
Vuosi 3969 
Kajaanilaiset Jorren Borgeberg ja Erika omasukua Lipasti suunnittelevat muuttoa Länsi-Götanmaan 
tasavaltaan.  
 
Euroopan federaatio on yhä olemassa, mutta osavaltioiden maakunnat ovat saaneet yhä enemmän 
itsemääräämisoikeuksia. Vanhojen kansallisvaltioiden aika alkaa olla ohitse. Myös Kainuulla on vahva 
autonomia ja jopa oma presidentti, tummaruskeatukkainen Kiia Teränen. Kainuun presidentinlinna 
sijaitsee keskellä Koutaniemeä.  
Kainuun virallinen ykköskieli on Kainuu. Kadun- ja paikannimet ovat englanniksi, skandinaviaksi sekä 
suomeksi. Eteläkainuulaisessa Vattulassa puhutaan Savon ja Kainuun sekaista murretta, jota jotkut 
kutsuvat Vattulan kieleksi.  
 
Jorren ja Erika ovat töissä Jorrenin isän omistamassa Netti Marketissa. Pariskunta pakkaa 
asiakkaiden tilaamia tuotteita pahvilaatikoihin. Tavarakuljetukset hoitavat työntekijöistä vuorollaan, 
myös Jorren ja Erika joutuvat kuljettaa tilaukset suoraan ikääntyville asiakkaille sekä joillekin 
funktiorajoitteisille.  
 
Borgebergin nettikauppa Netti Market sijaitsee keskellä Purolaa, Länsitien ja Katajakadun 
kulmauksessa. 
Purola on aikoja sitten rakennettu uudelleen mutta asemakaava ja katujen nimet on säilytetty 
ennallaan. Talot ovat nykyarkkitehtuuria niin, ettei Purolan muinaiset asukkaat enää tunnistaisi 
kaupunginosaansa.  
 
Nettikauppa on yksikerroksinen valkoinen metallipömpeli, jonka Jorrenin isä, Jimmeli, on itse 
rakennuttanut eikä kutsu rakennusta pömpeliksi. Jos joku niin tekisi, niin heti Jimmeli tuhahtaisi: ”Vitut, 
housussas on pömpeli!”  
Talon takaosassa on Jimmelin asunto sekä suuri varastohalli. Rakennuksen etuosassa on suuri 
automaattihalli, josta asiakkaat voivat ympäri vuorokauden ostaa elintarvikkeita. Myymälässä ei 
monestikaan ole henkilökuntaa, kiitos kassa-automaattien. Sinne kirjaudutaan Bank-id 
mobiilisovelluksella. Jos haluaa apua, niin silloin painetaan seinässä olevaa nappia, jolloin joku 
henkilökunnasta tulee auttamaan, yleensä kauppias itse, kun asuu rakennuksen takaosassa.  
 
Jorrenin vanhemmat ovat Jimmeli ja Elina. Isällä on musta tasaisesti leikattu tukka sekä korostuvat 
pulisongit. Leuassa on lyhyt parransänki, jota poika pienenä kutsui piikkiparraksi.  
Äidillä on vaaleat olkapäille ulottuvat hiukset, joissa on muutama kihara. Elina on luiseva 
pitkäkasvuinen vekkulimainen nainen.  
 
Jimmeli ja Elina suunnittelevat kaupan myyntiä, kun se on jatkuvasti tappiolla. Kajaaniin on tullut 
useita automaattihalleja, jotka polkevat hintoja sekä niissä on parempi ja laajempi valikoima.  
Elinan veli on kiinnostunut ostaa Netti Marketin, kun tällä on nasevia ideoita sen kehittämiseen.  
 
Myös Jimmeli ja Elina suunnittelevat Länsi-Götanmaalle muuttoa, vaikkeivat osaa juuri lainkaan 
skandinaviaa. Heitä kiehtoo uddevallalainen makkaratehdas, jossa olisi unelmapalkat.  
Heillä on Jorrenin lisäksi kaksi poikaa; Jansku ja Jasseri. Jansku on naimisissa puheliaan Angryn 
kanssa. Jasseri on äskettäin tavannut moottoriturpaisen Ritun.  
 
Syksyllä Jorrenille ja Erikalle syntyi pikkuinen poika. Lapsen sukupuolen määritys oli vaikeaa, kun 
vauvan sukupuolielimet ovat epäselviä, molemmat elimet. Pippelin ja kivespussin välissä on pimppiä 
muistuttava pitkulainen aukko. Kätilöteknikko ehdotti, jos aukko ommeltaisiin umpeen, ettei tulisi 
ongelmia. Tähän Erika kiivastui: ”Perkele, mun lasta ette kyllä mee peukaloimaan tai muuten 
peukaloin teijän naamakertoimenne!” Vieressä filmaava Jorren nyökkäsi ja totesi, että myös hänellä 
itselläkin on samanlainen aukko ja ehdotti, jos voisi sen näyttää. Tietenkään kätilö ei halunnut nähdä 
aikuisen miehen munia. Jorren lisäsi, ettei hänen aukostansa ole mitään haittaa. Niinpä kätilö ja 
synnytyslääkäri antoivat periksi. Jos aukosta ilmenisi haittaa, niin myöhemminkin sen voisi ommella tai 
laserilla polttaa umpeen, sanoi lihavahko synnytyslääkäri Jolle Kassinen. Hänellä on puolikkaan 
muotoiset silmälasit.  
 
Kaikki sukulaiset näkivät suorassa nettilähetyksessä, että Erikan ja Jorrenin lapsella on erityisen 
näköiset sukupuolielimet ja kuulivat uunituoreen isän kertoman.  
 



Jimmeli kertoi kotoa käsin nettilähetyksessä, että myös hänellä on samanlainen aukko jalkojen välissä 
eikä siitä ole mitään haittaa. Nuorempana siitä on joskus tippunut verta mutta se on saatu tyrehtymään 
naisten terveyssiteillä ja tamponeilla. Tämä kuului Jorrenin multimediakameran kaiuttimesta.  
 
Myöhemmin Jimmeli kertoi suvun videosivuston chatissa, että myös hänen isällään sekä ukilla oli 
samanlainen aukko eli lienee suvun erikoisuus. Hän lupasi tutkia sukua, jos selviäisi syy tälle 
epämuodostumiselle, joksi hän ei sitä näe. Lääkärien mukaan kyseessä on jonkinlainen 
epämuodostuma mutta pääasiahan on, ettei siitä ole terveydellistä haittaa. On havaittu, että aukon 
sisällä on jonkinlainen kohtu. Sitä ei tiedetä, jos itse pystyisi siittämään itsensä. Kukaan 
suvunjäsenistä ei ole kokeillut itsensä siittämistä. Tämä voi olla tulos kainuulaisten sisäsiittoisuudesta, 
on joskus Jimmeli todennut.  
 
Erika ja Jorren päättivät odottaa vuosi, ennen kuin muuttaisivat Länsi-Götanmaalle. Ei vastasyntyneen 
kanssa noin vain muuteta, vaikka reissaaminen onkin tätä nykyään vaivatonta. Poika kastettiin Jimppa 
Jimmel Borgebergiksi. Jimppa on moderni miesten nimi.  
 
Vuonna 3970 tämä nuori perhe päätti vihdoinkin toteuttaa suunnitelmansa ja muuttaa Länsi-
Götanmaalle, jonka presidenttinä on kaljupäinen Modig Lillgecko, jolla on paljon valtaa. Hän on 
joutunut hajottamaa Länsi-Götanmaan aluehallituksen, kun populistipuolueen puheenjohtaja ärtyi 
häiriköimään. Silloin populistijohtaja kannettiin ulos. Tästä on uutisoitu ympäri Eurooppaa.  
 
Jorren ja Erika muuttivat Liveridgen kaupunkiin, Gothenburgin itäpuolella. Talo, johon he muuttivat, on 
vanha talonrähjä kaupungin laidalla. Kerta talo on ränsistynyt, niinpä sen hinta oli naurettavan 
alhainen, passeli erittäin väliaikaiseksi asunnoksi nuorelle perheelle. 
 
Jorren pääsi lihamestariksi lähellä olevaan ruokakauppaan. Sillä välin, kun ukko oli töissä, niin Erika ei 
uskaltanut mennä kellariin eikä vintille, kun pelkää öhnejä. Hän kutsuu mörököllejä öhneiksi. Joskus 
hän on nähnyt unta pienikorvaisesta tytöstä, joka koko ajan hoki jotain vintin öhnistä.  
Talon lattioilla lojuu ikivanhoja lehtiä, joista huvittavin on joku Ögonblicket, ainakin Erikaa huvittaa 
tämä julkaisu, vaikkei edes osaa skandinaviaa, saati sitten lepsua Länsi-Götanmaan murretta.  
 
Kylpyhuoneessa on vanha ruosteinen keikkuva poreallas, jossa ei huvita kylpeä.  
Muutaman kuukauden kuluttua he muuttivat kerrostaloon, joka sijaitsee kaupungin eteläpuolella 
Laakkobergetin lähiössä. Lähiön suomalaiselta haiskahtavaa nimeä he kovasti ihmettelivät mutta 
ummikkona eivät osanneet ottaa siitä selvää. Pääasiahan on, että päästiin eroon siitä homeisesta 
paskasta, kuten Erika asian ilmaisi. Laakkoberget ei myöskään ole kovin kaunis lähiö mutta kuitenkin 
ihan ihmisasuntoja, kuten Jorren totesi.  
 
Puolen vuoden kuluttua Jansku ja Angry muuttivat Tvåstadiin, joka sijaitsee Liveridgen pohjoispuolella 
Vänern-järven lounaiskulmauksessa Göta joen yläjuoksulla.  
 
Pian myös Jorren ja Erika muuttivat Tvåstadiin, kun eivät tunteneet ketään Liveridgessä. Ainoa puoli 
tuttu oli Ritun sisko mutta tämän kanssa ei edes Erkkikään olisi jaksanut olla, kun Ansku on Rituakin 
puheliaampi. Hän on naimisissa hintelänoloisen Milton Laksin kanssa. Milton on kova eroottisten 
leffojen ystävä ja monesti järjestää maanmiehilleen eroottisia leffailtoja kerrostalon kellarikomerossa.  
 
Päivänä, jona Erika ja Jorren muuttivat Tvåstadiin, oli jäätävän kylmä pohjoistuuli. Jorren valitti, että 
naamat jäätyvät, johon vaimo naurahti: ”Ei jäätyis, jos et ois kaks naamanen, Haha!”  
Pikku Jimpalla oli korkea kuume eikä vanhemmat tienneet, että kyseessä oli korona, ikivanha 
viheliäinen virustauti, joka aina silloin tällöin on alkanut riehua ympäri maailmaa. Välillä näyttää siltä, 
että korona olisi voitettu mutta sitten herra virus kahta kauheammin hyökkää ihmisten ja eläinten 
kimppuun. Tutkijat eivät tiedä missä virus lymyilee.  
Onneksi muutaman viikon kuluttua Jimppa parantui mutta silloin Erika sairastui. Hän meni 
terveyskeskukselle, jossa onneksi osattiin englantia.  
Erikalle selvisi, että kyseessä on korona ja hiffasi, että tauti oli tarttunut pojasta. Hän joutui olla pari 
viikkoa kotikaranteenissa. Ihme kumma, kun Jorren ei sairastunut. Ilmeisesti hänellä oli vasta-aineita. 
Ehkä oli huomaamattaan sairastanut taudin. 
 
