oli Jokioisten syysmarkkinat, jotka ovat pienentyneet eikä enää kahteen vuoteen siellä ole olliut 

Hirvikebabia. Markkinoilla Johanna kävi siellä Elmon ja Jennin kanssa. Harmi, kun enää ei uskalla ottaa 

Ninoa mukaan tai muuten saa tulikivenkatkuisen puhelun tämän vanhemmilta.  

Kerta hirvikebabia ei ollut, niinpä he päättivät mennä syömään Härkäsen juna-asemalle, kun sinne on 

lyhyempi matka Jokioisten keskustasta.  

Peillä Härkäsellä he huomasivat, että pikaruokala on lakkautettu. Sitten he menivät syömään Forssaan, 

Fastfood Accraan.  

Markkinoilta Johanna osti tavalliseen tapaan pehmeän markkinapiparkakun saunakahville. Elmo osti 

taskulampun, jossa turkulaisen Siemenlehto Indiansin logo. Hän fanittaa tätä rugby- ja jalkapallojoukkuetta.  

Seuraavana päivänä, ennen kuin Johanna meni Siivekkääntielle sunnuntailounaalle, niin hänen piti käyttää 

Elmoa Hunnisalon joulumarkkinoilla vaihtamassa viallinen taskulamppu. Se onnistui hyvin ja Elmo sai 

korvaukseksi myös varalampun. Silloin alkoi lumisade ja Hunnisalossa oli jouluinen tunnelma, muttei 

kuitenkaan liukasta. Hän ehti hyvin käyttää työkaveriaan joulumarkkinoilla ennen kello kahtatoista, jolloin on 

sunnuntailounas Siivekkääntiellä.  

 

Novemberin alussa Johannan ehdotuksesta Elmo, Jenni ja Nino kävivät Turussa ostoksilla. Jenni meni 

suoraan Karkkilan Jätkänmäestä ja viime hetkellä muutti kohtauspaikkaa, josta Elmo ei ollut kovin iloinen ja 

alkoi reuhata. Heidän suhteensa alkaa vedellä viimeisiään. Syynä on Elmon kiukuttelukohtaukset. Jenni on 

uhannut kertoa Elmon pimeänpuolen tämän vanhemmille, joka tietenkin Stressaa Elmoa. Elmo on 

keskustellut Jennin niukkasanaisuudesta tämän isän kanssa.  

 

Uudenvuodenaattona oli Adjutantintorin avajaiset. Myöhemmin alkaa torirakennuksen rakentaminen. 

Johanna kävi torin avajaisissa. Siellä ei ollut mitään erikoista, ei jaettu mitään ilmaiseksi. Torilla oli myös 

Minea, Elmo ja Elmon vanhemmat. Masa ja Ellinoora pitää kovasti Johannasta koska tämä mielellään 

kyyditsee poikaa sinne tänne. He eivät tiedä, että Johannalla on hapankauhu ja poika helposti kiivastuu, jos 

kieltäytyisi kuskaamisista. Tätä Johanna ei uskalla kertoa kaverin vanhemmille. Jokunen vuosi sitten Minea 

oli varoittanut valittamasta Masalle ja Ellinooralle, sillä silloin Elmo hurjistuisi; todennäköisesti edessä olisi 

kaverilista Brexit.  

 

Alkuillasta, vähän ennen kuin Johanna meni Siivekkääntielle uudenvuodenviettoon, niin hänen piti kyyditä 

Elmo keskustaan joidenkin kavereiden luokse. Elmon ja Jennin suhde on päättymäisillään koska pimulta on 

vaikea saada vastauksia. Tulee pelkkiä ynähdyksiä. 

 

Januari 3020: 

Eräänä torstaina keilailussa Johanna teki henkilökohtaisen ennätyksen; totaali 570 pistettä, neljä sarjaa.  

Nyt hän alkoi innolla treenata, jotta pääsisi 600 puolelle mutta tulokset alkoivat laskea takaisin 400 puolelle. 

Ehkä hänellä on suorituspaineita, kuten hän itse asiaa vatuloi. 

 

Nyt talvella Elmo on hieman takakireä, joka johtunee hänen ja Jennin suhteen kariutumisesta. Hän huomasi 

Ninon Whatsappista, että Johanna oli kysynyt tältä Elmon keilatuloksia. Hän koki tämän selän takana 

puhumisena. Johanna puolestaan tuli happamaksi Ninolle, kun tämä oli ollut huolimaton takkipuhelimensa 

kanssa. Ilmeisesti Elmo oli tämän huomannut samalla, kun auttoi Ninoa mobiilipelissä.  

Johanna kertoi Whatsappilla tästä Ninon äitiin, että poika näyttelee yksityisviestejä toisille. Maija-Erika 

ymmärsi Johannan ahdinkoa ja puhui iltapäivällä poikansa kanssa ja sitten soitti Johannalle. He sopivat, että 

Nino heti poistaisi keskusteluhistorian, ettei joutuisi vääriin käsiin. Johannaa ahdisti, kun joutui olemaan 

hapan upea nimiselle jätkälle.  

 



Eräänä januari perjantaiaamulla, kun Johanna tavalliseen tapaansa osti Café Sunerista kahvia, niin silloin 

Elmo huomasi blondin kahvikupin olevan tiskaamaton ja tempaisi sen ja meni tiskin taakse tiskaamaan.  

Samalla hän päkätti, että kahvikuppia pitää joka päivä tiskata ja totesi happamana, että nyt sai toisenlaisen 

kuvan Johannasta. Hän sanoi, että oli tähän asti olettanut Johannan olevan pedantti mutta paljastui siaksi. 

Tästä Johanna pahoitti mielensä ja kevensi sydäntään Anton-Karille. Harmi vaan, kun Anton-Kari ei voi 

puhua Elmolle tai muuten Johanna paljastuisi juoruamisesta. Johanna pelkää kahvilan duunaria. Onneksi 

Elmo rauhoittui nopeasti eikä tullut Brexitejä.  

Sinä päivänä Uuno ei ollut töissä. Hän oli ottanut vapaaksi, kun meni vanhempiensa kanssa Helsinkiin.  

 

Februari kuussa alkoi The Voice of Kainuu uusi kausi, jossa Oilin tilalla on kaksoistuoli, jossa istuu 

Lannoitusbändin Tuija Wisvanen ja Sirke Sontapukki.  

Tänäkin vuonna kilpailulla oli epäonnea, kun kevättalvella iski uusi koronavirus Covid-3020, joka on 

muuntunut niin, ettei vanhan koronaviruksen vasta-aineet enää tehoa.  

