
Vuosi 3007  
Alkukesällä ohjaajapedagogiteknikko Tatu Porilainen sai uusia työtehtäviä, koska hänellä on nasevia 
ideoita kehittää lukulaitteiden ja tablettitietokoneiden sovelluksien kehittämistyössä. Toinen syy 
työpaikan vaihtoon on erään duunarin ihastuminen. Ei sillä, että siitä olisi seurannut ongelmia vaan 
sääntöjen mukaan Daily Activity duunarin ja ohjaajan välillä ei saa olla rakkaussuhdetta. Tässä 
tapauksessa rakastuminen on yksipuolinen; nuori nainen, nuori ja nuori tai ainakin melkein, sillä Jonna 
Borgeberg on Tatua vanhempi. Kyllä myös Tatu tykkää kauniista Jonnasta mutta, kun hänellä on jo 
perhe. Hän ei kuitenkaan ole naimisissa, sillä Porilainen-Jansson on ateistisia vapaa-ajattelijoita, jotka 
eivät kuulu kirkkoon. Tatun avovaimo Johanna synnytti vuosi sitten tyttölapsen, jonka he nimesivät 
Jossu-Jossuksi. Johannalla on edellisestä suhteesta Melvin-poika.  
 
Vaikka Jonna yritti kaikkensa salata ihastuksensa, niin silti se loisti läpi. Tämän vuoksi Tatu päätti 
alkaa etsiä uusia työtehtäviä hoivahallinnosta ja saikin. Hän aikoo yrittää saada Vattuhelpoon uuden 
ohjaajan, jolla olisi myös pedagogiteknikon tutkinto.  
 
Jonna on hyvin älykäs ja intellektuelli. Luppoajalla hän tapaa sanella hassuja kertomuksia Vattuhelpon 
tietokonehuoneessa. Äskettäin hän sai oman työhuoneen, ettei tarvitse istua Heikkiä vastapäätä 
Callcenter huoneessa, jossa pitää olla hiirenhiljaa, jotta Heikki kuulisi langattomissa 
mikrofonikuulokkeissa asiakkaan äänen. Muuhun monifunktiorajoitteinen Heikki ei kykene, kun käsi on 
koko ajan nyrkissä.  
 
Jonnan onneton sydän itkee, kun tämä kuvankaunis Tatu lopetti Vattuhelpossa. Toisaalta se on 
helpotus, sillä kyseessähän on vain onneton rakastuminen. Hän ei osaa aavistaakaan millainen 
lemmenrumba odottaa häntä vuoden kuluttua.   
 
Kevättalvella kahden viikon ajan Vattuhelpossa on tutustumassa eräs kastanjanruskeatukkainen 
puolalaissyntyinen 25vuotias Aksel Tyschy. Hän tulee Daily Activity ryhmästä Fiksaajat, joka sijaitsee 
Mäntymäellä dementia-asuntolan tiloissa. Siellä hän ei tule toimeen ohjaajiensa kanssa, kun he 
joutuvat patistelemaan hänet töihin. Aksel on toivottoman laiska ja pilalle hemmoteltu.  
Hänen pikkuveljellänsä on Downin syndrooma eli Aksel on lainausmerkeissä perheen ainoa tervelapsi.  
Terve hän ei todellakaan ole. Lievän funktiorajoitteen lisäksi hänellä on narsistisia piirteitä ja helposti 
hermostuu pienestäkin vastoinkäymisestä, kun ei mene hänen mielensä mukaan.  
 
Fiksaajat ryhmän ohjaajat Bertil Paxu ja Esa Peura joutuvat päivittäin patistelemaan Akselin töihin, kun 
tämä vain istuu sohvalla leikkien takkipuhelimen ohjauspaneelilla.  
 
Bertil kauppaa työpaikallaan itse tekemään pontikkaa. Ei siinä mitään, sillä tätä nykyään on täysin 
laillista pontikanvalmistus ja sen myynti, kunhan on myyntilupa. Bertilillä on luvat ja paperit, muttei 
kuitenkaan työpaikalla, sillä kunnan tiloissa kaikenlainen alkoholin kauppaaminen ja nauttiminen on 
ankarasti kielletty, vaikka silloin tällöin kieltoa rikotaan. Muun muassa kaupungintalon lounasravintola 
on monesti tarjonnut viinejä erillisessä VIP-ruokasalissa. Useammin Ferryflyn aikaan mutta harvemmin 
tätä nykyään Kaupunginkellarin aikaan.  
 
Vanha lyhyt tasapaksu Bertil uhmaa alkoholikieltoa ja kauppaa pontikkaansa dementiakeskuksen 
henkilökunnalle ja joskus pirteämmät mummelit ja papparaiset köpöttelevät Fiksaajien tiloihin. Tilat 
sijaitsevat Café Auringonkukan vieressä.  
 
Bertilistä ja Esasta sekä duunareista tuntuu hyvältä, kun laiskajaakko on Vattuhelpossa 
tutustumiskäynnillä, jota kutsutaan työharjoitteluksi.  
 
Jonna alkoi hieman kiintyä Akseliin, kun ensivaikutukselta jätkä vaikuttaa hyvin sympaattiselta. 
Kahvitauolla jätkä puhuu potaskaa työkavereistaan heidän selkiensä takana. Tietenkään 
Vattuhelpossa ei voida tietää, että mitkä ovat liioitteluja ja mitkä totta. Kummallista kun ohjaajat Tatu ja 
Andy eivät kiellä Akselia selkäänpuukotusta.  
 
Viikon kuluttua Akselin tutustumiskäynti eli työharjoittelu päättyi ja hän palasi vastahakoisesti takaisin 
Fiksaajat ryhmään.  
Akselin pitää siivota ilman siivousrobottia vessat sekä käytävänpohjukan sillä välin, kun toiset pelaavat 
interaktiivista Ludoa, kun ovat sen verran ahkeria, että saavat nopeammin työtehtävänsä valmiiksi.  
 



Ryhmä leipoo dementiakeskuksen osastoille sekä pesee asuntolan asukkien pyykit. Lisäksi väritetään 
joulu- ja pääsiäistervehdyksiä dementikoille. 
 
Monesti Aksel on ollut lähellä haistattaa paskat ja lähteä kotiin, mutta Bertil on estänyt lähtemästä 
kesken työpäivän. Bertilin mielestä Akselin kannattaisi purkaa kihlaus Malla Perkkuun kanssa, kun 
hänen mielestänsä jätkä ei vielä ole kypsä parisuhteeseen.  
Malla on alkoholistin tytär ja sen vuoksi tämä ansaitsisi rauhallisemman poikaystävän. Ohjaajat ovat 
huomanneet Akselissa selvät narsistin oireet mutta harmi vaan, kun sitä ei ole diagnosoitu.  
 
Aksel ja Malla tapasivat toisensa vuosi sitten Kiuruveden kansankorkeakoulussa. He menivät heti 
rakastuttuaan kihloihin. Monen mielestä liian aikaisin.  
 
Bertil suosittelee Akselille, että tämä naisi Vattuhelpossa juuri aloittaneen Vilma Kangasvitsan koska 
tämä on Bertilin mielestä poliittisesti korrekti sekä hyvin rauhallinen. 
 
Vilma tapaa kerran kuussa käydä Fiksaajat ryhmässä ostamassa Bertililtä pontikkaa käsidesinä, ettei 
Bertil paljastuisi. Käsidesiä saa valmistaa ja myydä ihan vapaasti. Työpaikalla Bertil myy pontikkaansa 
muovilönteissä, joiden päällä on helposti irrotettavat käsidesi etiketit.  
Vilma käy Mäntymäellä isältänsä lainatulla autolla, jonka hän pysäköi 15 minuutin pysäköintipaikalle, 
ettei tarvitsisi maksaa.  
 
Bertilin pontikkaa kutsutaan Axl Werneriksi, jonka alkuperäiset keksijät ovat Kivisten veljekset, jotka 
ovat aikoja sitten lopettaneet pontikan valmistuksen muuttaessa Etelä-Suomeen. He luovuttivat 
reseptin pontikkahullulle Daily Activity ohjaajalle. Resepti on kulkenut Kivisten suvussa aina 1980-
luvulta asti näihin päiviin saakka.  
 
Bertil tapaa mainostaa kaikille ryhmässä kävijöille sekä duunareille, että kuinka hyvää Axl Werner 
pontikka ulkoisesti ja sisäisesti ja siitä tulee erittäin hyvälle tuulelle.  
 
Aksel on aivan liian nössö käräyttääkseen ohjaajansa. Se johtuu tietenkin siitä, kun hän pelkää tätä 
ronskia tasapaksua ukon käppänää. Aksel haluaisi aloittaa Vattuhelpossa, jotta pääsisi eroon Bertilistä 
ja Esasta mutta harmi vaan, kun Vattuhelpossa ei ole yhtään vapaata paikkaa, ei ainakaan tällä 
hetkellä.  
 
Elokuun lopulla Berit Linkkari sairastui dementiaan ja muutti Mäntymäen dementia-asuntolaan eli 
Akselille avautui paikka Vattuhelpossa.  
 
Aksel ei ole kiinnostunut muista Daily Activity ryhmistä koska niissä tuntisi itsensä tosi vaivaiseksi. 
Kukaan ei ole koskaan edes ehdottanut hänelle tavallista normaalirajoitteisten työpaikkaa, ei edes 
oma äiti, yhtä lihava Barbara. Isä on ruipelomainen mursuviiksinen Jan. Akselin Downin syndroomaa 
sairastava pikkuveli Sylvester on yhtä lihava kuin hän ja äiti.  
Usein Aksel tapaa kertoa kaikille, että veljellä on Downin syndrooma, jotta saisi sympatioita ja on 
olevinaan Downin syndrooma ekspertti.  
Aksel viihtyy keskipisteenä olemisesta, muttei kuitenkaan tuijottamisesta. Jos joku tuijottaa, niin silloin 
hän tuhahtaa: ”Varo, etteivät silmät pulpahda ulos!”  
Heti Kiuruveden kansankorkeakoulu opintojen jälkeen Barbara suositteli pojalleen Fiksaajat ryhmää 
koska tämän funktiorajoite on lonkkavika, joka on synnynnäinen vaiva; hän syntyi jalat edellä. Sitten 
vielä vanha kuivahko narisevaääninen kätilö kuivasi hänet harmaaseen haisevaan siivousrättiin, kun ei 
sattunut olemaan virallisia synnytyspyyhkeitä saatavilla.  
Sitten kun pikku Aksel oli oppinut kävelemään, niin hän liukastui nurmikolla ja katkaisi jalkansa. Kaikki 
tämä tapahtui pienessä eteläpuolalaisessa kaupungissa, jossa asuu Akselin mummo äidin puolelta, 
joka ei oikein pidä Akselin pärstäkertoimesta. Kun Aksel oli sairaalassa katkenneen jalkansa takia, niin 
mummo ei vaivautunut tulla katsomaan. Mummo haluaisi, että Aksel hakeutuisi munkkiluostariin 
tietokoneteknikoksi, jotta olisi poissa ihmisten ilmoilta. Tietenkään Aksel ei tällaisesta ole mielissään.  
Nyt joka tapauksessa hänellä kävi säkä, kun Vattuhelpossa avautui paikka ja pääsi eroon Fiksaajat 
ryhmästä. Hän ei osaa aavistaakaan mitä tuleman pitää.  
 
Syksyn aikana Jonna alkoi tuntea, kuinka Amor alkoi ammuskella tosi vahvoja puolalaisia lemmen 
ohjuksia. Hän tunsi kuinka, poskia alkoi kuumottaa, kun katsoi Akselin sinisiin silmiin. Hän päätti pitää 
kaiken salassa koska jätkähän on jo varattu sukevalaiselle Mallalle.   



Aksel asuu Vattulassa Kallelan kaupunginosassa, joka sijaitsee Markkakartanon länsipuolella. 
Kaupunginosat erottaa läpikulkutie. Aksel asuu eräänlaisessa tukiasunnossa, jossa saa tarvittaessa 
tukea. Kerran viikossa hänen luonansa käy kunnan siivousapu auttamaan siivouksessa ja opettaa 
siivousrobotin käyttöä. Aksel ei ole tyytyväinen siivousapuun, kun se maksaa 1000 euroa 
kuukaudessa. Jos hän irtisanoisi siivousavun, niin silloin kämppä näyttäisi sikolätiltä. Jos nyt hänen 
asuntonsa on melkoinen sikala, kun likaiset ruokailuastiat lojuvat olohuoneen pöydällä ja 
pikaruokapakkauksia lattioilla.  
 
Eräänä November päivänä töissä, kun Akselin piti laminoida ruokakuvia, muttei homma oikein 
käynnistänyt, kun paperi muovin välissä aina vaan meni vinoon. Hän sanoi lähinnä olevalle Jonnalle, 
että voisiko tämä auttaa. Heti siltä istumaltaan Jonna auttoi sydän kiivaasti hakaten tätä 
kastanjanruskeatukkaista jätkää. Jonna on lemmen humaltumassa Akseliin ja näkee tämän 
vaaleanpunaisten silmälasien läpi jätkän kauniina, vaikka Aksel Tyschy on kaikkea muuta kuin kaunis. 
Hän on ankkamaisesti vaappuva läskikasa. Tätä lemmenhumalainen Jonna ei kykene näkemään. 
Jonnan silmälasit eivät ole vaaleanpunaiset vaan ohuet hopeiset metallisankaiset rillit.  
 
Vattuhelpon Callcenter on siirretty Ginin entiseen työhuoneeseen.  
Joku aika sitten Gin Tuppi lopetti Vattuhelpossa, kun kyllästyi talousrobottien ainaiseen piipitykseen.  
Hän aloitti Vaihtoehtotalon autonpesuryhmässä.  
 
Ginin parhain työkaveri Anni Masala sai töitä ulkoisesta ryhmästä. Työpaikka on Yläkihlakunnan K 
Express ruokakauppa. Kaupan omistaa Masaloiden perhetuttu.  
 
Heikki on kyllästynyt istumaan Vattuhelpon tilauspuhelimen ääressä. Hänelle ollaan parhaillaan 
etsimässä sopivia työtehtäviä. Puhelinhommat siirtyivät Kulturomezon Kalle Pessalalle. Kalle istuu 
täysautomaattisessa pyörätuolissa kuten Heikkikin. Hän kykenee jotenkuten ohjaamaan pyörätuoliaan, 
kun taas Heikki on täysin avuton multi-funktiorajoitteensa takia. Heikillä on vain muutama jotenkuten 
toimivaa sormea, joilla juuri ja juuri kykenee tarttua pyörätuolinsa ohjaussauvaan.  
 
Kallella on vaalea pystyssä oleva siilikampaus sekä itkunsekainen puheääni. Hän seurustelee Akselin 
entisen tyttöystävä Kamila Pujon kanssa, jota kutsutaan Kamomillaksi. 
 
Vattuhelpon Callcenterin entisiin tiloihin siirrettiin apuvälinemyymälä. Myymälän entiseen huoneeseen 
tuli esittelyhuone, jossa on avustajarobottien ja muiden apuvälineiden näyttökappaleet.  
 
Vattuhelpon lepohuoneeseen tuli pakkaamo, jossa Vilma pakkaa asiakkaiden tilaamat tuotteet 
pahvilaatikoihin sekä hoitaa nettilaskutukset.  
Joka aamu Jonna kärrää paketit motorisoidulla pakettikärryllä paketit ja kirjeet Puolalan kadun Cash 
Serviceen.  
 
Tietokonehuone siirrettiin Kerttu-Ullan työhuoneeseen koska se on aivan liian suuri tälle erakoituneelle 
laiskalle, lihavalle naiselle, joka ei viitsi siivota huonettaan. Hänelle sopii mainiosti tietokonehuone. 
Hänen entinen työhuoneensa soveltuu paremmin tietokonehuoneeksi, kun siellä on enemmän tilaa 
avustajaroboteille.  
Jonna varasi itselleen työpisteen huoneen nurkasta, josta on suora näköyhteys ovelle, jotta 
kertomukset voisi nopeasti laittaa sivuun, kun ohjaaja tulee huoneeseen. Hänen takanansa on 
tuuletusparveke. Ilmeisesti huone on alun perin suunniteltu makuuhuoneeksi. 
Robottien ohjelmointitietokone on huoneen keskipöydällä. Pöydän toisella puolella on tyhjä paikka, 
jossa silloin tällöin alkoi Aksel istua, kun huomasi ystävällisen Jonnan. Aksel sai Kainuu Regionin 
apuvälinekeskukselta erikoisergonomisen tuolin, joka Jonnan mielestä muistuttaa harppua. Heti kun 
Jonna oli tämän letkauttanut idolilleen, niin silloin tämä naurahti: ”Haha, itse oot harppu!”. Jonna 
naurahti: ”En kai oo niin vanaha!”  
 
Luppoajalla Jonna tapaa sanella kertomustaan. Kun huoneessa on Aksel tai joku muu, niin on pakko 
naputella näppäimistöltä. Kertomuksen sanelu on parempi vaihtoehto kuin kulkea ohjaajien perässä 
kysellen työtehtäviä, jolloin on vaarana saada yksitoikkoisia nippelihommia. Sellainen ei sovi Jonnalle. 
Yksitoikkoisen työtehtävän ohella hän helposti turhautuu tekemään ylimääräisiä pikkutyttöjen kujeita.  
 
 



Kun alkoi jouluvapaa, niin silloin Jonna antoi ensimmäisen jouluhalauksen Akselille, jolloin tältä pääsi 
räkänauru ja totesi Andylle: ”Heh, sain jouluhalauksen blondilta!”  
Aksel on pitkin syksyä pohtinut, että olisiko Jonna ihastunut häneen, kun tämä mielellään rupattelee 
hänen kanssansa. Muiden työkavereiden kanssa hän ei juurikaan juttele.  Akselilla on kyky aistia 
ihastukset. Häntä ei erityisemmin haittaa blondin mahdollinen ihastuminen, kun on narsisti eli nauttii 
keskipisteenä olemisesta.  
   
Jonnan täydellinen rakastuminen tapahtui Decemberin alussa, kun oli kuullut äidiltään, että 
pikkussisko on vihdoinkin löytänyt sen oikean; suomalaispuolalaisjätkän, jolla on puolalainen äiti mutta 
suomalainen isä. Jooseppi Väyrynen ei osaa sanaakaan puolaa. Jonna näki äidiltään pikkusiskon 
poikaystävän kuvan; vaaleasiilitukkainen silmälasipäinen tukevahko eurokarju.  
Tästä lähtien Jonna alkoi enemmän ja enemmän katsella Aksel Tyschyä sillä silmällä, vaikka tämä on 
jo kihloissa. Jonnaa kiihottaa nimenomaan työkaverinsa puolalaisjuuret; ajatella jos minäkin menisin 
naimisiin oman puolalaisukon kanssa, niin silloin voitaisiin järjestää kahdet suomalaispuolalaiset häät, 
ajattelee Jonna. Häntä kiihottaa osavaltio Puola koska sieltä on tullut vuosien saatossa monta 
rakkausrunoilijaa kuten Ellie Klonkorzeń, J-V Runargóra, Ally Kamieńbanda sekä Mikaela Aglin.  
  
Tavalliseen tapaan Jonna vietti joulua vanhempiensa luona, Linnuntie kuudessa, joka sijaitsee 
Lintulan pohjoispuolella, lähellä Halvaria. Halvarin perällä sijaitsee kaupungin perustajien kartanot.  
 
Joulupäivänä Jonna kävi pienellä kinkun sulatus kävelylenkillä Salotorpan pienteollisuusalueella, 
Lintulan länsi puolella. Siellä hän kohtasi vartiointiliike S-L Safetyn vartiointirobotin, joka kulki 
hirvittävää vauhtia eteenpäin. Jonnaa alkoi ärsyttää robotti, niinpä hän heitti koneihmistä lumipallolla, 
jolloin laite kääntyi ja lähti seuraamaan häntä. Jonna onnistui hetkeksi karistamaan robotin 
kannoiltaan, mutta pian robotti löysi hänet uudelleen ja kuulutti kovaäänisesti; ”Stop now, pysähdy 
lainnimessä!” Jonna juoksi aivan paniikissa kohti kerrostalokorttelia, joka on Lintulan urheilukentän 
takana, Salotorpan ja Lintulan välissä. Sinne robotti ei voinut mennä koska sen on ohjelmoitu 
pysyttelemään ainoastaan Salotorpan teollisuusalueella. Tietenkin Jonnaa pelotti, jos robotti hälyttäisi 
poliisit tai ihmisvartioita. Hänen oli pakko lähteä juoksemaan, ettei robotti ampuisi nukutuskapselia.  
Kerrostalokorttelin sopukoissa hän pystyi hieman hengähtämään. Sitten talsi Lintulan pikkukatuja 
pitkin takaisin vanhempien luokse tutkimaan joululahjojaan. Koko ajan kävellessä hän piti silmällä 
katujen risteyksiä, ettei olisi poliisiautoja väijymässä.  
 
Koko joulun ajan Jonna unelmoi Akselista; kuinka nuori mies voi olla niin komea ja seksikäs, ajatteli 
Jonna eikä osaa aavistaakaan millainen hullunmylly odottaa. Hän ei myöskään osaa aavistaa, ettei 
työkaveri ole hänen tyyppiänsä. Aksel on suoraan sanoen mulkeroiden mulkero mutta sitä 
lemmenhumalainen nainen ei kykene huomaamaan. Vaaleanpunaisten näkymättömien silmälasien 
läpi ei myöskään näe jätkän karmeaa läskinaamaa.  
Jonna ei osaa aavistaakaan, että muutaman vuoden kuluttua hän löytää tai oikeammin sanottuna saa 
sen oikean.  
 
Vuosi 3008 
Tatu Porilaisen seuraajaa ei vielä ole löytynyt. Syksyn aikana on ollut useita sijaisohjaajia.  
Yksi pitempi aikaisemmista sijaisista on ravintolaryhmän Virve Anttila, joka Januarin puolivälissä lähti 
lomamatkalle Aasiaan, jolloin sijaisen sijaiseksi tuli Iiro Wiskari mutta maanantaisin hän oli estynyt 
koska silloin on yhteyshenkilönä funktiorajoitteiselle Gin Juholalle, siispä hänen tilalla Vattuhelpossa 
työskentelee Andyn apuna nuori ruskeatukkainen Mara Marstio. 
 
Koko syksyn Jonna onnistui salaamaan vahvat kuohuvat tunteensa Aksel Tyschyyn mutta kuun 
puolivälissä, eräänä maanantai-iltapäivällä, kun hän istui tietokonehuoneessa Akselin ja Maran 
kanssa, niin silloin puoleksi leikillään kosi näitä molempia jätkiä, kun oli tosi kiimainen. 
Tietenkin miehiä nauratti makeasti, kun tämä hassu kolmekymmentäkahdeksanvuotias blondityttö 
kosia töksäytti, että saattaisi naida heidät molemmat. Miehet vastasivat yhdestä suusta, että heillä on 
jo partneri. Tämän Jonna on kuullut aivan liian monta kertaa.  
Sinä iltana hän netin käännöspalvelun avulla kirjoitti puolankielisen rakkauskirjeen Akselille, vaikka 
sisimmässään hän mieluummin ottaisi Maran, kun tämä on sijaisohjaaja eli normaalirajoitteinen.  
Hän testasi käännöksen toisella käännöspalvelulla ja tulos oli ihan tyydyttävä. Tietenkään käännös ei 
ole prikulleen kieliopillisesti oikein mutta rakkauskirjeeksi ihan välttävä, ajatteli Jonna. Tuskin 
funktiorajoitteinen Aksel ajattelisi kielioppia, ajatteli hän. 
 



Seuraavana päivänä postikierroksen jälkeen Jonna antoi puolankielisen rakkauskirjeen Akselille ja 
väitti sen tulleen sähköpostitulostimesta.  
 
Aksel ihmetteli kovasti, että kuka ihme on voinut lähettää näin hienosti kirjoitetun rakkauskirjeen; Minä 
rakastan Aksel T:tä hyvin paljon. Haluan mennä naimisiin hänen kanssansa. Sydän sanoo Bum-Bum!  
Aksel käänsi kirjeen suomeksi ja luki sen ääneen kahvihuoneessa kaikkien kuullen, sillä hän on hyvin 
avoin henkilö eikä ujostele puhua ihmisten kanssa. Hän puhuu suureksi osaksi suomenkirjakielellä, 
kun on maahanmuuttaja. Kainuun murre ei ole juurtunut hänen puheeseensa, vaikka jos hän sanookin 
joitakin nuorekkaita ilmaisuja Kainuuksi.  
 
Kerttu-Ullaa nauratti makeasti ja nauru tarttui myös Jonnaan, joka oli aivan tulipunainen kasvoiltaan ja 
pelkäsi pahinta; idoli arvaisi kirjoittajan ja löisi nyrkin pöytään. 
  
Myös Aksel oli punainen, kun näyttää siltä, että hänellä on toinenkin ihailija kuin tyttöystävä Malla. 
Kihlattuaan hän kutsuu aina tyttöystäväksi.  
Aksel hieman ounasteli, että Jonna saattaa hyvinkin olla kirjeen takana, kukas muukaan. Kun hän oli 
lukenut viimeisen lauseen; Sydän sanoo Bum-Bum, niin silloin Jonnalta pääsi räkänauru, tosin lause 
kuulostaa tosi hassulta.  
 
Tiistaikävelyllä Jonna mukamas oli pohtivinaan Akselin kanssa, että kyseessä saattaisi olla Puolan 
rakkausmafia, joka voi joku kaunis päivä levittää bussipysäkillä suuren Puolan lipun Akselin eteen ja 
sitten polvistua lipun päälle ja kosia. Aksel naurahti, että se olisi kamalaa ja mitähän Malla siihen 
tuumaisi, sanoi hän. 
 
Tiistai-illalla Jonna kirjoitti vielä toisen puolankielisen rakkauskirjeen, jossa hän antoi oman anonyymin 
sähköpostiosoitteensa ja kehotti ottaa yhteyttä, mielellään esperantoksi tai suomeksi. Hän helposti 
innostuu kirjoittamaan kirjeitä ja lappusia, kun ensimmäinen on aiheuttanut paljon naurua, niin helposti 
mopo pääsee käsistä. Jos hän tietäisi millaista lemmen mopoa on käynnistämässä, niin tämä toinen 
kirje olisi jäänyt kirjoittamatta.  
 
Seuraavana päivänä ennen postikierrosta Jonna antoi kirjeen idolilleen ja kiireesti poistui työpaikan 
keittiöstä, jossa Aksel istui pöydän ääressä, kun on laiskajaakko.  
Kun Jonna oli mennyt nurkan taakse, niin Andy kuiskasi vaivihkaa hänen korvaansa, että tämä 
tunnustaisi olevansa kirjeiden takana. Andy on arvannut kirjeiden olevan Jonnalta, sillä kukaan muu ei 
ole yhtä impulsiivinen ja samalla hyvä kirjoittamaan hassuja juttuja. Andy on kaikki nämä vuodet 
nähnyt niin paljon erilaisia duunareita, että tuntee vekkuleiden kujeet. Sinänsä hänellä ei ole mitään 
sitä vastaan, että Jonna on kiinnostunut Akselista ja jopa toivoo heistä tulevan pari. Tämä vaikka Andy 
on tietoinen, että Aksel on kihloissa toisen naisen kanssa.  
  
Hetken mietittyään Jonna meni takaisin keittiöön ja paljasti Akselille, että hän on molempien kirjeiden 
takana ja kertoi, että oli käyttänyt netin käännöspalvelua.  Akselia alkoi naurattaa, kun epäillyt meni 
toteen. Tavallisesti tämä ei tapaa jakaa kirjeitä duunareille vaan laittaa postit ohjaajien konttorissa 
kirjoituspöydälle.  
Sitten hän lähti Jonnan mukaan postikierrokselle, jotta voisi kaikessa rauhassa keskustella 
rakkauskirjeestä ja ihastuksesta, että hän on jo kihloissa ja toiseksi heillä on kolmentoistavuoden 
ikäero. Aksel lisäsi, että kuitenkin haluaa olla vain kaveri kaveripohjalta. Totta kai myös Jonna haluaa 
olla kaveri.  
 
Jonna toivoo, että Aksel rakastuisi häneen ja purkaisi kihlauksen ja jättäisi Mallan mutta tätä hän ei 
sano ääneen. Hän kuvittelee Akselin tyttöystävän olevan kehonrakentajatar, joka saattaisi kopsauttaa 
hampaat ja miten sitten söisi makeisia, ajatteli Jonna itse mielessään samalla, kun he talsivat 
postilokerolle, joka äskettäin siirrettiin Puolalan kadulta kauppakeskus Calevalaan eli hitusen lyhyempi 
matka. Tarvitsee vain kävellä Makasiinikatua Kauppakadulle ja kääntyä Ollikaisen nurkalta oikealle ja 
sitten rakennuksen keskivaiheilla olevasta pääsisäänkäynnistä sisälle.  
Sisäänkäynnin vasemmalla puolella on Entree-automaattikioski ja oikealla puolella on Rose-Mary’s 
Coffee. Sitten pitää kävellä Lidl Ruokamuoria kohti, joka on liukuportaiden takana. Ruokakaupan 
oikealla puolella, aivan alaspäin menevien liukuportaita vastapäätä, on elektroniikkaketju Power 
Button. Yläkertaan menevien liukuportaiden oikealla puolella on kirjakauppaketju Bookia ja 
kultaseppä. 



Ruokakaupan vasemmalla puolella on kapeakäytävä, joka johtaa Urho Kekkosen kadulle.  
Kapean käytävän varrella on pitkä rivi postilokeroita. Vattuhelpon lokero on keskellä alhaalla niin, että 
Jonna joutuu kumartumaan.  
 
Silloin tällöin Jonna tapaa oikaista postilokerolle autojen ulostulorampin kautta, joka on 
Asiakkaankadun puolella, Makasiinikadun kulmauksessa. Ramppia hän kävelee ylöspäin vastakarvaa 
niin, että pitää olla tarkkana, ettei jää autojen alle. Sitten kääntyy oikealle ja kävelee Calevalan 
alemman parkkihallin läpi kohti yläkerran liukuovia. Sitten menee liukuportaat alas. 
 
Puolalan kadun Cash Service tullaan vähitellen lakkauttamaan säästösyistä. Todennäköisesti tiloihin 
tulee Nordean sivukonttori. 
 
Jonnalla ja Akselilla on vähän samankaltainen henkilökemia ja heillä on samanlaiset käsitykset muista 
ihmisistä. Heidän molempien mielestä muut työkaverit ovat tursakkeita. Emätursake on Rane koska 
tämä on kova pummaamaan rahaa sekä nauraa käkättää kahvitauoilla niin, että selväjärkisiä alkaa 
vituttaa. Toinen hermosaha on Vilma, joka perjantaileffan aikana saa naurukohtauksia.  
 
Joka perjantai aamupäivä Vattuhelpossa on tapana katsoa elokuvaa. Silloin halukkaat voivat pukeutua 
datapukuun ja datakypärään, jotta olisi realistinen tunnelma.  
Datapukuja on vain yksi eli duunarit saavat vuorotella puvun käytössä. Filmin tulee olla perheleffa, sillä 
Rane ei siedä verisiä kauhuleffoja eikä ammuskelua.  
 