Tvåstadissa perhe muutti valkoiseen kerrostaloon, joka sijaitsee vastavalmistuneella Sofiagårdenin 
kerrostalolähiössä kaupungin eteläpuolella. Janskun ja Angryn perhe asuu heidän alapuolellansa.  



Talon takana Sjuntorparegatanin toisella puolella, on Sjuntorpskolanin ala-astekoulu.  
 
Jimmeli ja Elina muuttivat Uddevallan Herrestadin lähiöön, josta ostivat omakotitalon, jossa on 
muutama vuokralainenkin. He saivat töitä makkaratehdas Uddevallare AB.  
Aluksi Elinalla oli koti-ikävä Kajaaniin. Hän itki salaa tehtaan suuressa varastossa sokerisäkkien päällä 
ja antoi kyynelten valua pitkin laihoja poskiaan pitkin.  
Heti kun Jimmeli oli huomannut vaimonsa itkemässä, niinpä hän tuhahti: ”Sinut pittäis lähettää takas 
sinne Kainuuseen, kun noin pillität, pillitä Ellu pillitä!” Elina naurahti ja pyyhki häpeillen kyyneleet 
tyhjään makkarankuoreen: ”Haha, en mä itke, sipulimakkara itkettää!” ja osoitti suurta makkarapötköä 
varaston hyllyssä. Jimmeli puisteli päätään hokien: ”Mitä väkkee sitä onkaan, Ellu pellu!”, johon Elina: 
”Senkin Jimmeli pinneli vai mikä Boris sä oletkaan!” Vähitellen Elina tottui uuteen ympäristöön.  
 
Jorren ja Erika sekä Jansku ja Angry saivat töitä leijulautatehtaalta, joka on Tvåstadin suurin 
työnantaja, jossa valmistetaan suosittuja SHAB leijulautoja. Lähes vuosittain ilmestyy leijulaudan uusin 
malli. Myynnistä poistuvassa mallissa on pyöreähköt reunat, kun taas uusin vuosimalli on 
virtaviivaisempi. Tehtaan nimi SHAB tulee sanoista Scandinavian Hoverboard Aktiebolag.  
 
Jimppa kasvoi ja oppi kävelemään. Hänestä kehkeytyi oikea velikulta, joka on aina joka paikassa 
päällään, jopa kirjaimellisesti. Isä ja äiti ovat jo lukemattomia kertoja saaneet antaa korvapuusteja, 
jotka eivät todellakaan ole mitään kanelipullia. Vielä Erika ei osaa leipoa, kun Kajaanissa asuessa oli 
saanut leivonnaisia äidiltään. Nyt hän päätti yrittää opetella leipomisen aakkoset.  
 
Eräänä iltana, kun poika oli äidin mukana ruokaostoksilla automaattihalli Jiffyssä, niin silloin hän näki 
pikkuvauvan nukkuvan rattaissaan. Hetken mielijohteesta hän meni vauvan luokse ja puristi poskesta 
niin, että vauva alkoi parkua. Vauvan äiti alkoi päpättää Erikalle: ”Faan, katso mitä tuo vintiösi sai 
aikaan?” Jälleen Jimppa sai korvapuustin.  
 
Jimppa on innokas kaurajuoman ystävä ja lutkuttaa sitä tuttipullostaan.  
Eräänä päivänä hän hylkäsi tuttipullonsa, kun äiti avusti poikaansa heittää sen ulos vessanikkunasta. 
Heittäessään äiti sanoi: ”Ei isot pojat lutkuta tutia vaan ihan jotain muuta!” ässävikainen poika äimisteli: 
”Mitä mun pittää titten lutkuttaa?”, johon äiti: ”Äh, sie tuut kyllä ite sen hiffaamaan!” Sitten poika heitti 
tutin ulos vessanikkunasta ja alkoi juoda kaurajuomaa lasista kuin isot pojat.  
 
Tässä eräänä päivänä keittiössä Jimppa työnsi metallisen lusikan varren pistorasiaan ja sai sellaisen 
tällin, että siitä lähtien ei enää työnnellyt mitään pistorasioihin. Vaalea tukka nousi pystyyn ja muistutti 
muinaista Einsteiniä, josta isä on monesti lukenut pojalleen tarinalukulaitteelta; Alfred Einsteinin hyvän 
yön suhteellisuusteorioita.  
 
Kesällä Borgebergit käyvät sukuloimassa Kainuussa. Yleensä he menevät hyperloopilla Tukholmasta 
Helsinkiin mutta joskus menevät Merenkurkun moottoritietä pitkin. Hyperloop on lapsiperheiden 
suosikki, kun terminaaleissa on hienot leikkihuoneet sekä makeismyymälät.  
 
Kesällä 3971 Jorren ja Erika vuokrasivat mökin Ärjänsaaresta, jonne tätä nykyään pääsee siltaa pitkin.  
Mökillä kävi Jorrenin nuoruusystävä Harry, joka on naimisissa yhtä lihavan Tarjan kanssa. Heillä 
Jimpan ikäinen Jussi-poika.  
Kun Jussi ja Jimppa seisoivat pienellä puulaiturilla mökin rannassa, niin yhtäkkiä Jimppa tönäisi Jussin 
järveen. Onneksi laiturin päässä oli matalaa ja molempien äidit olivat lähistöllä. Tästä hyvästä Jimppa 
sai satikutia oikein äidin kädestä. Silloin Jorren oli Harryn kanssa mökissä sisällä katsomassa 
ikivanhaa klassikkoa nimeltä Salatut elämät. Sarjaa katsoessa he nauravat ikivanhalle kuvanlaadulle: 
”Miten helevetissä joskus muinoin ihimiset ovat pystyneet katsomaan tuollaista HD-kuvaa…” sanoi 
Harry, johon Jorren: ”Sanopas se, ehkä siihen aikaan HD-kuvanlaatu on ollut uusinta uutta ihan kuin 
tätä nykyään superkolmiulotteisuus.” totesi Jorren.  
 
Kotimatkalla hyperloopin terminaalissa Jimppa pysäytti liukuportaat, jolloin portaissa seisoneet ihmiset 
alkoivat stressaantua, että kuinka nyt päästää ylätasanteelle.  
 
Tätä nykyään Hyperloop putkilojuna kulkee Helsingin ja Tukholman välillä merenpohjassa. Kyyti 
kestää vain 28 minuuttia. Henkilöauto ajetaan autokapseliin, jossa voi istua, ellei halua olla 
hyperloopin matkustamossa. Ei kaksikymmentäkahdeksassa minuutissa ehdi tehdä muuta kuin istua 
autossa kuunnellen musiikkia. Tunnelissa on vahvat radio- ja mobiililähettimet, ettei tulisi katvealueita.  



 
Vuoroa odotellessa voi terminaalin automaattikahvilassa juoda kupposen kuumaa. Juuri sitä oltiin 
menossa tekemään, kun pojan vesseli meni ja painoi liukuportaat sammuksiin. Joka ikinen nappula 
houkuttelee pikku sormea, kuten Jorren totesi.  
Kahvijuoman jälkeen mentiin takaisin autoon odottamaan autokapseliin ajamista, jonne ajetaan 
kellariluiskaa muistuttavaa ramppia pitkin.  
 
Hyperloop kulkee Pohjois-Helsingin ja pohjois-Tukholman välillä. Rakennusprojekti oli suururakka ja 
tuli hyvin kalliiksi mutta onneksi Euroopan federaatio löysäsi kukkaroaan.  
 
Helsingin Hyperloop-asema on Vantaan AP Cityssä. Tukholman päässä Hyperloop-asema on Nina 
Cityn kaupunginosassa, hieman Akalallasta pohjoiseen.  
 
Syksyllä Erika löysi Velandan Skientologikirkon second-handista Kainuun kielisen lukulaiteromaanin 
nimeltä Salatut elimet, jonka on kauan sitten kirjoittanut forssalainen nettikirjailija Johanna Kivinen. 
Teoksen alussa on lapsisystävällistä luettavaa mutta sitten tarina sijoittuu vyötärön alapuolelle.   
 
Tässä hiljattain Jansku ja Angry saivat tytön tyllerön, joka kastettiin Minskuksi.  
Vuosi Jimpan syntymästä heille syntyi poikalapsi, joka kastettiin Nakeksi. Nakella ja Minskulla on 
täysin normaalit sukupuolielimet, jota on kovasti ihmetelty, kun isän puolella suvussa esiintyy 
molempien sukupuolien varustus mutta Janskun ja Angryn lapsilla on täysin normaalit elimet. 
Lääkärien mukaan suvun geenivirhe on korjaantunut Janskun ja Angryn kohdalla.  
 
Myös Jasserilla ja Ritulla on jo kaksi lasta; Masse ja Mamma-Mia. Länsi-Götanmaalla tytön nimeä on 
kovasti ihmetelty. Lukemattomia kertoja on saatu selittää, että Mamma-Mia on moderni kainuulainen 
naisen nimi. Masse on myös tavallinen nimi Kainuussa.  
Myös Massella ja Mamma-Mialla on normaalit miehen ja naisen sukupuolielimet eli geenivirhe on 
korjaantunut myös tässä sukuhaarassa mutta miksei Jorrenin ja Erikan kohdalla?  
 
Vuoden kuluttua Minsku sairastui koronaan ja oli tehohoidossa. Muutaman sekunnin tyttö oli 
kuolleena, mutta onneksi lääkäriteknikot huipputeknologialla onnistuivat lapsen elvyttämisessä. Tämä 
tapahtui Brålandan sairaalassa.  
Kun Jimppa oli nähnyt suvun suoratoistolta serkkunsa olevan modernissa happikaapissa, niin hänelle 
pukkasi sitkeä happikaappikauhu, vaikka laite pelasti tämän hengen. 
 
Keväällä 3974 Jorren ja Erika osti kolmekerroksisen kerrostalopitkon Stavresta, joka on kaupungin 
keskeisiä ja vanhimpia kaupunginosia. Talopitko sijaitsee osoitteessa Slättbergsvägen 13. Aluksi 
Jorren kauhisteli kadunnumeroa, kun se on epäonnen numero mutta vaimo onnistui puhua ukolleen 
järkeä; ei saa olla noin taikauskoinen. Numero kolmetoista on onnennumero, jonka avulla Erika on 
monesti voittanut huvipuistojen onnenpyöristä isoja suklaarasioita. Kainuussa asuessa he ovat 
monena kesänä käyneet Sotkamon Tiia Parkin huvipuistossa. Länsi-Götanmaalle muutettuaan he ovat 
käyneet muutaman kerran Gothenburgin Kanonbackenilla ja Lisebergissä.   
 