Voice of Kainuu kilpailun finaalijaksot siirtyivät syksylle, jolloin Wisvasen ja Sontapukin tiimiin kuulunut 

laulaja Jufo voitti; pitkäpörrötukkainen nainen.  

 

Antti ja Anna romuttivat viihderobotin koska se oli jo vanha ja kulunut. Robotin kovalevy piti hirveää meteliä.  

He veivät robotin keskustassa olevaan romuliike, Röllin romuun. Romuliike on samannimisen poikittaiskadun 

varrella, Röllin apteekin vieressä.  

Kun Johanna oli kuullut robotin romutuksesta, niin hänelle tuli kyyneleet silmiin, kun oli kiintynyt robottiin. 

Hän katsoi takkipuhelimella lisätietoa kyseisestä romuliikkeestä, että minne romutettujen robottien osaset 

menevät. Hänen silmänsä osui kommenttikenttään, jossa joku, ilmeisesti Amerian nettitrolli, kirjoitti; Röllin 

romussa työskentelee hullu romuttaja nimeltä Yrjö, joka kerran laittoi kylmästi meidän viihderobottimme 

metallimyllyyn. Tämän luettua Johanna kertoi vanhemmilleen, että pitääköhän tämä paikkaansa ja 

toivottavasti meidän viihderobottimme päätyy asialliseen kierrätykseen. Anna lohdutti tytärtään: ”Enpä usko, 

että siinä on perrää, vaan sehän näkkyy olevan nettitrolli… Todennäköisesti menee Hausjärven elektroniikka 

kierrättämöön. Ei kannata lukea kommenttikenttiä!” Johanna sanoi, että hän voisi joku tiistai-iltapäivä töistä 

palatessa käydä kysymässä minne romutetut robotit menevät. Tähän Anna: ”Elä mee, sillä tulisit vain 

surulliseksi ja robotin romutus pysyisi mielessä!”.  

 

Eräänä februari lauantai-illalla oli Ninon 39vuotissyntymäpäiväjuhla jälkikäteen, sillä hänhän täyttää vuosia 

jouluaattona. Joka kerta Johanna tapaa vitsailla, että Nino olisi uusi Jeesus Kristus. Tämä huvittaa Ninoa.  

Elmo sanoi Johannalle, että hän aikoo ostaa Ninolle ihan vaan vittuillakseen kookospähkinän. Johannastakin 

ideassa on munaa. Eräänä päivänä Johanna päätti ostaa itsekin kookospähkinän Ninolle; hauskaa tuplasti, 

ajatteli hän. Perjantaina, kun hän lähti tavanomaisille viikko-ostoksille Elmon kanssa, niin hän sattui 

paljastamaan, että myös hän oli ostanut kookospähkinän bonuslahjaksi. Johanna osti myös konvehtirasian.  

Tästä Elmo hurjistui ja alkoi haukkua Johannaa ideavarkaaksi. Välillä hän oli rauhallinen mutta sitten sai 

kiukkukohtauksia. Johanna ehdotti, että Elmo voisi ostaa häneltä kookospähkinän mutta siihen tämä ei 

suostunut; haluaa itse ostaa kaupasta.  

Johanna pahoitti mielensä ja kevensi sydäntään vanhemmilleen myöhemmin perjantai-illalla. Anttia ja Annaa 

huvitti, kun se kahvilan duunari vaikuttaa olevan niin lapsellinen, että kiihtyy yhdestä kookospähkinästä. 

Johannan oli pakko hieman valottaa, että töissä hän ja Elmo monesti rallattelee kookospähkinälaulua sille 

korjaajaryhmäläiselle. Hänen on vaikea selittää, kun ei kykene lausua työkavereidensa oikeita nimiä. 

Onneksi tälläkin kertaa Elmo nopeasti rauhoittui mutta totesi, että ensi kerralla hän ei tule kertomaan 

lahjastaan Johannalle. Tämäkin pahoittaa Johannan mielen mutta ehkä Elmo unohtaisi 

kookospähkinäkahakan ja ensi vuonna kertoisi lahjastaan.  

Johanna kertoi Elmolle myös, että oli kertonut tästä vanhemmilleen, kun oli hyvin surullinen. Tähän Elmo 

tuhahti: ”Ei olisi tarvinnut juoruta vanhemmille.”  

 

Kuukauden lopulla Johannan piti kyyditä Uuno Forssa-Jokioinen lentokentälle. Uuno lentää Helsinkiin, jossa 

menee paikallisjunalla Helsingin matkakeskukselle. Uuno maksaa joka kerta kyytirahaa. Tällä kertaa hän 

antoi sata euroa ja moneen kertaan kiitteli kyydistä.  

 

Sabrina Shevarbadze matkusti lomalle Thaimaahan. Tämä huolestutti Uunoa, jos pimu levittäisi koronaa, 

kun tauti alkoi levitä tälläkin kertaa Aasian kautta. Elmo ei yhtään käsitä, että kuinka Uuno voi olla noin 



huolissaan, sillä lentokentillä on kuumekontrolleja.  

Johannasta oli mukavaa, kun tämä uusi flirttiperse oli toisella puolen maapalloa. Tätä hän ei tietenkään sano 

ääneen. 

Mars kuukauden keilakilpailu Hämeenrulla Tervakoskella peruttiin korona pandemian takia. Moni muukin 

tapahtuma perutaan.  

Johannasta oli harmi, kun keilakilpailut perutaan nyt, kun hänellä on kilpailulisenssi.  

Euroopan mestaruuskilpailu olisi ollut Narvassa, Viron ja Venäjän rajalla. Rajajoen päälle on rakennettu 

valtava keilahalli. Johanna ei olisi osallistunut, kun siellä olisi yövytty. Uuno ja Nino olisivat osallistuneet ja 

yöpyneet Uunon tuttavien luona, jotka asuvat Narvan keskustassa. Sitä ennen olisi ollut aluemestaruus 

mutta sekin peruttiin.  

 

Elmosta kuoriutui kivenkova koronaskeptikko; hänen mielestänsä korona on mikä tahansa nuha. Johanna ei 

ainakaan uskalla alkaa Yrjölän kanssa kiistelemään koronasta.  

Elmoa alkoi ottaa pattiin, kun Uuno otti vapaaksi koko kevään ja kesän. Syynä on varotoimenpide, ettei 

Uunon iäkkäisiin vanhempiin tarttuisi tämä viheliäinen koronatauti.  