Februaarissa sijaisohjaajana oli pikkumainen auktoritaarinen Ali Essayah, jota Aksel inhoaa yli kaiken. 
Jonna tulee hyvin toimeen Alin kanssa koska tämä osaa sujuvasti esperantoa. Kerta idoli inhoaa Alia, 
niinpä inho peilautuu Jonnaan. 
 
Jonna ja Aksel tapaavat istua kahdestaan tietokonehuoneessa rupatellen lähes kaikesta taivaan ja 
maan väliltä. Silloin tällöin Jonna ylistää Akselin kauneutta ja miehisyyttä, vaikkei jätkä olekaan mikään 
kiiltokuvapoika. Narsistinen Aksel kuuntelee nauttien jokaisesta ylistyksestä, sillä hän itsekin pitää 
omasta ulkonäöstään. Hän on hyvin itsekeskeinen ja helposti polttaa käämit, josta hän onkin 
muutaman kerran varoittanut ihailijaansa. Lemmestä humaltunut Jonna olettaa, ettei Aksel polttaisi 
päreitä hänen seurassansa.  
 
Aksel kertoo useita kertoja hänen ja Mallan ensi tapaamisesta Kiuruveden kansankorkeakoulussa. 
Malla on supisuomalainen eikä osaa sanaakaan puolaa eikä esperantoa. Aksel saa olla tulkkina 
vanhempiensa ja tyttöystävän välillä, kun äiti osaa huonosti suomea. Jotenkuten englannilla asiat 
selviävät. Aluksi Barbaralla ja Janilla oli melkoisia ennakkoluuloja Mallasta koska tämä on alkoholistien 
tytär. Juuri sen vuoksi Malla on päättänyt olla absolutisti, kun geeneissä on alkoholismia.  
Aksel ja Malla ovat olleet kihloissa nyt kolme vuotta. Aikaisemmin Aksel seurusteli Kamila Pujon 
kanssa mutta tyttö kyllästyi jätkän kiivaaseen temperamenttiin. Aksel väittää suhteen kariutumisen 
johtuvan, kun tyttö oli liikaa häntä palvellut. Yksin kertaisesti Kamilan oli pakko passata Akselia kuin 
paskaa tikun nokkaan tai muuten tämä tuli happamaksi kuin akkuhappo.  
Vaikuttaa siltä, että Mallalla on rautaishermot tai sitten hänen päässänsä on jotain vialla, kun ei älyä 
suuttua narsistiselle poikakaverilleen. Kyllä hekin riitelevät mutta pian löytävät yhteisen sävelen, kun 
Aksel hoksaa, että tyttöystävä saattaisi hänet jättää ja sitten kaveripiirissä alkaisi levitä uskomattomia 
huhuja. Kaiken tämän Aksel läpätti ihan avoimesti Jonnalle sekä muille työkavereille.  
 
Jonna salaa toivoo, jos Aksel ja Malla riitaantuisivat ja purkaisivat kihlauksen, jolloin hän itse kytkisi 
päälle hurmaoperaation. Näyttää siltä, että Malla ja Aksel ovat kuin luotuja toisilleen, ajattelee hän eikä 
osaa aavistaakaan, että jo vuoden kuluttua hänellä on toisenlainen käsitys nykyisesti idolista.  
Jonna ei myöskään osaa aavistaakaan, että hän on tarkkailun alla tietyltä taholta.  
 
Lähes päivittäin Jonnan kotikatua ajaa tumman hopeanvärinen urheiluauto mallia DeLorean DMC-12, 
joka hidastaa juuri Jonnan talon kohdalla ja puoliksi kaljuuntunut tumman ruskeatukkainen 
mieskuljettaja tähyilee Jonnan parvekkeelle. Muutaman kerran Jonna on huomannut auton, muttei ole 
hoksannut, että kuljettaja tarkkailee häntä.  
 
Viikonloppuisin Jonna lähettelee tekstiviestejä Akselille, että miten hurisee, joihin tämä vastailee 
kärsivällisesti, että hyvin hurisee eikä osaa aavistaakaan, että kuinka blonditytön ihastus kulminoituisi.  
Tekstiviesteissä Jonna valittelee yksinäisyyttään johon Aksel ei osaa vastata mitään.  



Oikeastaan Jonna viihtyy erinomaisesti yksin mutta nyt lemmenhumalassa hän tuntee kaihoa, kun ei 
näe idoliaan. Lemmenhumalassa rupikonnakin vaikuttaa seksikkäältä.  
 
Lauantai-iltaisin Jonna tapaa käydä vanhempiensa luona saunomassa, ettei olisi liikaa yksin. Tästä on 
tullut tapa. Muuten hän viihtyy hyvin yksin mutta nyt lemmenhumalassa ajatukset ovat sillisalaattia.  
Hän ei itsekään tiedä kuinka reagoisi, jos Aksel rakastuisi häneen ja pistäisi poikki kihlattunsa kanssa. 
Todennäköisesti menisi ulalle eikä tietäisi mitä tehdä.  
 
Pääsiäisen aikoihin Aksel ja Malla kävivät kylässä Akselin koulututtu Marko Juholan luona. Paikalla oli 
myös Akselin koulukiusaaja Jooseppi Larsson, jonka kanssa Marko on alkanut kaveerata ihan vaan 
vittuillakseen.  
Kouluaikaan Jooseppi oli kiusoitellut Puolanpojalle ja uhkaillut laserleikkurilla niin, että Aksel pelkäsi 
koulukaveriaan ja usein pillitti. Vasta kansankorkeakoulussa hänestä tuli kova jätkä, ainakin omasta 
mielestään. Marko ei oikein pidä muuttuneesta Akselista. Aikaisemmin Marko on ollut se, joka on 
päättänyt tekemisistä.  
Nyt pääsiäisenä Joosepin läsnäolo oli liikaa Akselille koska tämä alkoi vittuilla Mallalle pikkuasioista, 
jolloin tällä paloi käämit ja antoi kunnon korvapuustin. Jooseppi poistui paikalta ja ulko-ovelta sanoi 
vittumainen hymy kasvoillaan: ”Tästä tullee vielä polliisiasia ja soat olla soakelin varma!”  Marko 
asettui Joosepin puolelle koska Akselin hulttio tyttöystävä löi hänen kaveriansa. Tämä ärsyttää 
Akselia, kun hänen parhain koulukaverinsa alkoi puolustella koulukiusaajaa.   
Aikaisemmin Aksel ja Marko ovat olleet aivan liikaa yhdessä. He ovat jopa nukkuneet toistensa luona. 
Marko on kuljettanut Tyschyä sähköskootterilla ja perinyt kyydistä kymmenen euron latausmaksun.  
Aksel on antanut Markolle kissanpennun, kun itse ei pystynyt eikä jaksanut huolehtia kisusta. Marko 
ilahtui kissaan ja nimesi sen Eemeliksi.  
Kissaa hän ylistää nettiyhteisö Kuumyrskyssä, että rakastaa Eemeliä yli kaiken, jonka oli saanut 
Akselilta. Yhteisöpalvelussa Marko käyttää nimimerkkiä Kissa82. 
 
Kuumyrsky on kainuulainen nettiyhteisö, joka on hyvin suosittu koululaisten keskuudessa. Se on 
vastapaino Facebookille, joka on viime aikoina alkanut menettää käyttäjiä vastaperustetulle 
venäläiselle Net-Gallerylle. Moni kainuulaisnuori on siirtynyt Kuumyrskyyn, kun se on mukavan 
rauhallinen sekä paljon paikallisväriä.  
 
Aksel kertoi Jonnalle, että hänellä on tili Kuumyrskyssä nimellä Masi2. Kuten saattaa arvata, heti illalla 
Jonnakin hankki itselleen tilin samasta nettiyhteisöstä. Aikaisemmin hän on inhonnut Kuumyrskyä 
koska taannoinen työkaveri Gin Tuppi oli päivittäin roikkunut siellä katsellen jätkiä. Gin on nimellä 
Sieninainen. Jonna valitsi nimekseen Miss Arrow ja lähetti kaveripyynnön Masi2:lle, joka hyväksyi 
pyynnön koska blondilla on niin hyviä juttuja.  
 
Aksel kirjoittaa Kuumyrskyn profiilissa muun muassa, että hän on kiltti ja huomaavainen jätkä ja pitää 
matkailusta ja on tullut käytyä lukemattomissa maissa, muttei yhdessäkään kuussa. 
 
Jonna katsoi myös Mallan sivua, joka esiintyy omalla etunimellään, jossa tämä ylistää 
oululaisjääkiekkojoukkue JT10:iä sekä kertoo rakastavansa Akselia koko sydämestään. Jonna ajatteli 
itse mielessään, että pimuhan on ilmiselvä lesbo heterojen vaatteissa. 
 
Jonnan kaverilistalle liittyi myös Marko ja Jooseppi, kun tämä uteliaisuuttaan lähetti kaveripyynnöt 
heillekin. Hän ei tunne kyseisiä jätkiä mutta on kuullut paljon juttuja Akselilta. Hän ajatteli, että jätkät 
voisivat olla eräänlaisia jätkäkandeja. Ehkä joskus saattaisin saada heiltä munaa, ajatteli Jonna.  
 
Jooseppi on nimimerkillä Eräs sinkkupoika. Hänen ulkonäkönsä on hätkähdyttävä vahvoine 
kulmakarvoineen sekä rotevahkolla kehollaan.  
 
Jonna kirjoitti Kuumyrskyssä, että on jälleen onnettomasti rakastunut ihanaan työkaveriin.  
Hänen profiilinsa alkoi pursuta vaaleanpunaista rakkautta.  
  
Eräänä Mars päivänä Jonna esitteli idolilleen oululaistrubaduuri Bruno Netstreamin biisejä, joita 
hänellä on takkipuhelimessaan. Aksel ihastui kappaleisiin ja erityisesti Jää tänne Aksel!  
Jonna kopioi kappaleet USB-muistitikulle ja antoi sen rakkaalle työkaverilleen. Aksel oli intoa täynnä, 
kun sai ilmaiseksi Brunon sikamakeita biisejä. Jonnakin innostui entisestään, kun pian saattaa olla 
munaa tiedossa, kuten hän hiljaa itse mielessään ajatteli. 



Kuun viimeinen lauantai oli Akselin 26vuotissyntymäpäiväjuhlat, johon Jonnakin sai kutsun. Kutsuessa 
Aksel antoi ukaasit, ettei sitten mitään kukkia eikä rihkamaa lahjaksi. Hän vinkkasi, että raha olisi kiva.  
USB-muistitikku oli ennakkolahja, sillä sen Jonna antoi päivää aikaisemmin ennen kuin sai kutsun 
synttärijuhliin. Kerta Jonna on onnettomasti rakastunut, niinpä lahjan valinnassa tapahtui ylilyönti ja 
antoi 500 euroa. Töissä hän tekaisi kunnan piikkiin onnittelukortin.  
 
Aksel asuu Kallelantiellä vastapäätä Kallelan koulua ja kirkkoa. Koulu sijaitsee päätien toisella puolella 
aivan kirkkoa vastapäätä, kun taas Aksel asuu Kirkon takana, pieni mäntymetsikkö on kirkon ja 
Akselin kerrostalopitkon välissä. Hän asuu keskimmäisessä rapussa toisessa kerroksessa.  
 
Akselin pieneen kaksioon tuli Jonnan lisäksi Marko sekä tämän entinen koulukaveri Tuovi, joka asuu 
Iisalmessa. Tämänkertainen synttärijuhla jää Markon viimeiseksi, sillä pian he riitaantuvat entisestään. 
Vielä he eivät osaa aavistaakaan todellista kylmää sotaa. 
 
Malla kysyi Jonnalta, jos tällä olisi lisää Brunon biisejä, sillä myös hän on ihastunut tähän 
oululaistrubaduuriin. Jonna vastasi, että kyllä niitä vielä jonkin verran löytyy ja kertoi saaneensa biisit 
pikkusiskoltaan. Aluksi Jonnaa jännitti, että olisiko Akselin paljon puhuttu tyttöystävä väkivaltainen 
mutta pelko osoittautui aiheettomaksi, sillä Malla on hyvin kiltti eikä halua alkaa rähjätä. Ainoastaan 
Joosepin saama korvapuusti oli poikkeus.  
Synttärivieraat istuivat Akselin isossa keittiössä syöden kermakakkua, jonka tämän äiti oli leiponut. 
Keittiö on hyvin sotkuinen. Joka puolella lojuu kuivuneita pizzalaatikoita, tyhjiä Ugri Cola purkkeja sekä 
kokonainen tiskivuori odottamassa tiskaajaa.   
 
Jonnasta Marko on melkein yhtä suloinen kuin Aksel mutta se jokin muuttuu mutta paremman 
puutteessa kyllä Markokin kävisi, ajatteli hän.  
Jonna huomasi, että Malla on oikea pelinarkomaani, kun tämä ajatteli ruveta pelaamaan Zboxillaan, 
joka on kytketty poikaystävän suureen televisioruutuun.  
Mallan pelaamisesta ei tullut mitään, kun Aksel tahtoi näyttää synttärivierailleen koko perheen 
elokuvan nimeltä Caroline in Toffee Factory, jossa päähenkilöltä lohkeaa hammaspaikka, kun sattuu 
puraisemaan sitkeää toffeeta niin, että tämä joutuu menemään hammaslääkäriin. Oikeastaan leffa on 
hyvin lapsellinen mutta Aksel ei keksinyt muutakaan näytettävää, kun Marko ei oikein siedä trillereitä. 
Aksel ja Malla tapaavat usein lauantai-iltaisin katsoa jännäreitä, joissa veri lentää eli verta lennätetään 
lentokoneilla ja sitten päästetään kaupunkien yläpuolella.  
 
Leffan aikana Jonna kaivoi esiin takkipuhelimen ohjauspaneelin, jossa on sisäänrakennettu 
multimediakamera. Hän filmasi pienen pätkän, kun Aksel, Marko sekä Tuovi rötköttivät ruskealla 
divaanilla katsoen leffaa. Marko oli koko vierailun ajan totinen kuin torven soittaja. Malla oli vieläkin 
totisempi, kun ei saanut pelata ja meni mököttämään makuuhuoneeseen.  
 
Takkipuhelimen Jonna sai syntymäpäivälahjaksi. Isä osti tyttärelleen skandinaavisen Andersen 
Mobilen uusimman perustakkipuhelinmallin, jossa on erittäin hyvä multimediakamera.  
 
Asseri Borgeberg on töissä Vattulan lukulaitetehtaalla koneenkorjaajana. Joku aika sitten Ansku pääsi 
ennenaikaiseläkkeelle olkapääkulumien takia. Hänkin on ollut monta vuotta samalla tehtaalla ja 
pakannut lukulaitteita suuriin laatikoihin.  
 
Takkipuhelimen isukki osti työpaikan myymälästä aloitepisteillä. Joka kerta kun tekee aloitteen, niin 
silloin tulee yksi piste, joiden kertyessä voi ostaa tavaraa lukulaitetehtaan henkilöstömyymälästä. 
Lukulaitetehdas sijaitsee Jimilän teollisuusalueella. Tehtaan vieressä on monitoimitalo V3.  
 
Aksel Tyschy täyttää toinen Aprillia. Kerta päivä osuu tänä vuonna keskiviikkoon, niinpä hän päätti 
juhlistaa merkkipäiväänsä lauantaina. Keskiviikko iltapäivällä töiden jälkeen hän juhlii perheensä 
parissa eikä osaa aavistaakaan millaisessa mielentilassa.  
 
Kesälomalla on tarkoitus, että Aksel, Malla sekä Tuovi kävisivät Huippuvuorten risteilyllä. Matka alkaa 
Kirkkoniemen satamasta. Tuovi on luvannut tarjota risteilyn, jotta Aksel ja Malla saisivat tuulettua. 
Aksel aikoo säästää Jonnan antaman viisisatasen risteilylle mutta hänen on vaikea säästää rahaa, 
kun helposti sortuu heräteostoksiin. Hän ei osaa aavistaakaan, ettei risteilystä tule mitään koska Tove 
vittuuntuu häneen ja oikkuihin. 
 



Kun Jonna oli poistunut Akselin kämpiltä, niin silloin Marko totesi, että 500 euroa on aivan liian paljon 
ja puisteli päätään. Akselista rahasumma on mainio lahja.  
 
Vuoden kuluttua Jonna tulee katumaan katkerasti, että antoi näin paljon rahaa ja alkaa vatuloida, että 
kuinka saisi rahansa takaisin.  
 
Maanantaina heti töiden jälkeen Aksel kävi ensimmäisen kerran Jonnan luona kylässä. Jonna oli ihan 
hurmoksissa, kun rakas Aksel käveli hänen rinnallaan kohti Digiläntie kahdeksaa.  
Jonna tarjosi nälkäiselle työkaverilleen japanilaista jauhelihapiirakkaa, aitoa englantilaista teetä sekä 
Sukevan akvaviitti snapsin.  
Jonnalla on hyvin varustettu baarikaappi siltä varalta, jos onnistuisi saamaan jonkun ihanan jätkän 
luokseen ja nyt vihdoinkin sellainen tuli käymään, tosin kihloissa oleva mutta jätkä mikä jätkä, kuten 
hän itse mielessään ajatteli. Hän itse ei ottanut snapsia, kun oli luvannut kyyditä työkaverinsa kotiin.  
 
He katsoivat Finnfilmers suoratoistopalvelusta pari jaksoa komediasta Aurinkopuoli, joka kertoo 
Suomen ruotsalaisesta perheestä kauan sitten. Alussa salakuljettajaisä joutuu vankilaan. 
Vankeustuomion jälkeen perhe muuttaa silloiseen Ruotsiin ja heti vuoden kuluttua takaisin Suomeen.  
Komediasarja on pyörinyt kansallisella TV4:llä. Finnfilmers sivustolla ei ole mainoskatkoja, sillä 
leffasivuston ylläpito poistaa kaikki mainokset, joka tekee sivustosta laittoman. Tämän vuoksi sivusto 
joutuu jatkuvasti vaihtaa palvelinpaikkakuntaa, kun tekijänoikeusviranomaiset ovat jatkuvasti 
kintereillään. Finnfilmers on aloittanut toimintansa Kaustisilla. Aluksi sivusto oli tavallinen 
amatöörinettiradiopalvelin Toimii.net ja sitten verkkotunnukseksi tuli Fi. Tällä hetkellä 
suoratoistopalvelulla on käytössä useita verkkotunnuksia kuten .com sekä .fi. Toimii.fi sivustolla on 
tätä nykyään ainoastaan ylläpidon huumori- sekä keskustelufoorumi.  
 
Akselista Jonnan pieni kaksio vaikuttaa erittäin viihtyisältä ja totesi, että haluaisi itsekin asua 
tällaisessa asunnossa. Jonna ajatteli itse mielessään, että muuttaisi ihmeessä tänne, mitä siinä 
haaveilee. Kyllä hän sen tietää kuinka reagoisi, jos Aksel oikeasti haluaisi muuttaa hänen luoksensa. 
Todennäköisesti juoksisi köntsät housussa pylly edellä puuhun, ajatteli hän. 
 
Leffan jälkeen Jonna esitteli kellarissa olevaa kuntoiluhuonetta, joka on tarkoitettu talon asukkaille 
mutta Jonnan seurassa Akselkin voisi siellä treenata. Aksel innostui ideasta, sillä hänellä on 
melkoinen läskimaha eikä ole vara mennä virallisille kuntosaleille. Tyttöystävälle hän on monesti 
pohdiskellut, että huomenna on salipäivä mutta ongelmaksi tulee rahan puute.  
 
Kuntohuoneessa on tietokoneistettu kuntopyörä, nyrkkeilyrobotti, pingispöytä sekä muita moderneja 
kuntosalivälineitä. Nyrkkeilyrobotin kanssa on oltava varovainen, sillä sitä on lähes mahdoton 
päihittää. Jos aikoo sen kanssa otella, niin silloin pitää valita aloittelijatoiminto tai muuten tulee 
hetkessä täystyrmäys. Nyrkkeilyrobotin kanssa tulee ehdottomasti käyttää suojakypärää ja 
hammassuojuksia. He päättivät alkaa treenata, joka maanantai heti töiden jälkeen eli tähän samaan 
aikaan. Nyt he eivät voi treenata, kun Akselilla ei ole treenivaatteita mukana. Tokkopa sellaisia edes 
omistaa. Jonna ajatteli itse mielessään, että työkaveri voisi ihan hyvin treenata ilmanpaitaa, jotta saisi 
silmänruokaa.  
 
Hetkisen katsottuaan kuntohuoneen ihmettä Jonna kyyditsi Akselin kotiin. Autossa liikkuvassa Aksel 
kysyi leikillään: ”Jonna, voisitko ajatella tarjota snapsin Ranelle?” johon Jonna naurahti: ”Haha, niin 
haaskaa ei pijä olla, entä ite, voisit sä aatella tarjota snapsin Vilmalle?” Aksel nauroi mahakippurassa 
ja vastasi samoin. Aluksi Jonnan hassut repliikit naurattaa mutta pian ihmiset kyllästyvät niihin, kun 
blondi alkaa hokemaan hokemiaan putousmaisesti. Jonnaa voidaan pitää television sukulaisena; 
molemmissa on paljon uusintoja.  
 
Jonna ajoi niin lähelle Akselin kotiovea kuin mahdollista eikä osaa aavistaakaan, että kuinka paljon 
hän tulee kuskaamaan idoliaan.  
 
Heti sisälle päästyään Aksel sai siivousvimman ja pisti tuulemaan. Hän ajatteli, että kylläpä siinä 
akvaviitti snapsissa oli ytyä, kun siitä sai tällaisen energiapotkun. Hän siivosi asuntonsa aivan itse 
ilman siivousrobottia. Taustamusiikiksi hän valitsi blondilta saamansa Brunon kappaleen.  
Tiistaina töissä hän kiitteli snapsista ja sanoi, että se antoi todellisen energiapotkun ja tiedusteli 
snapsin nimeä. Jonna kertoi, että kyseessä on sukevalainen perinnepontikka, jonka keksijänä oli 
muuan saksalaismies.  



Tiistai-illalla Jonna lähetti Akselille syntymäpäiväonnittelun Kuumyrskyn sähköpostilaatikkoon. Hän liitti 
viestiin paljon punaisia sykkiviä sydämiä ja kirjoitti, että rakastaa tätä koko sydämestä. Harmi vaan, 
kun idoli ei käynyt nettiyhteisössä ennen merkkipäiväänsä. Keskiviikkoaamulla Jonna lähetti vielä 
yhden synttärionnittelun tekstiviestitse idolinsa takkipuhelimeen.  
Töissä Aksel oli pursuavan iloinen, kun oli saanut onnitteluviestin hassulta blondilta eikä osaa 
aavistaakaan kuinka työpäivä päättyisi. Jonna oli aivan humaltunut rakkaudesta. 
 
Iltapäivällä viimeisellä kahvitauolla Akselia juhlistettiin, jolloin Jonna tekaisi Puolan lipun ja teippasi sen 
pöytälipputankoon Eurooppa lipun rinnalle. Aksel oli innoissaan, kun blondi muistaa miltä Puolan 
loppu näyttää.  
Sitten kaikki paitsi Aksel nousivat seisomaan ja lauloivat modernin kainuulaisen onnittelulaulun; Kyllä 
hän saa ellää, kyllä hän saa ellää, vaikka satavuotiaaks ja sitten, kun hän on elänyt, niin ammumme, 
sitten ammumme hänelle ammumiset; Muu!  
Laulun aikana Jonnalla tapaa olla sormet pistoolimaisesti ojossa ja sitten asettaa sormet päänsä 
yläpuolelle kuvaamaan lehmän sarvia.  
Laulun jälkeen synttärisankarille ojennettiin lahja, joka rahoitetaan työpaikan lahjakassasta, johon joka 
kuukausi jokainen halukas laittaa kaksikymppiä.  
Aksel sai hopeisen kaulaketjun, jonka oli valmistanut Vaihtoehtotalon koruseppä Gin Marin, hyvin 
lihava ja vekkulimainen pimu. 
 
Aksel rakastaa koruja sekä miesten kauneustuotteita. Tällä kertaa hän sai ilmaisen korun tai 
paremminkin sanoen puoli-ilmaisen, sillä hänkin on osallisena lahjakassassa. 
 
Kahvitauon lopulla rakkaudesta sekaisin oleva Jonna moiskauttaa Akselin vasempaan poskeen 
pusun. Aksel hämmentyy eikä heti kykene reagoimaan eikä sanomaan mitään. Hän ujona katsoo 
pöydän alla olevia jalkojaan ja sitten nousee ylös ja menee vessaan pesemään poskensa. Hän 
saattaisi tulla niin tasa-arvoiseksi, että tyttökin saisi turpiin mutta työpaikalla hän ei uskalla eikä viitsi 
alkaa ketään mukiloimaan.  
 
Jonna olettaa idolin ilahtuneen ja kiihottuneen mutta siinä hän on yllättävän väärässä. Kylläkin Aksel 
kiihottui, muttei Jonnan toivomalla tavalla.  
Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Jonna ylipäätään pussasi ihastustaan ja itse mielessään ajatteli, että 
olisipa Lea ollut näkemässä.  
 
Akselin onneksi huominen on lyhyt työtorstai, jolloin hän on kotona koska aamupäivällä tulee kunnan 
asumistukihenkilö auttamaan siivouksessa. Hän on niin saamaton siivoamisessa, että vanhempien oli 
pakko järjestää pojalle kunnan siivousapu. Aksel on käsittänyt asumistuen väärin; siivoustukihenkilö 
siivoaisi hänen luonansa samalla, kun hän itse tekisi jotain hauskaa. Näin ei todellakaan ole vaan 
hänen itsensä pitää siivota ja tukihenkilö auttaa muun muassa siivousrobotin ohjelmoinnissa ja ottaa 
esille pölyhuiskat.  
 
Torstai aamupäivällä Jonna sattui mainitsemaan Andylle, että varmasti Aksel ilahtui suukosta, johon 
tämä päätään puistellen totesi: ”Pelekäänpä pahhoin, että se otti siitä nokkiinsa, sillä poskipusut 
saattavat olla hyvin arkoja asioita. Jos halluut, niin huomenna voimme kolomistaan keskustella 
tapahtuneesta, jooko?” Jonna olettaa, että iltapäivän puhelinsoitolla selvittäisi asian mutta siinä hän on 
väärässä. Andy on oikeassa, sillä Aksel lähti kotiin allapäin ja oli hyvin hiljainen, kun tavallisesti tapaa 
puhua pulputtaa kaikkien kanssa. Eilen kotiin lähtiessä hänen moottoriturpansa ei käynyt, huomasi 
Andy.  
 
Kotiin tultuaan heti syönnin jälkeen Jonna innoissaan pirautti Akselille mutta tämä sanoi ainoastaan 
hyvin kuivalla äänellä: ”Minä en halluu puhua kanssasi!” ja sulki puhelun. Jonnan sydän hyppäsi 
kurkussa asti ja talven aikana käydyt ihanat keskustelut sekä maanantainen vierailu alkoivat pyöriä 
filminauhan tavoin silmissä. Pian Akselilta tuli tekstiviesti; Tapahtuneesta seuraa allergioita sekä 
helvetillinen painostus. Jonnalta pääsi avoin itku. Itkuisilla silmillä ja vapisevin sormin hän naputteli 
vastauksen; Se ei tuu toistumaan ja toiseksi se oli vain synttärisuukko. Vielä kerran anteeksi! 
 
 
 
 



Sitten hän lähtee liikenteeseen. Lyhyisin työtorstaisin hän tapaa käydä viikko-ostoksilla äskettäin 
avatussa Netto Marketissa, joka sijaitsee Jukolan kaupunginosassa läpikulkutien varrella.  
Samalla hän käy Netto Marketia vastapäätä olevassa Verdandi Second-handissa katsomassa, jos 
tekisi löytöjä. Verdandin takana on mäenrinne, jonka päällä on Vattulan suurin second-hand 
tavaratalo, jota pyörittää skientologikirkko.  
 
Jonna tekee ruokaostoksensa itkukurkussa koska väkisin tulee kaikki ihanat muistot ja suunnitelmat 
kuten esimerkiksi, että he voisivat käydä yhdessä ostoksilla tässäkin kaupassa. Nyt vaikuttaa siltä, että 
Aksel mieluummin haluaisi muotoilla pärstäni uuteen uskoon, ajattelee Jonna samalla, kun seisoo 
kassajonossa.  
 
Netto Marketista Jonna tapaa ostaa vähähiilihappoista kivennäisvettä, joka on pullotettu Vattulassa ja 
on nimeltä Lennukka Aqua. Vesi tulee suoraan suonsilmäkkeestä sama, josta alkaa Vattupuro.  
Lennukka Aquaa viedään ympäri Eurooppaa.  
 
Netti Marketista Jonna ostaa myös hyvänmakuista skandinaavista päärynäjogurttia.  
Verdandista Jonna tapaa ostaa halpoja tuoksu öljyjä, joita vaivihkaa ripottelee omassa 
rappukäytävässään, jotta olisi miellyttävämpi tulla kotiin sekä houkuttelisi rappuun komeita eurokarjuja.  
 
Seuraavaksi Jonna ajaa Maamiehentien toiseen päähän, jonne muutama vuosi sitten on tullut vanha 
kunnon Lidl Market. Lidl on Markkakartanon kiertoliittymän toisella puolella Lukkarinniityllä, joka kuuluu 
Jumilan pienteollisuus- ja kauppa-alueeseen.  
Lidlin vieressä on biokaasukylmäasema Ingo sekä halpahintarautakauppa Cheapy Jem & Fix. 
Vieressä menee Kajaani-Iisalmi junaratasilta. Radan takana on kunnallinen kurssikeskus, jossa 
järjestetään työllistämiskoulutuksia sekä robottiperuskursseja. Samassa rakennuksessa oli muutama 
vuosi sitten yhteiseurooppalainen Socialhall, suojatyöpaikka kevyesti funktiorajoitteisille eli oikeastaan 
Jonnan tulisi olla Socialhallissa. Sinnekin hänellä oli vuonna 3003 suuria ennakkoluuloja niin, ettei 
työterapeutti edes ehdottanut sitä.  
Nyt Socialhallin Jumilan tiloissa on Jumilan ryhmä, joka on osaa Daily Activitya. Socialhall on 
muuttanut Digilän pienteollisuusalueelle.  
 