Stavre on moneen otteeseen rakennettu uudelleen ihan kuin Kajaanin Purolakin. Kadut on säilytetty 
ennallaan.   
Jorren ja Erika muuttivat ylimpään kolmanteen kerrokseen talon päädyssä, eteläikkuna 
Tessinggatanille ja parveke on itään päin. Länsipuolella on pitkulainen tasakallio, jollaisia on seudulla 
useita. Tessinggatanin toisella puolella on pikaruokala Eva Mysingen, joka on tullut tunnetuksi 
hanhenmaksarieskoista.  
 
Jorrenin ja Erikan alakerrassa asuu eläkeläispariskunta. Miehellä on virtsaongelma ja tapaa pissiä 
vessan lattialle. Papparaista Jimppa tapaa kutsua jostain syystä Dannyksi ja levottomin katsein 
vilkuilee äitiään. Erikaa hirvittää, jos ukko käsittäisi väärin ja tulisi mustasukkaiseksi. Onneksi sentään 
papparainen on naimisissa. Pian kaikki sukulaisetkin alkoivat kutsua papparaista Dannyksi.  
Muutaman kuukauden kuluttua vanhukset muuttivat Stavregårdenin palvelutalolle, joka on 
Slättbergsvägenin pohjoispäässä, jossa palvelutalo on ollut kaikki nämä vuodet. Palvelutalo on 
vuosien varrella muuttanut ulkonäköä. Pala palalta rakennusta on purettu ja rakennettu uudelleen.  
 
Jansku ja Angry ostivat talopitkosta puolet ja muuttivat vanhusten entiseen asuntoon. Jonkin ajan 
kuluttua he remontoivat asunnon ottamalla viereisen asunnon itselleen.  



 
Jonkin ajan kuluttua Jimmeli ja Elina muuttivat Tvåstadiin, kun halusivat asua lähempänä poikiensa 
perheitä. He ostivat kolmikerroksisen punatiilisen talon Slättbergsvägen 20:stä. Talo sijaitsee Jorrenin 
ja Janskun taloa vastapäätä. Jimmeli ja Elina muuttivat toiseen kerrokseen. Asunnossa on huvittavat 
kookospähkinätapetit. Ensimmäiseksi he tapetoivat asunnon, ettei tarvitsisi katsella päivät pitkät 
kookospähkinöitä, kuten Ellu asian ilmaisi.  
 
Pian myös Jasseri ja Ritu muuttivat samalle alueelle, Olof Grans gatanille, katu, joka sijaitsee Jimmelin 
ja Elinan korttelin itäpuolella. Vanhusten korttelin keskellä on piskuinen kukkaispuisto, joka on 
ympäröity samanlaisilla kolmikerroksisilla taloilla. Jokainen talo on rakennettu uudelleen 3950- ja 60-
luvuilla. 
Jimmeliä ja Elinaa kutsutaan vanhuksiksi, vaikkakin ovat vasta viisikymppisiä. He itse kutsuvat 
ikäänsä ylemmäksi teini-iäksi. Heidän poikansa ihan vain kiusalla kutsuvat heitä vanhuksiksi, kun isä 
ja äiti reagoivat niin vahvasti.  
 
Jasserin ja Ritun asunto on kahdessa kerroksessa. Olohuoneesta menee yläkertaan kierreportaat, 
josta Jasserin veljet ovat kateellisia.  
Korttelin itäpuolella on Skogsmansgatan, jonka itäpuolella on suuri ruokakauppa, ICA K Kvantum 
Jätten, joka on ollut tällä samalla paikalla useita satoja vuosia mutta rakennus on täysin uusittu ja 
monta kertaa suurempi kuin alkuperäisen aikana.  
 
19 Aprilli 3975 
Jimppa sai pikkuveljen, joka kastettiin Jampaksi.  
 
Sillä välin, kun Jorren vei vaimonsa synnytyslaitokselle, niin silloin Ellu-mummo tuli lapsenlikaksi.  
Ellu katsoi netistä, kun miniä synnytti pienen poikalapsen. Tälläkin kertaa Jorren filmasi multimedia 
kamerallaan koko synnytys prosessin. Sukulaiset löivät vetoa siitä, että onko lapsella aukko pippelin ja 
kivespussien välissä. Jorrenin veljet olivat varmoja, että pikku Jampalla olisi normaalit perinteiset 
miespuoliset sukupuolielimet. Jos olisi ollut, niin silloin Jorren olisi joutunut tarjoamaan oluet 
kaupungin hienoimmassa krouvissa. Nyt Jansku ja Jasseri joutuvat tarjoamaan oluet Jorrenille.  
Krouvi sijaitsee Tvåstad Cityssä Affärsgatanin alapuolella. Katu on keskustan pääväylä, joka alkaa 
Björndalenista päättyen Onsjöhön. Krouvi on nimeltä Tegelbrewery, jossa myydään hyvänmakuista 
Sillen Beeriä.  
 
Elina luuli, että lapsi olisi tyttö, mutta siinä hän oli väärässä, vaikka useaan otteeseen oli nähnyt 
ultraäänikuvat. Ehkä hän oli missannut miespuoliset sukuelimet, kuten Jorren pähkäili filmatessaan 
synnytystä. Tavallaan Ellu oli oikeassa, sillä lapsi on poikatyttö, kun on molemmat varustukset.  
 
Kesällä Borgebergit kävivät lentäen Kajaanissa, koska he eivät halunneet mennä autolla tai junalla 
kahden pennun kanssa. Modernit lentokoneet ovat Hyperloopiakin nopeampia. Såtenäsin 
lentokentältä menee lentotakseja haluttuun paikkaan. Lentotaksit ovat keltaisia aivan kuten perinteiset 
taksiautotkin ja lentotaksit kuuluvat Taxi Tvåstad taksiyhtiölle.  
 
Nyt Jimppa lensi ensimmäistä kertaa. Hän sai istua lentotaksikuskin vieressä. Erikaa hirvitti milloin 
kone syöksyisi maahan, kun villipoika on apukuskina, mutta ihme kyllä ei tapahtunutkaan mitään 
kommelluksia.  
 
Syksyllä Jimppa aloitti lastentarhassa. Ensimmäisenä päivänä isä vei poikansa tarhaan.  
Jimppa alkoi innolla käydä lastentarhassa, ehkä liiankin kovalla innolla ja oli hyvin rauhaton. Hän oli 
joka paikassa päällään ja näpläsi joka paikkaa. Lastentarhan syntetisaattori oli jatkuvasti 
epäkunnossa, kun Jimppa paineli laitteen nappuloita. Pedagogit saivat päivittäin ilmoittaa kotiin, että 
nyt poika teki sitä ja tätä. 
 
Jimpan serkkutyttö Minsku puolestaan heittäytyi puhumattomaksi, kun hänet vietiin lastentarhaan. Eri 
ryhmä, kun on muutamaa vuotta nuorempi. Minsku ujosteli Skandinavian kieltä, kun kotona puhutaan 
vain Kainuuta. 
 
Koska Jimppa oli hyvin rauhaton, niinpä hänen piti vaihtaa lastentarhaa, kun pedagogeilta paloi 
hermot. Kun vietettiin jonkun syntymäpäivää, niin silloin pöydällä oli pieni puinen lipputanko, jossa 
federaation sinikeltatähtilippu, joka ei saanut olla pitkään ehjä, kun Jimppa katkaisi sen keskeltä poikki.  



Hän myös kiipeili lastentarhan paloportailla. Rakennus on keltainen kaksikerroksinen ja sijaitsee 
keskellä Stavrea. Samalla paikalla on aiemmin sijainnut Lillegårdenin leikkikoulu, joka on korvattu 
nykyisellä rakennuksella mutta sai saman nimen. Rakennuksen vieressä on samannäköinen 
Storegårdenin vapaa-ajantalo, joka myös on rakennettu uudestaan.  
 
Jimppa joutui vaihtaa lastentarhaa, kun Lillegårdenin väeltä oli ilmat pois. Uusi tarha on vähän 
kauempana mutta kuitenkin samalla alueella, Tessinggatanilla. Hitusen verran lähempänä kotia. 
Lastentarha on Sädesärlans barnträdgård. Tämäkin rakennus on rakennettu uudelleen, ollen nyt 
suurempi ja monipuolisempi kuin vanha Sädesärlan esikoulu.  
 
Sädesärlan lastentarhassa on neljäosastoa eri-ikäisille. Ensin Jimppa joutui vahingossa pienten lasten 
ryhmään, kunnes silinterisedät hoksasivat virhesijoituksen ja hänet sijoitettiin oikealle osastolle.  
 
Jimppa on yhä rauhaton, niin sen tähden kerran viikossa kainuulainen satusetä Mara tulee lukemaan 
satuja, ja sen ajan hän onkin rauhallinen. Satusedän lähdettyä riehuminen jatkuu. Mara lukee hänelle 
satulukulaitetta, jossa pedagogiopiskelijan Ransu-koira seikkailee ympäri Oululääniä etsien 
emäntäänsä ja samalla yrittää vältellä vaarallisia piikkejä.  
 
Toinen lastentarhan pedagogeista käyttää Jimppaa kotonansa. Hän asuu hieman kauempana 
Dannebackenin kaupunginosassa ikivanhassa rivitalon pätkässä. Talo on kaupunginosan ainoa jäljellä 
oleva alkuperäisrakennus. Tämä homeinen rivitalonpätkä sijaitsee Vallmovägenillä. Kahden viereisen 
rivitalomörskän välissä on kävelykäytävä korttelin halki.  
 
Pedagogilla on kultahamsteri, jota Jimppa kutsuu rotaksi. Sinänsä hamsterithan ovat sukua hiirille ja 
rotille, valisti lyhytmustatukkainen Karin. Tuskin kainuulaispikkupoika ymmärsi mitä länsi-
götanmaalainen pedagogi hänelle kertoi. Ainoat skandisanat, jotka Jimppa oppi ulkoa, on tietenkin 
kieltosanat Nej ja Inte.  
 
Silloin tällön ruokatunnilla Karinin yläasteikäinen tyttö tulee syömään kotiinsa, kun ei pidä 
kouluruuasta. Eräänä päivänä Jimppa piteli ulko-ovea kiinni, kun Johanna yritti tulla sisälle. Ei 
pikkupojasta ollut paljon vastusta.  
 
Eräänä päivänä Karinin kanssa kävelyllä Jimppa sylkäisi pedagoginsa päälle, jolloin Karin sylkäisi 
takaisin, jotta pojanvesseli tuntisi miltä tuntuu olla sylkykuppina. Silloin he olivat talsimassa 
Hillerströmsvägenin ja Tessinggatanin risteyksessä. Oikealla puolella on ruokakauppa Jättenin valtava 
rakennus ja vasemmalla puolella on omakotitaloja. Yhdellä niistä on eriskummallinen arkkitehtuuri ja 
vielä erityisempi nimi; Lennarts villa.  
 