Aprillin alussa myös Nino jäi koronavapaalle vanhempiensa käskystä. Johanna ymmärtää Ninoa ja Uunoa ja 

yrittää tasapainotella koronavapaalla olevien kavereiden ja Elmon välillä. Elmo keventää sydäntään 

Johannalle, ettei pidä noin pelätä. Elmo on nähnyt useasti, kun Uuno potkittelee potkulaudalla Kulmakadun 

Coop ruokakauppaan, eikä käsitä, että miten ihmeessä uskaltaa mennä kauppaan, kun ei uskalla olla töissä 

ja keilata.  

Aprillin alussa, pääsiäisten aikoihin, Johannakin oli koronavapaalla second-handista. Siitä hän ei hiiskunut 

sanaakaan Elmolle. Vasta kesällä häneltä lipsahti, että keväällä oli ollut muutaman viikon vapaalla second-

handista. Tähän Elmo tuhahti: ”Säkin oot melkoinen pelkuriakka!” eikä sen jälkeen kritisoinut Uunoa ja 

Ninoa.  

 

Myös Forssan avun Filippa jäi pitkälle koronavapaalle; aprillista septemberiin, jonka jälkeenkin hyppäsi yli 

keilailun, kun kuvittelee keilahallin olevan viruslinko.  

Johanna oli Forssan avussa tavalliseen tapaan tiistaisin ja torstaisin. Hänellä oli tarkoitus pitää Elmolta 

salassa, että maanantaisin, keskiviikkoihin ja perjantaisin on kotona. Elmo oletti, että blondi olisi second-

handissa kuin isot tytöt. 

 

Jaana-Mari alkoi etä-työskennellä kotoa käsin. Hänellä on siihen mahdollisuus. Antti ja Anna pelkäävät, jos 

Johanna saisi koronatartunnan ja sitten viikonloppuisin tartuttaisi heihinkin, sillä he ovat seitsemänkymppisiä 

eli kuuluvat riskiryhmään. Johannan koronavapaa second-handissa oli juuri heidän ansiotansa. Myös 

ulkoinen ryhmän Lore kysyi Johannalta, että haluaisiko hän koronan takia pitää taukoa second-handissa. 

Silloin vielä hän ei halunnut mutta päätti mielensä, kun isä ja äiti suosittelivat samaa. Heistä second-hand on 

oikea viruslinko ja eivät käsitä, että mikseivät skientologit älyä sulkea myymäläänsä. Ilmiselvää 

rahanahneutta, kuten Anna asian ilmaisi.  

 

Aprillin lopulla Johanna sairastui kevyeen koronaan. Hänellä oli 38°. Luonnollisesti hän ei tiennyt, että 

kyseessä oli korona vaan epäili tavallista flunssaa. Johanna chattaili paljon Elmon ja Uunon kanssa Net-

Galleryn Messengerissä. Elmo on sitä mieltä, että kyseessä on vain tavallinen nuha, kun taas Johanna 

epäilee koronaa. Uuno on vakuuttunut, että koronahan se on, kun kaikki oireet viittaavat siihen. Johannalla ei 

ole maku- ja hajuaistia. Uuno on paniikissa, kun pelkää pahinta koronaversiota ja kyselee päivittäin, että 

onko hengitysvaikeuksia. Johannan henki pihisee normaalisti mutta on pienoinen köhä.  

Perjantai-illalla Johanna soitti vanhemmilleen, että kuumeilu jatkuu.  

Anna kehotti tytärtä soittaa sairaanhoitopuhelimeen kysyäkseen hoito-ohjeita. Niin hän tekikin. Numerossa 

oli pitkä jonotusaika. Päivystäväsairaanhoitaja kehotti muutaman päivän kuluttua mennä Lähdetorpan 

päivystyskeskukselle, joka sijaitsee Loimijoen länsipuolella, Vanhan Forssan kupeessa.  

 

Sunnuntaiaamupäivällä Antti kyyditsi tyttärensä Lähdetorpan päivystyskeskukselle. Ensin käytiin 

Siivekkääntiellä mittaamassa kuume siltä varalta, jos Johannan kuumemittarin paristo olisi lopussa. Kyllä 

hänellä on vähän kuumetta. Varmuuden vuoksi kuumemitattiin autossa, ettei mahdollinen korona tarttuisi 

riskiryhmäläisiin. Johannakin kuuluu riskiryhmään, sillä hänellä on kohonnut verenpaine. Vuosi sitten hän sai 

verenpainelääkkeet.  



Kuumetta mitatessa auton katolle pomppasi naapurin pomppiva viihderobotti. Naapurissa, Siivekkääntie 

kolmessa asuu yhä pyörätuolissa istuva Raili Lehtola. Hänen terveydentilansa on huonontunut ja 

munuaisetkin ovat poksahtaneet niin, että päivittäin hänen luonansa käy kotisairaanhoitaja. Edellisellä 

vuosikymmenellä hänen avomiehensä erosi ja otti mukaansa lampaankokoisen viihderobotin.  

Raili osti uuden, kissan kokoisen, beesin värisen, pomppivan robotin. Robotti tapaa pomppia jäniksen lailla 

Siivekkääntietä pitkin niin, että moni pelkää robotin jäävän auton alle. Railin avustajat eivät välitä klienttinsä 

robotista.  

 

Kuumeenmittauksen jälkeen Antti lähti käyttämään Johannaa Lähdetorpan päivystyskeskuksella. Melkein 

perillä Johanna oli lähellä pökertyä, kun oli lämmin toppatakki ja kuumekin uuvutti. Onneksi hän pian piristyi 

ja pystyi omin jaloin mennä päivystyskeskuksen ilmoittautumisjonoon. Hänet otettiin vastaan 

ambulanssikatoksen alla. Sisälle ei uskalleta ottaa epäiltyjä koronapotilaita. Häneltä otettiin sormenpäästä 

verikoe. Siitä ei nähty, että onko korona mutta sairaanhoitaja sanoi, että kyseessä voi olla lievä korona ja 

kehotti olla kotikaranteenissa. Johanna ajatteli itse mielessään, että toivottavasti Elmo ymmärtäisi eikä 

pyytäisi kyytejä. Perjantaina hän pyysi kyydin kauppaan. Tietenkään Johanna ei siihen suostunut; eihän 

sairaana pidä lähteä autoilemaan.  

Sunnuntai-iltapäivällä hän kertoi Elmolle, että oli käynyt päivystyskeskuksella, johon tämä tuhahti: ”Vittu, ei 

olisi pitänyt mennä, kun tautisi on kuitenkin tavallinen flunssa!”  