Lidlistä Jonna tapaa ostaa loput ostokset sekä hieman heräteostoksia kuten suklaapatukoita.  
Kauppakierroksen jälkeen hän menee kotiinsa kuuntelemaan radiota ja samalla sanella 
kertomuksiaan. Tänään hän valitsi karjalaisen Itkelmäradion, joka on erikoistunut karjalaisiin itkuvirsiin.  
 
itkelmäradio lähettää Karjalan tasavallasta ja itkuvirsien välillä puhutaan vain karjalaa mutta sehän on 
melkein kuin suomea. Kerta Vattula sijaitsee melko lähellä itärajaa, niinpä radiokanava kuuluu 
maaverkossa. Itkelmäradion iskulause kuuluu; Radio, joka soittaa parhaita kotoisia ja itkettäviä 
itkuvirsiä. Joka lauantai Itkelmäradiossa on listaohjelma, jossa esitellään tämän hetken parhaimmat 
itkulaulut sekä itkuiskelmät, joka on moderni versio itkuvirsille. Nykyiset karjalaiset itkuvirret eivät ole 
samanlaisia mummeleiden nyyhkytyksiä kuin aikaisemmin vaan muistuttaa melkoisesti entisaikojen 
suomalaisia iskelmiä.  
Tämän hetken parhaimmat itkuiskelmät ovat muun muassa Sergei Auramiehen kyyneleet jo palaa, 
Johanna Tapion Kaksi tippaa sekä Sulo Lötkyniskan Hento nyyhkytys. Listalla on monta viikkoa ollut 
Nitebird bändin Aunuksen sinistä.  
Lähes jokaisen itkulaulun sanat sopivat hyvin Jonnan tämänhetkiseen mielentilaan. Laulut kertovat 
onnettomista rakastumisista sekä intohimoisista onnettomista suudelmista, ihan kuin ne kertoisivat 
Jonnan elämästä. Nyt kun hänellä on itkukurkussa, niin itkuvirret sopivat kuin nyrkki silmään. 
 
Illalla kello 19 hän katsoi itkuisilla silmillään suosittua uusimaalaiskainuulaista filmisarjaa Lauttasaari 
EBU TV1 Kainuu kanavalla. Sarja kertoo helsinkiläislähiö lauttasaarelaisten elämästä, jonne muuttaa 
kainuulainen perhe, jotka yrittävät sopeutua stadiin. Sarja alkoi vuonna 2995 mutta silloin Jonna ei 
vielä sitä seurannut kanavakolarien takia. Samaan aikaan TV4:llä oli draamasarja Eri maailmat, jonka 
jälkeen alkoi New Times -sarja. Nyttemmin molemmat sarjat on lopetettu eli hänellä on mahdollisuus 
seurata Lauttasaarta. Muutama viikko sitten hän tilasi netistä DVD-boxin, joka sisältää Lauttasaaren 
kaksi ensimmäistä tuotantokautta.  
 
EBU TV1 Finlandilla on samankaltainen draamasarja nimeltä Ravustamo, jota myös Jonna seuraa 
innolla. Se tahtoo kolaroida Lauttasaaren kanssa mutta onneksi EBU Arena suoratoistosta sarjat voi 
katsoa jälkikäteen. Lauttasaaren jokainen jakso kestää vain kolme varttia. 



Lauttasaaren jälkeen Jonna rekisteröityy useampaan deittisivustoon, jotta löytäisi sen oikean mutta se 
osoittautuu turhaksi vaivaksi, sillä monella sivustolla on ärsyttäviä ominaisuuksia; itse rekisteröinti on 
ilmainen mutta viestien lähettely on tehty maksulliseksi eli silkkaa prostituutiota ajattelee Jonna. Häntä 
ei haluta kylvää viimeisiä senttejään maailman turuille.  
Kaikkein ärsyttävin deittisivusto on Patukka Date koska siellä on paljon kummallisia tursakkeita. Taitaa 
joukossa olla nettitrollejakin, ajattelee hän.  
Lopulta hän löytää täysin ilmaisen Aerosol Date sivuston. Hänellähän on jo sähköpostitili Aerosol-
palvelussa eli hänen tarvitsee vain aktivoida deitti puoliskon. 
Hetkisen tutkittuaan Aerosol Datea hän huomaa sukevalaisen Marco Tujusen ja peukuttaa tämän 
kontakti-ilmoitusta, kun jätkä asuu naapurikunnassa.  
Pian tämä tuntematon Tujunen vastasi ja suostui Chat-kaveriksi. Ehkä chattailu lähentäisi, sanoi 
Marco. Jonna katsoi miehen profiilikuvaa; lyhytpunatukkainen epeli, ajattelee hän samalla, kun 
tarkkailee kuvaa ja pohtii millainen ukkeli mahtaa olla luonnossa.  
Marco kertoi, että hän on siivousrobottiteknikkona Sukevan Activity Centerissä. Mikähän sekin mahtaa 
olla, ajatteli Jonna. Hän päätteli kyseessä olevan Daily Activity tyyppinen paikka eli jätkä lienee 
tursake. Hänestä punainen tukanväri on häiritsevän epäseksikäs. Hän syttyy ainoastaan vaalea- sekä 
keskivaaleatukkaisiin. Viime aikoina hän on ihastunut kastanjanruskeatukkaiseen Akseliin niin paljon, 
että erehtyi tätä pussaamaan. Nyt ystävyys lienee vaakalaudalla, ainakin niin hän pelkää eikä osaa 
aavistaakaan mitä tuleman pitää.  
 
Perjantaiaamulla heti töihin tultua Jonna, Aksel ja Andy pitivät pienen sovittelukokouksen Vattuhelpon 
ohjaajien konttorissa. Jonna pyysi käsisydämellä anteeksi pusuaan ja lupasi, ettei moinen tulisi enää 
toistumaan. Sisimmässään hän toivoo, että seuraava pusu tulisi Akselilta mutta sitä ei parane sanoa 
ääneen. He löivät kättä päälle. Jatkossakin he ovat kavereita kaveripohjalta, mutta Aksel tarvitsee 
aikaa sulatellakseen tapahtuman.  
Kyllä Aksel tykkää Jonnasta koska tämä on hyvin avulias, huomaavainen sekä kaunis. Poskipusu oli 
liikaa, jonka hän koki rakkauden osoituksena. Jonna selitti, että se oli pelkkä onnittelusuukko. Tapahtui 
siis väärinkäsitys, vaikka itse asiassa poskipusu oli kuin olikin rakkauspusu. Sitä Jonna ei uskalla 
paljastaa vaan väittää sitä kaveripohjaiseksi pusuksi. Aksel sanoi raskaasti huokaisten, että hän 
toivoisi Jonnan lieventävän rakkauden tunteitaan häntä kohtaan, sillä koko talven ajan Jonnasta on 
ihan pursunut kirkkaan punaista rakkautta. Aksel esitti toivomuksen, ettei tämä enää viikonloppuisin 
viestittelisi. Kaikkein vähiten, kun on sairaana. Jonna lupasi ryhdistäytyä. He sopivat, että he jatkavat 
ystävinä, sillä Akselillakaan ei ole kovin montaa kaveria nyt kun Markokin on liukumassa pois 
ystäväpiiristä.  
 
Tämän lyhyen kolmen hengen kokouksen jälkeen Aksel menee katsomaan perjantaifilmiä. Muut olivat 
jo katsomassa Topspuikon seikkailuja, jonka Rane oli valinnut.  
Jonna ei viitsi katsoa filmiä näin aamupäivällä koska silloin tulisi vain uniseksi eikä sitten iltapäivällä 
mitään jaksaisi tehdä. Hänestä on ihan hullua katsoa filmiä työpaikalla koska sinnehän mennään 
tekemään töitä, vaikka kyseessä onkin vain suojatyöpaikka.  
Totta kai hän haluaisi mielellään katsoa rakkaan Akselinsa kanssa filmiä ja samalla nojata tämän 
pehmeää vatsaa vasten mutta se olisi erittäin sopimatonta kahdesta syystä; ensinnäkin Aksel on 
kihloissa sekä happamalla tuulella.  
 
Perjantaileffan jälkeen on ruokatunti, jonka jälkeen Aksel menee äitinsä kanssa ortopediteknikolle 
lonkkavikansa takia.  
 
Lauantaina kun Aksel on tyttöystävänsä kanssa omalla asunnollaan ja kirjautuu Kuumyrskyyn, jolloin 
huomaa Jonnan tiistaina lähettämän rakkauden punaisen synttärionnittelun. Hän on niin 
yksinkertainen, ettei ymmärrä katsoa päivämäärää. Happamin mielin hän naputtelee vastauksen; 
Sä oot jo vanha akka ja katsoisit itseäsi peiliin!  
Heti kun Jonna oli huomannut tämän vastausviestin, niin silloin hänen sydämensä hyppäsi ihan 
kurkussa asti, kun muisti tiistaisen rakkaussävytteisen onnitteluviestin. Hän paniikissa lähetti 
pahoitteluviestin; Kyseisen viestin lähetin tiistaina eli ennen pusua eli vanhoja syntejä… Jonna pelkäsi, 
että Aksel poistaisi hänet kaverilistalta mutta onneksi näin ei käynyt. Se tarkoittanee sitä, että Aksel 
kuitenkin haluaa olla vain kaveri, vatuloi Jonna. Maanantai-iltapäivän treenaus on ymmärrettävistä 
syistä peruttu, ajatteli hän. Se on hänelle kova paikka koska yhä sydän tuntuu sanovan Bum-Bum.  
 
 



Maanantaina töissä Aksel sanoi selitykseksi, ettei pääse tänään treenaamaan, että haluaa siivota 
kämppänsä syntymäpäiväpölyistä. Hän kertoi saaneensa isältä yksinkertaisen siivousrobotin, jotta 
kunnan asumistuki olisi tyytyväinen eikä valittaisi vanhemmille, ettei hän suostu suosiolla siivoamaan.  
 
Robotin valinta oli erittäin vaikeaa koska useammat ovat liian vaikeita käyttää mutta lopulta Jan 
Tyschy löysi helppokäyttöisen siivousrobotin kodinkonemyymälä Lore Save Purchase, joka sijaitsee 
Vattulan ydinkeskustassa Yhdyskadun ja Itäisen pitkäkadun kulmauksessa. robotti on pölypussiton eli 
mitään pölypusseja ei tarvita, kun robotti polttaa pölyt sisällään paloturvallisessa metallikotelossa, 
jonne imuroitava tomu menee. Siivousrobotti siivoaa lattiat, seinät ja ikkunat mutta on vain yksi 
ongelma; Akselin luona lattiat ovat likapyykkien, pizzalaatikoiden sekä Zbox pelikalikoiden peitossa. 
Malla on hyvin laiska ja huolimaton peli-USB-kalikoidensa käsittelyssä ja monesti ne jäävät lojumaan 
lattioille.  
 
Koko viikon Jonna on levoton Tuhkimo, kun pelkää menettäneensä kaverin. Hän ei osaa 
aavistaakaan, ettei Akselissa ole kaverin ainesta, sillä ulkokuori pettää.  
Tiistai-illalla aurinko alkoi pilkahtaa Jonna neidille, kun työpaikan idolilta tuli tekstiviesti; Nyt on 
treenaamiset treenattu… ja heti perään tuli positiivisempi viesti; Treenaamisen sijasta voisimme 
katsoa leffaa sun luona, vai mitä sanoisit siihen? Jonna vastasi; Mikä ettei, kyllähän toki voisimme 
kahtoo leffaa… Lopuksi Aksel kehotti ottaa huomenna töissä rauhallisesti, kun sijaisohjaajana on 
auktoritaarinen Ali Essayah. Aksel ei halua riidellä blondin kanssa, kun tämä kusipää on töissä. Hän 
pelkää Alia, kun tämä helposti ärtyy saarnaamaan. Jonna saa kiittää Alia, että tämä tuli kreivin aikaan 
rauhoittamaan tilannetta.  
 
Keskiviikkona Ali tuuraa Andya, kun tämä on robottikurssilla. Virve Anttila on sijaisohjaajana Tatun 
tilalla. Aksel ei oikein pidä Virvestäkään, kun tämä on hyvin ankara hänen kaltaisiaan laiskimuksia 
kohtaan. Jonna sietää näitä kahta sijaista mutta idoli on tartuttanut häneen Ali ja Virve vihat.  
 
Tiistai-illalla tekstiviestitse Aksel kehotti Jonnaa, ettei sitten sanaakaan kenellekään tulevista 
leffahetkistä. Aksel ei halua huhujen lähtevän liikkeelle.  
  
Keskiviikkona Aksel ja Jonna olivat kuin ei mitään olisi tapahtunut. Aksel ei istu tietokonehuoneessa, 
kun pinnan alla yhä kummittelee poskipusu. Jonna istuu yksin huoneessa sanellen kertomuksiaan.  
 
Päivän päätteeksi pukukaapin luona Jonna kysyy Akselilta, jos voisivat kahdestaan jutella vähän, 
mutta se ei sopinut hänelle. Vielä tämä ei ole täysin päässyt yli synttäripususta.  
Kotiin päästyään Jonna lähettää tekstiviestin työkaverilleen ja esittää kysymyksen; Mikä siitä 
tapahtuneesta tekee niin ison ja vaikean? Jonkin ajan kuluttua Aksel, kuten Jonna oletti, vastasi; Sä et 
oo muhun rakastunut, sä haluat vain nussia… Jonna hätkähtää; nyt jätkä on käsittänyt kaiken ihan 
väärin… oikeastaan ihan oikein, ajattelee hän. Itseasiassa Jonna haluaa nimenomaan seksiä, mutta 
sitä hän ei uskalla sanoa.  
Jonna yrittää soittaa idolilleen mutta turhaan, sillä Aksel katkaisi puhelun, niinpä Jonna naputtelee 
tekstarin; Kyllä kysseessä oli aitoa rakkautta ja mie halluun elämänkumppanin… Heti perään tulee 
vastausviesti; ترك لي وحده، أيها الوغد! Jonna ei osaa sanaakaan arabiaa eli viesti on täyttä hebreaa. Hän 
kysyy tekstiviestitse; Mitä vittua tossa luki? Akselin numerosta tulee vastaus; Siinä ei lue sanaakaan 
vitusta vaan, että jättäisit minut rauhaan ja rupea opettelemaan arabiaa. Jonna päätti jättää 
työkaverinsa rauhaan, ettei tämä entisestään ärsyyntyisi.  
Muutaman viikon kuluttua Aksel paljasti, että sen härskin viestin takana oli Malla. Sitä Jonna vähän 
ounastelikin, sillä Aksel on aivan liian kiltti lähettääkseen härskejä viestejä.  
 
Torstaiaamupäivällä, kuten tavallista, Akselilla on asumistuen siivousapua. Töihin hän tulee 
ruokatunnin jälkeen, kun on parittoman viikon pitempi torstai.  
 
Jonna päätti yrittää ottaa rauhallisesti idolinsa kanssa, ettei tämä ärsyyntyisi. Hän kevensi sydäntään 
Andylle ja työharjoittelija Enskalle. Työharjoittelijalle on helppo keventää sydäntä, kun tämä on ehtinyt 
ystävystyä Akselin ja Jonnan kanssa ja tietää, että he ovat kaveruksia. Jonna vannotti Enskaa olla 
paljastamatta, että hän oli kertonut Akselin äksyilystä. Jonna sanoi muun muassa, että pelkää 
ystävyyden pirstoutuvan ja kysyi neuvoa. Tietenkään hän ei maininnut mitään poskipususta koska se 
olisi ollut aivan liian arka-asia. Ehkä työharjoittelija olisi tullut kiusaukseen kiusoitella Puolan poikaa, 
kun tämä oli saanut pusun kauniilta Jonnalta. Sitä riskiä Jonna ei halunnut ottaa, vaan kertoi Akselin 
happamuudesta. Jonna kehotti Enskaa hienovaraisesti puhua Akselille, että voi huonosti.  



Enska lupasi jossain välissä puhua Akselille ja kehotti pitää erittäin matalaa profiilia Akselin suhteen; 
ainoastaan tervehtiä, sanoi Enska.  
Enskan työharjoittelu päättyy huomenna perjantaina eli hänellä on kaksi päivää aikaa puhua 
Tyschylle.  
 
Andy ymmärtää hyvin Jonnan ahdingon koska aikaisemmin oli huomannut, että Jonna ja Aksel ovat 
hyvä työpari ja heistä voisi tulla jopa hyvä avioparikin. Harmi vaan, kun Aksel on jo kihloissa, ajattelee 
Andy. Vähän ennen Akselin synttäriä Andy oli kahden kesken sanonut tämän Jonnalle, että toivoisi 
Jonnasta ja Akselista paria. Nyt hän katuu sanomisiaan, sillä vahingossa sattui kiihottamaan tätä 
hassua blondia. Andy ei voinut arvata, että Jonna sekoaisi rakkaudesta niin paljon, että menisi 
pussaamaan työkaveriaan. Hänhän oli huomannut, että kuinka hienosti Jonna selvisi Tatun suhteen. 
 
Torstai-iltapäivällä Aksel tuli työpaikalleen ja alkoi äänekkäästi kujeilla Kulturomezon vallattomalle 
Covid Halla-aholle, joka on parhaillaan muutaman viikon tutustumiskäynnillä Vattuhelpossa. 
Samanlainen työharjoitteluksi kutsuttu tutustumisjakso kuin Akselin viimekeväinen. Ehkä Covid tyttö 
aloittaisi Vattuhelpossa.  
 
Covid on syntynyt pojaksi mutta on tehnyt sukupuolenkorjausleikkauksen, kun on tyttömäinen ja kova 
halu meikata. Hänen alkuperäinen nimensä on Daavid mutta heti sukupuolenkorjausleikkauksen 
jälkeen nimeä muutettiin. Hän ei keksinyt muuta nimeä kuin hieman muuttaa omaa ristimänimeänsä.  
Vanhemmat David ja Tatjana aluksi vastusti Covid nimeä koska sehän on koronatauti mutta, kun 
poikatyttö on itsepäinen niin minkä teet. Aluksi he myös vastustivat sukupuolenkorjausleikkausta, 
mutta lapsen itsepäisyyden takia heidän oli taivuttava. Pippeli säilytettiin, kun ei kehdattu alkaa 
silpomaan kehoa. Tietenkään pimppiä ei voi luoda, mutta silikonilla onnistuttiin muodostaa isot rinnat 
ja hormonilääkkeillä kilkattavan puheäänen. Euroopan federaation verovirasto hyväksyi Covid nimen, 
sillä jossain päin Eurooppaa on myös tyttölapsia nimeltä Corona sekä Kolera niin miksei sitten Covid.  
Covid itse tapaa sanoa, ettei nimi ihmistä pahenna, ellei ihminen nimeä. Hän ei mielellään kutsu 
itseään pojaksi eikä tytöksi vaan seksuaaliseksi ihmiseksi.  
Covid on lapsenmielinen ja tapaa flirttailla jokaiselle sukupuolelle. Vaikuttaa siltä, että hän on 
biseksuaali eli ihan sama onko poika vai tyttö. Vanhemmat eivät suostu laittaa lastaan mihinkään 
seksuaalilokerikkoon, vaan kutsuvat tätä vain ihmiseksi, sillä Covid on sentään täysi-ikäinen.  
 
Aksel on liian kiltti ja helposti innostuu kujeilemaan, varsinkin vekkulimaisen Covidin kanssa. Hän ei 
kuitenkaan ole ihastunut mutta silti kaverillisesti pelleilee.  
 
Jonnalla koskee sydämeen, kun muutaman viikon takaiset ihanat muistot tulevat mieleen. Pakko on 
yrittää olla välittämättä käytävältä kuuluvista naurunremakoista, ajattelee hän.  
Tietokonehuoneessa odotellessa ohjaajaa hän kirjoittelee tulevaisuuskertomusta itsensä kaltaisesta 
pojasta, jonka hän on nimennyt Tatuksi. Hänellä on työn alla toinenkin rinnakkainen 
tulevaisuuskertomus, jossa päähenkilön hän on nimennyt Jorreniksi. Nimen hän on kuullut yöllä 
unessa, jossa Jorren ja tämän vaimo matkustaa Hyperloopilla. Tällä hetkellä Hyperloop on vielä 
utopiaa, johon monikaan ei usko, vaikka sellaisia on koekäytössä maailman metropoleissa.  
Sanelutoimintoa Jonna ei luonnollisesti voi käyttää työpaikalla koska silloin sivulliset kuulisivat 
kertomuksen tapahtumista, jotka perustuvat tosi tapahtumiin, jossa on mukana Akselia kuvaava 
naispuolinen hahmo. Hän on kääntänyt kertomuksen päälaelleen niin, että sukupuolet ovat 
päälaellaan. Hän itse on siis nimillä Tatu ja Jorren. Töissä hän joutuu naputtelemaan näppäimistöltä ja 
sitten kotona sanelutoiminnolla tekee muokkauksia.   
 
Perjantai-iltapäivällä, vähän ennen päivän viimeistä kahvitaukoa, alkaa Jonnan kaislikossa kukkia, kun 
Aksel menee tietokonehuoneeseen ja esittää kysymyksen:” Voisitko ensi perjantaina töiden jälkeen 
kyyditä minut ja Mallan Gunwood´s Cashiin kuukausiostoksille?”. Akselilla ja Mallalla ei ole ajokorttia ja 
eivätkä jaksa kauppakassien kanssa ängetä busseihin. Aksel hiffasi happamana ollessa, että 
blondillahan on auto ja ajokortti eli tätä voisi ihan hyvin hyväksikäyttää.  
Jonna vastaa lievästi änkyttäen samalla, kun nostaa päänsä tietokoneen takaa: ”Kyllä se soppii, mikä 
ettei!”, ja huokasi helpotuksesta, kun ei menettänytkään ainoaa kaveriaan.  
 
Viimeisellä kahvitauolla Andy ilmoittaa kaikille Vattuhelpon duunareille, että Junin alussa on joka 
vuotinen ulkoilupäivä Hulttionperän virkistysalueella.  
Hulttionperä sijaitsee Vattulan lounaispuolella, Mustamaan omakotialueen takana. Siellä on piskuinen 
hiihtotupa sekä valaistu pururata.  



Andy tiedustelee duunareiltaan, että kuinka kukin menisi Hulttionperälle, jolloin Jonna lupaa olla 
kuskina Akselille. Totta kai tämä ilahtui, kun ei tarvitse mennä bussilla tai potkitella potkulaudalla.  
Jonna lisäsi, että autossa soittaisi Bruno Netstreamin biisejä, johon Enskalta pääsee nauru: ”Mie 
arvasin, että mitä mussaa sie tuut soittamaan, Haha!” ja vilkaisee Jonnaa ja Akselia.  
 
Lauantaiaamuna Aksel pirauttaa Jonnalle ja ilmoittaa, ettei maanantaina tulekaan leffailtaa, sillä hän 
menee isän kanssa ostamaan uutta interaktiivista pelitietokonetta, johon kuuluu superohut datapuku. 
Hän lupasi, että ehkä sitä seuraavana maanantaina voitaisiin katsoa leffaa. Tämä on Jonnan mielestä 
varma merkki ystävyydestä, sillä muuten työkaveri olisi lähettänyt tulikivenkatkuisen tekstiviestin.  
 
Maanantaina töissä Jonna ja Aksel ovat sovussa, ja Aksel istuu tietokonehuoneessa omalla 
erikoisergonomisella tuolillaan rupatellen Jonnan kanssa, kuten ennen poskipusua. Jonna istuu 
kirjoituspöydän ja tietokoneen takana. Rupattelun ovella Jonna kirjoittelee kertomustaan.  
Aksel kertoo toistamiseen rakkaustarinansa, että kuinka oli tavannut Mallan kansankorkeakoulussa.  
Jonnasta tuntuu mahtavalta, kun Aksel oli tavannut tyttöystävänsä Keski-Suomen mahtavimmassa 
kansankorkeakoulussa, vaikka sydänalassa kouraisi haikeasti, kun jätkä on varattu lesbon retaleelle.  
Jonna ajatteli itse mielessään, että olipa harmi, kun en ollut kyseisessä opistossa syksyllä 3006 ja 
sitten hänelle muistui mieleen saman vuoden kevät, jolloin tapasi ravintolaryhmässä ihanan Ension. 
Hän itsemielessään pohti, että kumpi on ihanampi; Ensio Raikas vai Aksel Tyschy. Kieltämättä Ensio 
on raikkaampi, ajattelee Jonna samalla, kun vastapäätä istuvan Akselin moottoriturpa käy ihan 
solkenaan. 
 
Pitkään aikaan Jonna ja Ensio eivät ole tavanneet paitsi ihan muutaman kerran, kun hän on käynyt 
kaupungintalolla moikkaamassa Leaa, jolloin samalla hän on piipahtanut ravintolan puolellakin.  
 
Aksel kertoo toistamiseen, että hänen vanhemmillansa oli suhteen alussa vahvoja ennakkoluuloja 
Mallasta. Pikkuhiljaa vanhemmat hyväksyivät pojan tyttöystävän osaksi perhettä, ja nykyään isä tapaa 
kysellä vanhimmalta pojaltaan, että milloin häät pidetään. Aksel ja Malla ovat päättäneet mennä 
naimisiin heti kun Malla olisi saanut elämänsä kuntoon ja saanut vakituisen työpaikan.  
Tällä hetkellä Malla on huolimaton rahan suhteen ja tuhlaa hirvittäviä summia Zbox peleihin sekä 
viihde-elektroniikkaan. Elatusäiti Kike hoitaa Mallan raha-asiat, kertoo Aksel tietokonehuoneessa 
Jonnalle, jotta tämä ymmärtäisi, että hänellä ja Mallalla on vakavasti otettava suhde.  
Sitten Aksel kertoo, että pikkuveli on myös ihastunut Mallaan eikä ymmärrä, että tämä on minun 
pimuni. Jonna ajattelee itsemielessään, että toivottavasti Akselin veli vikittelisi Mallan niin, että tämä 
jäisi minulle. Tätä ei parane sanoa ääneen, ajattelee hän. 
 
Tiistaikävelyllä Jonna, Aksel ja Andy kävelivät kolmistaan muun seurueen hännillä keskustellen 
kontaktihenkilöistä, nimittäin Aksel ei ole tyytyväinen yhteyshenkilöönsä. Hän ei myöskään haluaisi 
avustajarobottia. Jonna ehdotti, että hän voisi ajatella ruveta kontaktihenkilöksi, jonka Aksel heti 
kättelyssä torppasi, kun kontaktihenkilön tulisi olla miespuolinen, jotta pääsisi uimahallilla 
miestenpuolelle. Aksel lisäsi kohteliaasti, ettei hänellä sinänsä olisi mitään sitä vastaan, jos Jonna olisi 
hänen kontaktihenkilönsä mutta kun on väärää sukupuolta, totesi puolalainen.  
 
Tiistai-iltapäivisin Akselilla on miestenkeskustelutuokio Kulturomezon puolella, joka on eräänlainen 
yleissivistävä keskusteluhetki miesten asioista.  
Sillä välin Jonna on onnettomana, kun ei näe idoliaan. Kotona töiden jälkeen Jonnaa tekisi niin kovasti 
lähettää tuhansia tekstiviestejä työkaverilleen, mutta onneksi järki on alkanut sen verran pelata, että 
hän pystyy olla viestittelemättä.  
Tekstiviestien sijasta hän yrittää kaikkensa, jotta saisi telepaattisen yhteyden Akseliin. Siinä hän 
onnistuikin ja iltaisin Akselin mielessä alkoi pyöriä vaaleatukkainen naispuolinen työkaveri, jonka 
pitkätukka lepattaa hänen edessään heti kun sulkee silmänsä ja kuulee pään sisäisenä äänenä 
blondin änkyttävää puheääntä, oikeaa käkätystä. Jonnalla on vahva Kainuun murre, joka ärsyttää 
puolalaissyntyistä funktiorajoitteista jätkää. Nyt alkukesästä ääni on alkanut kuulua hänen päänsä 
sisällä. Jollain tasolla Aksel on ihastunut Jonnaan koska he usein ajattelevat samalla tavalla, mutta 
sitä hän ei luonnollisesti halua paljastaa koska hänhän on jo kihloissa. Jos hän purkaisi kihlauksen, 
niin silloin saisi mieshuoran maineen sukulaisten ja jäljellä olevien kavereiden silmissä. Silloin varmasti 
Joosepilla nauru maistuisi, ajattelee Aksel samalla, kun katsoo tyttöystävänsä pelaamista.  
 
Todellisuudessa Aksel ja Jonna eivät ajattele samalla tavalla. Jonna rakastuneena on yrittänyt näytellä 
samalla tavalla ajattelevaa, jotta tekisi idoliinsa vaikutuksen. 



Rakastumisen syynä oli Akselin lievä flirttailu sekä Jonnan pikkusiskon suhde puolalaisjätkään. Jos 
Tatu Porilainen olisi jatkanut Vattuhelpossa, niin todennäköisesti Jonnan ihastus olisi säilynyt hänessä 
ja ehkä Tatu olisi saanut poskipusun. Tuskin korkeakoulutettu Tatu olisi nostanut samanlaista meteliä 
yhdestä pususta. Akselhan on funkkis, jolta puuttuu itsekontrolli ja maltti.  
Normaalioloissa Jonna luokittelisi Akselin tursakkeeksi mutta sattumalta myrkyttyi rakkauden 
kaipuusta ja vaaleanpunaisista unelmista järjestää suomalaispuolalaiset häät siskonsa kanssa.  
Yhä vieläkin hän näkee Akselin vaaleanpunaisten silmälasien läpi seksikkäänä. Hyvin pikkuhiljaa 
hänen silmälasiensa vaaleanpunaisuus alkaa hälvetä ja alkaa nähdä puolalaisen tursakkeena.  
 
Sängyssä Jonna yrittää saada telepaattista yhteyttä Akseliin. Yhtäkkiä hän havaitsee 
makuuhuoneessa tuulenvireen ja sängyn laidalle istahtaa tuuheamustaviiksinen mies, joka esittäytyy 
Jim-Adolfin haamuksi.  
Jonna säikähtää pahanpäiväisesti ja nousee sängystä ja käy katsomassa eteisen, että onko ulko-ovi 
auki. Se on kiinni ja lukossa. Sitten hän kurkistaa vessaan ja katsoo suihkuverhon taakse. Sielläkään 
ei ole ketään. Olohuoneessakaan ei ole ketään eikä keittiössä.  
Sitten hän palaa takaisin makuuhuoneeseen, jossa Jim-Adolf yhä istuu sängynlaidalla ja kehottaa 
palata sänkyyn: ”Tule takaisin, ei minua tarvitse pelätä. Minä leijailin kaukaiselta Cajanus planeetalta 
neuvomaan sinua.” Jonna istahtaa sänkynsä laidalle ja kysyy: ”Kuka oot ja mitä halluut?” johon Jim-
Adolf: ”Olen Jim-Adolfin haamu paratiisiplaneetalta ja minullakin oli ennen kuolemaa samanlaisia 
sydänongelmia, kunnes tapasin sen oikean. Minä avioiduin serkkuni kanssa, ehkä sinäkin voisit naida 
serkkusi.” Jonna pelokkaalla äänellä: ”Eikö musta ja Akselista tulekaan paria?”, johon haamu:  
”Ei tule, sillä hänhän on jo kihloissa ja hänellä on narsistisia piirteitä, kuten olet jo huomannutkin siitä 
poskipususta.” Jonna ihmettelee, kun haamu tietää poskipususta, johon Jim-Adolf selittää:  
”Me haamut Cajanuksella nähdään kaiken mitä täällä maapallolla tapahtuu… Cajanus on sama kuin 
Raamatun taivasten valtakunta.” Jonna hämmästyneenä katsoo haamun ruskeisiin silmiin. Jim-Adolf 
lisää: ”Ota nyt ihan iisisti, kyllä sinä vielä löydät sen oikean, näen tulevaisuuteesi, että jo muutaman 
vuoden kuluttua sä löydät ihanan poikaystävän niin, että sukusi jatkuu pienen erikoisen piirteen 
kera…” ja silitteli Jonnan sileitä vaaleita poskia ja antoi poskipusun. Jonna kiihottui: ”Minkä pienen 
erikoisen piirteen?”, johon Jim-Adolf: ”Sen saat itse nähdä, ei ole hyvä tietää liikaa tulevaisuudesta.” ja 
samassa haamu poistuu tuulenlailla. Jonna kopeloi paikkaa, jossa haamu oli äsken istunut, muttei 
tunne mitään. Sitten hän säpsähtää hereille. Näinkö unta vai oliko haamu kylässä, ajattelee hän. 
Sitten ottaa yöpöydän laatikosta kirjoituslaitteen ja kirjoittaa unensa muistiin. Siitä saattaa olla hyötyä 
kertomuksia väsätessä, ajattelee Jonna.  
Hän alkaa tulla vakuuttuneeksi, ettei Aksel olekaan se oikea vaan tursakkeiden tursake, oikea 
mulkero. Ehkä sittenkin serkuissa olisi munaa, ajattelee hän.  
 