Joka päivä Jorren ja Erika kuulevat valituksia lastentarhasta. Heidän pitää usein käydä pojan kanssa 
Brålandan sairaalan lasten- ja nuorten psykiatrilla keskustelemassa, että mikä ihme sitä poikaa oikein 
riivaa.  
 
Suunnilleen samoihin aikoihin Jimppa sai silmälasit, koska oikeassa silmässä on taittovirhe, eli hän 
näkee kaiken suttuisena. Hänen oikeanpuoleisen silmänsä oikeassa yläkulmassa on kummallinen 
punakeltainen logo; The JT. Tästä kukaan muu ei tiedä paitsi Jimppa Borgeberg.  
Lastenneuvolassa lääkärillä on vaikeuksia tehdä oikea diagnoosi pojan näöstä, koska ei tiedä 
näkeekö hän pienempiä kuvioita vai ei. On mahdoton tietää, että temppuileeko lapsi. Kuviot ovat 
neliöitä, joissa on pieni aukko. Niitä kutsuttiin vaikka millä nimillä, kuten parkkipaikoiksi, että miltä 
puolelta pitää ajaa parkkipaikalle. Vaikeuksia tuottaa paikallinen murre, jota myös kutsutaan kieleksi.  
Lääkäri yrittää puhua englanniksi, jotta Borgebergin perhe ymmärtäisi.  
 
Jimpalla on myös paha ärrä- ja ässävika. Hän ei osaa sanoa ärrää. tulee vain ällä ja ättä.  
Ässän sanominen hän oppi ensimmäisenä, kun oli äitinsä kanssa autossa logopediltä tullessa. Erika, 
joka istui ratin takana ja sähkötupakka väpätti suupielessä, ja kehotti takapenkillä istuvaa poikaansa 
sanoa: ”Ässästä sujahtaa satasia sinulle!”, jolloin poika vihdoinkin onnistui lausua lauseen oikein. 
Todella hienoja ässiä, kehui Erika. Sitten alkoi ärrän opettelu. Harjoituslauseena käytettiin; Ärrällä 
pärryyttää karkkipussi. Pikkuhiljaa Jimppa oppi päryyttelemään, jopa liikaakin.  
 
Viereisellä lastentarhan osastolla on serkkupoika Masse. Joskus Jimppa käy vakoilemassa serkkuaan. 
Hän ei kykene olla luonnollinen sukulaisten kanssa, kun on silmälasit päässä.  



 
Samoihin aikoihin Erikan nuorin veli, Masa Lipasti, muutti alivuokralaiseksi siskonsa luokse Tvåstadiin, 
kun siellä on yksi ylimääräinen huone punaisine seinineen.  
 
Eräänä iltana, kun Jimppa oli enonsa kanssa iltakävelyllä, niin silloin heillä oli drone mukana, jota he 
lennättivät Slättbergsvägenin eteläpäässä olevalla käännytyspaikalla. Droneen Masa on kiinnittänyt 
multimediakameran, josta siskon poika näkee miltä lähitienoo näyttää lintuperspektiivistä katsottuna. 
Käännytyspaikan eteläpuolella on junaratasilta, jonka toisella puolella on läntinen Håjum. Siellä on 
kaikki nämä vuodet ollut ruokakauppa Coop Sale Kronhjorten.  
 
Palatessa he kävelivät kellarikaupan ohitse, jonka edustalla seisoi hopeanvärinen urheiluauto. Masa 
pähkäili autonmerkkiä, kunnes huomaa peräluukussa; DeLorean DMC-12. Hän ajattelee itse 
mielessään, että mikä helvetti on DeLorean, en ole kuullut edes venäläisessä kirkossakaan, ajattelee 
Masa. Jimppaa ei vielä automerkit kiinnosta mutta hän on huomannut autonkuskin olevan puoliksi 
autossa. Hän menee miehen taakse ja potkaisee tätä takapuoleen, jolloin tämä lentää rähmälleen 
autonsa uumeniin. Silloin Masa tarttuu siskon poikaa kädestä ja kiirehtii nurkan taakse, ettei tarvitse 
alkaa selittelemään huonolla Skandinavialla pojan temppuja.  
 
Jamppa on paljon rauhallisempi kuin hänen isoveljensä. Monesti lauantaiaamuisin veljekset tapaavat 
leikkiä setää. Jimppa ajaa kolmipyöräisellä pyörällä ja Jamppa valkoisella leikkileijulaudalla, jossa on 
pienet punaiset rattaat. Monesti Jampalla on yllään raidallinen paita, ja sen tähden Jimppa kutsuu sitä 
setäpaidaksi. Joskus he leikkivät sängyillään Hyperloop-leikkejä. He nimesivät Jampan pinnasängyn 
Brand-loopiksi. He leikkivät myös niin kutsuttua kissavauvaa ja rosvoa, Jamppa on kissavauva ja 
Jimppa on rosvo. Kun kissavauvan isä lähtee töihin, niin vauva jäi yksin kotiin ja silloin tulee rosvo, 
joka varastaa tavaraa. Veljeksillä on hirveästi leikkikaluja. 
 
Kerta poika mielellään näplii ja rassaa joka paikkaa, niinpä isä käväisi kierrätysasemalla etsimässä 
sopivaa elektronista laitetta, jota poika voisi rassata. Hän kysyi henkilökunnalta, jos saisi ottaa yhden 
romuradioista pojalle rassattavaksi. Romutusteknikko ymmärsi ja antoi rikkinäisen DAB-radiolaitteen.  
 
Pian romuradio oli alkutekijöissään, kun poika oli ruuvaillut osia irti.  
Kun Jorren ja Erika ostivat uuden modernin television, niin sen mukana tuli pyörillä varustettu TV-
teline, jonka Jorren antoi Jimpalle leluksi, kun telkkari sijoitettiin olohuoneen lukulaitehyllyyn.  
TV-telineen päälle Jorren kiinnitti lastulevyn, jotta sen päällä voisi istua.   
 
Eräänä päivänä, kun Jimppa oli serkkunsa Naken kanssa ulkona leikkimässä, niin silloin tämä löysi 
tontin nurkalta kalan perkuu jätteitä ja otti kalanpään käteensä ja alkoi sillä säikytellä serkkuaan.  
Jimppa huusi kuin sikaa tapettaisiin ja juoksi naapuritalon rappukäytävään ja hädissään soitti 
ensimmäistä ovikelloa. Onneksi kukaan ei ollut kotona tai olisi joutunut antaa kunnon selityksen 
huonolla Skandinaviallaan.  
 
Jimpalla on käsittämätön kalakauhu. Tässä päivänä eräänä, kun hän oli kellarissa äitinsä kanssa 
perkaamassa ukin pyydystämiä kaloja. Äiti laittoi silakan pojan eteen, joka istui pyykkituvan 
kynnyksellä. Hän itse alkoi perata valtavaa haukea. Yks kaks puolielävä hauki tarttui Erikaa 
peukalosta ja roikkui terävillä hampaillaan. Peukalosta tippui betonilattialle tummanpunaista verta. 
Jimppa huusi hädissään: ”Kala syö äidin!” ja jäi silakka perkaamatta.  
 
Eräänä arki-iltana, kun Jorren nukkui olohuoneen sohvalla, niin silloin Jimppa sai kummallisen 
älynväläyksen riisuutua ilkosilleen ja meni keittiöön. Hän avasi laatikon ja otti sieltä keittiölaserleikkurin 
ja napsautti kytkimestä virran päälle ja kosketti lasersäteellä omaa vatsaansa. Laser teki pienen 
pintanaarmun. Sitten poika meni olohuoneeseen pukeutumaan.  
Tästä lähtien hän alkoi piilotella paljasta vatsaansa, vaikka pintaviilto oli parantunut. Hän väittää, että 
ilman paitaa läskit näkyisivät, vaikkei hänelle olekaan liikakiloja. Pienempänä hän oli pullukka.  
 
Samoihin aikoihin Jorrenin ja Erikan perheeseen muutti uusi perheenjäsen, vaalean ruskea Puppi-
kissa, jonka Ritu toi Erikalle, kun tämä on oikea kissa-Iida. Jorren olisi viihderobotin kannalla mutta 
vaimon mielestä robotteja ei pidä olla joka paikassa.  
 



Illalla saunassa äiti huomasi pojan vatsassa naarmut ja oletti niiden olevan kissan tekemiä: ”Haha, 
onko nuo Pupin tekemiä, kohta tullee läskit ulos, Haha!” Poika änkytti: ”Ööh, ainakin melekein…”  
 
Silloin tällöin Jimppa hieman rääkkää kissaa. Tässä eräänä päivänä hän laittoi suuvettä kissan 
silmään. Kissa alkoi huutaa kuin ukko, jolloin Jorren, joka sattui olemaan kotona, tarttui poikaa tukasta 
ja pauhasi: ”Mitä vittua varten rääkkäät viattomia luontokappaleita?” poika ei osannut vastata mitään 
muuta kuin alkoi hillittömästi itkeä. Isä päästi otteen pojan tukasta, jolloin tämä mätkähti eteisen 
keltaiselle pehmeälle käytävämatolle.  
Jorren otti kissa paran syliinsä ja meni kylpyhuoneeseen pesemään kissansilmän. Onneksi kissalle ei 
tullut mitään vammoja ja pian rauhoittui. Myös poika lopetti itkemisen, kun oli hetkisen maannut 
tiedottomana eteisen lattialla. Hänkään ei saanut jojotuksesta mitään vammoja. 
 
Jorren ajatteli itse mielessään, että täytyy jo ennestään pojalla olla jonkinlainen aivovamma, kun 
menee kaatelemaan luontokappaleen silmään suuvettä. Hän ajatteli myös, että jos poika ei olisi 
vironnut lattialta, niin olisi ehkä ollut parempi. Silloin olisin laittanut vintiön muovisäkkiin ja paiskannut 
Göta jokeen, ajatteli Jorren. Tätä hän ei tietenkään sano ääneen.  
 
Kissan häntä jäi monta kertaa oven väliin. Häntään tuli pienoinen patti, jolle Masa nauraa räkätti, että 
katilla on oikein äkkimutka hännässä. Hän kutsuu kissaa Pietuksi, ehkä Pietu on hänen mielestänsä 
maskuliinisempi kuin pehmeähkö Puppi.  
 