Tiistai-iltapäivällä Elmo ehdotti, että he kävisivät Härkäsen asemalla syömässä jäätelöä. Tietenkään 

Johanna ei suostunut, kun pitää olla varmuuden vuoksi karanteenissa. Elmo jankutti: ”Nyt tai ei koskaan, ei 

myöskään sitten, kun olet terve!”. Johanna stressaantui ja kevensi sydäntä Uunolle. Uuno kehotti pysyä 

kotona, kun sairaanhoitajakin epäilee koronaa.  

 

Päivittäin isä ja äiti toi tyttärelle ruokaa, jotka he antoivat oven raosta, ettei mahdollinen korona tarttuisi 

riskiryhmäläisiin.  

Annaa ja Anttia hirvitti, jos hekin sairastuisivat, niin kuka silloin kävisi kaupassa. Nuorimmainen on kaukana 

Taalintehtaalla. Onneksi näin ei käynyt ja noin kahden viikon kuluttua Johanna parantui. Varmuuden vuoksi 

hän oli kotona yhden kuumeettoman viikon.  

 

Alkukesällä Ylicityn ostoskeskuksella avattiin Forssan toinen Lidl Market myymälä, hieman isompi kuin 

Loimijoen itäpuolella Zumilassa. Ylicityn Lidl Marketin viereen tuli kalustetavaratalo EM sekä Viru Voodi 

myymälän isommat tilat.  

Johannan iloksi käteisvapaa Rautia Outlook meni konkurssiin ja tilalle tuli Ruble Store, jossa voi maksaa 

käteisellä.  

 

Heti kun Johanna oli parantunut koronasta, niin hän alkoi jälleen käydä keilatreeneissä. Uuno ja Nino jättivät 

treenit väliin koronan takia. Tämä ärsytti Elmoa mutta Johanna ymmärsi Uunoa ja Ninoa. Hän oli olevinaan 

Elmon kanssa samaa mieltä, ettei tämä hurjistuisi.  

Myös Filippa hyppäsi keilailun yli samasta syystä kuin jätkät. Tätäkään Elmo ei ymmärrä. Filippa on myös 

lopettanut Rygby treenit. Silloin tällöin tiistai-iltaisin Elmo pyytää Johannalta kyytejä Salomäen Soramontulle 

Rugbytreeneihin. Johanna ei uskalla kieltäytyä, kun sairaana ollessa joutui kieltäytyä kaverinsa ehdotuksista. 

 

Keväällä Elmo löysi netin treffisivusto Kohtauspaikalta mielenkiintoisen tyttökandidaatin, Tuija Toppelaisen, 

joka yhden kerran kävi hänen kanssansa keilaamassa Forssan keilahallilla. Tämä tapahtui Aprillin alussa 

samoihin aikoihin, kun Nino siirtyi koronavapaalle. Elmo ehti Whatsappin Kookospähkinä ryhmä Chatissa 

kehua Ninolle, että nyt hänelläkin on Tuija niminen pimu, joka tulee keilahallille. Elmon harmiksi Nino ei 

koskaan nähnyt Elmon Tuijaa.  

Pian Elmoa alkoi ärsyttää Tuijansa vaitonaisuus, kun tämä ei vastaile tekstiviesteihin ja on lukemattomia 

kertoja keventänyt sydäntään Johannalle. Kun Johanna oli koronan kourissa, niinpä hän kevensi sydäntään 

Anton-Karille, kun on hiffannut tämän olevan ylikiltti.  

Tuija Toppelainen on kieltänyt Elmoa tulemasta kylään, kun toistaiseksi hänen entinen poikaystävänsä vielä 

asuu hänen luonansa. Elmo odottaa kuin nousevaa kuuta sitä hetkeä, kun Tuijan entinen on muuttanut pois 

ja hän saa luvan tulla kylään. 

Aprillin lopulla Tuija kyllästyi Elmon liialliseen viestittelyyn ja tämän kiukutteluun, kun pimu ei onnitellut häntä 

18 Aprillia. Tästäkin hän kevensi sydäntään Johannalle ja Anton-Karille.  

Kuun lopulla Tuija pahoitteli Elmolle, ettei onnitellut ja kertoi syyksi mielenterveysongelmat. Hän kehotti ottaa 



rauhallisemmin, kunnes entinen tyttöystävä on muuttanut pois. Elmo ei malttanut olla ottamatta yhteyttä.  

Sitten Tuija ärähti ja pisti välit poikki. Tämän kuultuaan Elmo alkoi itkeä ja kevensi sydäntään Johannalle ja 

Anton-Karille. Pahaksi onneksi Johanna sairastui eikä aina jaksanut kuunnella kaverinsa vuodatusta.  

 

Kun Johanna oli parantunut, niinpä Elmo pyysi vakoilukyydin Forssan sairaalan pysäköintipaikalle 

katsomaan, jos siellä olisi Tuijan valkoinen BMW. Johanna hyvää hyvyyttään suostui ja kävi Elmon kanssa 

sairaalan parkkipaikalla. Elmo kertoi Tuijan joutuneen suljettuun psykiatriseen hoitoon.  

Autoa ei löytynyt, kun pysäköintipaikka on hyvin suuri ja siellä on satoja autoja. Sitten Elmon ehdotuksesta 

käytiin mutka Härkäsen juna-asemalla, kun sinne on lyhin matka Salomäen kaupunginosasta.  

Kun he olivat Three Town Centerissä, niin oli pientä hämminkiä liikenteessä; kaistat yhdistyivät, kun 10tie on 

tässä kohti niin kutsuttu 1+2 tie. Kun Johanna oli siirtymässä oikeanpuoleiselle kaistalle eikä heti huomannut 

melkein rinnalla olevaa autoa, joka soitti äänitorvea ja sitten vielä takana oleva auto tuuttasi. Elmo ja myös 

Johanna itse säikähti. Ihme kyllä Elmo ei tällä kertaa alkanutkaan reuhata vaan asiallisella äänellä moitti 

huolimattomuutta. Johannaakin vapisutti, kun kolari oli hiuskarvan varassa. Elmo asiallisesti nuhteli, että 

tuollainen huolimattomuus vielä tappaa meidät. Tämä järkytti Johannaa entisestään. Häntä hirvitti ajatukskin, 

jos kolari olisi sattunut ja miten selittää vanhemmille, että miksi oli menossa Härkäselle, kun sinne ei ollut 

mitään erityistä asiaa. Totta kai isä ja äiti olisi arvannut, että kyseessä oli kahvilan duunarin idea.  

Johannaa hirvitti myös tosi asia, ettei koko autoajelulla ollut mitään järkevää syytä; Tuijan auton vakoilu ja 

sitten mutka Härkäsellä.  