Samaan aikaan Aksel näkee unessa tuuheamustaviiksisen miehen, joka kehottaa häntä käyttäytyä 
hyvin eikä äksyillä työpaikan blondille. Unessa mustaviiksinen mies tarttuu häntä rinnuksista ja 
ravistelee sängyn päällä. Sitten Aksel herää säpsähtäen ja miettii unen miestä. Kylläpä tuntui 
todelliselta. Hänen vieressänsä nukkuu vain tyttöystävä tietämättömänä kummallisesta unesta.  
Sitten Akselille tulee mieleen Jonnan kauniit kasvot ja snapsit. Ajatuksesta hän sai kovan migreenin 
niin, että aamulla oli pakko soittaa töihin, ettei pääse migreenin takia töihin. Tietenkään hän ei sanonut 
mitään unesta eikä päänsisäisistä Jonna-kuvista.  
Toinen syy hänen sairaaksi ilmoittamiseensa on, että sinä päivänä on taas sijaisena se ärsyttävä Ali, 
joka nytkin tuuraa Andya, kun tällä on työasioita kaupungintalolla.  
 
Töissä Jonna kaipasi Akselia niin maanperusteellisesti. Hän on hyvin vahvasti rakkauden myrkyttämä 
ja hetkeksi unohti Jim-Adolfin haamun viisaat sanat.  
 
Seuraava päivä on puolikas työtorstai ja Akselilla asumistuen siivousapu. Silloinkaan he eivät näe 
toisiaan ja tietenkin Jonnaa ahdistaa, kun ei näe kastanjanruskeatukkaista jätkää ja Jim-Adolfin sanat 
ovat joutuneet unholaan. 
 
Perjantai-iltapäivällä töiden jälkeen Jonna, Aksel ja Malla kävivät kuukausiostoksilla Gunwood’s 
Cashissa, joka sijaitsee keskellä Jumilaa. Samassa rakennuksessa on konkurssimyynti.  
Vähän matkan päässä on Hyundai autokauppa, josta Jonna osti viime syksyllä uuden auton. Hän 
vaihtoi Volkswageninsa upouuteen Hyundai iRexiin. Siis mikä nyt hänen on kuskatessa rakasta 
työkaveriaan, kun on upouusi auto sekä hieno musiikkisoitin täynnä Bruno Netstreamin biisejä. 
Ihmeen nopeasti Aksel oppi käyttämään musiikkisoitinta ja valitsemaan parhaimmat kappaleet kuten 
hänen nimikkokappaleensa.  



Hyundain autokauppaa vastapäätä on kurssikeskus sekä second-handmyymälä. Rakennuksen 
vieressä on kunnan keskuskeittiö sekä tyhjä tontti, joka on varattu uudelle jättimoskeijalle.  
Moskeija hanketta vastustaa paikallinen populistipuolue Kainuu-demokraatit. Puolue on ankarasti 
Global Unionia vastaan ja haluaisi Euroopan federaation eroavan tästä uudesta valtioliitosta. 
Puolueen Kainuun osasto haluaisi Kainuun julistautuvan itsenäiseksi ja irtautuvan Suomesta.  
Kainuu-demokraattien puheenjohtaja on lihavahko Tiina-Maria Hansen.  
Heti kun Jonna näkee Tiina-Marian kuvan, niin silloin hänellä tekee tosi häijyä ja alkaa valtaisa vitutus, 
kun tämä lihava-akka on liian hyvä manipuloimaan kansalaisia. Puolueen riveissä on runsaasti 
uusnatseja sekä muita propellipäitä. Tyypillinen Kainuu-demokraattien äänestäjä on alhaisesti 
koulutettu tursake, joka ei tavallisesti vaivaudu vaaliuurnille.  
Myös Jonna on alhaisesti koulutettu, muttei voisi ajatellakaan äänestävänsä tällaista natsipuoluetta, 
joka suhtautuu vihamielisesti Global Unioniin sekä muihin kansainvälisiin elimiin.  
 
Nyt alkukesällä Jonna ja Aksel ovat hyvissä väleissä. Pusukahakan jälkeen he tulivat lähemmiksi 
ystäväksi tai ainakin melkein. Salaisesti Jonna toivoo, että jonain päivänä heistä tulisi kaunis pari. Tätä 
ei sovi sanoa ääneen, jos ei halua tuhota ystävyyttä eikä osaa aavistaakaan, ettei kyseessä ole oikeaa 
ystävyyttä vaan pelkkää hyväksikäyttöä.  
 
Majn lopulla he taas käyvät kuukausiostoksilla. Totta kai Mallakin on mukana, ja tällä kertaa he käyvät 
Ylikylän kauppakeskuksella, jossa he valitsevat suurmyymälä Coop Forumin koska siellä on vähän 
halvempaa kuin viereisessä K Maxissa.  
 
Aksel ja Malla ostavat paljon herkkuja kuten esimerkiksi japanilaisia piirakoita, olutmarinoituja 
hanhenmaksapalleroita sekä suuren pullon JT Abborrevattenia. Jälkimmäinen on uutta Jonnalle, sillä 
hän ei tiennyt, että on olemassa virallisesti ahvenvesi nimistä sokerijuomaa, jonka resepti on 
huippusalainen. Hän on luullut, että ahvenvesi on vain hänen ja Lean keksintö, ajattelee Jonna 
samalla, kun pyörittelee kädessään Abborrevatten pulloa.  
 
Hän osaa sen verran skandinaviaa, että tietää Abborren olevan ahven ja Vatten on vesi. Suomen 
kaikissa kouluissa on Skandinavian opetusta, jota Suomessa kutsutaan yhä ruotsin kieleksi. 
Oikeistopopulistit eivät ole onnistuneet poistaa pakkoruotsia. Jonna on hyvin kiinnostunut ruotsin kieltä 
kohtaan ja itsemielessään kutsuu sitä skandinaviaksi aivan kuten Suomen ulkopuolella.  
 
Hän huomaa, että valmistaja on skandinaavinen panimo, joka sijaitsee jossain Tvåstadissa. Ilmeisesti 
panimo kuuluu samaan konserniin kuin JT Media, ajattelee hän ja laittaa pullon takaisin hyllyyn koska 
juoma sisältää sokeria eli lihottavaa. Näin ei Aksel ja Malla ajattele vaan lipittävät kaiket päivät 
sokeripitoisia juomia. 
 
Aksel ja Malla ovat riippuvaisia JT Abborrevattenista; jos he eivät sitä saa niin silloin tulee hirvittäviä 
vieroitusoireita kuten päänsärkyä. Aksel yrittää päästä eroon tästä mystisestä sokerijuomasta mutta se 
on vaikeaa koska tyttöystävä heti käy sitä ostamassa, kun hän valittaa päänsärkyä.  
 
Huhujen mukaan JT Abborrevatten sisältäisi kokaiinia mutta JT Brewery kiistää jyrkästi moiset epäilyt. 
Panimo sijaitsee Tvåstadissa. Juoma on Ugri Colan kilpaileva limonadi. JT Abborrevatten ei 
kuitenkaan ole yhtä suosittua kuin Ugri Cola koska se on kirkasta litkumaista aivan liian makeaa. Ugri 
Cola on paljon happamampaa ja mustaa kuin Coca Cola mutta kyllä siinäkin on aivan liikaa kaloreita. 
Myös Ugri Colaa kohtaan on vahvoja epäilyjä, että juoma sisältäisi kokaiinia.  
 
Ostosten jälkeen he menevät syömään hampurilaiset Burger President pikaruokalaan, joka sijaitsee 
Ylikylän uusimmassa ja suurimmassa kauppakeskus Sedimenttitalon aulassa.   
Toisessa kerroksessa on useita pieniä myymälöitä kuten Phone2, liittovaltion omistama apteekkiyhtiö 
Pharmacy, useita vaatekauppoja, kahvila, Pärnäsen korjaamo, manikyyrihoitola, Read Device 
myymälä, harrastusmyymälä, Teknikmagasinet ja Kerttu & Co sekä Bergander Games. 
Katutasossa on muun muassa rautakauppa, Intersport, teleoperaattori Three, Zoo, Burger President 
sekä Rusta. Viimeksi mainitussa kolmikko käy katsomassa, jos tekisi edullisia löytöjä. Jonna ostaa 
halvalla ikivanhan runokirjan nimeltä Hectorin runon rustaukset.  
 
Sitten Jonnan piti kyyditä työkaverinsa tämän tyttöystävänsä luokse Sukevalle. Hän ajaa kiertoteitä, 
jotta saisi olla mahdollisimman pitkään samassa autossa rakkaan Akselinsa kanssa.  
Malla asuu Onnelassa, joka sijaitsee Sukevan keskustan kupeessa.  



Aksel näyttää missä Marko ja Jooseppi asuvat vaikka jätkät ovat kieltäneet häntä kertomasta 
osoitettaan kenellekään. Mallan ja Markon korttelin välissä on pieni korttelikauppa Johnin Valinta, jota 
vastapäätä on Onnelan Pizzeria.  
 
Junin puolivälissä on Daily Activityn jokavuotinen ulkoilupäivä Hulttionperällä. Jonna kyyditsee kuten 
oli luvannutkin Akselin ja Vilman virkistysalueelle. Autossa pauhaa tietenkin Bruno Netstreamin 
kappaleet. Ensimmäiseksi hän ottaa kyytiin Vilman, kun tämä asuu lähinnä ja sitten he hakevat 
Akselin. Hän asuu sopivasti matkan varrella. Hulttionperän ja Kallelan välissä on sokkelomainen 
Mustamaan omakotialue.  
 
Tänä vuonna ulkoilupäivän veikkauskävelyn kysymykset ovat visaisemmat kuin aikaisempina vuosina.  
Jonnan veikkauskävelyryhmään kuuluu Aksel ja uusi sijaisohjaaja Softa Pussinen. 
Pitkävaaleatukkainen nuori nainen, hieman samaa ulkonäköä kuin Jonnassa. Ehkä nainen sen vuoksi, 
etten ihastuisi, ajattelee Jonna. Tietenkään Andy ja Daily Activity päälliköt eivät paljasta syytä 
naispuoliseen ohjaajaan.  
Jonnasta uuden sijaisohjaajan etunimi vaikuttaa hassun pehmeältä. Myös sukunimi pistää 
huvittamaan; pehmeä pieni pussi, kuten hän itse mielessään ajattelee.  
 
Jonnan ryhmä tuli kolmanneksi, vaikkei sijoituksella ole mitään seksuaalista merkitystä, kuten Jonna 
itse mielessään ajattelee. Kaikki osallistuneet saavat ottaa niin kutsutun palkinnon pöydältä. Kolme 
parhainta sai valita ensimmäisenä.  
Jonna valitsee Eurooppa-lippalakin. Aksel ja Softa suihkusaippuapaketin.  
  
Softa Pussinen on Vattuhelpossa vuoden loppuun ja sitten katsotaan, jos jatkaisi. Tavoitteena on, että 
hänet palkattaisiin ryhmään Andyn avuksi. Aikaisemmin hän on ollut alakerran Kulturomezossa.  
 
Tatu Porilainen on tätä nykyään kaupungintalon hoivahallinnossa suunnittelemassa lukulaitteiden ja 
tablettien sovelluksia. Talo, jossa minun kuuluisi olla kaiken järjen mukaan, kuten Jonna on monesti 
itse mielessään ajatellut.  
 
Rane valitsee palkinnoksi elektronisia geelikyniä mutta pian tuli katuma päälle ja haluaisi vaihtaa 
Softan kanssa. Se ei käy päinsä sillä rouva Pussinen ei halua luopua suihkusaippuastaan. 
 
Ulkoilupäivän jälkeen Jonna kyyditsee Akselin ja Vilman koteihinsa. Viimeksi mainitun hän heittää 
ensimmäisenä, kun tahtoo olla mahdollisimman pitkään samassa autossa kaksistaan idolinsa kanssa. 
Vilma asuu vastapäätä Puroylänkö Areenaa. Viereisessä korttelissa asuu Heikki Granni, vastapäätä 
vanhusten palvelutaloa.   
 
Seuraavana päivänä päivää ennen juhannusta, Aksel ilmoittautuu sairaaksi, kun haluaa levähtää 
ulkoilupäivän jälkeen, laiska kun on. Hän väitti syyksi hirveän migreenin. Iltapäivällä kello kahden 
maissa hän soitti Jonnalle, joka vielä oli työpaikalla, että voisiko tämä kyyditä hänet kauppaan. 
Jonna lupasi hakea idolinsa puoli neljän maissa koska vielä ihastusta on jäljellä.  
 
Puoli neljän maissa Jonna kurvaa Hyundaillaan Akselin suurelle parkkipaikalle odottamaan. 
Pysäköintialue on hänen talonsa eteläpäädyssä. Pian Aksel ja Malla tulevat käsikkäin autoon.  
Malla kysyy kuskilta, että haluaisiko tämä pitää viikonloppuna seuraa Akselille sillä välin, kun hän itse 
menee siskonsa luokse Lapinlahdelle. Malla ei halua, että poikakaverilla olisi ikävää sillä välin.  
Totta kai rakastunut Jonna suostuu. He sopivat, että lauantaina he katsoisivat leffaa.  
Sitten Jonnan piti heittää Mallan matkakeskukselle.  
 
Jonna ja Aksel kahdestaan tekevät kuukausiostokset Ylikylän Coop Forumissa, jonka jälkeen Jonna 
onnistuu houkutella Akselia käymään Lidl Marketissa. Aksel suostuu, kun muun muassa Marko inhoaa 
kyseistä ketjua ja sen kahvijuomia.  
 
Lidlin pysäköintipaikalta Aksel pirauttaa naapurinpoika Adonikselle, että tämä tulisi ruokakassin 
kantajaksi. Kohteliaisuuden vuoksi Jonnakin tarjoutui kassien kantajaksi eli nyt Akselilla on kolme 
uutteraa apulaista. Hän itse kantaa ainoastaan vessapaperipakkauksen.  
 
Lopuksi Jonna muistutti työkaverilleen, että huomenna kello 11 hän tulee samalle parkkipaikalle 
odottamaan. Aksel nyökkää hyväksyvästi.  



Perjantai-illalla kun Jonna on tavalliseen tapaansa vanhempiensa luona Linnuntie kuudessa, niin 
silloin Akselilta tulee tekstiviesti; Huomenna vietänkin äijäiltaa Adoniksen kanssa eli katsotaan leffa 
sitten joku toinen päivä… Jonna oli jo ehtinyt kertoa isälle ja äidille, että lauantaina ei tulekaan 
syömään kello yksi kuten tavallisesti koska katsoo leffaa erään työkaverin kanssa. Nimiujouden takia 
hän sanoi, että kyseessä on se sama työkaveri, jonka synttäreillä hän kävi silloin keväällä.  
Heti tekstarin jälkeen hän naurahti huvittuneena, että se työkaveri ilmoitti juuri, että hän onkin erään 
toisen kaverin kanssa eli huomenna kello yksi tulenkin syömään. Silloin isä ja äiti varoittivat tytärtä 
luottamasta tuollaiseen mulkeroon, joka viime hetkellä peruu lupauksen. ”Elä missään tappauksessa 
lainaa sille senttiäkään rahhaa!”, sanoi Asseri. Jonna punastui, kun vahinko oli jo ehtinyt tapahtua. 
Aksel on jo satasen lainaa, ajatteli Jonna eikä uskalla siitä kertoa. Aksel oli luvannut maksaa heti, kun 
tulisi sairauseläke. Eläke tuli kuun puolivälissä, muttei Akselilla ollut vara maksaa takaisin. Hän lupasi 
maksaa syksymmällä. Nyt Jonna oli lähellä kertoa isälle, että vahinko oli jo tapahtunut mutta päätti 
vaieta. Tätä hän tulee vielä katumaan.  
 
Sunnuntaiaamupäivällä Jonna pirauttaa Akselille ja kysyy, että oliko äijäilta onnistunut, johon tämä 
vastaa, että se oli suurenmoinen. Sitten hän pyytää Jonnaa seuraneidiksi, kunnes Malla tulee kotiin. 
Malla tulee kello kahden maissa iltapäivällä eikä Akselilla aika kulu yksin kotona.  
Totta kai ylikiltti rakastunut Jonna suostuu ja heti kaasuttaa Akselin parkkipaikalle, jossa tämä jo 
odottaakin kuviteltuja lihaksiaan pullistellen.  
 
Jonna ajeluttaa työkaveriaan Vattulan itäpuolella, Laidunhiman kirkonkylän läpikulkevalla kapealla ja 
mutkaisella maantiellä ja sitten ajaa Brandzer’s Hofin entisten maiden kautta Ylikylään.  
Aksel ostaa kallista partavettä Sedimenttitalon parfymeriasta. Jonnalta meinaa päästä itku, kun siinä 
paloi velkasatanen. Jonna itse ostaa lohduksi itselleen Lyrecon hienoa huulikiillettä.  
Lyrecon huulikiille tuntuu aluksi hieman tahmaiselta mutta sitten huulet alkavat kiiltää kuin aurinko.  
 
Sitten he menevät Jonnan luokse surffailemaan nettiin, sillä mitään elokuvaa ei ehti alkaa katsoa 
ennen kahta. Jonkin ajan kuluttua Marko kirjautuu Jonnan Chat-ohjelmaan.  
 
Alkukesästä Jonna ja Marko ovat chattailleet. Viime aikoina heidän välinsä ovat olleet hieman 
kireähköt, ehkä se johtuu siitä, kun Jonna kaveeraa Akselin kanssa eikä tämä ota kuuleviin korviinsa 
varoituksia kauheasta ihmisestä. Jos Jonna jättäisi Akselin kanssa kaveeraamisen, niin ehkä hän saisi 
paremman ystävän Markosta ja ehkä myös Joosepista. Voisi olla jopa munaakin tiedossa, jos Jonna 
onnistuisi pelata hyvin pokerinsa näiden kahden funktiorajoitteisen jätkän kanssa.  
 
Marko on riidoissa Akselin kanssa. Marko on vittuuntunut Akseliin ja tämä dominoivaan asenteeseen. 
Kaiken pitää aina mennä tämän ehdoilla ja Aksel on määrännyt, ettei kaveri saisi kaveerata Larssonin 
kanssa.  
 
Nyt kun Marko kirjautuu Chat-ohjelmaan, niin sillä välin Aksel on vessassa. Jonna tekee virheen, kun 
innoissaan huudahtaa, että Marko on linjoilla. Heti housut kintussa Aksel juoksee tietokoneen ääreen 
ja alkaa chattailla entisen pitkäaikaisen ystävänsä kanssa mutta viestit ovat kaukana ystävällisestä.  
He kutsuvat toisiaan sanoilla; Huima, kakara, sikiö ja taitaa mukana olla myös muutama hintti sanakin.  
Tämä loukkaa Markoa enemmän kuin Akselia. Onneksi Jonna ehti kysyä Markolta, että arvaa kuka on 
kylässä. Tietenkään ei ollut vaikea arvata.  
 
Marko lopetti Jonnan kanssa chattailun ja laittoi hänen Chat-tilinsä estolistalle. Sinänsä hänellä ei ole 
mitään Jonnaa vastaan, mutta oli pakko laittaa estot hänellekin, kun tämä yhä kaveeraa sen hullun 
puolalaisen kanssa, kuten hän ajattelee. Lisäksi Jonna ja Aksel lensivät ulos Markon Kuumyrsky 
kaverilistalta ja joutuivat estolistalle.  
Heti kun Aksel soittaa hänelle, niin silloin hän lyö luurin korvaan ja lähettää tulikivenkatkuisia viestejä, 
ettei halua enää olla missään tekemisissä hänen kanssansa mutta vain yhdellä ehdolla; jätä se vitun 
Malla! Marko ei siedä renttumaista Mallaa. Tästä Aksel ei tietenkään pidä ja onnistui saada ylikiltin 
Jonnan välittäjäksi heidän riitaansa. Jonnan numerosta Aksel alkoi soittaa ja tekstitellä entiselle 
kaverilleen niin, että pian Jonnankin maine tahriintui Markon silmissä niin, että Jonna saa sanoa 
hyvästit munan saannille.  
 
Maanantaina töissä Aksel pyysi Jonnaa kuskiksi Sukevalle koska tämä haluaa ostaa käytettyjen 
elektronisten laitteiden myymälästä uuden takkipuhelimen koska kuun alussa tyttöystävä oli 
pudottanut hänen takkipuhelimensa porealtaaseen, jolloin laite kastui pilalle.  



Aksel hurjistui kihlatulleen mutta pian löytyi sopu, kun Malla lupasi antaa pillua. Aksel ei uskalla purkaa 
kihlausta koska silloin saisi mieshuoran maineen sukulaisten ja jäljellä olevien kavereiden silmissä. 
Varmasti Marko ja Jooseppi nauraisivat persettään repien, jos Aksel purkaisi kihlauksen. Sitä riemua 
Tyschyn poika ei halua antaa entiselle kaverilleen sekä koulukiusaajalleen.  
Takkipuhelimen Aksel oli saanut isältään, josta oli todella ylpeä. Heti seuraavana päivänä hän ja Malla 
veivät takkipuhelimen korjattavaksi Power Buttoniin, joka on Calevalan tiloissa. Siellä sanottiin, että 
korjaus voi kestää ja tulla hyvin kalliiksi. Akselia alkoi hirvittää, jos korjausmaksu nousisi tuhansiin 
euroihin. Niin paljon rahaa hänellä ei ole ja tuskin blondikaan suostuisi vippaamaan tonnia, ajatteli 
hän. Aksel otti väliaikeisesti käyttöön edellisen takkipuhelimensa, joka on karvalakkimallia.  
Sitten Malla muisti, että Sukevan keskustassahan on Mobiilipankki, joka myy ja ostaa käytettyjä 
takkipuhelimia. Ehkä sieltä voisi löytyä samanlainen takkipuhelin, sanoi Malla.  
Heti töissä Aksel pyysi Jonnaa kuskiksi Sukevalle, vaikka hänellä on bussikortti.  
Ylikiltti rakastunut Jonna kyyditsi väsyneenä töiden jälkeen Akselin Sukevan torille, jossa he odottelivat 
Mallaa. Äskettäin Tämä on saanut työharjoittelupaikan kunnan työmarkkinayksikön Second-hand 
myymälästä.  
Noin puolen tunnin kuluttua sininen paikallisbussi tulikin ja sieltä Malla juoksi halaamaan 
poikaystäväänsä. Sitten he menivät Mobiilipankkiin katsomaan, jos olisi samanlaisia takkipuhelimia.  
Jonnakin sai tulla mukaan makutuomariksi tai paremminkin sanottuna käveleväksi pikavippifirmaksi.  
 
Tässä pienessä Mobiilipankissa on käytettyjen takkipuhelinten lisäksi filmi-USB-kalikoita tosi halvalla. 
Jonna osti kauhuleffa Vendor Monkey, joka kertoo jättiläisapinasta, joka kauppaa avaruusaluksia 
apinoiden planeetalla. Leffassa on runsaasti otteita muinaisista suurelokuvista kuten King Kongista ja 
Apinoiden planeetasta mutta siinä on myös uutta sisältöä, jossa King Kongin näköinen jättigorilla 
työskentelee avaruusalusmyyjänä apinoiden planeetalla.  
 
Akselin ja Mallan rahat eivät ihan riittäneet takkipuhelimeen, siispä he lainasivat Jonnalta satasen, 
vaikka jätkä on jo velkaa toisen satasen. Hän lupasi maksaa velat syksymmällä. Jonnan silmäkulmaan 
ilmestyi kyyneltippa, kun muutama viikko sitten isä oli varta vasten kieltänyt häntä olla lainaamatta 
työkaverilleen ja tässä sitä nyt ollaan, ajattelee Borgebergin tyttö.  
Jos hän olisi tiennyt, että joutuu lainaamaan rahaa, niin hän ei olisi tullut mukaan myymälään vaan 
olisi tehnyt tekosyyn lähteä kotiin.  
 
Julin alussa alkaa Jonnan ja Akselin kesälomat. Ensimmäisellä kesäloma viikolla Aksel tahtoi Jonnan 
olevan hänelle seuraneitinä, sillä välin, kun Malla on töissä. Totta kai ylikiltti Jonna suostui tähän ja 
olettaa Akselin olevan oikea kaveri, jolta ehkä saattaisi saada munaa, ajattelee hän itsemielessään.  
 
Akselilla ei ole mitään tekemistä yksin tyttöystävänsä kämpillä. Hänellähän ei enää ole mitään asiaa 
Markon luokse. Jos menisi soittamaan tämän ovikelloa, niin todennäköisesti saisi kunnolla turpiin.  
 
Jonna ja Aksel katsoivat filmiä sekä surffailivat netissä. Joka kerta Jonna tarjosi Sukeva 
akvaviittisnapsin, jonka Aksel otti innolla vastaan, kun kotona hänellä ei ole tippaakaan viinaa 
tyttöystävän raittiuden takia.  
 
Joka päivä varttia vaille neljä he menevät Mallan työpaikan portille odottamaan. Sitten Jonna kyyditsee 
heidät Mallan kämpille Matiaksenkadulle. Vasta sitten Jonnalle jäi omaa aikaa. Seuraavina päivinä 
sama rutiini toistuu. 
 
Viikon päästä alkaa Mallan kesälomat, jolloin he kolmistaan katsovat filmiä, vaikka kuinka aurinko 
helottaa pilvettömältä taivaalta. Useimmiten he ovat Jonnan luona, kun siellä on siistiä.  
Leffat ovat enimmäkseen kauhuleffoja, koska Malla on kauhufilmien ystävä.  
 
Eräässä Mallan suosikki leffassa nainen istuu jääkaapissa, kun mies avaa jääkaapinoven, jolloin 
nainen sanoo: ”Sorry, nyt on niin sori, että veri lentää!” ja ottaa esiin laserleikkurin. Leffa on 
skandinaavinen Blåkläder och Blåsväder, jossa seikkaillaan Turun ja Tukholman välillä.  
Ellu, joka istuu jääkaapissa, pitelee mielellään miehiä kädestä ennen kuin laserleikkurilla sivaltaa heiltä 
sormet ja päät irti. Tästä leffasta Aksel tykkää kuin hampaaton mummo korpusta.  
 
 
 
 



Julin puolivälissä on Jonnan Sassnitzin risteily, jonka järjestää bussiyhtiö Kainuun kiitolinjat. Bussi 
lähtee Vattulan matkakeskukselta ja ajaa Brand Linen terminaalin edustalle Hankoon ja sitten odottaa 
satamassa. Risteily kestää kolme päivää; kaksi yltä Brand Linen jättikatamaraanissa ja muutama tunti 
Sassnitzissa. Päivän aikana on pääsy hyttiin.  
Bussi poimii matkustajat Vuokatista, Kajaanista ja Vattulasta.  
 
Vattulan matkakeskuksella bussia odotellessa Jonna huomaa Kulturomezon Manne Purran, joka on 
harmaatukkaisen vanhahkon miehen seurassa, ilmeisesti jätkän isä, ajattelee Jonna. Häntä ei 
koskaan ole kiihottanut Manne, kun tämä on tursakemaisen lihava sekä vaalea afrokampaus. Jätkä on 
Jonnan koulututtu lukiosta. Jo kouluaikaan Manne kuului hänen tursakelistallensa.  
 
Jonna ei ole täysin varma, että onko tuo lihava jätkä Purra vai ei. Vasta Brand Linen terminaalissa hän 
rohkeasti päätti kysyä harmaatukkaiselta mieheltä, että onhan tuo Manne, johon mies: ”Manne, ei 
vaan kantakainuulainen… Ööh, kyllä hänen nimensä on Manne… Haha!” Jonna esittäytyy Mannen 
koulukaveriksi. Mannea alkoi naurattaa isän kantakainuulaissekoilu ja ujosti nyökkäsi hyväksyvästi. 
Jonnaa alkoi hirvittää, jos Purrat pakkautuisivat seuraan niin, ettei laivalla pysty oman pään mukaan 
kierrellä, ajatteli Borgebergin tyttö. Jonnan onneksi laivalla he eivät nähneet toisiaan koska 
katamaraani on valtava.  
 
Bordershopista Jonna ostaa Äidille kartongin mietoja Tupolev sähkötupakkapatruunoita. Isälle ison 
pullon paloviinaa. Pikkusiskolle hän ostaa useita miniviinapulloja.   
Perillä Sassnitzista hän ostaa itselleen esperantonkielisiä rikosromaanilukulaitteita, jotka kuuluvat 
Yaris-sarjaan. Kirjailija on suosittu Ragnhild Hill, jonka tarinat sijoittuvat Gdanskiin. 
 
Samana viikonloppuna Vattulan keskustassa on kolmipäiväiset Vattupäivät, jotka päättyvät sunnuntai-
illalla mahtavaan ilotulitukseen. Tätä nykyään ilotulitukset ovat ympäristöystävällisiä. Raketit 
räjähdettyään muuttuvat vedeksi.  
 
Jonna tuli kotiin kello 17 eli hän ehti parahiksi Vattupäivien päättäjäisiin. Jonkin aikaa kotona 
levähdettyään hän meni festivaalialueelle, joka on koko ydinkeskusta ja Vattupuron molemmat rannat.  
Läppäsillan eteläpuolella pienen voimalaitoksen vieressä on ilmaiskonsertti, jota Jonna menee 
katsomaan. Hän seisoo takimmaisena, kun ei haluta mennä väentungokseen. Ties millaisen koronan 
sieltä saisi, ajattelee hän. Hän pirauttaa Akselille ja kysyy, jos he ovat jossain väenvilinässä. He ovat 
Akselin kämpillä, kun tämä ei jaksa lähteä huonolla lonkalla vaappumaan tungokseen.  

 
Elokuussa Vattuhelpossa aloittaa uusi työläinen, ruskeatukkainen Kartsu Pussinen, jolla on 
suklaanruskeat silmät, kuten Jonna tapaa ajatella. Vaikka jätkä on funktiorajoitteinen niin silti Jonna 
ihastui, viittä vaille rakastui, kun jäbä on komeampi kuin Aksel. Kartsulla on oikea pyykkilautavatsa, 
kun taas Aksel on läskikasa.  
Jonnan harmiksi Kartsun työaika on aivan liian lyhyt; vain muutama tunti päivässä eikä siinä ajassa 
ehdi tutustua. Syy lyhyeen työaikaan on hänen funktiorajoitteensa sekä mielenterveydelliset ongelmat.  
Kartsulla on joka päivä töissä mukana henkilökohtainen viimeistä päälle tekoälyllä varustettu 
avustajarobotti.  
Kartsulla on heikko näkö sekä tinnitus. Hän osaa erittäin hyvin modernia viittomakieltä sekä 
ohjelmoida robottiin palvelutoimintoja.  
 