Eräänä päivänä Puppi-Pietu jäi talon edustalla auton alle mutta selvisi hengissä, sillä kissoillahan on 
yhdeksän henkeä. Kissa pyöri kuin väkkärä renkaiden välissä. Tämän Masa näki, kun oli 
touhuamassa autonsa parissa. Hän kuuli Pietun huudon ohi ajavan harmaan urheiluauton alta. Masa 
näki heti, että kyseessä oli sama DeLorean DMC-12 ilman rekisterikilpiä.  
Auto pysähtyi ja puoliksi kaljuuntunut mies nousi ratin takaa katsomaan, että kuinka kissalle kävi. 
Kissa itse kömpi auton alta eikä näyttänyt olevan mitään hätää. Autonkuljettaja kysyi Masalta, joka oli 
lähinnä, että onko kissa hänen. Masa vastasi, että se on siskon kissa. Mies antoi Masalle sinisen 
suklaalevyn ja käski antaa sen siskolleen. Masa otti suklaan vastaan ja lupasi tehdä niin. Masa kehui 
miehen autoa. Mies kertoi, että auto on erityisvarustettu, sanoi mies ja meni takaisin autoonsa, jolloin 
ylöspäin nouseva ovi laskeutui kiinni ja auto lähti rullaamaan eteenpäin kohti Stamkullevägeniä.  
 
Masa otti Pietun syliinsä ja vei sen sisälle. Hän antoi siskolleen suklaalevyn ja naurahti: ”Kyllä Pietu on 
rallikissa, kun pyörii upean urheiluauton alla!” 
 
Masalla on keskiyönharmaa Ford3 urheilumallinen henkilöauto. Tässä päivänä eräänä Jimppa 
mainosti enonsa autoa ohi kulkeneelle mummelille. "Masas Forrd, Masas Forrd" heikolla 
skandinaviallaan. Vieressä seissyt Jamppa pisti paremmaksi: "Masan sähkös pencil!" tarkoittaen enon 
autossa olevaa geelikynää, joka on kiinnitetty koelautaan oranssisella spiraalilangalla.  
 
Eräänä kauniina kevätpäivänä, kun Jimppa oli lastentarhan kanssa kävelyllä, niin silloin Grönastienin 
varrella hän näki betonirullan. Hän päätti hetken mielijohteesta pyörittää houkuttelevan näköistä 
betonirullaa, joka on valotolppien kannatin.  
Yhtäkkiä rulla pyörähti häntä kohti ja sattui suoraan etuhampaaseen. Hammas lohkesi, mutta siitä hän 
ei välittänytkään. Hän ei puhunut katkenneesta hampaasta kenellekään. Tarhassahan hän ei juurikaan 
osaa skandinaviaa mutta ehkä englanniksi olisi kyennyt kertoa katkenneesta hampaasta.  
 
Kotona illallispöydän ääressä vanhemmat huomasivat, että pojalla on katkennut etuhammas mutta 
poika vaikenee kuin muuri.  
Seuraavana päivänä isä vei pojan hammaslääkäriin, joka laittoi väliaikaisen paikan, joka irtosi heti kun 
jokin kosketti hammasta. Muutaman päivän kuluttua hänelle laitettiin lopullinen paikka, joka osoittautui 
kovaksi kuin timantti. Itse asiassa paikka on kuin onkin timanttia, sillä tätä nykyään lähes kaikki 
hammaspaikat on tehty timanttimössöstä.  
 
Joka kesä Borgebergit sukuloivat Kajaanissa. Joinakin kesinä he menevät eri reittiä. Joskus Eurocityn 
kautta ja toisinaan Merenkurkun yli. Lapsista on tietenkin jännittävää mennä Hyperloopilla, kun ensin 
näkee pohjois-Tukholmaa ja sitten Vantaan suurmyymälöitä.  
 
Vuonna 3976 he länsi kautta E6:sta Trondheimiin ja sitten suoraan Merenkurkun Botnia sillalle.  
Tänä kesänä Jorren ja Erika saivat harvinaisia kesävieraita, nimittäin Seppo ja Annu päättivät tehdä 



häämatkan Länsi-Götanmaalle, kun siellä asuu Sepon pikkusisko. He menivät lentotaksilla ja kotiin he 
pääsivät Masan kyydissä. Masa ajoi Fordillaan Borgebergien perässä, jotta osuttaisiin samaan aikaan 
taukopaikoille. 
 
He leiriytyivät Brundland Camping leirintäalueelle, hieman Trondheimistä etelään. Silloin oli oikea 
intiaanikesä. Aurinkoa otettiin suurella nurmikolla. Jimppa oli villillä tuulella ja ruikki vettä 
kastelukannustaan auringonottajien päälle ja sitten venytti Annun bikininauhaa niin, että nauha 
katkesi. Annupa ei ollutkaan moksiskaan vaan päätti ottaa aurinkoa yläosattomissa, ettei tulisi 
rusketusraitoja. Sitten poika jatkoi veden ruikkimista enon päälle, jolloin enokin villiintyi ja alkoi kilpaa 
ruikkimaan vettä Jimpan ja muidenkin päälle. 
Leirintäalueen vieressä on pienoinen joki, joka levenee kauempana.  
Kun Jimppa oli veljensä kanssa joen rannassa, niin hän tönäisi Jampan jokeen. Onneksi siinä kohti oli 
matalaa niin, ettei käynyt lainkaan. Totta kai Jamppa alkoi itkeä, jolloin Jorren tarttui Jimppaa korvasta 
ja talutti tämän asuntovanuun, jossa antoi kurittomalle pojalle satikutia. Loppupäivän Jimppa sai olla 
lukitussa peräkontissa huivi suun edessä.  
 
Vuonna 3977 Jimppa aloitti peruskoulun. Koulu on Sjuntorpskolan, koska siellä on 
suomalaiskainuulaisia luokkia. Osa opetuksesta on Kainuuksi ja osa Suomen kirjakielellä. Monen 
nykyihmisen mielestä kirjakieli on byrokraattimaisen tylsää.  
 
Jimppa käy koulussa taksilla. Samassa taksissa kulkee myös hänen luokkakaverinsa Tia-Maria, joka 
asuu Tunhemsvägen 60, ihan kivenheiton päässä Borgebergeiltä.  
 
Ekaluokallakin Jimppa on hyvin villi mutta ihme kumma tunneilla hän kiltisti istuu modernin 
tietokoneistetun pulpetin ääressä. Pulpetin kuvaruudulla näkyy kunkin tunnin opetusmateriaali.  
 
Välitunneilla Jimppa on hyvin villi ja hiippailee koulun henkilöstöhuoneen eteisessä. Eräänä 
syyspäivänä hän tempaisi pedagoginsa avainkorttinipun ja lähti pinkomaan pitkin käytäviä. Lopulta 
pedagogi sai hänet kiinni. Sinä päivänä Jimppa oli ensimmäisen kerran jälki-istunnossa.  
 
Pedagogi on nuori pedagogikokelas Windia Fossi, joka ei ole malttanut käydä loppuun Oulun 
pedagogiseminaaria, kun huomasi netissä houkuttelevan luokanvalvojan viran. Häntä on aina 
kiehtonut Länsi-Götanmaa, kun siellä on korkeammat pedagogin palkat kuin muualla.  
 
Samalla luokalla käy Angryn siskon poika Pera Jättiläinen. Todella passeli sukunimi lihavalle pojalle.  
Kerran välitunnilla luokkakaveri Jone tökkäsi rautanaulalla Peran valtavaa vatsaa, jolloin tältä pääsi 
oksennus. Yrjölaatta lensi suoraan koulun metallirappuselle. Peralle ei käynyt juuri lainkaan. Kiitos 
suojaavien läskien. 
 
Jimppa on kiltti luokkakavereitaan kohtaan, eikä kiusaa ketään. Ihme kyllä hän malttaa olla 
läskittelemästä Peraa. Se johtunee siitä, kun Pera on kummitädin siskon poika, tai muuten kummitäti 
ärtyisi kummittelemaan, kuten hän itse mielessään ajattelee.  
 
Samaa luokkaa käy toinenkin lihava oppilas, Annuli Känsälä, jota lähes kaikki läskittelevät. Haukkujien 
joukossa on myös Jimppa. Tämä on niitä harvoja asioita, kun on kuin kaikki muutkin mutta väärässä 
asiassa. Annulia haukutaan läskitynnyriksi. Annuli järkevänä tyttönä antaa mennä haukkumasanojen 
toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos.  
 
Yhä Jimppa saa käydä koko perheen voimalla Brålandan lasten- ja nuorten psykiatrilla, jossa viisaat ja 
oppineet pähkäilevät, että mikä ihme tätä poikaa oikein riivaa.  
Hän joutui käydä siellä päivittäin muutaman kuukauden aikana eikä silloinkaan tultu hullua 
hurskaammaksi. Joka kerta psykiatrilla poika on kuin mikäkin enkeli.  
Jotkut muut kurittomat lapset joutuvat yöpymään psykiatrilla. Kerta Jimppa on rauhallinen, niinpä hän 
pääsee yöksi kotiin. Psykiatrit ja lääkärit ovat ihan äimän käkenä. He vitsailivat Erikalle, että tästä tulisi 
hyvä pedagogi, kun on noin kehittävää seuraa. 
 
Jimpalta otettiin useita verikokeita. Verikokeen ottaminen oli vaikeaa, kun pojalle pukkasi piikkikauhu. 
Hän vapisi niin, ettei verikoetta olisi voitu suorittaa. Hän rauhoittui, kun lääkäritäti antoi pienen leikki 
ukkelin hänelle lahjaksi, jos antaisi suorittaa verikokeen.  
 



Verikoe osoittautui täysin normaaliksi. Jimpalla on todennäköisesti jonkinlainen kehityksellinen 
toimintarajoite. Lääkäri pähkäili, jos rauhattomuus johtuisi jalkojen välin reiästä mutta Erika oli kovana: 
”Pojan sukupuolielimiin ette kyllä kajoa tai muuten minä muotoilen teidän lärvinne umpeen!”, sanoi 
Erika omasukua Lipasti.  
 
Psykiatrilla ollessa Erika luki pojalleen lastenlukulaitteita. Siinä välissä pojan piti myös tehdä 
koulutehtäviä, ettei jäisi jälkeen koulutyössä. Hänellä oli mukana aapis- sekä matematiikkalukulaitteet.  
 
 
 
Muutaman kuukauden kuluttua Jimppa sai palata takaisin kouluun, jolloin oli aavistuksen verran 
rauhallisempi mutta enkeliksi häntä ei vieläkään voi kutsua.  
 
Eräänä arki-iltana, kun Erika ja Angry olivat iltavuorossa, niin silloin Jimppa leikki serkkunsa Naken 
kanssa ukin ja mummon rapun edustalla. Pojilla oli potkulaudat, joilla he potkittelivat ukin ja mummon 
autotallin luiskassa, joka on talon pohjoispäädyssä. Sisäpihalla, kukkaispuistossa ukki ja kummisetä 
rakensivat pienhuvijahtia futuristisesta uusmuovista.  
 