Tiistaina Forssan avussa Johanna kevensi sydäntään Anton-Karille ja kertoi Elmon tyttökandista. Johannan 

onneksi ohjaaja tiesi koko tarinan Tuijasta ja ymmärsi Johannaa. Onneksi Elmo oli avatunut myös hänelle, 

siunaili Johanna.  

 

Tämä vuotinen veteraaniauto Cruising peruttiin koronan takia. Osavaltiot seuraavat liittovaltion 

kansanterveysviranomaisen suosituksia. Viranomaisen suurin virkamies on Asser Tennilä, jota jotkut 

vihaavat, kun tämä suosittelee eri tapahtumien peruuttamisia. Yksi niistä on raggari Cruising. Tämä oli kova 

paikka Elmolle, jolla on koronaskeptikon kujeita.  

Forssassa kuten muissakin kaupungeissa raggarit järjestivät laittomia epävirallisia autokokoontumisia.  

Viimeinen lauantai Mai kuussa Elmo yritti houkutella Johannaa katselemaan raggariautokokoontumisia. 

Johanna ei halunnut, kun kokoontumiset ovat laittomia ja oli luvannut mennä Siivekkääntielle saunomaan.  

Tietenkin hän pelkäsi kaverilista Brexitiä mutta onneksi näin ei käynyt.  

 

Tänä vuonna peruttiin myös Eurooppa päivän vietto Loimijoen länsirannalla. Myös Turun Jussi Vares Park 

pidettiin suljettuna. Huvipuiston johto yritti taivutella Suomen, että liittovaltion ministereitä sallia huvipuiston 

avaamisen mutta turhaan. Poliitikot eivät uskalla ottaa riskiä, että huvipuistoista tulisi viruslinkoja.  

 

Silloin tällöin Elmo päivittelee Johannalle, että Uuno ja Nino ovat lapsellisia, kun jäivät koko kevääksi ja 

kesäksi koronavapaalle. Elmo keuhkosi Johannalle, ettei Uuno ja Nino saa yhtä paljon habilitointikorvausta. 

Johannalta vahingossa lipsahti, että Aprillin alussa oli ollut pari viikkoa puolikoronavapaalla second-handista, 

jolloin Elmo tuhahti: ”Säkin oot lapsellinen!”. Tietenkin Johanna pahoitti mielensä, muttei uskalla alkaa 

pillittää Elmon nähden, kun tämä ei pidä pillittäjistä.  

 

Junin alussa Janetten ja Olli-Karin poika Elmo sai valkolakin ja piti kansanterveysviranomaisten suosituksia 

uhmaten ylioppilasjuhlat Astan luona. Astahan on 70+ eli riskiryhmäläinen.  

Samana päivänä myös Mikaelan ja Akselin poika, Jasseri piti ylioppilasjuhlat. Tämä tapahtui heidän 

mökillään Forssan länsipuolella, piskuisen Pennijärven rannalla.  

Antti, Anna ja Johanna eivät uskaltaneet osallistua lakkiaisjuhliin. Myös Jaana-Mari kummeksui serkkujen 

lasten ylioppilasjuhlia pahimpaan pandemian aikaan.  

Jaana-Mari etä-työskentelee kotoa käsin, kun Leiras Tech valmistaa laitteita sairaanhoitoon eli erityisen 

tarkat hygienia vaatimukset. Tässä hiljattain Leiras Tech siirtyi venäläisomistukseen. Lääkejätti Leiras möi 

Möllinlaakson tehtaan venäläiselle teknologiajätille.  

Lappeenrannassa on yhä Leiraksen lääketehdas, joka alkoi suunnitella koronarokotetta, kun aikaisemmat 

rokotteet eivät enää tehoa tähän uusimpaan virukseen.  

 

Junin lopulla Johanna vanhempiensa kanssa kävi Hämeenlinnan ulkopuolella poimimassa mansikoita. 



Aikaisempina vuosina Johanna ei lähtenyt mukaan mutta nyt, kun korona takia on vähemmän huvituksia, 

niinpä päätti lähteä mansikkaan.  

Kiviset poimivat ämpärit täyteen suuria mehukkaita mansikoita. Mansikkapellolla ollessa Elmo tekstasi 

Johannalle ja pyysi kyytiä Ylicityyn. Johanna vastasi vapisevin sormin; Valitettavasti en pysty, kun olen 

vanhempien kanssa mansikassa Hämeenlinnassa…  

Ihme kyllä Elmo otti rauhallisesti eikä alkanutkaan jankuttamaan. Vaikuttaa siltä, että Yrjölän poika on 

miehistymään päin.  

 

Julin puolivälissä Johanna vanhempiensa kanssa kävi Liedon pieneläintarhassa, kun monena vuonna on 

ollut tarkoitus käydä. Nyt kun on vähemmän tapahtumia, niinpä päätettiin käydä katsomassa Lieto Zoossa.  

Suurin osa eläimistä pysyttelivät piilossa, mutta Johanna huomasi puskassa nukkuneen tiikerin. Hän näki 

tämän valtavan kissaeläimen ilman silmälaseja. Totta kai sitä kuvattiin multimediakameroilla.  

Pois lähtiessä Johanna osti matkamuistomyymälästä ison pehmotiikerin. Myymälä oli käteisvapaa, niinpä 

hän joutui maksamaan kortilla.  

Nyt korona-aikana moni kauppias ja ravintoloitsija levittää valetietoa, että virus leviäisi rahojen välityksellä, 

vaikka Euroopan sekä Global keskuspankit yrittävät sivistää kansaa, ettei virus leviä rahojen mukana. Myös 

S-L Safetyn arvokuljetus puoli yrittää kertoa, ettei rahat levitä viruksia. Tämä on ainoa asia, jossa Johanna 

on samaa mieltä S-L Safetyn kanssa. Hänen onnekseen viime aikoina Radio Pooliassa ei ole ollut Verisure 

Directasin mainoksia, mutta syksyllä kanavalla alkoi populistisen Basic European puolueen 

mainospropagandaa. Hän lähetti Radio Poolian omistajayhtiölle sähköpostiviestejä, joissa kehotti poistaa 

puolueen mainokset, kun on aivopesun vaara. Hänelle vastattiin, että mainostajat ovat JT Median 

radioasemien tulonlähde.  

 

Julin puolivälissä Antti, Anna ja Johanna kävivät katselemassa Loimaan Torpilla. Anna osti miehelleen 

ennakkosyntymäpäivälahjaksi uuden tulostimen Torpin Gigantista. Antti täyttää Augustin puolivälissä.  