Talvella ryhmässä aloitti laiha ja pitkäkasvuinen Esa Hanhi, jota Aksel inhoaa yli kaiken koska tämä on 
kova tuijottamaan ja siinä välissä vislaa kuin Urpo vaikka onkin Esa. Ehkä Akselin Esa-viha johtaa 
juurensa Fiksaajat ryhmän samannimisestä ohjaajasta, jonka kanssa hän on ollut monesti napit 
vastakkain. Esa Hanhi tapaa puuttua toisten asioihin ja sitten, kun tälle ärähdetään, niin menee 
pillittämään ohjaajien konttoriin.  
 
Aksel on onnistunut tartuttaa Jonnaan sitkeän Esa vihan. Jonnalla ei olisi mitään syytä vihata tätä 
laihaa hongankolistajaa, kun jäbä tykkää kovasti hänen kertomuksistansa. Ehkä Jonna saattaisi saada 
jopa munaa Esalta, jos pääsisi irti vihatunteista. 
Myös jos Aksel ei olisi hämmentänyt soppaa, niin silloinkin Jonnalla olisi käsittämätön vihansekainen 
inho Esaa kohtaan, joka johtunee jätkän ulkonäöstä, joka ulkonäön perusteella täyttää kaikki Jonnan 
tursakekriteerit.  
Aksel on jo lukemattomia kertoja sanonut Jonnalle, että joku päivä hän tulee antamaan Esalle 
kunnolla turpiin mutta tämä on vain pelkkää uhoamista.  



 Alkusyksystä Jonna ja Aksel olivat paljon yhdessä vapaa-ajalla. He katsoivat filmiä sekä kiertelivät 
kaupoissa. Jopa aamuisin Jonnan piti hakea hänet Sukevalta töihin, kun ei jaksanut mennä bussilla.  
Vaikka Jonnalla on ihan kävelymatka töihin, niin silti hän hyppäsi autoonsa ja huristi Sukevalle 
hakemaan laiskaa työkaveriaan. Lemmenkrapula poistuu aivan liian hitaasti mutta sitäkin nopeammin 
on pilalle hemmotellut Tyschyn pojan.  
Yhä silloin tällöin Jonna olettaa, että hänestä ja Akselista voisi tulla pari. Hän jopa elättelee sellaisia 
toiveita mutta toisinaan vatuloi, että kuinka pääsisi irti Akselin ikeestä ja normalisoisi suhteensa 
työkaveriinsa. Se on tosi vaikeaa, kun yhä pumppu pumppaa Bum-Bum.  
 
Tiistaikävelyilläkin he kävelevät kahdestaan eri lenkin kuin muut työkaverit. Useimmiten he menevät 
Vivi Brandzerin puistoon, jossa istuvat ja rupattelevat. Aksel arvostelee Esan ja Ranen käytöstä eli 
silkkaa selkään puukottamista.  
 
Nyt syksyllä Vattuhelpossa on perustettu lukulaitelehtiryhmä, joka kokoontuu tiistai-iltapäivisin 
tietokonehuoneeseen suunnittelemaan Daily Activityn sisäistä lukulaitelehti Simmeliä.  
Muutama vuosi sitten Andy ehdotti Jonnalle, että tämä voisi toimittaa lukulaitelehteä, jossa olisi muun 
muassa tiedotuksia sekä hänen kertomuksiansa. Ennen kuin Jonna aloitti Daily Activityssa niin silloin 
oli erillinen lukulaitelehtiryhmä, joka toimitti Sekstantti lukulaitetta. Muutaman vuoden kuluttua ryhmä 
lakkautettiin puuttuvan kiinnostuksen vuoksi.  
Kun Jonna aloitti Vattuhelpossa, niin Andy sai kuningasajatuksen perustaa uudelleen lukulaitelehden, 
kun Jonnalla on journalistisia kykyjä.   
 
Alkukesällä kun Softa Pussinen aloitti sijaisohjaajana, niinpä tämä sai lisää ideoita lukulaitelehteen; 
siinä ei tule olla pelkästään blondin sepityksiä vaan myös korkeakulttuuria, ajatteli Softa. Hän päätti 
perustaa uuden lukulaitelehtiryhmän.  
Ryhmässä aloitti Jonnan ja Softan lisäksi Covid Halla-aho, Eero Terho ja Rane. Eero ja Covid ovat 
Vattuhelpon uusimmat tulokkaat. 
 
Eero on töissä vain muutamana päivänä viikossa, kun on laiska. Jopa laiskempi kuin Aksel. 
Aluksi häntä kutsuttiin Teroksi mutta siitä isä Mara Terho ei pitänyt. Myös hän aloitti poikansa kanssa 
samassa ryhmässä, jotta tällä olisi muuta puuhaa kuin pelkät tietokonepelit.  
Andyn ja Softan oli vaikea tottua Maran pojan oikeaan nimeen. 
Mara istuu täysautomaattisessa pyörätuolissa. Poika tapaa auttaa isäänsä pyörätuolin huoltamisessa.  
Terhot asuvat lähellä Puroylänne Areenaa, samassa korttelissa kuin Heikki Granni.  
 
Tiistai-iltapäivät ovat melkoista hullunmyllyä, kun vallaton Covid flirttailee jokaiselle miespuoliselle 
duunarille sekä ohjaajille. Kerta hän on entinen poika, niin tietää jätkien heikkoudet. Hänellä on jatkuva 
halipula ja vilauttelee kondomeja, niin että vallattomuus tarttuu vekkuleihin.  
Rane tapaa nauraa kikattaa Covidin pelleilyille ja sitten vallattomuus tarttuu Akseliin ja kehuu tämän 
halauksia ja kyhnytyksiä niin, että Jonna tulee hyvin mustasukkaiseksi, kun haluaisi niin kovasti 
hyväillä idoliaan.  
 
Jonnan onneksi myös Gin Juholaakin häiritsee Halla-ahon riehuminen. Hän tapaa usein valittaa 
ohjaajille, että häntä sätkäyttää Covidin rauhattomuus mutta turhaan, sillä ohjaajat eivät mahda mitään 
tämän funktiorajoitteelle. Softa ei halua toppuutella Covidia koska he molemmat tulevat 
Kulturomezosta eli jääviys. Andy ei uskalla ja ilkeä alkaa kovistella Covidia, kun tämä on kollegalleen 
hyvin läheinen.  
 
Covid tapaa usein flirttailla sekä pelleillä myös Kallelle, joka itkua muistuttavalla äänellä nauraa 
räkättää. He molemmat tulevat samasta ryhmästä eli heille on tullut tavaksi tietynläinen pelleily aivan 
kuten Jonnan ja Lean vitsailut kaupungintalolla.  
 
Jonnaa vituttaa, kun Aksel ei polta proppua neiti Halla-aholle. vaikka kuinka tämä flirttailee ja 
kyhnyttää tämän selkää mutta keväällähän Aksel poltti päreensä yhdestä poskipususta.  
  
Octoberin alussa lukulaiteryhmä meni Vuokattivaaralle kokoamaan tietoa urheilu- ja 
viihdekeskuksesta. Siellä on tätä nykyään Reijo Lillukan metsästysmuseo.  
Eero äänittää takkipuhelimen sanelulaitteella museon opasrobottia, joka kertoo museon kokoelmista.  
Juttu tulee seuraavaan lukulaitelehti Simmelin numeroon. 
Välillä Eero testaa sanelulaitettaan: ”Kuuleeko Eero?”, johon opasrobotit vastaavat: ”Joo, kuulee 



Eero!” ja alkaa esitellä metsästysmuseon historiaa, että sen nimi tulee muinaisesta kainuulaisesta 
suurmetsästäjästä. Reijo Lillukan vahanukke seisoo museon ovella. Selässä on vanhanaikainen 
kivääri.  
 
Työpaikalle palattuaan Jonna esittelee museosta löytämiään lukulaite-esitteitä Akselille. Aksel luki 
niistä, että Novemberin alussa Vuokattivaaralla olisi joulumarkkinat. Häntä alkoi kiinnostaa kyseiset 
markkinat ja kysyi vihjaisten Jonnalta, jos tämä voisi kyyditä hänet sinne. Jonna lupasi tehdä niin.  
 
Octoberin puolivälissä Barbara Tyschyn äiti, joka asuu etelä-Puolassa pienessä Tyschyn kaupungissa, 
sairastui. Heti, kun Barbara oli kuullut äitinsä sairastuneen, niin hän nuorimmaisen kanssa matkusti 
luotijunalla Tyschyn kaupunkiin. Junassa konduktöörit ihmettelivät, kun junalipussa lukee sukunimi 
kahdessa kohti; matkustajat sekä määränpää. Barbara selitti, että suku on lähtöisin kyseisestä 
kaupungista ja siitä olemme ylpeitä.  
 
Muutaman viikon kuluttua myös Jan Tyschy meni perässä omalla autolla, punaisella Kia10 merkkisellä 
henkilöautolla. Aksel ei halunnut mukaan, kun ei ole hyvissä väleissä mumminsa kanssa.  
Sen sijaan Aksel lupasi isälleen ostaa motorisoidun rattailla varustetun matkalaukun. Hän pyysi 
Jonnaa kuskiksi heti töiden jälkeen. Totta kai lemmenkrapulainen nainen suostui.  
 
Ylikylän Mc Donaldissa he syövät valtaisat Bic Mac XL hampurilaiset. Jonna tarjoaa jälleen kerran 
purilaisen, vaikka kesällä oli tarjonnut lukematon määrä pikaruokaa Akselille ja tämän tyttöystävälle. 
Vieläkään Aksel ei ole maksanut velkaansa. Tämä kaivertaa Jonnan mieltä.  
 
Nyt syksyn aikana Vattuhelpon työtreenaaja Riitta Rinne on lukemattomia kertoja kehottanut Jonnaa 
olla enää tarjoamasta mitään Akselille, kun tämä ei tarjoa takaisin. Jonna ei vielä ymmärrä, ettei tämä 
ole oikeaa ystävyyttä mutta hieman alkaa aavistaa.  
 
Mäkkärissä lemmen krapulainen Jonna sanoo idolilleen, että mitä tämä sanoisi, jos antaisi velan 
anteeksi eli sitä ei tarvitsisi maksaa koska mehän olemme kavereita. Tietenkin Aksel ilahtui niin paljon, 
että hetken mielenjohteesta rakastui Jonnaan. Kihlattu jäi unholaan. Hän joutui eräänlaiseen transsiin, 
kun kuuli, ettei tarvitsekaan maksaa velkaansa takaisin mutta kuitenkin haluaisi jollain tavalla hyvittää 
kaiket tarjoamiset ja vippaamiset. Rahaa hänellä ei ole, kun kaikki menevät tyttöystävän vippeihin ja 
omiin partavesiin.  
 
Jonna ei enää jaksanut odottaa velanmaksua eikä ole pokkaa vaatia rahojaan takaisin. Velan anteeksi 
antaminen oli hänelle vaikeaa mutta nyt sekin on tehty, ajattelee hän samalla, kun lappaa purilaista 
suuhunsa.  
 
Myös Aksel innoissaan tunki purilaista suuhunsa ja päälle hörppää kuuluvasti Coca Colaa. Hän 
vilkaisee Jonnaa ja näkee tämän erityisen kauniina. Päässä alkaa humista ja kasvoja poltella. Pippeli 
on pystyssä. Hän päättää kuitenkin maksaa velkansa, ei rahassa vaan luonnossa. Sen hän päätti 
tehdä heti syönnin jälkeen autossa. Samalla hän maksaa kyytimaksut, joita on rästissä lukematon 
määrä. Ei euroissa eikä globaleissa, vaan munalla, kyrvällä, ajattelee Puolan poika itse mielessään. 
Tämä ajatusmantra antaa hänelle lisäpuhtia.  
 
Syönnin jälkeen he menevät autoon. Aksel tahtoo takapenkille. Totta kai Jonna päästää työkaverinsa 
takapenkille, kun niin tahtoo. Jonna ajattelee itse mielessään, että onkohan jätkä taas hapan, kun ei 
halua istua etupenkillä.  
Takapenkiltä Aksel sanoo lempeällä äänellä: ”Tule tänne juttelemaan siitä velasta…”. Jonna siirtyy 
kuskin pukilta takapenkille kaverinsa viereen. Aksel kietoo vasemman kätensä Jonnan ympäri ja 
punottavin poskin ehdottaa velanmaksua luonnossa: ”Jonna, tiedätkö mitä on luonnossa 
maksaminen?” Jonna nyökkää: ”Kyllä tiiän…” ja punastuu ja tuntee munasolun aktivoituvan.  
Aksel riisuu takkinsa ja sitten takkipuhelimensa, jotka hän asettaa hattuhyllylle. Jonna tekee samoin 
mutta hieman hitaammassa ujommassa tahdissa. Hän on oppinut, että Akselin kanssa on oltava 
varovainen, ettei tule tehtyä äkkiliikkeitä.  
Aksel riisuu paitansa, vaikka ilmat ovat melko lailla viilentyneet. Häntä ei palella, kiitos läskien ja 
lemmentunteiden. Sitten hän riisuu kengät ja siniset teksasilaiset housunsa, jotka potkaisee 
jalkopäähän. Myös Jonna riisuu paitansa ja on ensimmäistä kertaa ilman paitaa Akselin läsnä ollessa 
ja silmälasit päässä.  



Hän ottaa rillit pois päästä ja laittaa ne hattuhyllylle, kun ei oikein ole tottunut olla ilman paitaa ne 
päässä. Aksel hyväilee Jonnan sileää ja vaaleaa yläkroppaa. Jonna kiihottuu entisestään ja hoksaa, 
että hänen G-pisteensä on yläkehossa.  
Jonna riisuu kenkänsä ja potkaisee siniset Biogas farkkunsa alas jalkopäähän kuskin istuimen alle, 
jolloin he samaan aikaan kietoutuvat toistensa ympäri ja Aksel vetää Jonnan päällensä.  
Jonna tuntee työkaverinsa pippelin pimpissään mutta viis välittää; tulkoon vaikka sata lasta, ajattelee 
hän samalla, kun suut kohtaavat ja kielet alkavat kiemurrella toistensa ympäri. He molemmat tuntevat 
olonsa raukeaksi ja saattaisivat jopa kuolla toistensa syleilyyn. Jonnasta tuntuu ihanalta maata Akselin 
läskien päällä; ihana patja, ajattelee hän. Akselille tämä on ensimmäinen yhdyntä ilman kondomia. 
Tuntuu erilaiselta, kun välissä ei ole kumia, ajattelee Puolan poika. Aksel kuiskaa Jonnan korvaan: 
”Anteeksi, kun tulin happamaksi siitä poskipususta.”, johon Jonna antaa suoraan suulle pitkän pusun.  
Pieni Hyundai keinuu kuin vene myrskyssä.  
 
Tunnin kuluttua he huomaavat, että ovat nukahtaneet toistensa syleilyyn. He nousevat ylös ja 
pukeutuvat. Housuihin he joutuvat pukeutua ulkona, kun pienessä henkilöautossa ei oikein pysty 
pukea housuja, jotka ovat mytyssä etuistuinten alla. Aksel siirtyy etuistuimelle ja Jonna ratin taakse ja 
vapisevin sormin käynnistää moottorin. Aksel kysyy: ”Tuletkohan raskaaksi?”, johon Jonna en tiiä, saa 
nähä!” Akselille tulee hätä; mitä jos blondi tulee paksuksi ja sitten velanmaksu paljastuu. Kuinka Malla 
reagoisi, ajattelee hän samalla, kun auto lähtee liikkeelle Mc Donaldin parkkipaikalta. Hän ajattelee, 
ettei vielä ole mitään hätää, vielä blondi ehtii tehdä abortin, ajattelee hän.  
Samaan aikaan Jonnakin ajattelee mahdollista raskautta; ei yhtään hassumpi juttu, jos tässä tulisin 
paksuksi, en läskiksi vaan raskaaksi, hymähtää hän hiljaa itse mielessään. Hän huomaa Akselin 
olevan mietteissään, selvästi tällä on jokin ongelma, ajattelee hän. ”Mikä siun on?”, kysyy Jonna, 
johon Aksel: ”Ajattele jos tulet raskaaksi… olisi pitänyt käyttää kondomia… Minähän olen kihloissa ja 
mitä Malla siihen tuumaisi?”, johon Jonna: ”Äh, elä kerro mittään Mallalle, tää on meijän 
salaisuutemme… Jos tuun raskaaks, niin luppaan hoitaa ihan ite lapsen enkä sua sotke kuvioon eikä 
sun tarte maksaa elatuskuluja…” Aksel nyökkää ja selvästi on miettiväinen ja ajattelee itse 
mielessään; Ei olisi pitänyt maksaa luonnossa… maksu rahassa on aina paras vaihtoehto, ajattelee 
hän. Hän on ajatuksissaan koko matkan. Kun auto pysähtyy Akselin talon eteläpäätyyn, niin silloin 
Jonna muistuttaa matkalaukkua, joka on peräkontissa. Aksel kiittää kyydistä ja muistutuksesta ottaa 
upouuden matkalaukun peräkontista, joka antaa uusia ajatuksia. Pian hänelle muistuu mieleen 
velanmaksu luonnossa. Kuinka onnistuisi blondin tekemään abortin, jos tulisi raskaaksi, alkoi Aksel 
ajatella silloin tällöin.  
Myös Jonnaa alkoi jännittää, jos tulisi raskaaksi ja kuinka sitten selittäisi isälle ja äidille. Olisi kiusallista 
ja noloa kertoa koko totuus, että se puolalainen työkaveri maksoi tällä tavalla velkansa. Kuinka 
mahdollinen synnytys tapahtuisi salassa, alkoi Jonna vatuloida.  
 
Kotona Aksel päätti tarkkailla tilannetta, jos blondi tulisi raskaaksi. Sitten pitänee tätä painostaa 
tekemään abortin, päätti Tyschyn poika. Hän päätti myös pitää breikkiä Jonnan kanssa 
kaveeraamiseen ja aamuisin bussilla mennä töihin. Työpaikalla ei enää kannata istua 
tietokonehuoneessa, etten näkisi blondia. Kyllä hän yhä tykkää Jonnasta, muttei voi tätä ottaa 
tyttöystäväksi, kun on jo kihloissa.  
 
Jonna alkaa pikkuhiljaa herätä siihen tosiasiaan, ettei kyseessä ole mitään ystävyyttä vaan pelkkää 
hyväksikäyttöä ja olisi sittenkin pitänyt vaatia velanmaksu euroissa, ajattelee hän.  
 
Keskiviikkoisin Vattuhelpossa on niin kutsuttu voi hyvin tuokio, jolloin hyvinvoinnin vuoksi tehdään 
jotain erikoisen hauskaa kuten esimerkiksi selkähierontaa.  
Jonna kysyy Akselilta, jos tämä hieroisi häntä vaikkapa kiitokseksi kyydeistä mutta vastaus oli tyly: 
”Vittu, ei kiitos!” Hieronnasta Akselille tuli mieleen velanmaksu ja olisi varmasti kiihottunut. Hän ei enää 
uskalla edes hipaista tätä kaunista tyttöä. Itsemielessään Aksel on alkanut kutsua Jonnaa liian 
kauniiksi tytöksi.  
Jonnaa alkoi vituttaa, kun hän saa olla kuskina Akselille ja on jopa tarjonnut pillua, mutta tämä ei 
suostu edes viattomaan hierontaan. Häntä alkoi kaduttaa, kun hyväksyi velanmaksun luonnossa. 
Viime viikolla voi hyvin tuokiossa Kartsu hieroi Jonnaa ja samalla esitteli Aurinkosatu hieronnan; 
sääilmiöt piirretään selkään. Tämä kiihotti Jonnaa niin paljon, että oli viittä vaille rakastunut 
suklaasilmäiseen Kartsuun.  
 
Nyt Kartsu on vapaalla eli ei ole ketään, joka voisi hieroa. Hän ei halua virallisten tursakkeiden 
koskevan hänen paljaaseen ihoonsa, vaikka onkin rakastellut yhtä tursaketta.  



Softa huomasi Jonnan onnettomat katseet ja kysyi, jos hän saisi hieroa. Totta kai Jonna suostui, kun 
Softahan on ohjaaja eli normaalirajoitteinen.  
 
Jonna huomasi, että Aksel poistui Kuumyrskyn kaverilistalta ja se tuntuu tosi rankalta. Hän pirautti 
Akselille ja kysyi syytä moiseen. Aksel vastasi, että haluaa pitää breikkiä ja ehkä myöhemmin tulisi 
takaisin. Jonna kysyi, jos breikki johtuu siitä velanmaksusta, jolloin langattoman toisesta päästä kuului 
örähdys, samanlainen kuin mitä Jonna itsekin oli harrastanut vuoteen 3003. Tätä nykyään hän ei enää 
uskalla öristä, ettei naapuri Masa Hall Johansson häiriintyisi. Hän pelkää naapurin miestä, vaikka tämä 
olisi ihan pantavan komea. Tätä kaikkea Jonna ajatteli, kun kuuli örähdyksen työkaverinsa numerosta. 
Jonna ymmärsi, että velanmaksu oli tälle traumaattinen kokemus, ehkä juuri kihlauksen takia, pähkäili 
hän samalla, kun Aksel sulki puhelun. Sitten tämä lähetti tekstiviestin; Poista numeroni ja älä enää ota 
yhteyttä. Jonna vastasi; Mehän nähhään töissä, johon Aksel; Mä tulen lopettamaan Vattuhelpossa… 
En jaksa nähdä sinua, kun olet liian kaunis. Jonna kiihottui ja kiitti kehuista. Aksel kiihottui, kun kuuli 
kiitoksen, sillä sehän ei ole mikään kirosana, ajatteli Aksel. Hän haluaisi Jonnan akaksi, muttei pysty, 
kun on ehtinyt mennä kihloihin renttutytön kanssa. Kyllä hän tykkää Mallastakin mutta tältä puuttuu se 
jokin ja pimu enimmäkseen pelailee Zboxillaan, ajattelee Aksel haikeana. Hän menee bussilla 
Sukevalle tyttöystävänsä luokse kysymään, jos tämän työpaikalla olisi vapaa paikka.  
Mallalle hän ei tietenkään halua, kykene ja uskalla kertoa syytä Vattuhelpossa lopettamiseen. Isälle ja 
äidillekään ei voi kertoa, kun nämä ovat katollisia. Parhaillaan koko perhe on eteläpuolalaisessa 
Tyschyssä tietämättömänä, että poika on ollut sukupuoliyhdynnässä työkaverinsa kanssa.  
 
Seuraava päivä on se pitempi työtorstai. Aamulla Aksel soittaa työpaikalle ja ilmoittaa lopettavansa. 
Hän ei tietenkään kykene ja uskalla kertoa syytä lopettamispäätökseen. Hän perustelee, että aikoo 
vaihtaa työpaikan ja väittää saaneen uuden työpaikan eräästä firmasta. Andy, joka on puhelimessa, 
toivottaa onnea uuteen työpaikkaan ja sitten kysyy, jos hänellä on henkilökohtaisia tavaroita 
työpaikalla. Aksel vastaa, ettei ole mitään tärkeitä ja lupasi palauttaa vaatekaapin avaimen iltapäivällä 
kello kolmen jälkeen.  
Puhelun jälkeen hän soittaa Vattulan kunnan hoivahallintoon ja irtisanoutuu Daily Activitysta. Päällikkö 
Anneli Puomila luonnollisesti ihmettelee yhtäkkistä lopettamispäätöstä, johon Aksel: ”Haluan kehittyä 
tavallisessa työpaikassa, kyllä pärjään…” 
Iltapäivällä kello kolmen jälkeen Aksel käy viimeisen kerran Vattuhelpossa luovuttamassa kaapin 
avaimen ja sanomassa moi doot. Ohjaajat kysyvät, että onko sattunut jotain ikävää, jolloin Aksel 
punastuu: ”Öh, ei niinkään voi sanoa vaan haluan kehittyä.” ja poistuu työpaikaltaan.  
 
Kotona Aksel pähkäilee tilannetta ja pohtii, jos murhaisi sen liian kauniin tytön ja sitten palaisi takaisin 
Vattuhelpoon. Kuinka murhaisi tämän, kun ei ole asetta. Laserleikkuria hän ei halua käyttää, kun 
silloin blondi saattaisi selvitä hengissä. Sitten hän saa idean kuristaa sen hemmetin kauniin tytön. Se 
olisi helppoa, kun se kiihottuu niin helposti, ajattelee hän ja päättää toteuttaa murhan seuraavana 
päivänä.  
 
Jonna istuu työpäivän päätteeksi tietokoneensa ääressä ja surffailee Kuumyrskyn sivuilla. Yhtäkkiä 
ovikello soi. Hänelle tulee ensimmäiseksi mieleen naapurinmies; en kai ole tietämättään örissyt, 
ajattelee hän ja menee eteiseen. Tavalliseen tapaan hän katsoo ovisilmästä ennen kuin avaa oven. 
Hän näkee Akselin seisovan oven takana siispä päättää avata oven. Aksel sanoo: ”Tuli niin ikävä… 
saanko halata?” ja ottaa askeleen eteiseen, johon Jonna: ”Kykyllä, kyllä se onnistuu…” ja kietoo 
kätensä työkaverin ympäri, jolloin tämä yhtäkkiä tarttuu molemmilla käsillä kaulasta ja kuristaa ja 
kuristaa. Jonna kaatuu eteisen lattialle ja jää makaamaan.  
 
Jonna avaa silmänsä ja on hiestä märkänä. On keskiyö. Hän katsoo yöpöydällä olevasta kelloradiosta 
ajan; 02:30. Hän on nähnyt pahaa unta, jossa Aksel hänet kuristi kuoliaaksi. Hänen on pakko käydä 
eteisessä tarkistamassa, että ovi on lukossa. Kyllä se on lukossa. Sitten menee vessaan pesemään 
kasvonsa kylmällä vedellä. Häntä ihan vapisuttaa tuollainen painajainen.  
 
Aamulla, kun Jonna oli tullut töihin, niin ohjaajat tiedottivat kaikille duunareille, että jostain syystä Aksel 
halusi lopettaa ryhmässä. Ilmeisesti oli saanut töitä jostain sukevalaisesta firmasta. Jonna hätkähti, 
kun painajainen muistui mieleen. Ehkä uni oli eräänlainen varoitus, ettei Akseliin ole luottamista.  
Jonna oli kahden vaiheilla; kertoa koko totuus, että ehkä lopettamisen syy oli velanmaksu mutta päätti 
siitä vaieta. Siitä se meteli syntyisi, ajatteli hän samalla, kun Andy ja Softa tiedotti Vattuhelpon 
keittiössä Akselin lopettamispäätöksestä.  



Jonna ajatteli itsemielessään, että jos tulisi raskaaksi, niin pitäisi sen salassa niin pitkään kuin 
mahdollista. Ehkä voisi jossain vaiheessa väittää isälle ja äidille, että lapsen isä olisi työkomennuksella 
ja yrittäisi sepittää jonkin nimen, pohtii Jonna samalla, kun ohjaajien moottoriturvat käyvät. Hän ei 
edes kuule mitä ohjaajat sanovat, kun on omissa ajatuksissaan.  
 
Alkuillasta Jonna käväisi funktiorajoitteisten Perusta yhdistyksen Tupaillassa mutta siellä oli tosi tylsää, 
kun suurin osa on iäkkäitä tuntemattomia ukkoja ja akkoja. Ainoa tuttu on Kerttu-Ulla. Hänen seuransa 
ei kiinnosta Jonnaa koska tämä lihava mätisäkki on kuusissakymmenissä. Lisäksi Kerttu-Ulla tapaa 
puhua kovaäänisesti koska on huono kuulo.   
Jonkin aikaa Jonna istui yhdistyksen suuressa salissa juoden cappuccinoa. Sitten hän lähti kotiin 
sanelemaan kertomuksiaan.  
 
Yhdistyksen tilat ovat Peurasuonkadulla. Viistosti kadun toisella puolella on vanha koronasairaala, 
jossa joskus muinoin on hoidettu koronapotilaita. Tätä nykyään koronasairaalan tiloissa on kunnan 
työllistämisprojekteja kuten pyörä- ja potkulautakorjaamo. Koronasairaalaa vastapäätä, 
Peurasuonkadun toisella puolella, on niin kutsuttu Ellin talo, ihan tavallinen pienkerrostalo, joka on 
saanut nimensä talon ensimmäisestä asukkaasta. Talo on yksi Vattulan vanhimmista. Luonnollisesti 
taloa on useaan otteeseen remontoitu ja modernisoitu. Talo sijaitsee Sepänkadun ja Peurasuonkadun 
kulmauksessa. Samassa korttelissa, Asiakkaankadun puolella on samanlainen talo nimeltä Tobben 
talo, jonka nimestä ei ole paljoakaan tietoa, ilmeisesti siinä on asunut joku Tobbe.  
 
Perjantai-iltapäivällä töiden jälkeen Jonna kävi keskustan Järjestelmäyhtiöstä ostamassa 
isänpäivälahjaksi viskiä.  
Järjestelmäyhtiö on kaupungin parhaimpia alkoholimyymälöitä. Keskustan myymälä sijaitsee 
Kauppakadulla, niin kutsutussa English Corner talossa. Rakennuksen nimi tulee samalla paikalla 
olleesta englantilaisten omistamasta kauppatalosta, joka 2960-luvulla paloi maan tasalle. Tilalle 
rakennettiin punaruskea kaupparakennus, jossa on Järjestelmäyhtiön lisäksi Joutsen apteekki, 
terveysjalkinemyymälä, automaattikioski sekä Work Office. Järjestelmäyhtiötä vastapäätä on katollinen 
kirkko, optikko, vihanneskauppa sekä Sipuli grilli. 
 
Jonna osti viskin lisäksi kainuulaista Kankienon villiviikuna pontikkaa. Se on hyvin suosittua paikallista 
ilolientä, jota valmistetaan Kajaanissa Kankienon viinatehtaalla.   
 
Novemberin lopulla, eräänä sunnuntaina, Ylikylän Sedimentti-talon aulassa on ilmaiskonsertti. 
Esiintyjinä on tämän hetken kuumimmat pop ja iskelmälaulajatähdet Mauno Karlsson ja Ankki 
Carlsson. Jonna päätti käydä katsomassa tätä ilmaisesiintymistä.  
Väenvilinässä hän näki Akselin, jolloin painajainen muistui mieleen. Hän vaivihkaa poistui paikalta.  
 
Aksel ei nähnyt Jonnaa. Hän on luopunut murhasta, kun ei ole varma, jos siitä selviäisi. Entä, jos 
blondi onnistuisi päästä irti ja soittaisi poliisit, on Puolan poika monesti ajatellut. Ei minusta ole 
murhaajaksi, ajattelee Aksel. Hän on muuttanut tyttöystävänsä luokse Sukevalle mutta yhä hänellä on 
oma asunto Vattulassa, jotta saisi asumistukea.  
 