Yhtäkkiä Jimpan potkulaudasta irtosi metallipultti eikä hän käsittänyt, että mitä virkaa tämä hassu 
mutta ärsyttävä pultti ajaa. Silloin Slättbersvägeniä pitkin ajoi hiljaisella vauhdilla sama tuttu DeLorean 
DMC-12 urheiluauto. Jimppa meni auton apumiehen puolelle ja kiukuspäissään kopautti pultilla auton 
oveen. Puolikaljumies nousi autosta ja huusi pojan vesselin perään, joka juoksi talon taakse, 
sisäpihalle. Mies ei kehdannut juosta perään, kun autoon ei tullut vaurioita. 
 
Nakke juoksi Jimpan perässä sisäpihalle ja kertoi isälleen mitä serkku oli tehnyt.  
Jansku komensi veljenpojan kotiin häpeämään ja kaivoi povitaskustaan takkipuhelimensa 
ohjauspaneelin. Hän pirautti veljelleen, että juuri oli lähettänyt Jimpan kotiin, kun tämä oli kuulemma 
kopauttanut jotain autoa jollain ihme pultilla. Jorren kehui isoveljeään.  
 
Jimppa meni häntä koipien välissä kotiin. Ovella isä oli vastassa ja tarttui tätä tukasta ja jojotti ilmassa 
pauhaten: ”Mitä vittua varten sie löit jonkun autoa, häh?”, poika ei osannut vastata mitään muuta kuin 
itki. Jorrenia alkoi vituttaa ja paiskasi voimalla pojan päin eteisen valkoista betoniseinää. Kuului 
läpsäys, kun noin kahdeksanvuotias pikkupoika lentää kiviseinää vasten. Itku lakkasi siihen paikkaan. 
Jorren hätkähti ja nosti velton pojan syliinsä. Päästä valui jonkin verran verta ja pulssi heikkeni 
heikkenemistään. Jorren ajatteli eri vaihtoehtoja; soittaisiko ambulanssin mutta silloinhan tulisi myös 
poliisi eli todennäköisesti linnareissu olisi edessä, ajatteli Jorren Borgeberg. Hän vei tajuttoman 
poikansa kylpyhuoneeseen ja asetti tämän kylpyammeeseen. Hän laittoi veden valumaan ja hukutti 
pojan, ettei tämän tarvitse kärsiä. Hän jätti pojan veteen ja meni eteisen komerosta hakemaan mustan 
muovisäkin, johon laittoi pojan elottoman ruumiin. Sitten kantoi säkin autonsa peräkonttiin, joka on 
talon takana Peter Baggegatanin varrella. Sitten meni takaisin sisälle katsomaan mitä nuorimmainen 
tekee. Jamppa oli leikkihuoneessa leikkimässä. Huone on poikien makuuhuoneen perällä.  
Jorren sanoi pojalle, että on aika mennä nukkumaan. Jamppa kysyi, että missä on Jimppa. Isä vastasi 
päätään raapien: ”Se meni ulos leikkimään Naken kanssa... parempi niin kuin pillittää sisällä…” 
Jamppa itse meni pinnasänkyynsä. Kun nuorimmainen oli asettunut nukkumaan, niin Jorren sulki 
makuuhuoneen oven ja laittoi sen lukkoon. Sitten meni ulos ja käveli autolle. Samalla hän ajatteli, että 
olipa hyvä, kun Masa on jossain jätkien kanssa katselemassa pimuja. Hän meni ratin taakse ja lähti 
ajamaan kohti voimalaitoksia. Strömkarlsbron sillan luona hänelle tuli mieleen, että täällä on 
todennäköisesti valvontakameroita, niinpä ajoi jonkin matkaa kohti sulkuja. Auto ohitti Trollhättanin 
kirkon. Sitten hän ajoi Olidanin voimalaitoksen ohi. Voimalaa on vuosien saatossa uusittu useita 
kertoja, ollen nyt maailman modernein vesivoimala. 
Sitten hän kaarsi sorapintaiselle pysäköintipaikalle, joka on joenpoukaman toisella puolella, 
vastapäätä Olidania. Hän pysäköi autonsa ja avasi peräluukun. Hän kurkisti säkkiin varmistaakseen, 
ettei poika ollut vironnut. Kivikuollut, ajatteli Jorren. Hän katsahti joka suuntaan, ettei ole ihmisiä. 
Ketään ei näy, niinpä hän nostaa säkin ja lähtee kantamaan muovisäkkiä kohti Flottbergsbron siltaa. 
Sielläkään ei näkynyt ristin sieluakaan, niinpä hän kaatoi sillalta säkin sisällön jokeen. Kuului vain 
molskahdus, kun pojan ruumis upposi veteen. Jorren katsoi hetkisen, että nouseeko ruumis pintaan. 
Sillalta katsottuna näyttää siltä, että virta lähti kuljettamaan ruumista kohti etelää. Jorren huokasi 
helpotuksesta; nyt minulla on vain yksi lapsi, pitänee tehdä Jimpan tilalle uusi ja toivoa, että siitä tulisi 
rauhallisempi, ajatteli hän samalla, kun käveli kohti autoa, joka on merkkiä Volkswagen XP. Hyvin 
vahva moottori, joka jaksaa vetää keskikokoista asuntovaunua, ajatteli Jorren samalla, kun lähti 



ajamaan kohti kotia. Hän sepitti itselleen, että Jimppa olisi kadonnut, ilmeisesti lähtenyt harhailemaan 
jonnekin. Tämän hän aikoo syöttää vaimolle, nuorimmaiselle sekä sukulaisille. Hän päätti pitää 
omatuntonsa aisoissa; parempi näin, ettei vajaaälyisen villin pojan tarvitse kärsiä, ajatteli Jorren. 
Häntä hieman kiihotti poikansa kohtalo niin, että kotona telkkaria katsoessa koko ajan mulkku oli 
pystyssä. Nuorimmainen yhä nukkui tietämättömänä isoveljen kohtalosta.  
Jorren tarkisti eteisen seinän, ettei näkyisi veritahroja. Pieni punainen läikkä näkyi, jonka hän pyyhki 
pois. Kylpyammeenkin hän puhdisti niin puhtaaksi, ettei puhtaammaksi voi tulla.  
Sitten hän meni takaisin olohuoneeseen katsomaan iänikuista afrikkalaista leffahapatusta.  
 
 
Kello 12 yöllä Erika tuli väsyneenä töistä kotiin. Hän tiedusteli mieheltään, että miten täällä on jakseltu. 
Jorren sepitti, että Jimppa on kadonnut. Hän kertoi, että aikaisemmin illalla Jansku oli antanut pojalle 
lähdöt, kun tämä oli kopauttanut jotain autoa rautapultilla. Jonkin aikaa kotona oltuaan poika tahtoi 
ulos, niinpä päästin hänet joksikin aikaa. Vieläkään se ei ole tullut kotiin, sanoi Jorren. Erikaa alkoi 
huolettaa: ”soitetaanko poliisille?”, johon Jorren: ”Soitetaan sitten aamulla, ehkä se on mennyt yöksi 
jollekin leikkikentälle ja piiloutunut leikkikoppiin niin, ettei sitä löytyisi pimeässä.” haukotteli Jorren.  
”Juu, soitetaan poliisille huomenna, minä ainakin olen Lopen uupunut.”, vastasi Erika. 
 
Jorren sammutti television ja meni iltapesulle kylpyhuoneeseen. Erika pesi purukalunsa 
pikkuvessassa.  
Jorren nukkui hyvin, vaikka oli tuottanut poikansa kuoleman ja sitten vielä varmistanut. Hän päätti 
ajatella tekoaan eutanasiana. Hän myös alkoi valmistella sopivaa selitystä, kun ruumis aikanaan 
löytyisi joesta. Toivottavasti ajelehtisi mahdollisimman kauas ennen kuin löytyisi, ajatteli Jorren. 
 
Aamulla olisi Jorrenin aamuvuoro mutta hän soitti työpaikalle, että poika on kadonnut. Sitten soitti 
poliisille ja etsintäkuulutti. Hän teki kaikkensa, jotta kuulostaisi järkyttyneeltä ja surulliselta. Onneksi 
Länsi-Götanmaan poliisi osaa hyvää englantia, sillä sehän on federaation pääkieli. 
 
Poliisi ei löytänyt jälkeäkään kadonneesta kahdeksanvuotiaasta. Ehkä joku pedofiili olisi kaapannut 
pojan, sanoi Erika.  
Jampalle kerrottiin, että isoveli on yksinkertaisesti kadonnut. Jorrenin onneksi tämä ei tullut ajatelleeksi 
eilistä itkua, sillä isoveli usein tapasi harrastaa poraamista.  
 
Erikalle oli raskainta, kun saa elää epätietoisuudessa. Jorren tekee kaikkensa, jotta näyttäisi 
järkyttyneeltä.  
 
Poliisi esitti lukemattomia kysymyksiä kadonneesta pojasta ja pyysivät tuoreinta valokuvaa tai 
videofilmausta. Sellaisia on runsaasti perheen videosivustolla.  
 
Poliisi ei hoksaa heti alkaa tutkimaan Göta jokea, kun joenrantaan on sen verran pitkästi, ettei 
pikkupoika noin vain sinne kävelisi.  
 
Eräänä syyspäivänä, kun Erika vaihtaa petivaatteita hänen ja ukon parisänkyyn, niin silloin Jamppa 
huomaa punaisen kondomipakkauksen. Luonnollisesti noin kolmivuotias poika ei vielä tiedä mistä on 
kysymys. Hän yrittää ottaa pakkauksen mutta äiti näpäyttää sormille: ”Se on aikuisten juttu!” ja ottaa 
kondomipakkauksen ja laittaa makuuhuoneen komeron päälle.  
 
Erika alkaa pikkuhiljaa toipua ja menettää toivonsa, että Jimppa olisi hengissä. Hän aikoo joku päivä 
ottaa miehensä kanssa esille, jos he tekisivät uuden lapsen, uuden Jimpan.  
 
Erikan vanhemmat, Danny ja Ilmatar huolestuivat tyttären pojan katoamisesta.  
 
Jimmelille ja Elinalle on suuri järkytys, kun suvun vanhin lapsi katosi jäljettömiin. Jimmeli on varma, 
että joku samperin namusetä on vienyt pikku Jimpan ja on uhannut kuristaa mulkeron. He eivät osaa 
aavistaakaan, että oma poika tappoi poikansa. Heillekin työläintä on epätietoisuus, että onko Jimppa 
elossa. Jimmelillä on sellainen aavistus, ettei pojanpoikaa enää ole olemassa, niinpä hän nimesi 
huvijahtinsa Jet Jimpaksi.  
 
Veneessä on katamaraaneista tuttu vesisuihkumoottori, joka on suureksi osaksi sähkökäyttöinen. 



Keula- ja peräosassa on hytti. Keskellä on ohjaus- ja navigointilaitteet.  
 