Sitten he ajattelivat lounastaa Torpin Ikean ravintolassa mutta koronan takia lämmintä ruokaa ei ollut, niinpä 

sen sijaan syötiin Mc Donaldissa. Onneksi ulkoterassilla oli vapaita paikkoja niin, ettei tarvinnut altistua 

viruksille.  

 

Tänä vuonna Johanna eikä Jessicakaan pystyneet käydä risteilyllä, kun koronan takia osavaltioiden rajat 

suljettiin, jotta epidemia saataisiin rajattua.  

Suomesta Skandinaviaan ei päässyt muut kuin Skandinaviassa pysyvästi asuvat. Skandinaviasta pääsee 

vapaasti Suomeen mutta kotimatkalla joutuisi karanteeniin.  

Jessica fundeerasi, jos kävisi Forssassa kaksoisolentonsa luona mutta kotiin paluu olisi aiheuttanut 

ongelmia; ei olisi ollut mukava virua karanteenihotellissa. Hän olisi voinut jäädä Forssaan Johannan luokse 

mutta se olisi ollut iso askel konservatiiviselle naiselle.  

 

Brand Linen katamaraanitkaan eivät liikennöineet tavanomaisilla reiteillään. Sen sijaan alukset tekivät 

erikoisristeilyjä Ahvenanmaalle ja Gotlantiin sekä Merenkurkkuun ihailemaan Botnia-kanavaa. 

Reissumaakarit eivät myyneet näitä erikoisristeilyjä, ettei aluksille muodostuisi viruslinkoja.  

Tämä oli Johannalle ja Jessicalle kova paikka, kun eivät päässeet jokakesäiselle risteilylle. Ehkä sitten ensi 

vuonna, kuten kaksoisolennot aprikoivat.  

 

Viron ja Suomen Via Baltica tunneli suljettiin tilapäisesti. Ainoastaan Tallsinki metro on toiminnassa mutta 

sekin ottaa vähemmän matkustajia. 

 

Uuno, Nino ja Filippa palasivat töihin Septemberin alussa. Filippa päätti pitää taukoa keilailussa, kun taas 

Uuno ja Nino alkoivat jälleen keilata.  

Kuun lopulla Nino ja Uuno synttäri kahvittelivat Johannan luona kuten tavallisesti mutta ilman halauksia. 

Uuno antoi lahjaksi makeissekoituksen. Nino unohti lahjan eikä Johanna ilkeä kerjätä lahjaa. Ainoastaan 

isältä ja äidiltä hän haluaa lahjoja monikossa; varsinainen syntymäpäivälahja sekä bonuslahja.  

10 Octoberiä Elmo ja Minea kahvittelivat Johannan luona ja samalla pidettiin leffailta pitkästä aikaan. 

Viimeksi katsottiin filmiä vuosi sitten. Heiltä Johanna sai Hanhiemo filmi-USB-kalikan, jossa on kyseisen 

jännärin ensimmäinen kausi. Ennen leffailtaa kaverit pitivät Johannaa jännityksessä, että ehkä tämä saa 

lahjaksi seksileluja. Kesällä Johanna antoi Minealle seksilukulaitteen ennakkosyntymäpäivälahjaksi. 



Lukulaite on Johannan E-Store löytö. Second-handista on helppo pölliä kamaa silloin, kun myymälä on 

suljettu. Myymälän ollessa auki siellä satunnaisesti kiertää myymäläetsiviä. Myymäläetsivät tulevat 

vartiointiliike Tarkka Securitylta. Tämä firma on Johannan mieleen, kun on S-L Safetyn pääkilpailija. Johanna 

pitää peukkuja, jotta Tarkka ostaisi S-L Safety mafiosot, kuten hän itse mielessään fundeeraa.  

 

 

Silloin tällöin Minea tapaa vitsailla Johannalle, että hän voisi pysäköidä autonsa Johannan parkkiruutuun, 

sillä välin, kun tämä on Siivekkääntiellä. Tähän Johanna vitsailee, että Tarkkayhtiö vartioi hänen 

parkkiruutuansa.  

 

Kesällä Minea vaihtoi autoa. Hän kyllästyi hopeanväriseen Brandiaan ja vaihtoi sen punaiseen upouuteen 

Volkswagen Bouleen. Hassu yhteensattuma, kun Johannan edellinen auto oli samaa merkkiä mutta 

vuosimallia 2997.  

 

Johannalle oli helpotus, kun ei saanutkaan seksileluja synttärilahjaksi. Hän on etsinyt kissojen ja koirien 

kanssa Hanhiemo leffasarjan ensimmäistä kautta. Hänellä on toinen ja kolmas kausi.  

Ennen leffailtaa he söivät Grill Housessa. Elmo söi kebabia, kun hänen vatsansa ei siedä rasvaisia rieskoja. 

Johanna ja Minea söivät täytetyt rieskat.  

 

Nyt syksyllä Elmo on jälleen hyvällä tuulella ja on alkanut pikkuhiljaa vitsailemaan Johannalle.  

Elmolla on rankkaa, kun leikkautti poskestaan syntymämerkin. Leikkauksen jälkeä alkoi särkeä niin paljon, 

että Yrjölän poika on vuodattanut lukemattomia kyyneleitä.  

 

24 Octoberiä oli keilakilpailu Hämeenrulla Tervakoskella. Johanna päätti mennä sinne omalla autolla, ettei 

vain korona uudelleen iskisi. Septemberin lopulla hän kävi Öhmanin kauppakeskuksen tiloissa olevassa 

apteekissa tekemässä vasta-ainetestin. Testi näytti positiiviselta; ilmeisesti keväällä hänellä oli kuin olikin 

kevyt korona. Testiin hän meni, kun Uuno kovasti suositteli.  

Ennen leffailtaa Johanna ei uskaltanut kertoa Elmolle testistä, ettei tämä säikähtäisi ja jänistäisi. 

Loppukesästä Elmo ihmetteli, kun Johanna ei tehnyt parannuttuaan koronatestiä.  

 

Hämeenrulla keilakilpailussa hän tuli toiselle sijalle naisten D-luokassa. Palkinnon hän saa tulevissa 

infokokouksissa heti, kun koronatilanne rauhoittuu. Novemberistä lähtien kuukausittain järjestettävät 

kokoukset peruttiin. Torstaitreenitkin peruttiin, vaikka keilahalli yhä saa olla auki. Tämä ärsyttää Johannaa, 

kun silloin on vaarana, että Elmo houkuttelisi keilaamaan koronariskistä huolimatta, vaikka federaation 

kansanterveysviranomainen suosittelee vahvasti jättää urheilun sikseen. 

Keilayhdistyksen kotisivulla lukee, että jos haluaa treenata, niin voi varata aika mille päivällä tahansa. 