Jan ja Barbara kovasti ihmettelevät pojan päätöstä lopettaa Vattuhelpossa. He ovat vakuuttuneita, 
ettei poika pärjää normaalirajoitteisten työpaikassa. He pelkäävät, että pojasta tulee pummi eivätkä 
edes osaa aavistaa, että sellainen tämä onkin ja kaiken kukkuraksi mieshuora, joka on maksanut 
velkansa luonnossa. He maksavat pojan asunnon vuokran siltä varalta, jos kihlaus päättyisi. Totta kai 
he toivovat, että pojan ja Mallan suhde kestäisi.  
 
Aksel ei onnistunut löytää spesiaalikoulu taustalla tavallista työpaikkaa. Hän päätyi sukevalaiseen 
Daily Activity ryhmä Second-hand Lyhtyyn ihan kävelymatka Mallan luota. Akselin kauhuksi siellä 
työskentelee Jooseppi Larsson. Hänen onnekseen Larsson lopetti heti Akselin aloitettua. Jooseppi 
vaihtoi ryhmää, kun äskettäin Sukevalla perustettiin uusi Daily Activity ryhmä nimeltä Lemmikkihotelli, 
joka nimensä mukaisesti hoitaa lomalaisten koiria ja kissoja.  
 
Eräänä iltana Jonna lähetti sähköpostiviestin Markolle ja kertoi ilouutisen; vihdoinkin pääsin irti Akselin 
ikeestä enkä enää aio kaveerata mulkeron kanssa, sanoi Jonna. Marko kehui häntä järkeväksi 
naiseksi. Marko kertoi mitä Jooseppi oli kertonut, että Aksel on aloittanut sukevalaisessa Daily Activity 
ryhmässä, sama, jossa Jooseppi oli töissä.  
 



Jonna äimisteli, kun mulkeron mukaan Jooseppi oli koulukiusaaja, johon Marko: ”Äh, ei siinä ollut 
paljon perää, tiedäthän Akselin sepitykset… pitkään he eivät olleet samassa ryhmässä, kun Jooseppi 
aloitti uudessa lemmikkihotellissa…” kertoi Marko.  
 
Viikkoa ennen joulua Vattuhelpossa on jokavuotinen joululahjanvaihto, jolloin jokainen ostaa noin 30 
euron arvoisen nimettömän lahjan. Jonna paketoi lasikaapistaan olutlaseja, jotka oli muutama vuosi 
sitten ostanut kirpputoreilta heräteostoksina. Olutlaseja on hirveät määrät niin, että pölynpyyhkiminen 
on vaikeaa. Nyt hän sai idean paketoida muutama lasi ja laittaa pukinkonttiin. Näin ei tarvitse maksaa 
senttiäkään ja samalla pääsisi eroon olutlaseista. Hän ei pidä oluesta paitsi Lidlin limuoluesta mutta 
sehän on eri juttu.  
  
Torstaina Vattuhelpo tuloskeskuksen Keke Riveromondo tarjosi jouluruuan mutta se oli hyvin köyhä; 
sai ottaa ainoastaan kolme nakkia. Jonnaa vitutti tällainen köyhä jouluruoka. Kinkkukin oli kuiva kuin 
korppu eikä maha tullut täyteen. Jouluaterian jälkeen hän meni kaupungille, jossa on tänään 
eurooppalaiset ruokamarkkinat. Siellä tuli vatsa täyteen.  
 
Jouluaattona Jonna viettää perinteistä joulua vanhempiensa luona Linnuntie kuudessa. Koko perhe on 
koolla. Pikkusisko tuli yksin, sillä Jooseppi Väyrynen on ylitöissä, kun pitää huoltaa Tiia opiston 
tietokoneita nyt kun opiskelijat ovat joululomalla.  
Hän asuu Oulussa pienessä rivitalon pätkässä. Elli suunnittelee muuttoa poikaystävänsä luokse 
Ouluun. Hän asuu Vattulan keskustassa Isokadun ja Yhdyskadun kulmauksessa Nordean yläpuolella. 
Monesti hän vitsailee, että voisi porata lattiaan reiän ja nostaa kassaholvista rahasäkkejä.  
 
Loppu syksystä Asseri ja Ansku vaihtoi autoa. Heillä on monta vuotta ollut tummansininen  
Ford Teenager farmariauto. Uusi auto on valkoinen skandinaavinen VGM Lyx.  
 
Jouluaattona Borgebergit kävivät uudella autolla Asserin vanhempien haudalla sytyttämässä kynttilät.  
Alide menehtyi myöhäissyksyllä 2990 ja Esko talvella 2992. Heidät on haudattu Jumilan kalmistolle. 
Samalla he sytyttivät kynttilän muistolehdossa Anskun äidille, joka menehtyi syksyllä 2999.  
Alli omasukua Pastei asui kuolemaansa asti Lappeenrannassa. Anskun isä oli Timppa-Risto 
Vyyhtinen, joka menehtyi vuotta ennen Jonnan syntymää. Nyt he molemmat lepäävät samassa 
haudassa.  
 
Iltapäivällä Borgebergit syövät perinteisen jouluaterian, jonka jälkeen on mukava katsoa telkkaria.  
He katsovat leffakanava Channel Dramalta seikkailuleffan Aarne – Ruskeanreiänritari, sama filmi, 
jonka Jonna näki ensimmäisen kerran Mallan luona.  
 
Leffan jälkeen on joululahjojen aika. Joka jouluaatto Jonnaa jännittää, että mitä saa lahjaksi ja koko 
ajan höpisee, että lahjat tulee Korvatunturin pukin verstaalta, vaikka varsin hyvin tietää totuuden 
joulupukista. Hän on ikuinen konservatiivinen jouluihminen.  
 
Jonna sai pikkusiskoltaan lisäkovalevyn kotisivupalvelimeen. Lisäksi sai musiikki-USB-kalikoita täynnä 
nykyiskelmää sekä huumorikappaleita.  
 
Uudenvuodenpäivänä autoa imuroidessa vanhempien autotallin edustalla Jonna löysi etuistuimen alta 
sormuksen, jossa on kaiverrus; Aksel & Malla 3006. Hän ymmärsi, että kyseessä on kihlasormus. Hän 
pohti kuumeisesti, jos veisi sen entiselle työkaverilleen mutta päätti pitää se itsellään ja myydä 
kanikonttoriin, jotta saisi korvauksen tarjoamisista ja vipeistä. Hän sujautti sen taskuunsa eikä puhunut 
sormuksesta mitään vanhemmilleen. Todennäköisesti isä ja äiti olisivat käskeneet viedä se takaisin 
sille työkaverille. Jonna päätti kotiin päästyä alkaa viilaamaan sormuksesta pois kaiverruksen, jotta 
sen voisi myydä kanikonttoriin, joka sijaitsee keskustassa Uusikadulla.  
 
Hän jatkoi autonsa imurointia ja samalla huolellisesti katseli istuinten aluset, jos siellä olisi lisää 
kamaa. Ei ollut muuta kuin kenkien pohjissa kantautunutta soraa.  
Imuroinnin jälkeen hän pesi auton päältä päin painepesurilla. Auto alkoi loistaa kuin Naantalin aurinko, 
vaikka sinne on hyvin pitkästi, ajatteli Jonna. Hänellä on aina tapana ajatella ja uneksia mitä sattuu. 
Monesti äiti on sanonut, että hän on kuin nukkuneen rukous.  
Auton pesun jälkeen hän meni sisälle ja napsautti kahvikoneen päälle ja sanoi vanhemmilleen, että 
kohta on kollektiivinen kahvittelu. Muutaman minuutin kuluttua kahvikone töräytti merkkiäänen, että 
kahvijuoma on valmis.  



 
Kahvipöydässä Jonnalla on tapana ottaa kaksi kahvileipää, kun on varsinainen herkkusuu. Tämä 
ärsyttää äitiä, kun tällainen ahnehtiminen on hyvin epäkohteliasta mutta hän ei kuitenkaan 
loukkaannu, kun tietää tyttärensä kujeet. Vieraiden aikaan Anskua hirvittää, jos tytär silloinkin 
ahnehtisi paljon keksejä ja pullia niin, ettei vieraille riittäisi.  
 
Kahvittelun jälkeen hän nousee ylös ja sanoo: ”Meen kottiin, ettei tässä lässähä kassaan… Ei kai illalla 
täällä oo mittään erikoista rumbaa tai riehaa?”, johon äiti: ”No, ei tässä jaksa riehua ja rumbata.” Jonna 
menee tavalliseen tapaansa autotallin kautta autolle, kun tätä kautta on helpompi mennä sisään ja 
ulos. Ainoastaan vieraat menevät talon paraatiovesta. Vanhempien luokse tullessa Jonna tapaa 
vaivihkaa sujauttaa kotoansa löytyneitä pikkuromuja autotallin pöydälle, kun ei henno niitä heittää 
roskiin.  
 
Jonna peruuttaa Linnuntielle ja suuntaa keulan kohti keskustaa. Pysäköityään omaan 
pysäköintiruutuun hän käy pienellä happihyppelyllä Uusikadun suunnalla.  
Kanikonttori on kuin onkin auki mutta vielä hän ei ole viilannut pois kaiverruksia, Hän päättää 
huomenna käydä konttorissa näyttämässä sormusta.  
Koko illan hän telkkaria katsoessa viilaili sormusta. Hänellä on sopivan pieni rautaviila. Kaiverrus 
poistui ja hän hymyili itselleen, että tästä kyllä saa hyvät fyrkat.  
 
Yön hän nukkui hyvin, kun rahaa on tiedossa; epävirallinen mulkeron velanmaksu. Aamulla hän 
hörppää cappuccinot ja käy aamupesulla. Sitten puoli juoksua kiiruhtaa kanikonttoriin, vaikka tietää 
sen olevan pitkään auki. Hänellä on tapana usein juosta kuin mikäkin hupakko.  
 
Perillä kanikonttorissa näytettyään sormusta konttoristi sanoi, että se vaikuttaa olevan hyvin arvokas ja 
kysyi, että mistä se on lähtöisin. Jonna väitti sen olevan entisestä suhteestaan ja haluaisi päästä 
eroon, ettei jätkä olisi koko ajan mielessä. Tietenkään hän ei voi sanoa, että sormuksen oli löytänyt 
autonsa istuimen alta, joka oli pudonnut työkaverilta.  
Konttoristi suoritti laskelmia sormuksen arvosta ja sitten haki suuresta kassakaapista tuhannen euron 
setelin ja antoi sen asiakkaalle. Jonna sujauttaa setelin lompakkoonsa ja poistuu konttorista hymyissä 
suin; vihdoinkin sain mulkeron vipit takaisin korkojen kera.  
Kotiin kävellessä hänelle muistuu velan luonnossa maksu; olenkohan raskaana? Vatsa on alkanut 
hieman pullistua ja kuukautisetkin ovat loppuneet. Hän alkoi pohtia selitystä vanhemmilleen lapsen 
isästä. Totuutta hän ei uskalla kertoa, kun Akselhan on kihloissa, ajattelee Jonna samalla, kun talsii 
Asiakastorin halki. Torin itäpuoli on omistettu kaupunkibusseille. Keskellä toria on kaksi pitkulaista 
oranssista toripömpeliä; automaattikioski sekä Kolmen luukun grilli.  
Kävellessä Jonna pähkäilee, että kuinka pikaisesti löytäisi sen oikean, jonka voisi laittaa 
syntymättömän lapsen isäksi. Jätkäkandin löytäminen tulee olemaan kiveksen alla, ajattelee hän.  
 
Eräänä tammikuisena perjantai-iltapäivällä Vattuhelpon voihyvin tuokiossa on Tupperware After Shave 
Party, jonka työharjoittelija Softa Marin on järjestänyt duunareiden ja ohjaajien iloksi. Hän itse 
opiskelee Sami Kallelan lukion hoitoalalla ja ehkä on tuleva Daily Activity ohjaaja.  
Juuri nyt ryhmässä on kaksi Softaa; Pussinen ja Marin.  
 
Pussisen työsuhde vakinaistettiin nyt vuodenvaihteessa ja vihdoinkin Vattuhelpossa on kaksi ohjaajaa 
niin, että päästiin eroon sijaisrumbasta, kunhan vaan Softa ei ilmoittautuisi kaiken maailman kursseille 
ja seminaareihin, kuten tällä on tapana tehdä. Andy usein etäopiskelee iltaisin netissä. Parhaillaan hän 
opiskelee keskustelupedagogiksi.  
 
Aksel on äskettäin muuttanut pysyvästi tyttöystävänsä luokse Sukevalle. päätös oli vaikea koska 
silloinhan menettäisi asumistuen. Hänen vanhempansa sanoivat, että totta kai kannattaa asua 
rakkaansa luona ja viis välittää tukiaisista. He lupasivat tarpeen tullen avustaa arjen kuluissa.  
 
Silloin tällöin Akselille muistuu mieleen velanmaksu. Tästä hän ei voi puhua kenellekään, kun asia on 
hyvin arkaluontoinen. Hän pohtii itsemielessään, että tuleekohan Jonna raskaaksi ja kuinka saisi 
tämän tehtyä raskaudenkeskeytyksen.  
Onneksi hänellä on Chat-yhteys Kalle Pessalaan, jotta tältä kuulisi blondin vatsan kasvun. Kyllä 
selvästi Jonnan maha on alkanut pikkuhiljaa pullistua. Aksel ei tietenkään uskalla kertoa kaverilleen 
velanmaksusta luonnossa koska silloinhan saisi mieshuoran maineen. Hän yrittää kysellä 
vattuhelpolaisten terveydentiloista, että kuka on lihonut.  



Kallen on vaikea kertoa työkavereidensa lihomiset, kun lähes kaikilla on enemmän tai vähemmän 
liikakiloja. Ainoastaan Kartsu on ruipelo.  
 
Jonna tuntee itsensä hyvin yksinäiseksi, siispä päätti pirauttaa serkulleen Jeremialle. He rupattelivat ja 
hassuttelivat niitä näitä. Tietenkään Jonna ei uskalla eikä kykene kertoa työkaverinsa velanmaksusta. 
Sivulauseissa hän yrittää hurmata suosikkiserkkunsa mutta turhaan. Ajatella, jos onnistuisi hurmata 
serkkunsa ja sitten mennä tämän kanssa sänkyyn, niin silloin voisi väittää mahdollisen lapsen isäksi 
serkun. Jonnalle alkaa tulla melkoinen poikaystäväkuume; jostain on löydyttävä jätkä, jonka piikkiin 
saisi mahdollisen raskauden, ajattelee hän.  
 
Jonna ja Jeremias harrastavat netin välityksellä virtuaaliseksiä; molemmilla on yllään datapuku ja 
datakypärä, jolloin näkevät toisensa alastomina ja virtuaalirakastelevat.  
Daniella on iltavuorossa. Hän on töissä tatuointiateljeessa, joka sijaitsee keskustassa Urho Kekkosen 
kadulla, kauppakeskus Calevalan pohjoispuolella.  
 
Nettisivusto, jossa Jonna ja Jeremias harrastavat virtuaaliseksiä, on nimeltä Penisbook. Sivusto on 
Facebookin omistuksessa ja on tarkoitettu vain täysi-ikäisille. Sivusto on aikuisten pelisivusto ja on 
naamakirjan viimeinen oljenkorsi, sillä tämä ikivanha yhteisöpalvelu on menettämässä käyttäjiä 
uudelle venäläiselle Net-Gallerylle.  
 
Virtuaaliseksipelin alussa Jonna ja Jeremias menevät leikisti kihloihin peitenimien turvin. Kuin tyhjästä 
Jeremialle tulee mieleen nimimerkki Jorren, kun taas Jonna keksii nimen Erkku. 
Jonnaa alkoi uudelleen kiihottaa serkun nimimerkki.  
 
Eräänä talvipäivänä Covidilla oli töissä mukana hennatatuointilaite; käsivarsi laitetaan laitteen kylkeä 
vasten ja painetaan vihreästä nappulasta ja sitten vielä kuvakortti kortinlukijaan, niin ihoystävällinen 
geelikynä alkaa piirtää kortilla olevaa kuvaa.  
Kalle päätti kokeilla laitetta ihan uteliaisuuttaan. Hän valitsi sydämen kuvan, jonka keskelle hän valitsi 
kaunokirjoituksella nimen Kamilla. Lopputulos ei ollut häävi; pelkkää punaista mustesuttua oli täynnä 
käsivarsi. Covid ei osannut ohjelmoida hennatatuointilaitettaan mutta silti oli hyvin leuhka 
aparaatistaan.  
 
Yhä lauantai-iltaisin Jonna käy saunomassa vanhempiensa luona ja saunan jälkeen katsoo television 
Suomen kansalliselta TV1:ltä Ravustamo draamasarjan ensimmäisiä jaksoja, joita Borgebergit eivät 
olleet kanavakolareiden takia pystyneet katsoa.  
 
Februaarissa Vattuhelpossa aloitti muutaman viikon työharjoittelija, nuori Mirre Salow, joka opiskelee 
normaalilukion hoiva-alalle eli ehkä tuleva ohjaaja. Jonnasta jätkä on todella kaunis ja miltei heti 
ihastui, kun tämä tapaa kosketella hänen hartioitansa ja hieman hieroa. Jonnan iho oikein huutaa 
kosketusta.  
 
Tiistaikävelyllä kävellessä Jonna rupattelee Mirren kanssa. Häntä kiihottaa kuulla jätkän seksikkään 
möreää puheääntä. Jonnan mielestä möreä miesääni kuulostaa ihan pornolta. Hän alkoi vatuloida, jos 
saisi Mirren sänkyyn ja näin mahdollisen raskauden saisi tämän piikkiin. Ongelmana on ujous.  
 
Tiistai-iltapäivällä Vattuhelpon lukulaitelehtiryhmä kokoontuu. Jonnan iloksi Covid on sairaana. Se 
vielä olisi puuttunut, jos se flirttiperse olisi ollut riehumassa Mirren kanssa. Tietenkään Jonna ei 
riemuitse toisen sairaudesta vaan sen vuoksi, kun tämä ei ole työpaikalla.  
 
Covidin tuuraajana lukulaitelehtiryhmässä on Callcenterin Kalle, jonka kanssa Jonnan piti kirjoittaa 
juttu geenimutaation saaneista käärmeistä.  
Softa, Eero ja Rane kokosivat moottoripyörätietoa. Softa oli läsnä, ettei Rane riehaantuisi.  
 
Keskiviikko on Mirren viimeinen harjoittelupäivä. Ehkä joku kaunis päivä hän tulisi takaisin ja 
syrjäyttäisi vaikkapa ihilistisen Softan, kuten Jonna toivoo. 
 
Aksel on päättänyt niin paljon kuin mahdollista oleskella Sukevalla, jotta unohtuisi ihana Jonna, joka 
saattaa hyvinkin tulla raskaaksi. Hän yrittää tehdä kaikkensa, jotta unohtuisi syksyinen luonnossa 
maksamisen mutta se on vaikeaa, kun koko ajan pelko on perseessä, että synnytettyään blondi alkaisi 
vaatia elatusmaksuja. Parempi on pitää erittäin matalaa profiilia, on Aksel päättänyt.  



Tänä vuonna hän ei enää saa 500 euroa syntymäpäivälahjaksi. Häntä alkaa nolottaa pummaamiset, 
jotka johtivat vähitellen luonnossa maksamiseen. Kaikkea tätä Puolanpoika tapaa ajatella yksin 
ollessa tyttöystävän kämpillä.  
 
Huhtikuun lopulla Softa, Jonna ja Rane kävivät apuvälinemessuilla Oulussa. Muut työkaverit eivät 
menneet sillä se olisi tullut kaupungille hyvin kalliiksi. Parhaillaan on menossa finanssikriisi, joka levisi 
Venäjältä, kun pankit olivat leväperäisesti jakaneet talolainoja.  
Vattulan kaupungilla on huonotalous. Daily Activity ryhmissä joudutaan pehmeän leivän sijasta 
järsimään rutikuivia näkkileipiä sekä mehu on korvattu vedellä.  
 
Vattuhelpossa päätettiin, että Oulun messuilla käytäisiin pienemmällä porukalla, jotta saataisiin 
tuoreita lukulaite-esitteitä.  
Kyllä Andykin olisi halunnut mukaan mutta toisaalta hänhän kävi samalla messulla vuonna 3007 mutta 
Softa ei ole vielä käynyt ja hänen ammattitittelinsä on pedagogiteknikko, jonka vuoksi messuista on 
suunnattomasti hyötyä.  
Andy on ainoastaan koulutettu sairaanhoitaja, joka on äskettäin aloittanut keskustelupedagogi-
iltaopinnot Vattulan korkeakoulussa.  
 
Vattulan korkeakoulu on äskettäin saanut ainutlaatuisen ihmiskloonauslaitteen, jota saa käyttää harvat 
ja valitut sillä, jos laitetta voisi väärinkäyttää ja kopioida runsaasti kummallisia tursakkeita. Tämän 
vuoksi laite on korkeakoulun ylimmäisessä kolmannessa kerroksessa monen käytävän päässä.  
 
Andy kiinnostui keskustelupedagogin tittelistä koska on joutunut kuuntelemaan Esan avautumisia. 
Jätkä lähes päivittäin tapaa itkeä pillittää eri asioista. Jos vaikkapa Softa sattuisi katsomaan häntä 
vihaisesti, niin heti Esa alkaa ulista.  
Vähän ennen Akselin lopettamista myös hän tapasi valittaa Jonnasta niin, että Andya alkoi tympäistä 
ainaiset ininät. Kun Aksel oli lopettanut ryhmässä, niin silloin Andy huokasi helpotuksesta.  
 
Jonna ja Rane menivät Softan autolla, punainen Opel Lepo henkilöauto, joka on erityisräätälöity 
Koillis-Euroopan muuttuviin sääolosuhteisiin. 
Jonna sai istua apumiehen paikalla, kun ei halua istua tursake Ranen vieressä takapenkillä.  
Hän löysi hanskalokerosta erittäin hyvän musiikki-USB-kalikan täynnä Bruno Netstreamin kappaleita. 
Totta kai se piti laittaa soimaan. Bruno asuu Oulussa, sattuu Jonna tietämään. Kappaleissa on vahva 
oululainen korostus.  
 
Messuilla oli myös Kartsu Pussinen opasrobottinsa kanssa. Hän meni invataksilla, kun käyttää 
tukenaan motorisoitua rollaattoria. Rollaattori ei olisi mahtunut Softan pieneen autoon.  
Kyllä hän pärjäisi ilman tukeakin mutta joskus hänen aivonsa voi väsyä kannattamaan jalkoja, jolloin 
jalat alkavat kummasti vispata.  
 
Messu on Oulu Towerin tiloissa eli sama rakennus, jonka katutasossa on Restaurant Tiia, jossa Jonna 
söi viimeksi jouluna 3002 silloisten työkavereiden seurassa. Nyt hän lounasti nykyisten työkavereiden 
kanssa samalla hienostoravintolassa. Tällä kertaa jokainen joutui maksaa omasta pussista, vaikka 
mukana onkin Softa Pussinen. Usein Jonna tapaa nauraa virnuilla ohjaajansa sukunimelle.  
Jonna ei malttanut olla leuhkimatta, että vuonna 3002 oli aterioinut kunnan piikkiin, johon Softa vitsaili: 
”Sie oot melekonen professoritar!”, johon Jonna: ”Äh, sen tietäköön katti!”  
Silloin tällöin Jonna tapaa kutsua Softan valtavaa liikemiessalkkua lääkärinlaukuksi ja sen vuoksi 
rouva Pussinen on hankkinut pienemmän olkalaukun, jossa on paikka muistiinpanotarvikkeille kuten 
elektroniselle kirjoituslaitteelle sekä USB-muistitikuille. Olkalaukkua ostaessa hän huolellisesti katsoi, 
ettei se muistuta tippaakaan lääkärilaukkua, saati sitten pussia.  
 
Tällä kertaa ravintolan ruokalistalla on höystettyä riekkoa geenimanipuloitujen lohkoperunoiden kera. 
Rane kitisi, että haluaisi mieluummin syödä hampurilaisen messuhallissa mutta naiset halusivat syödä 
kunnon aterian. 
 
Messuilla neuroosiyhdistyksen esittelypisteessä halukkaat saivat 50 sentillä hennatatuoinnin 
takapuolen kannikkaan. Rane innostui tatuoinnista ja antoi hennataiteilijan piirtää koko kannikan 
peittävän leppäkertun, joka on yhdistyksen logo.  
Pois lähtiessä hän tuli katumapäälle ja halusi poistattaa tatuoinnin. Totta kai tatuoija suostui 
poistamaan. Sitten Rane tahtoi leppäkerttu tatuoinnin poskeen.  



Tämä ärsytti Softaa koska parkkimaksu oli menossa umpeen. Auto on lähellä olevassa parkkihallissa. 
Lukeneena naisena hän onnistui peittämään kiehuvan sappensa.  
 
Kotimatkallakin Jonna istui apumiehen paikalla koska siitä näkee eikä tarvitse istua arvaamattoman 
Ranen vieressä, joka saattaisi yrittää pölliä lompakon.  
Sinänsä Jonnan rahapussille on vaikea kajota, sillä se on aina hänen olkalaukussansa ja se on 
päällystakin sisäpuolella. Päällimmäisenä on takkipuhelin. Monesti äiti on sanonut, että hän jättäisi 
takkipuhelimen kotiin koska kaksi takkia päällekkäin tekee lihavan vaikutelman ja kaupoissa 
myymäläetsivät voisivat luulla häntä myymälävarkaaksi, kun takin alla pullottaa muutkin kuin hänen 
valtavat rintansa. Mahakin on alkanut pyöristyä.  
 
Vattula-Oulu maantie on karkeapintainen ja erittäin vaarallinen. Juuri sen vuoksi on äskettäin aloitettu 
tien parannustyöt. Uusi tie valmistuu muutaman vuoden kuluttua ja siitä tulee moottoritie. Ainoastaan 
Vuolijoen kohdalle tulee järjetön pullonkaula, kun tierahat loppuivat.  
Kaistojen väliin tulee Kajaani-Oulu luotijuna.  
 
Vattulassa Softa jätti Jonnan Asiakastorille ja sitten vei Ranen kotiinsa, sillä tämä ei saa yksin liikkua 
kaupungilla koska silloin olisi vaarana, että jätkä pummaisi rahaa tuntemattomilta.  
 
Torilta Jonna käväisi kauppakeskus Calevalassa katsomassa, että olisiko siellä jotain erikoista kuten 
ilmaisjakelu lukulaitelehtiä, jotka yleensä ovat pääsisäänkäynnissä liukuovien välissä olevassa 
tuulikaapissa. Ei ollut yhtään lukulaitetta; tyhjä teline. Sitten hän söi välipalaksi geenimanipuloidun 
purilaisen Brickburgerissa, kun maha alkoi kurista. Ruokajuomaksi hän osti lähdevettä, kun se on 
terveellistä. Hänellä oli enemmän jano kuin nälkä, kun on vuoden ensimmäinen hellepäivä. Hän on 
hyvin väsynyt rankan messupäivän jälkeen. 
Purilaisen syötyään hän meni kotiin lepäämään. Asiakkaankadulle tultua ohitse porhalsi 
hopeanvärinen urheilumallinen henkilöauto, jonka merkki on Jonnalle täyttä hebreaa.  
Hänestä auto vaikuttaa tosi hienolta mutta todennäköisesti tuollainen vauhtihirmu syö paljon 
biokaasua ties mitä polttoainetta käyttääkään, ajattelee hän samalla kun jää katsomaan auton 
loittonevia perävaloja. Urheiluauton näkeminen piristi ajatuksiansa. Kotona kun hän riisui 
takkipuhelimensa ja asettaa sen sänkynsä päälle ja kontrollipaneelin päällimmäiseksi siltä varalta, jos 
tulisi viesti ja puhelu. Enää hyvin harvoin hänelle tulee tekstiviestejä, kun Aksel on lopettanut 
Vattuhelpossa ja muuttanut Sukevalle. 
 
Jonna tunsi sisällään valtavaa apuvoimaa ja itsevarmuutta. Tällaista tunnetta hän ei ole koskaan 
aiemmin kokenut, paitsi silloin kun sai ajokortin ja tämä ihme tapahtui viimeinen elokuuta vuonna 
2993. Niihin aikoihin hänellä ei ollut yhtään kaverikontakteja ja surkutteli kun sai ajokortin lukiovuosien 
jälkeen niin, ettei ehtinyt kyyditä koulukavereita. Heti lukion jälkeen hän kadotti yhteydet 
koulukavereihin koska ei ole sosiaalista sorttia. Epäsosiaalisuus johtunee silmälasirumbasta eli hän ei 
ole tottunut olemaan ilman rillejä koulukavereiden kanssa ja rillit päässä sukulaisten läsnä ollessa. 
Vuosi sitten, kun hän humaltui Akselista, niin silloin hän huomasi pystyvänsä olemaan ilman rillejä 
työkaverin läsnä ollessa. Aksel ei mitenkään reagoinut rillittömyyteen.   
Heti ajokortin saatuaan hän ajoi autolla ilman rillejä. Ihme kumma, kun ei sattunut mitään. Hän alkoi 
käyttää silmälaseja vuodesta 3006 kun vaihtoi tähän nykyiseen Hyundaihin. Toistaiseksi auto on 
säästynyt naarmuilta. Myös hänen ensimmäinen autonsa, tummansininen Brandia900i säästyi 
naarmuitta mutta Volkswagen Boule oli hyvin naarmuinen, jota isä yritti paikkailla automaalilla. 
Volkkari on käynyt myös ojassa ja tämä tapahtui 3000-luvun alussa, kun hän oli autoilemassa Vattulan 
lentokentän lähellä ja ajaessa oli sattunut ihailemaan lentokonetta, niin yhtäkkiä auto lähti 
kiemurtelemaan ja meni suoraan katuojaan. Onneksi ei ollut muuta liikennettä eikä poliiseja ollut 
näköpiirissä. Hän soitti isälle, jotta tämä tulisi naaraamaan auton pois ojasta ennen kuin poliisit 
tulisivat. Ojaanajon yhteydessä auton helma taittui niin, että hän alkoi suunnitella autonvaihtoa, ettei 
sen arvo liikaa laskisi. Jonnaa oikein puistattaa ajatuskin, jos ajaisi ojaan tai olisi sattunut kolari, kun 
Aksel oli kyydissä, jolloin olisi alkanut hirveä räksytys. Pahimmassa tapauksessa jätkä alkaisi vaatia 
vahingonkorvausta, jos olisi tullut pienikin mustelma. Onneksi ei sattunut mitään, ajattelee Jonna.  
Seuraava työpäivä on perjantai, jolloin Vattuhelpossa syödään pehmeää leipää, joka rahoitetaan 
lahjakassasta, johon jokainen, joka haluaa syntymäpäivänä lahjan, maksaa joka kuukausi 20 euroa. 
Viime aikoina samasta kassasta rahoitetaan pehmeä leipä, kun Vattulan kaupunki on aloittanut 
säästökuurin.  
 