Parin viikon kuluttua Intaganin rannasta löytyy pahoin turvonnut pikkupojan ruumis. Löytäjä on Agne 
Andersson, joka koirakävelyllä huomaa joen rantavedessä lapsen ruumiin kellumassa. Hänelle tuli 
ensimmäisenä ajatus, että lapsi asuisi jossain päin Intagania ja olisi mennyt leikkimään joenrantaan.  
Agne soittaa poliisille, joka on nopeasti paikalla, sillä Intaganissa on korttelipoliisiasema.  
 
Poliisi toteaa pojan kuolleeksi ja kutsuu paikalle ruumisauton, joka kuljettaa turvonneen kalmon 
Brålandan sairaalan oikeuslääketieteelliselle obduktio-osastolle. 
Obduktioteknikot toteavat lapsen kuolleen ulkoiseen väkivaltaan. Ilmeisesti on paiskautunut tai 
pudonnut jotain kovaa vasten.  
Sitten havaitaan lapsen uniikit sukupuolielimet; pippelin lisäksi pimppi. Tietokannoista ilmenee tieto, 
että Jimppa Borgebergillä on tällaiset sukupuolielimet ja pojan ikä täsmää hyvin potilastietokannan 
tietoihin. Myös DNA täsmää täydellisesti. Tätä nykyään lapsen syntyessä otetaan DNA-näyte, joka 
arkistoidaan potilaskertomukseen, jotta henkilöllisyyden tunnistaminen olisi helpompaa. Jokaisesta 
nykyihmisestä on DNA-näytteet heidän potilastietokannoissansa.  
 
Poliisi ottaa yhteyttä Jimppa-vainaan vanhempiin. Kuten tavallisesti puhelimeen vastaa Jorren, kun 
tämä osaa hieman paremmin skandinaviaa. Erika ei halua änkyttää kainuulaisella korostuksella 
viranomaisten kanssa. Jorren kehottaa puhua englanniksi, kun osaa sitä paremmin. 
 
Jorrenin jalkoja alkaa vapisuttaa, kun kuulee pojan ruumiin löytyneen. Hän ei tullut ajatelleeksi, että 
ruumiin löytyessä henkilöllisyys paljastuu kädenkäänteessä.  
”En tiedä kuinka poika on joutunut jokeen...” änkyttää Jorren. Poliisi sanoo, että kohta he tulevat 
kotikäynnille. Jorrenilla ei ole mitään sitä vastaan. Jos kieltäytyisi, niin se herättäisi epäillystä.  
 
Tunnin kuluttua kaljupäinen rikostutkija Jesse-Olof Höög tulee Jorrenin ja Erikan luokse. Hän kehottaa 
nuorimmaista mennä leikkihuoneeseen, ettei järkyttyisi ruumiskeskustelusta.  
Rikostutkija kertoo, että Jimpan kehossa on paljon ulkoiseen väkivaltaan liittyviä ruhjeita, ihan kuin 
olisi pudonnut lujaa johonkin kovaan materiaaliin sekä vanhoja viiltelyn jälkiä.  
Jorrenia vapisuttaa eikä tiedä mitä sanoa. Hän ei uskalla tunnustaa, kun silloin olisi linnareissu edessä 
ja todennäköisesti vaimo vaatisi avioeroa. Hän änkyttää: ”Uh, mitähän on mahtanut sattua? Ilmeisesti 
joku ongelmanuori tai pedofiili on pahoinpidellyt pojan… Ottakaa se hullu kiinni!”, johon Höög: ”Se 
hullu, mistä tiedät, että kyseessä on yksi henkilö?”, johon Jorren: ”Ööh, en tiedä, ehkä on kokonainen 
jengi, mistä minä tietäisin.” Höög katsoo Jorrenia suoraan silmiin tarkkaillen miehen reaktioita ja 
toteaa: ”En minäkään, joku tai jotkut ovat pahoinpidelleet poikanne.”  
 
Poliisi teki pienimuotoisen kotitarkastuksen ja huomasi eteisen palohormin. Tästä hän ei vielä 
maininnut mitään, vaan aikoo jatkaa ruumiin tutkimuksia. Vielä hän ei epäile ketään mutta perheenisä 
vaikuttaa liian stressaantuneelta.  
 
Poliisin lähdettyä Jorren lohdutti aivan shokissa olevaa itkevää vaimoaan. Hän lupasi tehdä uuden 
lapsen, johon Erika: ”Mutta kun Jimppa oli uniikki… ei häntä pysty korvata uudella lapsella…”, johon 
Jorren: ”Niin ei mutta yritetään ajatella niin, että pojalla oli jonkinlainen aivovaurio ja ehkä näin 
parempi, jotta tämä pääsi kärsimyksistään… totta kai tämä on kauheaa mutta elämä jatkuu… tule 
makuuhuoneeseen tekemään uusi Jimppa!”  
Erika kuivasi silmänsä ja meni miehensä perässä makuuhuoneeseen, joka on poikien makuuhuoneen 
oikealla puolella, vastapäätä Masan huonetta. Erika ajatteli haikeasti, ettei poikien makuuhuonetta 
enää pysty kutsua monikossa vaan pojan makkarina.  
 
Perässä Erika lukitsi makuuhuoneenoven ja sitten riisuutui ilkosilleen miehen perässä. Sitten alkoi 
lemmenleikki keskellä suurta surua.  
 
Nussiessaan Jorren ajatteli itse mielessään; tulisinkohan itse raskaaksi, jos onnistuisin laittaa pippelin 
aukkooni. Se olisi vaikeaa, kun mulkku on aivan liian lyhyt. Ehkä voisin joskus kiinnittää letkun pätkän 
kullin päähän ja sitten laittaa toisen pään omaan pilluuni, ajatteli Jorren samalla, kun keikkui vaimonsa 
päällä. Hän ajatteli, että onneksi myös Jampalla on kahdet sukupuolielimet, ehkä hän sitten isona 
poikana onnistuisi siittää itsensä, ajatteli hän. 
 
Samoihin aikoihin Sepolle ja Annulle syntyi tyttö, joka kastettiin Ronnaksi. Jo seuraavana vuonna 



heille syntyi Nakke-poika. Kului taas vuosi ja heille syntyi toinen tyttö, joka ristittiin Anneliksi.  
Kaikilla kolmella lapsella on normaalit sukupuolielimet.  
 
Yhä lapset kastetaan kristillisin menoin. Kristinusko on säilynyt lähes muuttumattomana näihin päiviin 
asti. Uskonto on pysynyt perinteenä; edes joku asia halutaan säilyttää ennallaan.  
 
Ronnan synnyttyä Seppo ja Annu muuttivat ensimmäiseen yhteiseen asuntoon. Näihin päiviin saakka 
he ovat asuneet Sepon lapsuuskodin vinttihuoneistossa Kajaanin Katiskan kaupunginosassa. josta on 
tullut valtava omakotialue. Alueen läpi menee Kaaritie. Lipastin perheen kaksikerroksinen omakotitalo 
sijaitsee numerossa yksi. Nyt ikääntyneet Danny ja Ilmatar päättivät myydä talon ja muuttaa 
asumisoikeusasuntoon Kajaanin keskustassa.  
Vanhan kaupungintalon paikalla on korkea Kajaani Tower tornitalo, jonne Danny ja Ilmatar muuttivat.  
Asunto on kaksio eli sopiva eläkeläispariskunnalle. Asunto on toisessa kerroksessa ja ikkunat kolmeen 
ilmansuuntaan. Pohjoisikkunasta avautuu näkymät Kajaanin torille ja joelle.  
 
Heti kun Jampalle oli kantautunut tieto serkkutyttö Ronnasta, niin heti nimi jäi hänen mieleensä 
erikoisella tavalla. Hän alkoi ujostella serkkujensa nimiä. Jamppa on ainoa perheessä, joka helpoiten 
pääsi yli veljensä kuolemasta.   
 
Kesällä 3979 Jorren ja Erika päättivät vaihtaa maisemaa, jotta pääsisi yli lapsen menetyksestä. 
Jorrenia on alkanut omatunto vaivata, muttei uskalla siitä kenellekään kertoa. Hän pelkää kuin 
koronaa, että vaimo jättäisi hänet.  
Jorrenilla on ollut mielessä antautua poliisille mutta silloinhan olisi myös avioeron vaara. Hän on myös 
pohtinut itsetuhoisia ajatuksia, muttei kuitenkaan halua päättää elämäänsä oman käden kautta, kun 
kuitenkin elämä on hänelle hyvin arvokas. Ehkä sittenkin antautuminen olisi viisainta, jotta voisi 
sovittaa hirmutekoni, vatuloi Jorren. Hän on monesti itse mielessään pohtinut avioeroa, jos vaimo 
haluaisi ottaa eron, niin silloin itse yrittäisi siittää itsensä letkun pätkällä, kuten hän usein pohtii.  
Hän aikoo yrittää uudessa ympäristössä, jos onnistuisi aloittaa perheensä kanssa uuden elämän 
tulevan uuden Jimpan kanssa. Hän rakastaa intohimoisesti vaimoaan.  
 
Erika on raskaana ja synnytyksen on laskettu alkavan joskus syyskuussa. Se olisi sopiva 
syntymäkuukausi uudelle Jimpalle, kun myös vanha Jimppa oli syntynyt samassa kuussa. He pohtivat, 
että minne muuttaisi. Ehkä Suomi olisi hyvä paikka, jotta Kajaaniin olisi lyhyempi matka, pohtii Erika ja 
Jorren samalla, kun katsovat netistä Etelä-Suomen kaupunkeja. Heidän katseensa osuu Uudenmaan 
kohdalle. Uusimaa, uusi elämä, uusi alku, sanoo Jorren ja halaa hellästi vaimoaan. 
 
Myös Uusimaa on saanut autonomian. Uudenmaan presidenttinä on pörrötukkainen Olli Palmu. 
Suomen, Skandinavian sekä monen muunkin osavaltion alueet vaativat ja myös saavat lisää 
itsemääräämisoikeuksia, jopa osavaltiot eli kansallisvaltioiden taru alkaa olla lopussa. Federaatio on 
yhä voimissaan. Liittovaltio saanee pienempiä osavaltioita.  
 
Pitkän pohdinnan jälkeen Jorren ja Erika päättivät muuttaa itähelsinkiläiseen Porvooseen, joka on 
aikoja sitten fuusioitunut Helsinkiin.  
 
He päättivät muuttaa vastavalmistuneelle Vipamäen kerrostalolähiöön, joka sijaitsee Porvoon 
länsipuolella, kivenheiton päässä Eestinmäeltä.  
 
Jorren sai töitä Porvoon Taidetehtaalta, jossa valmennetaan tulevia laulajia. Siellä kolme tähtituomaria 
istuu selin lavalle ja kääntyvät, jos laulu miellyttäisi.  
Jorrenin työtehtäviin kuuluu ottaa laulajakokelaat vastaan ja luotsata heidät jonoon. Jokainen 
vuorollaan saa valita kappaleen, jonka osaavat parhaiden laulaa. Musiikki tulee suurista 
tekoälysoittimista.  
 