Johanna aikoo pitää keilailussa taukoa. Tämän hän otti eräänä torstaiaamulla esille Forssan avussa Kaapon 

kanssa, joka tuhahti, että kyllä treenit ovat yhä olemassa ja on puhelimitse keskustellut keilahallin omistajan 

kanssa. Johanna yritti vedota kansanterveysviranomaisen suosituksiin mutta Kaapo ei sitä kuunnellut vaan 

kiihtyi niin, että melkein nousi lentoon automaattisesta pyörätuolistaan.  

Samana iltana Johanna kevensi sydäntään Jessicalle, joka päätti auttaa kaksoisolentoaan ja lähetti 

sähköpostiviestin Forssan keilahallille. Hän kirjoitti englanniksi, kun ei osaa suomea; Kuulin kaupungilla 

huhuja, että te houkuttelette ihmisiä keilahallille, vaikka kansanterveysviranomainen suosittelee olla 

harrastamatta urheiluja... Tämä voi olla vaikeaa toimintarajoitteisille, kun heidän kaverinsa puoliksi 

pakottavat treeneihin mutta moni kuuluu riskiryhmiin, kuten esimerkiksi diabeetikoita ja narkoleptikoita. 

Lisäksi Jessica mainitsi, että eräällä Kaapolla on kiivasluonne, joka ei kuuntele suosituksia. Nimen hän on 

kuullut Johannalta. Tietenkään hän ei maininnut sähköpostiviestissään rakkaan kaksoisolentonsa nimeä.  

Seuravana päivänä keilahallilta tuli vastaus; Emme suinkaan houkuttele ja tämä on vakavaa, kun kaupungilla 

levitetään perättömiä juoruja niin, että keilahalli saa huonon maineen. Jos huhumylly ei lopu, niin tästä 

nousee poliisijuttu. Tämän luettuaan Jessica hätkähti, kun muistui mieleen poliisi esitutkinta syksyltä 3000, 

joka on samanlainen tapaus kuin Johannan poliisikuulustelu. Tämäkin on jännä yhteensattuma näillä 

molemmilla kaksoisolennoilla.  

Jessica vastasi vielä Forssan keilahallin sähköpostiviestiin; En kerro tätä juttua edelleen eli ei tarvitse sotkea 

poliisia tähän… Hän sepitti varmuuden vuoksi, että tällä hetkellä hän on Karjalan Petroskoissa erään kaverin 

kanssa liikehommissa.  



Ennen vastaamista hän kytki takkipuhelimeensa VPN:n ja asetti maaksi Karjalan tasavallan, jotta mahdolliset 

IP-osoitteet viittaisivat Petroskoihin. Vastausta ei tullut, ilmeisesti Forssan keilahalli kyllästyi vastaamaan. 

Syy, että Jessica väitti olevansa Karjalassa, on se, kun koronan takia Euroopan osavaltioiden rajat on 

tilapäisesti suljettu; Suomesta pääsee Karjalaan mutta takaisin joutuu muutaman päivän karanteeniin.  

Jessica kertoi tästä Johannalle, joka kehui kaksoisolentoaan. Johanna päätti näytellä tietämätöntä, että olisi 

kertonut Kaapon höpinöistä edelleen. Samana päivänä Johanna käväisi keilahallilla kysymässä, että onko 

keilahalli auki torstaisin. Hallin respassa oleva Petra sanoi, että kyllä voi käydä treenaamassa ja hän yrittää 

estää liikaa väkeä tulemasta. Tietenkään Johanna ei maininnut mitään Kaaposta, ettei paljastuisi. 

Tästä ei kannata myöskään keskustella herra Molotovin kanssa, ajatteli hän. 

 

Johanna yritti lähettää Net-Galleryssa kaveripyyntöä Kaapolle, jotta voisi pyytää anteeksi torstaista 

saarnaamistaan. Oikeastaan Kaapon tulisi pyytää anteeksi Johannalta omaa tuhahteluaan.  

Johanna melkein arvasi, ettei Molotov hyväksyisi kaveripyyntöä. Pian hän huomasi, että tämä oli laittanut 

hänet estolistalle. Johanna yritti lähestyä Molotovia äskettäin hankkimallaan Snapchat sovelluksellaan. Siellä 

Kaapo hyväksyi, muttei sanonut mitään. Hän yritti äänipuhelua Snapchatin kautta mutta Johanna ei ehtinyt 

vastaamaan.  

Snapchatissa on myös Mikaela-serkku sekä tämän aviomiehensä Akseli. He ovat äskettäin muuttaneet 

Johannan naapurikortteliin. He möivät Suurkartanontien rivitaloasunnon ja ostivat asumisoikeusasunnon 

vastavalmistuneesta kerrostalosta Ratakatu 7:sta.  

Mikaela kuten koko Kaarlon perhe on yli innokas somettaja ja erityisesti Frida laittaa Net-Galleryyn kaiken 

mitä tekee mökillään Pohjois-Hämeessä. Siellä Frida ja Kaarlo tapaavat tissutella. Tänä vuonna he ovat 

olleet siellä erityisen paljon, ettei korona tarttuisi mutta keväällä, kun korona pandemia alkoi, niin he olivat 

Gran Canarialla. He joutuivat kotikaranteeniin, jolloin päättivät olla mökillään, kun se on kaukana 

maaseudulla, Kangasalan lounaispuolella.  

Vuosi sitten kesällä Johanna kävi siellä ensi kerran vanhempiensa kanssa. Silloinkin setä-Kaarlo siemaili 

Power olutta ja Frida lipitti viiniä. Antti, Anna ja Johanna eivät tietenkään juoneet kahvia vahvempaa, kun 

olivat autolla.  

 

Octoberin lopulla Johanna ensimmäisen kerran kokeeksi tilasi nettikaupasta tutkivajournalisti Jorren Stäppin 

kirjoittaman paljastuslukulaitekirjan Amerian nettitrolleista.  

Jorren on Johannan kaverilistalla, kun on ihastunut tähänkin j-kirjaimella alkavaan mieheen. Jorren on myös 

hyvin komea eurokarju kantikkaine leukoineen. Johanna ei kuitenkaan rupea flirttailemaan, kun Jorrenilla on 

ollut todella rankkaa. Hän on joutunut trollien maalituksen kohteeksi. Nyttemmin lakkautettu uusnatsisivusto 

on levittänyt törkeitä valheita Jorren Stäppistä. On väitetty häntä narkkariksi ja hulluksi. Jorren on haastanut 

nettitrollit oikeuteen. Yksi heistä on skandinaavinen dosentti Juha Bäckman, joka puolustelee Amerian 

presidentti Valdemar Butin älynväläyksiä, kuten Key Westin haltuunottoa. Uusnatsit ympäri maailmaa ylistää 

Juha Bäckmania. Kaikki tämä lukee EBU:n tutkivan journalisti Jorren Stäppin tietolukulaitekirjassa Trolls of 

Ameria. Johannaa säälittää journalistirukka, kun uusnatsit kiusaavat näin komeaa miestä. Johanna saattaisi 

ottaa miespoloisen siipiensä suojaan, vaikkei mahtaisi mitään propellipäille.  