 



Kahvitauon jälkeen Vattuhelpon duunarit menivät Mäntymäen dementiakeskuksen aulakahvilaan 
kuuntelemaan robottikuoro Roboringin kevätlauluja. Kyseessä on tekoälyrobottien muodostama 
ryhmä, joka ihmismäisesti laulaa jokaiseen vuodenaikaan sopivia kappaleita.  
Robotit tulevat skandinaavisesta elektroniikkafirma Tjolle Tronicilta. Vattulassa on firman tytäryhtiö 
Robotech, joka kääntää laulujen sanat Kainuun murteelle sekä Suomen kirjakielelle. Robottien 
laulanta kuullosta ihan kuin paikalla olisi ihmiskuoro. Moni ensimmäiseksi epäileekin, että robotit 
olisivat vain maskeerattuja laulajia. Paikallisessa Robotechissä musiikkimies Hannu-Olli Kainuulainen 
huolellisesti soveltaa robotit Kainuun murteelle ja muuntaa kappaleet sopivan melankolisiksi.   
 
Mäntymäen aulassa on pienoinen Café Auringonkukka niminen Daily Activity ryhmä.  
Samalla kun robottikuoro lauloi perinteisiä kevätlauluja, niin silloin Café Auringonkukka tarjosi ilmaiset 
kakkukahvit, jonka rahoitti Sofia Eerikäinen säätiö.  
 
Sofia Eerikäinen oli Vattulan ensimmäisiä sosiaalikasvattajia kauan sitten vuonna 2008, joka oli 
työskennellyt silloisessa Röllykässä eli nykyisessä Vattuhelpossa. Sofian ansiosta silloinen 
kommandiittiyhtiö päivätoimintaryhmä Röllykkä kehittyi melkoisesti ja jossain välissä se sulautettiin 
osaksi kunnan hoivahallintoa ja uudelleen nimettiin.   
 
Aulakahvila Café Auringonkukassa on paljon väkeä, jotka ovat etupäässä Mäntymäen dementia-
asuntolan vanhuksia ja heidän omaisiansa. Mukana on myös Daily Activity ryhmä Fixaajat ryhmän 
väki. 
 
Robottikuoro lauloi kokonaisen tunnin eli koko aamupäivä meni kahvikupin ääressä kuunnellen 
kauniita kevätlauluja, jota johti Hannu-Olli mikseripöydän takaa.  
Jonna filmasi pätkän Roboringin laulantaa, jonka hän tulee tallentamaan kotisivulleen.  
 
Tunnin kuluttua Vattuhelpon duunarit lähtivät takaisin työpaikalleen syömään. Jonna meni tavalliseen 
tapaansa kotiin syömään valmiin mikroaterian, jonka oli aamulla laittanut jääkaappiin sulamaan.  
 
Mäntymäeltä hänellä on hitusen pitempi kävelymatka, noin 15 minuuttia. Vattuhelposta kestää vain 
muutama minuutti, ehkä viitisen.  
 
Jonna kävelee pitkin Sairaalatietä Kallelantielle, josta kääntyy vasemmalle ja sitten Sami Kallelan 
lukion ohitse kohti Peurasuon kaupunginosaa, josta kävelee Peurasuonkatua pitkin Valtimontielle, 
jossa on Peurasuonkatu-Myllärinkadun kiertoliittymä. Valtimontien toisella puolen on Digilän 
kaupunginosa.  
Kiertoliittymän jälkeen hän talsii Sami Kallelan katua pitkin. Oikealla puolella on punatiilinen 
rivitalopitko, jonka pohjoispuolella on Palosenkatu, jonne hän kääntyy ja kävelee kukkulan päälle, josta 
kääntyy Elviksen kadulle ja kävelee pohjoiseen, kunnes tulee Digiläntien risteykseen, josta kääntyy 
vasemmalle. Vasemmalla puolella on niin kutsuttu maaherratalo tyyppinen kerrostalo; yläosa puuta ja 
alaosa betonia. Jonna jatkaa talsimista korttelin verran ja tulee kotikortteliin; Jormankadun ja 
Digiläntien risteykseen.  
Kotona hän lämmittää mikroaterian. Syönnin jälkeen rojahtaa hetkeksi sänkyynsä sulattamaan ruuan 
ja samalla lukee dekkarilukulaitetta. Vähän ennen yhtä hän palaa takaisin työpaikalle. 
 
Kevään aikana melkein päivittäin Aksel alkoi pommittaa tekstiviestein; Olet sä raskaana? Jonna tapaa 
vastata, että mitä jos onkin eikä se kuulu hänelle tippaakaan. Tekstittely vaan yltyy ja jätkä vaatii 
aborttia. Akselilla on paniikki, kun ei halua blondin synnyttävän lasta, joka koko ajan muistuttaisi 
luonnossa maksamisesta. Hän ei voi puhua kenellekään muulle eikä Jonnakaan halua paljastaa 
Akselia lapsensa isäksi. Työpaikalla hän ei ylipäätään tunnusta olevansa raskaana, vaikka kaikki 
näkevät kuinka naisen vatsa on selvästi pyöristynyt.  
 
Lopulta Jonna kyllästyi tekstiviestipommitukseen ja laittoi Akselin numeron estolistalle. Lisäksi hän 
hankki uuden SIM-kortin ja uuden numeron takkipuhelimeensa.  
Sukulaisille hän väitti syyksi röyhkeitä puhelinmyyjiä. Hänen takkipuhelimessaan on paikka kahdelle 
simmille. Vanhaa SIM-korttia hän pitää jonkin aikaa käytössä, kunnes kaikki sukulaiset ovat saaneet 
uuden numeron.  
Onneksi rappukäytävän ulko-ovi on aina lukossa niin, ettei mulkero pääse rappuun jammailemaan, 
ajattelee Jonna. Hän kuumeisesti etsii poikaystävää eli isää tulevalle lapselle. On todella vaikea löytää 
poikaystävää, kun ei ole sosiaalista tyyppiä.  



Hänelle alkaa tulla paniikki. Kuinka selittäisi vanhemmilleen ison vauvavatsan. Enää sitä ei voi kutsua 
läskimahaksi, pohtii hän. Työpaikan ohjaajille hän ei ainakaan halua paljastaa, vaikka he ovat jo 
huomanneet ison vatsan ja kyselleet raskaudesta. Jonna kiistää moiset epäilyt ja kutsuu 
pömppövatsaa sivusilavaksi.  
 
Vappuaattona Jonna käväisi Restaurant Iranissa katsomassa, jos sieltä löytäisi lapselleen isän. Sisälle 
tultuaan hän huomasi paikan olevan oikea juottola. Hän tilasi tavallista alkoholitonta 
appelsiinituoremehua.  
Juuri silloin ravintolassa paikallisradio EBU Radio4 Kainuu on tekemässä suoraa vappuohjelmaa. 
Juontajina on kaksi keski-ikäistä miestä; Rauno Honkanen ja Allu Rajakisto, jotka sytyttävät 
minikokon, joka osoittautui pieneksi valolampuksi kepin nokassa.  
 
Jonna seuraa radio-ohjelman tekoa samalla, kun juo tuoremehua ja pohtii, jos juontajissa olisi 
poikaystävän ainesta mutta taitaa äijät olla jo varattuja, vatuloi Jonna. Toiseksi hehän ovat viis- 
kaksikymppisiä eli parasta ennen päiväys on mennyt umpeen, ajattelee hän.  
 
Ravintolassa esiintyy muusikko Julia Hakopuro sekä stand-up koomikko Inkeri Holopainen, joka 
aloittaa vitsailun sanomalla hojo-hojo.  
 
Juontajat kyselivät paikalla olijoilta toivomuksia radio-ohjelmiin. Jonna päätti kertoa toivomuksensa, 
että olisi kiva, jos olisi enemmän toivekonsertteja. Juontajat paljastivat, että muutaman viikon kuluttua 
lauantaisin alkaa kuin alkaakin uusi toiveohjelma Olga, jonka tulee juontamaan radioasemalta tuttu 
Olga Retkutsenko.  
 
Vappu lähetyksen jälkeen Jonna menee Naulasaarelle katsomaan, kun kaupunki sytyttää suuren 
vappukokon. Tätä nykyään Kainuussa on tullut tavaksi sytyttää Vappukokkoja. Perinne tulee 
Skandinaviasta.  
 
Naulasaarella Jonna huomaa työkaveri Kalle Pessalan, joka on Kamilla Pujon seurassa. Jonna ei 
kehdannut mennä häiritsemään heidän vapputunnelmaansa, kun työpaikallakaan ei viihdy Kallen 
seurassa. Hän ei oikein pidä Kallen itkunsekaisesta puheäänestä. Puhuessaan tämän vatsalihakset 
pullistuvat funktiorajoitteensa takia. Muuten Kalle olisi komea ilmestys mutta pyörätuoli häiritsee 
Jonnaa.  
 
Toukokuun puolivälissä Vattuhelpon duunarit käyvät Kuhmossa esittelemässä tuotteitaan eräässä 
pensionaatissa. Siellä käy lähialueen kuntien apuvälinekonsultit tutustumassa Vattuhelpon hienoihin 
tuoteisiin. Näyttelyn tilaajana on Kuhmon hoivahallinto.  
 
Kuhmoon mentiin ohjaajien autoilla; Andy ajoi Vattulan kunnan punaista virka-autoa. Softa ajoi omalla 
Opelilla, jota hän vähän väliä kutsui helvetin ooppeliksi ja heti perään pyyteli anteeksi kirosanaa.  
Hänellä oli mukana huippumoderni navigaattori StudyStudy, jota hän alkoi kutsua Stubidoksi, kun laite 
ihan koko ajan opasti kovaäänisesti täysin väärään suuntaa. Ilmeisesti hänen lapsensa on mennyt 
ohjelmoimaan reitin Tiia Parkin huvipuistoon, ajatteli Softa.  
 
Jonna sai kunnian istua apumiehen paikalla pidellen navigaattoria, kun sen pidike oli rikkinäinen. Softa 
tapaa leikillään kutsua Jonnaa proffaksi koska tällä on aina niin hyviä oivalluksia.  
Takapenkillä Covid ja Eero pelasivat korttia.  
 
Perillä pensionaatissa, joka sijaitsee Kuhmon itäpuolella, lähellä Karjalan rajaa, tarjottiin aitoa 
karjalaista haukea. Kokki kertoi, että kala tulee Kalevan kaupungista, jossa on kalakauppa Kalavale.  
 
Jonna ei pidä kalaruuasta, niinpä hän sai kasvisgratiinia mutta se oli pilattu geenimanipuloiduilla 
valtavilla herkkusienillä. 
 
Minimessulla duunarit oli jaettu Andyn ja Softan ryhmiin, jotka vuorollaan esittelivät tuotteita. Kun 
toinen ryhmä oli esittelyvuorossa, niin silloin toinen kävi kävelyllä rajavyöhykkeellä katsomassa 
Karjalan ihmettä. Kauempana häämötti Kostamuksen kaupunki.  
 
Kello kolmen jälkeen oli aika lähteä kotimatkalle. Softan autossa Covid tahtoi istua apumiehen paikalla 
koska tätä kiehtoi navigaattori.  



Jonna ja Eero istuivat takapenkillä, mutta he eivät rupatelleet sillä Eero oli hyvin väsynyt ja nukahti heti 
auton lähdettyä liikkeelle. Jonnakin oli väsynyt mutta onnistui pysytellä hereillä.  
 
Julin alussa alkoi Jonnan kuuden viikon kesäloma. Kätilöteknikon mukaan lapsi syntyy 11 Juli kuuta.  
Isälle ja äidille hän aikoo väittää, että hänellä olisi poikaystävä mutta juuri tällä hetkellä tämä olisi 
pitkällä työkomennuksella.  
 
Kuun alussa oli kovia hellepäiviä, jolloin Jonna otti ihan ilkosillaan aurinkoa omalla parvekkeella, jotta 
syntymätön lapsi saisi auringosta ensimmäiset C-vitamiininsa.  
Eikä aikaakaan, kun naapuritalon miesväki huomasi kauniin vaaleatukkaisen alastoman raskaana 
olevan naisen ja alkoivat vaivihkaa kiikaroida. Jonnalla ei ole mitään sitä vastaan, kun miehet 
kiikaroivat mutta harmi vaan, kun vastakkaisessa talossa asuu vanhoja ukon kyrpiä, ei yhtään 
eurokarjua, ajatteli Jonna. Parveke on Jormankadun puolelle. Kadun toisella puolella on keltainen 
mutta muuten samanlainen niin kutsuttu flanellikerrostalo.  
 
Muutaman päivän kuluttua hän luovutti auringonoton koska iho alkoi palaa eikä enää tohdi altistaa 
nahkaansa ihosyövälle. 
 
11 Juli Jonnan synnytyspoltot alkoivat. Hän itse ei kyennyt ajaa synnytysosastolle eikä kehdannut 
häiritä vanhempiaan, koska he olisivat todennäköisesti alkaneet taas tentata lapsen isästä.  
Hän otti takkipuhelimensa ohjauspaneelin ja soitti ambulanssin, joka oli nopeasti paikalla. Hänet 
talutettiin autoon ja kiidätettiin sairaalan synnytysosastolle, Metsälän kaupunginosaan, Vattulan 
luoteispuolella.  
 
Jonnalle syntyi potra poikalapsi, jonka hän nimesi Sandro Erikiksi. Ensimmäisestä nimestä hänelle 
tulee yhä mieleen taannoinen työharjoittelija Santeri mutta ihan kaimaksi hän ei kuitenkaan halunnut 
nimetä poikaansa koska Santeri nimessä on eroottinen lataus. Sandro on hyvä nimi, ajattelee Jonna 
samalla, kun lepää synnytysosastolla poikalapsi rinnanpäällä. Tätä nimeä hän käyttää joissakin 
kertomuksissaan ja kyseinen hahmo kuvaa häntä itseään. Lapsen isää hän ei aio paljastaa. Siitä se 
sota syntyisi, jos paljastaisin Akselin, ajattelee hän. Jonna päätti yrittää aivopestä itsensä, ettei Aksel 
olisi isä vaan ihan joku toinen. Heti synnytysosastolta päästyään pitää yrittää etsiä se oikea, ajattelee 
Borgebergin tyttö. Vanhemmille hän päätti kertoa, että lapsen isä olisi työkomennuksella. Nimen hän 
yrittää keksiä mutta se olisi vaikeaa, kun ei voi tietää minkä nimisen poikaystävän tapaisi vai tapaisiko 
ketään, ajattelee Jonna.  
Hän ottaa esiin takkipuhelimensa ohjauspaneelin ja laittaa korviinsa langattomat kuulokkeet. Valitsee 
vanhempiensa numeron.  
”Terve, tässä mie, juu, nyt oon synnytysosastolla ja äsken syntyi miulle poikalapsi… synnytys meni 
hyvin!”, johon äiti: ”Onneksi olokoon! voimmeko tulla kahtomaan?”, johon Jonna: ”Juu, vaikka heti… 
Oon huoneessa 4 sairaalan takana!”  
 
Tunnin kuluttua Asseri ja Ansku ilmestyivät synnytysosaston lepohuoneeseen numero neljä. He 
kysyivät lapsen isää, johon tytär änkytti naamapunaisena: ”Ööh, se on tytytyökomennuksella mutta on 
titittietoinen lapsesta…”, johon äiti: ”Onks se sun työkaveris?”, johon Jonna: ”Äh, ei tietenkään, enhän 
oo mikkään pässi, haha, sesesese on… Jo... Öh… Jorren, juu, Jorren se on.” 
Anskua ja Asseria nauratti, kun tytär noin paljon ujostelee. ”Mikäs on sen Jorrenin sukunimi? Kai sillä 
on sentään sukunimi…”, kysyi Asseri, johon Jonna: ”Ööh, sese on vaikee, ulukomaalainen… Bobobo, 
Tetete… En ossaa äänttää sitä… Pittää opetalla…” Isä ja äiti nauroivat makeasti ja sitten isä naurahti: 
”Onks se nee… öh, afrikkalainen?” ja katse kiersi katonrajassa. ”Kyllä olis hyvä opetella ääntämään 
rakkaansa sukunimi!”, sanoi Ansku. Isä toteaa, että ehkä olisi parempi antaa lapselle meidän 
sukunimemme, kun se on helpompi ääntää. Jonna nyökkää hyväksyvästi.  
Ansku ja Asseri lupaavat koota perintökehdon, joka lojuu heidän vintillänsä. Jonna ehdottaa, että he 
voisivat nyt heti viedä kehto asunnolle. Onneksi vanhemmilla on hänen avainkorttinsa, sillä tiistaisin 
äiti tapaa käydä siivoamassa tyttären luona, kun tämä on hyvin saamaton.  
Ainakin lapsen hän onnistui saada aikaiseksi, sanoo Ansku miehelleen samalla, kun kävelee ulos 
synnytysosastolta.  
 
Samaan aikaan sairaalan lepohuoneessa Jonna pirauttaa siskolleen Ellille. ”Terve, tässä mie, haha, 
kuule, äsken mulle syntyi poika… Ihan tosi, kysy vaikka mutsilta ja fatsilta!” Elli onnitteli ja kysyi isän 
nimeä, johon isosisko änkytti: ”Juu, se on Jojojojorren…”, johon pikkusisko: ”Kai sillä on sukunimi?”, 
johon Jonna: ”Se on vaikee ääntää, kun on paljon suhu-ääniä.”  



Elli naurahtaa: ”Haha, onks se joku ryssä?”, johon Jonna: ”No ei tietenkään, enhän oo mikkään pässi!” 
Elli onnitteli vielä kerran ja lupasi tulla viikonloppuna käymään Vattulassa. Hän asuu tätä nykyään 
Oulussa Kiviuunilan kaupunginosassa, itäisessä Oulussa. Hän on töissä Utajärven Rasta Kylähullu 
taukopaikan keittiössä. Hän viihtyy hyvin kokkiteknikkona. Hänen avopuolisonsa Jooseppi on yhä 
Oulun Tiia opistolla digimasterina.  
 
Muutama viikko sitten Elli ja Jooseppi lomailivat Karjalan Aunukselle koska siellä oli Joosepin tuttavan 
häät. Matkalla Aunukselle he yöpyivät upealla taukopaikalla Kalevalan kaupungin ulkopuolella. 
Taukopaikka kuuluu Rastaketjuun eli he saivat työntekijä alennusta. Kalevalan Rasta on nimeltä Color 
Rasta. Samalla reissulla he käyvät Aunus Rock festareilla. Rockfestivaalin tunnuksena on kaksi 
pyörykkää toisissaan kiinni, joka pistää monissa ihmisissä likaisen mielikuvituksen liikkeelle. 

                                                                 
Synnytysosaston lepo-osastolla Jonna ja pikkuinen olivat vain neljä päivää. Isä ja äiti kyyditsivät hänet 
kotiin, jossa ruskea perintökehto oli odottamassa nukkujaa. Isä oli koonnut sen keskelle tyttären 
makuuhuonetta. Hän kysyi, että täälläkö lapsi sai alkunsa, johon tytär änkytti: ”Jujujuu, kyllä, jos mun 
sänky ossais puhhuu, niin sillä olis paljon kerrottavaa nuss… öh yhdynnästämme.” Isää nauratti 
makeasti. Äiti puisteli päätään ja totesi, että kylläpä tyttö on tullut isäänsä ja meni keittiöön hakemaan 
kukkien kastelukannua ja kasteli kukkaset. Kummallista, kun tyttären luona kukat kukoistavat mutta 
Linnuntiellä sisäkukat voivat todella huonosti ja kesällä ulkokukkia kiusaa murhaajaetanat, ajattelee 
Ansku.  
Kun isä ja äiti olivat lähteneet, niin Jonna kävi tiedottamassa naapurilleen Masa Hall Johanssonille, 
että hänelle on syntynyt lapsi ja iltaisin ja öisin saattaa kuulua lapsenitkua. Masa kiitti tiedosta: 
”Pääasiahan on, ettet sä ennää örise… mutta joskus on asunnoltasi kuulunut kummallista supatusta ja 
ärräpäitä.”, johon Jonna: ”Juu, mie tappaan ohjelmoita tietokoneeni tekoälykaiuttimia mutta pitää 
yrittää tehdä se päiväsaikaan niin, ettei häiritse… Kuule, oot sä sinkku?” Masa naurahti: ”Haha, mie 
oon lievässä avosuhteessa mutta en tiiä, jos jaksaisin olla parisuhteessa… kyllä mie oon aatellut 
suakin mutta sä oot liian eriskummallinen örinä-Petra…” Jonna lupasi etsiä poikaystävän. ”No mutta 
Jonsku, eiks sulla oo jo jätkä, kuka on sitten lapsesi isä?”, johon Jonna: ”Juu, se on yks kaupparatsu 
Jorren!”  
 
Kesälomalla Jonna oli paljon kotosalla imettäen poikaansa. Hän aikoo yrittää opetella ruuanlaittoa. 
Ensimmäiseksi hän opetteli nakkimunakkaan paistamisen. Hänen suosikki nakkinsa on vanha kunnon 
Snellmanin aito nakkimakkara, joka on hiton hyvää munakkaassa, kuten hän sanoi pojalleen, vaikkei 
tämä vielä osaa puhua mutta ehkä nakkimainos iskostuisi tämän alitajuntaansa, ajatteli hän. 
 
Augustissa, kun työt alkoivat, niin sillä välin, kun Jonna on töissä Vattuhelpossa, niin poika on 
mummolassa. Jonna pumppasi rintapumpulla maitoa suureen kannuun, jotta äiti voisi syöttää pojan.  
Vattuhelpossa hän ei sanonut sanaakaan lapsesta, sillä hän melkein arvaa kuinka ohjaajat alkaisivat 
hössöttää. Hän ei aio kertoa Akselille, että nyt on lapsi syntynyt. Hän aikoo yrittää unohtaa, että kuka 
on lapsen biologinen isä. Hänellä ei ole haluja jakaa lastaan mulkeron kanssa.  
 
Ohjaajat ihmettelivät, kun Jonna on kesäloman aikana selvästi laihtunut eikä ole keväistä valtavaa 
kuulavatsaa. Jonna väitti kuntoilleensa ja jättäneen herkuttelun vähemmälle. Andy naurahti: ”Haha, 
mie tuun katteelliseksi, kun sie onnistuit päästä eroon sivuläskeistä!”, johon Jonna: ”Äh, et säkään oo 
mikkään läski vaan tuollainen ruipelo vain…”, johon Andy: ”Mielistelet vai, haluatko kenties lainata 
rahhaa? Haha!”  
 
3009–08-19 Lauantai-ilta kello 21:20  
Jonna on tulossa vanhempiensa luota. Hän kääntyy Lintulantielle, jossa hänet ohittaa huimaa vauhtia 
tummanhopeanvärinen urheiluauto ohittaen Jonnan Hyundai iRexin. Onneksi hän on valppaana, ettei 
sattunut kolaria. Huomattuaan perutuspeilistä huimaa vauhtia lähestyvän urheiluauton, niin silloin hän 
painoi jarrua ja ohjasi autonsa tiensivuun, jotta vauhtiveikko pystyisi turvalliseen ohittamiseen. Jonnan 
takapenkillä kantokopassa uinui pieni Sandro Erik. Onneksi tähän aikaan illasta oli hiljainen liikenne, 
ajattelee Jonna ja vilkaisee takapenkille. Urheiluauto vain suhahtaa ohitse ja sitten kääntyy Lintulan 
urheilukentän parkkipaikalle. 
 



Jonna hidastaa urheilukentän kohdalla, sillä muutenkin tässä kohti kannattaa hiljentää koska on tiukka 
mutka vasemmalle.  
Hän näkee urheiluauton oven avautuvan ylöspäin ja autosta kömpii ulos nuorimies, jolla on päässään 
tumma lippalakki. Mies juoksee tien varteen ja huitoo Jonnalle.  
Jonna pysähtyy tien laitaan ja avaa sivuikkunan ja on koko ajan varuillaan, jos kyseessä olisi joku 
kaheli. Mies vaikuttaa erittäin mukavalta ja jopa seksikkäältä. Mies kehottaa tulla pysäköintipaikalle, 
ettei olisi muun liikenteen tukkona. Jonna tekee käskettyä, sillä mies vaikuttaa olevan luotettava eikä 
paikalla ole ketään muita eli ilmeisesti kyseessä ei ole rikollisten virittämä ansa, ajattelee Jonna 
samalla, kun pysäköi autonsa lähelle urheiluautoa niin, että keula on tielle päin, jotta nopeasti pääsisi 
pakoon. Pysäköityään hän ottaa avainkortin pois auton kortinlukijasta varmuuden vuoksi ja vilkaisee 
takapenkille. Poika nukkuu. Hyvä, ajattelee hän samalla, kun kävelee varovaisin askelin kohti miestä 
ja kysyy: ”Mikä hätänä?” mies änkyttää: ”Ei sun tarte pelätä, mä oon aikamatkustaja menneisyydestä, 
erittäin kaukaa menneisyydestä.”, johon Jonna kysyy kummissaan: ”Ei aikamatkustajia olekaan sillä 
aikakonneita ei tuu olemaan eikä koskaan oo ollu… kukkaan ei sellasia oo nähny.” mies tietää 
paremmin: ”Se on ihan totta mutta tää mun aikakonneeni on maailman historian ainoo, jonka veljeni 
rakensi vanahasta Datsunista.” ja osoittaa urheiluautoaan ja jatkaa: ”Hän duunasi Datsunin 
näyttämään DeLorean DMC-12 autolta, joka tuli tunnetuksi leffasta Takaisin tulevaisuuteen!”  
Jonna kysyy kummissaan, että mikä on Datsun ja mikä se semmoinen leffa oikein on, sillä en ole 
sellaista nähnyt edes venäläisessä kirkossakaan ja naurahtaa huvittuneena. Mies vastaa: 
”Se on muinainen automerkki, vähän samanlainen kuin tämän ajan Hayosiko autot.” johon Jonna: 
”Sanopa mulle mistä vuodesta tuut?” johon mies: ”Mä tuun vuodesta 2016 huhtikuun 13 päivä kello 
23:45.”, johon Jonna naurahtaa: ”Haha, sä narraat!” johon mies: ”No kun en satu narraamaan… mäkin 
olin tulossa vanhempien luota saunomasta, sillä tänä illalla oli keskiviikkosauna. Mutsi oli isän veljen 
vaimon kanssa teatterissa ja tuli kotiin puoli 10 maissa illalla.” mies näyttää todisteeksi ikivanhaa 
sanomalehteä nimeltä Metro. Jonna katsoo päivämäärää. Siinä lukee todella den 13. april 2016. 
Jonna kysyy syytä aikamatkailuun niin myöhään illalla, johon mies: ”Sitä mäkin ihmettelen. Kun olin 
harjaamassa hampaita, niin yhtäkkiä tuli ajatus tehdä pieni aikamatka kauas tulevaisuuteen 
katsomaan, että pitääkö paikkansa mun omat tulevaisuusvisioni.” Jonna kysyi: ”No, pitävätkö ne sitten 
paikkaansa?” johon mies: ”Kyllä, ja Vattulan kaupunkikin on ihan oikeasti olemassa eikä tämä olekaan 
minun mielikuvituskaupunkini.” Mies kehottaa kurkistaa aikakoneeseen. Jonna kurkistaa aukinaisesta 
kuskinpuoleisesta ovesta sisään. Mittaritaulukossa oli paljon lukemia; Lähtöaika: 2016-04-13 kello 
23:45 sekä kohdeaika: 3009–08-19. Jonna kysyy: ”No, miks sä menit aprillista kaukaiseen Augustiin ja 
juuri tähän päivämäärään?” Mies punastuu ja alkaa änkyttää ja lopulta saa sanottua: ”Kokokoska  
elokuun 21 päivä on tai oli vuonna 2016 ruotsalaisen kalenterin mukaan jojojojonnan nimipäivä!”  
Jonna äimistelee: ”Voi hyvänen aika, siis kirjaimellisesti hyvänen aika! Mistä ihmeestä tiesit nimeni?” 
johon mies: ”Ethän suutu… mie oon sallaa pitäny sua silimällä eli käynyt aikaisemminkin täällä 
tulevaisuudessa. Ensimmäisen kerran kävin vuodessa 3007 kun puolalainen työkaveris aloitti 
Vattuhelepossa…”, jolloin Jonna keskeyttää: ”Mikset varoittanut mua olla rakastumatta siihen 
mulukerroon?”, johon mies: ”Koska halusin vain antaa sulle sosiaalista harjoittelua.” Jonna katsoi 
miestä silmiin ja tunsi lämpimän aallon kulkevan selkäpiissä. Hän tunsi ihastuvansa tähän mystiseen 
aikamatkustajaan, jonka ulkonäössä on paljon samankaltaista kuin hänessä itsessään kuten hieman 
pullottavat posket ja kaljamaha. ”Mitä tarkoittaa elokuun 21 päivä, tarkotatko Augustia?”, johon mies: 
”Juu, siis onko tätä nykyään suomeksikin kuukaudet kansainvälisesti nimetty?”, johon Jonna: ”Kyllä 
on, eiks ne ole ollu aina samat kuin muissa kielissä?”, ”No, ei ole, kaikilla muilla kielillä kuukaudet ovat 
olleet samat paitsi suomeksi… Kiva, kun viimeinkin ne on kansainvälistetty!” ja tekee yläfemman. 
Jonnasta tuntuu ihanalta koskettaa tätä upeaa eurokarjua. 
 
Jonna on näihin päiviin asti luullut aikamatkustajien tulevan tulevaisuudesta eikä menneisyydestä. 
Hän toden teolla ihastuu siltä seisomaltaan mieheen ja tuntee munasolun irtoavan. Hän kehottaa tulla 
kylään, vaikka kello on varttiavaille kymmenen illalla sekä vanhemmat ovat lukemattomia kertoja 
teroittaneet hänen mieleensä, ettei tuntemattomia pidä päästää kotiin. Nyt hän on pysähtynyt 
rupattelemaan tuntemattoman kaaharin kanssa öisen urheilukentän parkkipaikalle pieni vauva 
takapenkillä. Jonna kertoo miehelle, että kuukausi sitten hänelle syntyi poikalapsi, jonka isä on se 
hullu puolalainen mutta hän etsii lapselle kunnollista isää: ”Kuule, voisitko sä tulla lapseni isäksi?”, 
johon mies: ”Mielelläni mutten ymmärrettävistä syistä voi jäädä näin kauas tulevaisuuteen!” Jonna 
laskee katseensa maahan. Mies lisää: ”Mä luulen, kuinka sä saisit mun kaltaisen poikaystävän… 
puhutaan siitä sun kämpilläsi.”  
Vaikka Jonna ei tunne aikamatkustajaksi esittäytyvää miestä, niin silti hän tuntee sisimmässään, että 
mies on luotettava, ihan kuin palanen häntä itseään. Tästä ei kannata sanoa sanaakaan isälle ja 
äidille, ajattelee Borgebergin tyttö ja nyökkää hyväksyvästi: ”Aja perässäni, niin näät missä asun!” 



 
Mies nyökkää ja menee autoonsa, jota hän kutsuu aikakoneeksi ja lähtee ajamaan Jonnan perässä 
kohti keskustaa. Jonna pysäköi autonsa omalle pysäköintipaikalle harmaan kivestä vuoratun 
kolmikerroksisen talon pohjoispäädyssä. Mies pysäköi vinoon parkkipaikkaan, joka on Jormankadun 
varrella.  
 
Aikamatkustaja 
Vessassa hampaita harjatessani sain loistoidean käydä kaukaisessa tulevaisuudessa katsomassa 
Jonna nimistä tyttöä. Menin ulos Dicksongatanin varrella olevaan vinolle pysäköintipaikalle, jossa oli 
veljen rakentama DeLorean DMC-12 muistuttava urheiluauto, joka itseasiassa on kuin onki aikakone, 
samanlainen kuin leffassa. Veli muunsi vanhan Datsunin DeLorean auton näköiseksi. Minä olen ainoa, 
jolla on aikakone ☺  En aio väärinkäyttää aikamatkailua enkä vääristä historian kulkua. Olen kuitenkin 
huomannut, että vuonna 2969 syntyy jälkeläiseni, joka sattuu olemaan naispuolinen. Olen käynyt 
vakoilemassa tyttöä ja nyt sain idean käydä tutustumassa lähemmin tähän neitokaiseen, jolla on 
samanlaisia sosiaalisia ongelmia kuin itselläni. En uskalla ottaa selville, kuinka sukuni on jatkunut aina 
vuoteen 3000-luvun Etelä-Kainuuseen, sillä kenenkään ei ole hyvä tietää omasta tulevaisuudesta. 
Sain idean auttaa tätä upea nimistä tyttöä, serkun kaimaa.  
Jonnahan on turvallinen koska hänhän vaikuttaa olevan minun kaltaiseni.  
 
Tarina jatkuu 
Aikamatkustaja ja Jonna menevät käsikkäin talon toisessa päädyssä olevaan A-rappuun ja sitten 
nousevat toiseen kerrokseen. Toisessa kädessä Jonnalla oli kantokoppa, jossa nukkui pieni vauva. 
Jonna asettaa avainkortin ruskeaan metallipäällysteiseen oveen, jonka postiluukussa lukee suurilla 
mustilla kirjaimilla valkoisella pohjalla; Jonna Borgeberg.  
Ovi avautuu. Heidän edessänsä on L-kirjaimen muotoinen eteinen, joka kääntyy vasemmalle.  
Heti oven oikealla puolella on seinään upotettu kotitietokone, joka vaikuttaa aikamatkustajasta yhtä 
monimutkaiselta kuin avaruusraketin moottori; oli nappuloita sekä vilkkuvia lamppuja sekä iso 
kuvaruutu, jossa on hipaisunäyttö. Hipaisunapeissa lukee muun muassa Borgeberg Direct, 
Kertomukset, Kuvat sekä videot. Mies ei uskalla edes koskea mihinkään hipaisunappiin, kun ei tiedä 
mitä tapahtuisi.  
 
Jonna laittaa poikansa ruskeaan kehtoon nukkumaan. Sitten ottaa eteisen komerosta lisäpeiton ja 
sanoo: ”Sä voit nukkua olohuoneen sohovalla, sillä mun sänkyni on meleko kappee!” mies nyökkää ja 
menee olohuoneeseen ja riisuu paidan ja sitten housut. Jonnaa kiihotti katsella miehen pullottavaa 
mahaa, joka on yhtä vaalea kuin hänen omansa. Hänenkin mahansa hieman pullottaa tai oikeastaan 
roikkuu; nahkamainen riekale roikkuu vyötäröllä. Se johtunee hänen mieltymyksestänsä suklaaseen. 
Vanhempien luona hän tapaa syödä paljon suklaata. 
Jonnakin riisuutuu ja rohkeasti keikistelee ylävartalo paljaana niin, että isot rinnat korostuvat. Hän 
istahtaa hetkeksi sohvan reunalle ja kehottaa miestä koskettaa häntä rinnoista. Mies koskettaa 
varovaisesti ja sitten hieman hyväilee Jonnan sileää tissiä, jolloin Jonna tuntee olonsa sanoin 
kuvaamattoman ihanaksi. Hänen ihonsa oikein huutaa kosketusta. Viimeksi Aksel oli häntä hyväillyt 
velanmaksun takia.  
Mies sanoo: ”Sä oot tosi suloinen”, johon Jonna: ”Kiitti, sä myös oot kiva, tosi kaunis…” ja ujosti laittaa 
huulensa lähemmäksi miehen suuta. Mies painaa huulensa Jonnan huulia vasten ja kielet 
kiemurtelevat toistensa ympärillä…  
 
Aikamatkustaja 
Ajoin tytön perässä tämän asunnolle ja sain yöpyä hänen luonansa, vaikkemme tunne toisiamme tai 
oikeastaan vain minä tunnen hänet, ehkä liikaakin.  
Tyttö teki minulle petin sohvalle. Minusta tuntui kiihottavalta nukkua tulevaisuuden itseni luona, joka 
kaiken kukkuraksi on kaunis nainen. Nukkumaan mennessä suutelimme, joka tuntui ihanalta ja 
jokseenkin narsistiselta sillä tavallaan suutelin itseni kanssa. Tavallaan tämä on todellista 
itsetyydytystä, runkkuhommaa.  
Sitten rupesimme nukkumaan. Päätin yöpyä kaukaisessa tulevaisuudessa, vaikka huomenna torstaina 
olisi se pitempi työtorstai. Täällä tulevaisuudessa huomenna on sunnuntai.  
Aamulla aion käydä tytön kanssa Vattulan korkeakoulun tietokonesalissa kloonaamassa itseni sillä 
olen saanut selville, että täällä tulevaisuudessa Vattulan korkeakoululla on ihmiskloonaus 3D-
tulostimet. Olen ottanut selvää, että Vattulan korkeakoulu on auki myös sunnuntaisin, jotta opiskelijat 
voisivat lukea tentteihin. Päätin järjestää tälle kauniille onnettomalle tytölle poikaystävän.  
 



Itse en tietenkään voi jäädä tulevaisuuteen, sillä muuten historia ei täsmäisi; jos en palaisi takaisin 
vuoteen 2016, niin silloin tyttöäkään ei voisi olla olemassa. Heti kloonauksen jälkeen kävisin tytön 
kanssa Vattulan poliisilaitoksella hankkimassa kopiolleni henkilöllisyystodistukset. Väitettäisiin, että 
kopioni olisi kadottanut henkilöpaperit sekä väestörekisterissä olisi jotain häikkää.  
 
Tarina jatkuu 
Aamulla kelloradio herättää Jonnan kello seitsemän kuten tavallisesti. Kelloradio tapaa olla  
EBU Radio4 Kainuun taajuudella, jotta kuulisi lyhyen tasatuntiuutislähetyksen. Herättyään Jonna 
kurkistaa makuuhuoneen keskellä olevaan kehtoon, että kuinka lapsi voi. Poika nukkuu sikeitä. Sitten 
hän menee olohuoneeseen katsomaan, kuinka aikamatkustajaksi väittämä mies jakselee. Hän on 
unten mailla. Jonnalla ei ollut sydäntä herättää näin suloista miestä. Hän menee keittiöön ja 
napsauttaa kahvikoneen päälle. Kahvikone on aina ohjelmoitu valmistamaan cappuccinoa.  
Sitten hän menee vessaan aamupissille ja pesee kasvot kylmällä vedellä. Hän on yhä ilman yöpaitaa 
rinnat paljaina. Aamuisin hän tapaa olla juuri näin, ettei hammastahnaa roiskuisi vaatteille.  
Jonkin ajan kuluttua kahvikone töräyttää merkkiäänen, että juoma on valmis.  
Jonna herättää aikamatkustajan hellällä suukolla. He menevät siniseksi maalattuun pitkulaiseen 
keittiöön juomaan aamucappuccinoa. He molemmat ovat ilman paitaa. Aikamatkustaja nauttii, kun on 
ilman paitaa kauniin tytön seurassa. Samoin myös Jonna nautti, kun vihdoinkin hänellä on mies 
yökylässä. Kahvikupista hörpättyään mies kysyy: ”Tykkäätkö musta?”, johon tyttö nylkkää 
hyväksyvästi, jolloin mies sanoo: ”Kohta käyään korkeakoululla, jossa kloonaan itteni, jotta sä saisit 
poikaystävän!” Jonna innoissaan: ”Yes, sehän ois parempi kuin sata jänistä, Yeah! Mutta, mutta, 
kuinka kloonaus tapahtuisi?”, johon mies: ”Satun tietämään, että Vattulan korkeakoululla olis 
ihmiskloonauskone, pikku juonella voisimme salaa kloonata minut…”  
Kahvin jälkeen mies nousee ylös ja kysyy jos tällä olisi ylimääräinen hammasharja. Jonnalla ei ollut 
koska hän on sinkku eikä tavallisesti hänen luonansa tapaa olla yö seuraa. Vielä vuosi sitten hän 
toivoi itse mielessään, että Aksel yöpyisi hänen luonansa. Nyt hän saa kylmänväreitä edes 
ajatuksesta. Ehkä mulkero saattaisi saada päähänsä alkaa syyttää raiskaamisesta tai surmata hänet 
ja lapsen, sanoo Jonna.  
Kerta Jonna on kovasti rakastunut aikamatkustajaan, niinpä hän lainaa sähköhammasharjaansa. Hän 
ajattelee, että tämäkin olisi eräänlainen suudelma; sama hammasharja molempien suussa. Miestäkin 
kiihottaa valtavasti, kun pesee hampaansa Jonnan hammasharjalla.   
 
Kello kahdeksan jälkeen he lähtevät käsikkäin talsimaan kohti korkeakoulua, joka sijaitsee 
Syväpuronkadun etelä päässä, kaupungintaloa vastapäätä.  
He menevät korkeakouluun sisälle ja kysyvät reseptiosta, että missä päin on kloonauslaboratorio.  
Aikamatkustaja väittää, että heidän on määrä testata kloonitulostin. Reseptionisti opastaa heidät 
toisessa kerroksessa olevaan kirjastoon, jonka yhteydessä on kloonauslaboratorio, jossa voi testata 
ihmismonistusta.  
Laborantti ottaa heidät vastaan. Mies haluaa testimielessä kloonata itsensä ja heti perään lupaa 
tuhota kopionsa. Itseasiassa hän ei aio tehdä niin vaan antaa Jonnalle kopionsa, ennen kuin palaisi 
takaisin omaan aikaansa. Jonna katsoo vierestä, kun mies menee sovituskoppia muistuttavaan 
laitteeseen.  
 
Aikamatkustaja: 
Istuuduin sovituskopin kokoiseen koneeseen. Laborantti asetti aivoanturit päähäni ja painoi vihreästä 
kopiointinapista. Laite surisi ja hyrisi jonkin aikaa, kunnes viereistä kopista kuului kummallista 
maiskutusta muistuttavaa ääntä. Sitten laitteesta kuului piippaus, jolloin laborantti ilmoitti, että 
kloonaus on valmis ja poisti päästäni aivoanturit. Laborantti avasi viereisen kopin luukun. Sieltä astui 
ulos tismalleen minun näköiseni hahmo. Kloonaus oli onnistunut. Hämmästyin kun kopioni puhui 
tismalleen kuin minä ja vaikutti siltä, että hahmo ajattelikin kuin minä kun meni heti Jonnan luokse tätä 
halaamaan. Siis kopioni osaa lukea ajatuksiani.  
Sanoin laborantille, että käytän hahmoa kotona tekemässä pikku kokeen. Tietenkään en kerro, että 
hahmo on lahjoitus naiselle enkä myöskään paljastanut naisen kotisoitetta. Kaikkein vähiten kerroin 
aikamatkustamisesta.  
Ulkona menimme kaupungintalon takana olevalle poliisilaitoksen reseptioon hankkimaan kloonilleni 
henkilöpaperit. Päätin antaa hahmolleni nimeksi Joriel Kopiola. Jonnastakin nimi kuulostaa hyvältä ja 
kiintyi heti kaksoisolentooni. Hän katsoi ihailevasti meitä molempia. 
Tietenkään poliisilaitoksella en kertonut oikeaa nimeäni koska siitä ei olisi mitään hyötyä, kun 
virallisesti minua ei enää ole olemassakaan.  



Onneksi kaksoisolentoni Joriel ajatteli tismalleen kuin minä ja väitimme Jorielin kadottaneen 
henkilöpaperit passeineen päivineen ja nyt hän tarvitsee uudet henkilöpaperit tilalle. Mukamas 
kauhistuin, kun minulla ei ollut lompakkoa mukana, vaikka se olikin povitaskussa. Reseptionisti 
ihmetteli vanhanaikaista vaatetustani. Kerroin, että pidän vanhoista 2000-luvun alun vaatteista.  
Jonna näytti oman henkilöllisyyskorttinsa todistaakseen henkilöllisyytensä.  
Onnistuimme olla uskottavia ja näin kloonistani tuli virallisesti Joriel Kopiola. Hän sai väliaikaisen 
henkilöpaperin. Myöhemmin postitse tulisi lopullinen ID-kortti sekä passi. poliisilaitoksen reseptiossa 
Joriel valokuvattiin ID-korttia varten. Hänen osoitteeksensa laitettiin Jonnan osoite; Digiläntie 8 A. 
Samalla Jonnan ja Jorielin siviilisäädyksi merkittiin kihloissa. He menivät siltä seisomaltaan kihloihin. 
Reseptiovirkailija katsoi huulipyöreänä, kun oli kaksi tismalleen samannäköistä miestä.  
Sitten lähdimme kävelemään kohti Digiläntie kahdeksaa. Jonna ja Joriel menivät sisälle ja minä 
aikakoneeseen ja lähdin omaan aikaani.  
Valitsin aikakohdaksi saman kuin lähtöhetkellä, etten hukkaisi sekuntiakaan. Paikaksi valitsin 
kotikaupunki Trollhättanin ja entisen Saabin tehtaan ison parkkipaikan koska aikakone tarvitsee pitkän 
kiihdytyksen ja sitten yhtä pitkän jarrutusmatkan. Lähtökiihdytys tapahtui Lintulantiellä.  
Hämmästyksekseni Lintulantie muistuttaa hyvin paljon Trollhättanin Tunhemsvägeniä. Miten ihmeessä 
näin on käynyt? Minä kun olin luonut Vattulan Parhaat vuodet kertomukseen. Jännä yhteensattuma, 
kun kertomukseni on muuttunut todeksi. Täytyy minulla olla selvännäkijän lahjoja. Vatuloin, jos myös 
Jim-Adolf olisi oikeasti olemassa samalla, kun kaukaisen tulevaisuuden Vattulan Lintulantielle jäi vain 
palavat renkaanjäljet, kun aikakoneauto siirtyi hetkessä paikasta ja ajasta toiseen.  
Saabin parkkipaikalla piti olla tarkkana, ettei törmäisi pylväisiin, samoin myös tulevaisuudessa 
Lintulantiellä, etten kolaroisi. Silloin aikakone menisi muusiksi ja jäisin tulevaisuuteen.  
Hyvinhän se meni, sillä olenkin sitä kovasti harjoitellut. Sitten ajoin aikakoneellani normaalisti kotiin 
Tingvallaan. Alue muistuttaa melkoisesti tulevaisuuden Vattulan Digilää. Koko Trollhättan muistuttaa 
Vattulaa. Pysäköin aikakoneautoni vinoon parkkiruutuun, sillä talon päädyssä on minun harmaa 
autoni, harmaa Hyundai Getz. Hassu yhteensattuma kun myös tulevaisuuden Jonna neidillä on myös 
Hyundai. Kävelin asunnolleni, joka on myös A-rapussa. Rupesin nukkumaan, sillä kello on varttia vaille 
kaksitoista yöllä eli sama aika, jolloin lähdin tulevaisuuteen. Rappukäytävässä kohtasin itseni. Siihen 
en tietenkään kiinnittänyt huomiota. Hassua kun samaan aikaan menin ulos ja samaan aikaan menin 
sisälle. Sitä ei kannata miettiä tai muuten pää menee pyörälle.  
 
Torstaiaamulla heräsin kuten tavallisesti kello seitsemän. Aamukahvipöydässä selasin 
viimeviikonvaihteen Iltalehteä, jonka sain keskiviikkoiltana vanhempieni luota samalla, kun kävin 
saunomassa. Mietin, että milloinhan löydän sen oikean ja se tapahtuu joku kaunis päivä. Eihän 
muuten olisi tulevaisuudessa sitä kaunista sukulaistyttöä. Ajatus poistui, kun lähdin töihin 
Tallbackenille. Iltapäivällä kello 16 oli keilatreenit. Totaalipisteeksi tuli vain 372 pistettä eli paskatulos 
mutta täyskaatoja tuli sentään kolme, joista yksi on tupla-Strike.  
 
Tarina jatkuu 
Heti kun aikamatkustaja oli lähtenyt, niin Jonna päätti hakea vanhemmiltaan asunnonavainkortit, jotka 
hän antaisi poikaystävälleen, jotta tämä voisi käydä kaupungilla sillä välin, kun hän itse on töissä.  
Tähän asti vara-avainkortti on vanhempien luona koska joka toinen tiistai äiti käy siivoamassa. 
Nyt Jonna päätti itse alkaa siivoamaan poikakaverinsa kanssa.  
 
Sunnuntaisin keskipäivällä Jonnalla on tapana käydä syömässä isän ja äidin luona, kun on laiska itse 
kokkaamaan. Siihenkin pitää tehdä muutos ja opetella itse laittamaan sapuskan, ajattelee hän.  
 
Tällä kertaa hän meni Linnuntielle syömään poikakaverinsa kanssa ja samalla esittelisi tämän 
vanhemmilleen. Hän sopi Jorielin kanssa, että tämä kertoisi olevansa myyntimies ja pohti minkä firman 
palveluksella hän voisi olla. Sitten Jonnalle muistui mieleen paikallinen robottifirma Robotech. Tämä 
yritys sopisi hyvin poikaystävän työpaikaksi, ajatteli Jonna. Joriel lupasi etsiä työpaikkaa mutta se on 
vaikeaa, kun hänellä ei ole minkäänlaista koulutusta, sillä hänhän on aikamatkustajan kopio. Hänen 
aivonsa sekä henkilöllisyys on tismalleen sama kuin aikamatkustajalla eli hyvin älykäs.  
 
Tietenkään Jonna ja Joriel eivät paljasta mitään aikamatkustajan kloonauksesta. Tuskin Asseri ja 
Ansku edes uskoisivat moista selitystä vaan epäilisivät, että nyt tytär on langennut huumeisiin, 
ajattelee Jonna samalla, kun ajaa poikaystävänsä kanssa kohti Lintulaa ja Linnuntietä.  
Totta kai Jorielin pitää opetella tämän ajan teknisten laitteiden toiminta ja niiden käyttö, sillä hänen 
ajatusmallinsa on vuodelta 2006 mutta hän on syntynyt vuonna 3009 ilman vanhempia.  
 



Aikamatkustaja on tavallaan hänen isänsä ja kloonauskone on hänen äitinsä eli Jonnalla ei ole sen 
kummempia appivanhempia.  
 
Jonna pysäköi tottuneesti vanhempiensa autotallin edustalle, johon on ajettava hiljaisella vauhdilla tai 
muuten äiti voi huolestua; ajatella, jos tyttö ei jostain syystä saa ajoissa autoa pysähtymään, jolloin 
rysäyttää päin kaunista autotallinovea, ajattelee hän.  
 
Jonna ottaa takapenkiltä vauvankantokopan ja menee autotallin ovelle ja odottaa poikaystäväänsä, 
joka ujosti tulee ulos autosta. Sitten he menevät sisälle autotalliin.  
He riisuvat kengät autotallissa ja sitten sipsuttavat sukkasillaan sisälle. Ensin he tulevat yhdistettyyn 
kodinhoitohuoneeseen, joka toimii myös saunan pukuhuoneena. Jonna avaa kodinhoitohuoneen ja 
keittiön oven: ”Huhuu, kuka täällä?” äiti, joka on keittiössä ohjelmoimassa talousrobottia vastaa: 
”Kukahan mahtaa täällä olla!” Jonna esittelee poikaystävänsä.  
 
Anskulla loksahtaa suu auki ja kättelee miniäänsä: ”Terve, minä olen Ansku, Jonnan äiti!”, johon Joriel: 
”Mä oon Joriel, Jonnan poikakaveri!” Ansku huutaa miehelleen: ”Asseri hoi, tuuppa kattoon tytön 
ukkoo!” Olohuoneesta kuuluu Asserin möreä pornoääni: ”Mitä vittua, että oikein ukko!” ja tulee 
keittiöön käsiojossa: ”No, terve, minä olen Asseri, Jonnan isä!”  
 
Jonna väittää tavanneensa Jorielin matkakeskuksen kiertoliittymässä viime keväällä ja laittaa vauvan 
kantokoppineen entisen huoneensa petisohvalle.  
Asseri kysyy Jorielilta, että hänkö on tyttären pojan isä, johon tämä vastaa: ”Kyllä, pitää paikkansa, 
Jonna on ihana ihminen!”  
 
Ansku kehottaa asettua syömään, sillä talousrobotti on juuri saanut pernagratiinin valmiiksi, jonka kyyti 
poikana on lohkoperunoita.  
Jonnan mielestä pernagratiini maistuu kalalta. Hän ei pidä kalasta. Myös Joriel sanoi, ettei hänkään 
pidä erikoisemmin kalaruuasta. 
 
Syönnin jälkeen siirryttiin olohuoneeseen rupattelemaan. Jonna pyysi vara-avainkorttinsa, jotta Joriel 
pääsisi kotiin, sillä välin, kun itse on töissä. Totta kai isä antoi avainkortin.  
Jonna kuiskasi äidilleen, että tästä lähtien hän alkaa siivota. Äiti kehui tytärtään ja muistutti, ettei 
parkettilattioita pidä kastella likomäräksi koska silloin lattia menisi pilalle. 
 
Iltapäivällä kello 15 Jonna ja Joriel lähtivät kotiin rauhoittumaan, kuten hänellä on tapana sanoa.  
Kotiin päästyään Jonna kirjautuu Net-Galleryyn ja päivittää tietonsa; enää hän ei ole sinkku vaan hän 
on avosuhteessa. Heti nettikavereilta alkoi tulla onnitteluja. Onneksi isä ja äiti tietävät, jos ja kun 
sukulaiset alkaisivat tentata tyttären ukosta.  
 
Myös Joriel rekisteröi oman Net-Gallery tilin, jotta parisuhdetiedot olisivat täydelliset.  
 
Joriel istahtaa olohuoneen ruskeaan pyörivään nahkaiseen nojatuoliin. Jonna opastaa kuinka telkkari 
laitetaan päälle koska Jorielin ajatusmaailma on menneisyydestä.  
Jonna laittoi päälle paikallisen EBU TV Kainuun, jossa oli menossa Roope Tuhkavuoren Talkshow. 
Ohjelma on joskus jopa hauska, kun Roopella on hauskoja studiovieraita. 
 
Ohjelman jälkeen Jonna näyttää Jorielille kotivideoita, jotka on koottu hänen kotisivulleen. Jonnan 
kotisivu on osana suvun yhteistä Borgeberg Direct videosivustoa.  
 
Sitten Jonna tulosti poikaystävän nimietiketin ja liimasi sen postiluukkuun oman nimensä alapuolelle.  
Joriel päätti alkaa heti etsimään töitä, mielellään tavallisilta työmarkkinoilta, jotta olisi paremmat liksat 
kuin Daily Activityssä. Jonnakin haluaisi olla tavallisessa työpaikassa ja tuntee katkeruutta  
Work Office Rehab osastoa kohtaan, kun he pakottivat hänet Daily Activityyn ja nyt hän tuntee 
olevansa suojatyöpaikan vanki. Jos hän irtisanoutuisi, niin silloin tulot lakkaisivat. Jos Joriel onnistuisi 
saada töitä, niin silloin Jonna voisi irtisanoutua Daily Activitystä ja yrittää saada töitä samasta 
työpaikasta. Jonnan unelmatyö olisi kauppa, jossa voisi järjestellä hyllyjä. Hän on aina ollut 
järjestyksen tyttö.  
 
 



Joriel ihastui Vattulaan ja erityisesti Asiakastorilla olevaan Taikalähde suihkualtaaseen, jossa on iso 
vadelma, joka suihkuttaa satunnaisesti vettä eri suuntiin.  
 
Jonnan syntymäpäivänä, 21 septemberiä, Joriel kosii häntä Taikalähteen vieressä polvistuen hänen 
eteensä. Totta kai rakastunut nainen sanoo kyllä.  
Jonnasta Joriel on monta kertaa ihanampi kuin läskikasa Aksel, monifunkkis Kari ja jopa Santeri 
yhteensä. Joriel voittaa jopa Tatu Porilaisen, kuten hän itse mielessään ajattelee.  
 
Octoberin alussa Jonna huomasi, että viereiseen B-rappuun muutti noin viisissäkymmenissä oleva 
ruipelomainen nainen, joka esittäytyi Tarja Kantolaksi ja on vastikään eronnut alkoholisoituneesta 
miehestään. Myöhemmin Jonnalle valkeni, että Tarja on Tatun äiti.  
Nopeasti Jonna ja Joriel ystävystyivät Tarjan kanssa. Joka kerta pihalla Tarja tapaa iloisesti moikata: 
”Huomenta!”, vaikka olisikin iltapäivä.  
Tarjasta Jonna ja Joriel ovat järkeviä ihmisiä, kun taas hänen oma tyttärensä on alkoholisoitunut eli 
tullut isäänsä. Usein lämpiminä päivinä Tarja tapaa keventää sydäntään talon päädyssä olevalla 
laatoitetulla terassilla. Tarja on lukemattomia kertoja kertonut, että muuten Hanna tyttärellä olisi 
loistava tulevaisuus, kun on taitava nestekaasukitaristi ja soittaa Posse Jasperin bändissä kevyttä 
rokkia. Kunpa vaan tyttö lopettaisi kehonturmelemisen, niin hän tienaisi hyvät fyrkat bändinsä kanssa, 
päivittelee Tarja. Hänestä on mukava rupatella Jonnan ja Jorielin kanssa. 
 
 Lähes joka viikonloppu Jonna, Joriel ja Tarja tapaavat kahvitella torinlaidalla olevassa Café 
Teeleipäleipomossa.  
 
Joriel ihastui Jonnan baarikaapin sisältöön ja erityisesti Kankienon villiviikunaan. Jonna kehotti nauttia 
tätä väkevää viinaa varoen, ettei alkoholisoituisi kuten Tarjan ex-ukko, joka on Vattulan tunnetuin 
sähköasentaja David Porilainen. Äijän etunimestä Jonnalle tulee mieleen työkaveri Covid.  
  
Aksel näki paikallislehden kotisivulla Jonnan ja Jorielin kihlailmoituksen. Ilmoituksessa mainitaan myös 
pikku Sandro Erik. Hän on yrittänyt soittaa Jonnalle mutta turhaan, sillä numero ei enää ole käytössä. 
Ainoastaan Net-Galleryn kautta hän tavoitti Jonnan ja uteli, että kuka vittu on tuo Joriel. Jonna vastasi, 
ettei se ole mikään vittu vaan minun ihana Boy friend. Hän myös väitti, että Sandro Erikin biologinen 
isä olisi Joriel. Hän väitti tavanneensa Jorielin jo kesällä 3008 ja olleen yhdynnässä vähän ennen 
luonnossa maksua. Aksel meni pyörälle päästään, ihan ulalle.  
 
Kerta Joriel on klooni, niinpä hänellä ei ole luonnollista syntymäpäivää. Hänen syntymäpäiväksensä 
laitettiin 19 Augusti, jona he tapasivat. Tavallaan silloin hän syntyi kloonauskoneessa.  
 
Virallista syntymäpäivää Jorielilla ei ole. Hänen alkuperäiskappaleensa syntymäpäivä on syyskuun 21 
päivä. Hassu yhteensattuma kun sama päivä on myös Jonnan synttäri. Hän on ainoa ihminen, joka ei 
ole tullut naisen alapäästä, kuten hän itse tapaa vitsailla.  
Joku päivä hän ja Jonna aikovat tehdä yhteisen lapsen. Sandro Erikille kaveri. Millainen mahtaa 
lapsesta tulla, kun isällä on menneisyyden haamun DNA, kuten Jonna tapaa vatuloida. tämä on 
heidän yhteinen salaisuutensa.  
 
Eräänä syyspäivänä Jonna kertoi töissä ohjaajille, että vihdoinkin on löytänyt sen oikean. Samana 
päivänä Joriel käväisi Vattuhelpossa esittäytymässä.  
 
Joka ilta Jonna ja Joriel rakastelevat kiihkeästi niin, että sänky natisee uhkaavasti mutta 
ihmeenkaupalla se kestää. He ovat ostaneet toisen sängyn koska Jonnan sänky on aivan liian kapea. 
Makuuhuoneesta tuli hyvin ahdas mutta sopu sijaa antaa. Keskellä huonetta on ruskea kehto. Joriel 
on luvannut olla Sandro Erikille isä. He ovat päättäneet, ettei kannata lapselle kertoa mitään mulkero 
Akselista.  
 
Muutaman viikon kuluttua Jonna sai tietää olevansa raskaana. Hän otti yhteyttä kätilöteknikkoon 
takkipuhelimella. Hänet kutsuttiin äitiysneuvolaan, jossa sai lainata entisaikojen matkapuhelinta 
muistuttavan laitteen, jolla voidaan etä-tarkkailla sikiön liikkeitä. Kerran kuussa hänen pitää asettaa 
laite mahaa vasten ja ottaa yhteys kätilöteknikkoon.  
 
 



Jonna ja Joriel alkoivat katsella isompia asuntoja. Harmi vaan, kun asumisoikeusasunnot ovat hyvin 
kalliita. Jonna ei tiedä miten paljon saisi nykyisestä asunnostaan mutta sitten ongelmaksi tulisi 
lisäkulut; vesi ja sähkö. Nykyisen asunnon sähkö ja vesi kuuluvat vuokraan. Ehkä kuitenkin olisi 
viisainta asua toistaiseksi nykyisessä asunnossa, kuten Asseri tapaa sivistää tytärtään.  
 
Kesällä 3010 Jonnalle ja Jorielille syntyi ensimmäinen yhteinen poikalapsi, jonka he kastoivat George 
Borgebergiksi. Isän sukunimeä he eivät halua antaa lapselle koska sehän on keinotekoinen.  
Synnytyslääkäri huomasi erään erikoisen piirteen lapsessa; pippelin ja kivespussin välissä on pimppiä 
muistuttava viivamainen aukko. Lääkäri ehdotti, jos aukko ommeltaisiin umpeen mutta Jonna tuhahti, 
ettei pojan sukupuolielimiin kajota.  
 
Juhannuksena tanssittiin Jonnan ja Jorielin häitä, jolloin heidän yhteiseksi sukunimeksensä tuli 
morsiamen sukunimi. Kopiola jäi historiaan.  
Häät pidettiin Vattulan tuomiokirkossa, joka sijaitsee läppäsillalta etelään pitkulaisella purosaarella. 
Kirkko on näyttävä punaruskea tiilirakennus.  
Saarekkeen länsipuoleisessa purohaarassa on pieni voimalaitos, joka tuottaa sähköä Vattulan 
katuvaloihin ja liikennevaloihin.  
Saarekkeen itäpuolella on liikennekanava, jossa liikennöi ravintolalaiva Sukevan ja Vattulan välillä. 