Nyt kun hän tilasi Jorrenin tietolukulaitekirjan vanha kunnon Adlibriksestä, niin hän kertoi Net-Gallery 

Messengerissä kirjailijalle, että on tilannut teoksen. Jorren kehui monine peukutuksineen, että siinä on paljon 

lukemista sateisiin syysiltoihin.  

Johanna kertoi tietolukulaitteesta myös Jessicalle, joka myös kiinnostui. Jessie on joskus miettinyt, jos itsekin 

alkaisi kirjoittaa samankaltaista paljastuslukulaitetta, muttei jaksa alkaa kokoamaan tietoa. Jessica voisi ihan 

hyvin kirjoittaa virallisella salanimellään Sandra Tuppson. Nimi on harmaalla alueella; oikeastaan laiton 

väärennetty identiteetti eli hänkin on eräänlainen trolli, kiltti sellainen.  

 

Novemberin lopulla, eräänä perjantai-illalla Siivekkääntiellä, kun Johanna lueskeli vanhempien tilaamaan 

kainuulaista aikakausilukulaitelehti Tapahtui viikolla, niin hänen silmänsä osui artikkeliin mobiilipeleistä. 

Artikkeli käsitteli muun muassa viljelypeliä, jossa on mikro-ostoksia pelin keskellä oikealla rahalla, jolloin voi 

pelastaa virtuaalikasveja. Johanna sattui kommentoimaan juttua isälleen, että mobiilipeleissä on härskiä 

rahastusta, kun hurjat voivat mennä lankaan. Antti tuhahti pyörivästä nojatuolista: ”Tollasia pelejä pittää 

välttää kuin koronaa!”, Johanna yritti selittää, että sinänsä pelit ovat harmittomia mutta ostoshoukutukset 

vaarallisia. Antti ei ole koskaan pelannut mobiilipelejä eikä aio pelatakaan, kun on vanhan liiton miehiä. 

Johanna sanoi, että hänellä on vain yksi älypeli, jossa pitää järjestellä karkkeja, johon isukki: ”Helevetti tyttö, 

siekin pellaat tollasia höpötyksiä ja vielä puolustelet, voi helevetti soikoon!”.  



Johanna oli vaikea selittää mistä peleissä on kysymys, kun niissä ei myöskään ole mitään järkeä; loputtomiin 

tasoja. Tosiaankaan peleissä ei ole järjen hiventä; ei voi voittaa senttiäkään rahaa ei tosin hävitäkään, ellei 

haksahda ostamaan lisäelämää. Sitä Johanna ei todellakaan aio tehdä.  

Net-Gallery Messengerissä hän kertoi tästä Uunolle, joka hieman puolusteli pelejä mutta on vahvasti pelin 

sisäisiä ostoja vastaan. Myöhemmin illalla Johanna kertoi vanhempiensa huolesta Elmolle, joka vastasi; 

ymmärrän hyvin. Johanna pelkäsi, jos Elmo alkaisi puolustella pelejä, kun hänen sormiaan kutsutaan 

ruokatunneilla maagisiksi pelisormiksi.  

Johanna myös kirjoitti asiasta Ninon äidille. Maija-Erika oli samaa mieltä. Johanna toivoo itse mielessään, 

että tämä kieltäisi poikaansa pelaamasta näitä höpöhöpö pelejä.  

 

Antti ja Anna eivät myöskään käsitä, että miksi pitää olla siinä järjettömässä uudessa somessa, joka ei enää 

ole uusi vaan noin kaksikymmentä vuotta vanha. Ne itse ovat aikaisemmin olleet Facebookissa sen 

lakkauttamiseen asti. Net-Galleryyn he eivät aio koskea tikullakaan; silkkaa venäläistä hapatusta, kuten Antti 

tapaa sanoa. Antti ja Anna päivittelevät myös Kaarloa ja Fridaa, kun he laittavat kaiken tekemisensä sinne 

helvetin Net-Galleryyn, kuten he tapaavat sanoa kotona. Jos heidän luonansa käy kylässä, niin lähes joka 

kerta vieraista otetaan valokuvia, jotka päätyvät someen. Frida ei edes kysy lupaa julkaisuun.  

 

Perjantai-illalla Anna kertoi tyttärelleen, että James on äskettäin tullut kasvatustieteen maisteriksi eli valmis 

pedagogi. Johanna onnitteli suosikkiserkkuaan Net-Gallery Messengerin välityksellä. James kiitti 

onnitteluista. Tietenkin kiitos-sana kiihotti Johannaa, sillä kiitos ei todellakaan ole kirosana, kuten muuan 

historiallinen bändi lauloi kauan sitten.  

 

Perjantai-iltapäivällä Johanna kävi tavalliseen tapaan Elmon kanssa viikko-ostoksilla Vironmäen 

ruokakaupassa. Autossa sekä loppuillan Net-Gallery Messengerissä Elmo kevensi sydäntään Johannalle, 

kun hänen tuorein tyttökandinsa ensin oli flirttaillut ja jopa pidellyt häntä kädestä mutta sitten ei vastaillut 

viesteihin. Elmo aikoo laittaa mulkeron estolistalle.  

Autossa Johanna kertoi, että samaa hänkin on kokenut vuonna 3009 Jesse Jussilalta; ensin vuotta 

aikaisemmin tämä oli flirttaillut hänelle silloisessa Facebookissa, vaikkei silloin vielä tuntenut. Jouluna 3009 

oli laittanut Johannan estolistalle, kun Johanna oli toivottanut hyvää joulua. Elmostakin tämä on kummallista, 

yhä kummallista kuin hänen tyttökandinsa käytös. Johanna lisäsi, että työpaikalla Jesse oli ihan asiallinen 

mutta netissä kummallinen. Silti Johanna yhä rakastaa tätä kummallista jätkää; ilmiselvä tursake, kuten hän 

itse mielessään ajattelee. Johannaa kiihottaa Jesse nimiset jätkät ja kiihotus heijastuu Jessica nimeen.  

 

 

 

 

 

 