Erika ei saanut töitä. Hänen pitää kerran kuussa käydä Eurometalin ammattiliitossa, jotta saisi 
työttömyyskorvausta.  
 
Tvåstadin poliisilaitoksen kriminaaliosastolla Jesse-Olof Höög ihmettelee Jorrenin perheen yhtäkkistä 
muuttointoa. Totta kai hän kokeneena rikospoliisina ymmärtää, että lapsen menetyksen takia haluttaa 
vaihtaa maisemaa mutta jokin pieni seikka ei oikein miehessä täsmää. Hän on myös saanut tietää, 
että hänen vaimonsa on raskaana. Hän ilmoitti suur-Helsingin poliisille, jotta pitäisivät Borgebergin 



perhettä silmällä. Jorren ei varsinaisesti ole epäiltynä poikansa kuolemasta, mutta Jesse-Olof on 
huomannut miehessä jotain, joka ei täsmää. Hän on nähnyt erilaisia ihmistyyppejä sekä paljon 
järkyttyneitä vastaavista tapauksista.  
 
Jamppa aloitti Vipamäen päiväkerhossa. Hän on paljon rauhallisempi kuin isovelivainaa. Kyllä hänkin 
on tehnyt sitä ja tätä, muttei läheskään yhtä paljon kolttosia kuin Jimppa.  
Päiväkerho sijaitsee ostoskeskuksen yläkerrassa. Nelivuotiaiden osasto on nimeltä Herring, josta 
Jamppa on vitsaillut, että tuleeko hänestä isona silli. 
 
 
 
Erika sai tietää, että syksyllä syntyvä lapsi on poika. Hän ja Jorren rukoilevat oikein urakalla, jotta 
lapsesta tulisi rauhallinen. Erika lisää rukouksiin, että Jimpan tappaja jäisi kiinni. Silloin Jorren 
stressaantuu, muttei luonnollisesti uskalla sitä myöntää.  
 
Porvoossa he eivät tunne ketään. Sunnuntaisin he tapaavat ajella ympäriinsä. He käyvät usein 
Keravalla, joka on osa Pohjois-Helsinkiä. Keravan uudessa keskustassa on valtava Tegelmarket, josta 
joka kerta Jampalle ostetaan paljon leikkikaluja. Eräänä päivänä hän sai radio-ohjattavan jyrän. 
Kotirapussa hän hoki jyrää, kun autossa oli isältään kuullut, että samassa rapussa asuvan 
kiinteistönhoitajan sukunimi on kuin onkin Jyrä. Tietenkään pikkupoika ei malttanut olla hokematta 
leikkikalunsa nimeä rapussa, jossa oli siivoamassa kiinteistönhoitajan vaimo, Erja. Erjaa nauratti 
makeasti, kun pikkunapero piteli kädessään jyrää.    
 
Kun tuli ensimmäiset liukkaat kelit, niin eräänä sunnuntaina Jamppa liukastui kotitalon edustalla, kun 
oltiin menossa pysäköintipaikalle. Hän käveli kävelykäytävää pitkin, kun yhtäkkiä liukas jää vei jalat 
alta ja pää sattui kesällä asfaltoituun sileään käytävään. Onneksi hänellä oli pehmeä pipo, joka suojasi 
päätä mutta silti pää tuntui kummalliselta. Loppupäivän hän lepäili sohvalla. Seuraavana päivänä 
pääkoppa oli huippukunnossa.  
 
Samana iltana, kun Jamppa lepäili sohvalla, niin tuli kylään Jorrenin työkaveri Lassi Bluerama 
Mellivuori thaimaalaisen vaimonsa kanssa. Vaimon hän oli tavannut modernissa Super-Tinderissä.  
Deittisivusto on vanha kunnon Tinder mutta sitä on modernisoitu niin, että tekoäly auttaa sen jäseniä 
yhteen ja sitten lähettää jommallekummalle lentolipun. Lassi ei päässyt työkiireittensä takia 
Thaimaahan niinpä Suihing sai Super-Tinderiltä lentoliput Helsinki-Vantaalle.  
 
Muutaman kerran Erikan sisko, Armi tulee lapsiensa kanssa kylään nyt, kun Borgebergit asuvat 
lähempänä. Armi ja Hessu ovat äskettäin eronneet, kun ukko alkoi kiistellä Jimpan kuolemasta. Hän 
oli töksäyttänyt, että oli parempi antaa levottoman pennun kuolla, ettei tästä olisi enää harmia. 
Tällaista Armi ei sulattanut ja potkaisi ukon ulos asunnostaan. Lapset, Sepi ja Gea saavat totta kai 
käydä isänsä luona, jos haluavat. Hessu häpesi sopimatonta töksäytystään ja muutti Turkuun, ettei 
enää näkisi entistä akkaansa. Turussa hän tapasi uuden naisen, jonka kanssa perusti perheen.  
Sepi ja Gea halusivat asua äitinsä luona Saint Michelissä, kun siellä asuu kaikki kaverit.  
 
Armi tapaa tulla kylään junalla. Erika ja Jorren hakevat hänet Keravan matkakeskukselta, kun 
Porvooseen ei ole suoria junayhteyksiä Saint Michelistä.  
Eräänä päivänä, kun Armi lapsineen oli tullut Borgebergien autoon, niin silloin Jamppa kehui kaaraa 
erinomaiseksi. Ei aikaakaan, kun jarrupoljin irtosi. Ilmeisesti Jorren oli sitä painanut liian rajusti. Hän 
joutui jarruttaa käsijarrulla. He pääsivät turvallisesti Vipamäelle. Seuraavana päivänä Jorren vei auton 
korjaamolle. Silloin Erikan vauvamaha oli jo valtava. Armi sanoi, ettei lasta kannata kastaa kuolleen 
pojan kaimaksi, kun silloin koko ajan olisi Jimppa mielessä. Erika on samaa mieltä ja aikoo miettiä 
uutta nimeä.  
 
20 Septemperiä alkoi synnytys. Jorren kiidätti vaimonsa Porvoon sairaalan synnytysosastolle. Erika oli 
innoissaan, kun samana päivänä on hänen syntymäpäivänsä. Seuraavana päivänä on Jimppa-
vainaan synttärit. Onneksi lapsi ei syntynyt silloin, päivitteli Erika. Jorren olisi toivonut lapsen syntyvän 
Jimpan syntymäpäivänä, jotta voisi yrittää unohtaa Jimpan. Tätä hän ei tietenkään sano ääneen.  
Nyt äidillä ja pojalla on yhteinen syntymäpäivä.  
 
Myös tällä lapsella on molempien sukupuolien elimet. Jorren ja Erika pohtivat, että mikä kumma 
geenivirhe heillä mahtaa olla. Lapsi kastettiin Jere Jim Borgebergiksi. Lapsesta tuli melkein Jimpan 



kaima.  
 
Samaan aikaan Tvåstadin poliisitalolla rikostutkija Höög saa selville, että pikku Jimppa on 
todennäköisesti paiskattu jotain kovaa vasten. Hän muisti Slättbergsvägen 13:n palomuurin ja kävi 
asunnossa tutustumassa eteisen seinään. Nyt asunnossa on uusi asukas, jolle hän joutui selittää 
erään jutun selvityksen eikä asunnon omistajaa epäillä mistään.  
Jesse-Olof tutki eteisen paloseinää ja huomasi keskellä pienoisen kuluman, tismalleen 
samankokoinen kuin pikkupojan kallo. Hän otti mitat ja kuvasi 3d-kameralla seinää, jotta voisi luota 
rekonstruktion. Hän alkaa olla melko varma, että Jimpan isällä on sormensa pelissä mutta vielä 
todisteet puuttuvat.  
 
 
 
Viikkoa ennen joulua Borgebergit voittivat paikallislukulaitelehti Uusimaan arpajaisista joulukinkun. 
Aatonaattona Jorren kävi ostamassa joulukuusen. Ei ollut paljon valinnan varaa: Parhain kuusi oli 
laiha kuusen ranki, jonka hän osti, kun ei kehdannut mennä metsään kuusi varkaisiin. Vaimo ei tykkää 
muovikuusesta. 
 
Jouluaattona Turku julistaa yhä joulurauhan. Joulu perinteet ovat säilyneet lähes ennallaan.  
Illalla tuli joulupukki, joka oli Jorrenin pomo, Ollie Lintusaari. Jamppa sai runsaasti joululahjoja, kuten 
muun muassa radio-ohjattavan lentokoneen, jota hän lennätteli sisällä. Lamput olivat vaarassa, kun 
lennokki kaarteli sen ympärillä.  
 
Uudenvuoden jälkeen perhe alkoi suunnitella muuttoa takaisin Skandinaviaan. Erika huomasi netistä, 
että Södertäljessä Astra-Leiraksen rokotetehdas etsii työvoimaa. Erikaa alkoi kiehtoa 
rokotekoneteknikon työ ja alkoi suostutella aviomiestään muuttaa tähän rinkeleiden luvattuun 
kaupunkiin. Jorren katsoi netistä, jos kaupungissa olisi hyviä työpaikkoja. Hotel Nina hakee 
reseptionistin virkaa. He päättivät käydä paikan päällä katsomassa työpaikkoja.  
Loppiaisten jälkeen he menivät uusimmalla Hyperloop Diana2:lla, sillä Hyperloop putkiloon on lisätty 
uusia kapseleita.  
 
Vantaan AP Cityssä Hyperloopiin jonottaessa Jamppa huomasi, että Hyperloop terminaalin 
punavalkoista pönttömäistä savupiippua hitsattiin.  
 
Noin 28 minuutin kuluttua Hyperloop Diana2 saapui Tukholman Nina Cityyn. Jorren ei uskalla ajaa 
Tukholman liikenteessä, niinpä Erika tarttui ohjaksiin. Hän kytki tottuneesti autopoliton päälle, jolloin 
auto lähti kiitämään pitkin E20-E4 moottoritietä kohti Södertäljeä.  
Noin tunnin kuluttua he saapuivat perille Astra-Leiraksen pilvenpiirtäjän edustalle. Jorren odotti lapsien 
kanssa autossa. Onneksi nykyautoissa on lämmitys, vaikka koneisto on sammuksissa. Koneistoa ei 
enää kutsuta moottoriksi, sillä autojen koneisto muistuttaa tietokoneen komponentteja eikä autoissa 
enää ole montaa liikkuvaa osaa paitsi renkaat, ratti sekä osittain jarru.   
 
Tunnin kuluttua Erika juoksi pomppien autoon ja teki perheenjäsenille yläfemmat: ”Sain rokotekoneen 
operaattorinviran!”. Sitten mentiin ikivanhaan kerrostalolähiöön nimeltä Ronna, jossa sijaitsee Jorrenin 
tuleva työpaikka.  
Hotel Nina sijaitsee keskellä Ronnaa, muinaisen ostoskeskuksen paikalla. Katutasossa on 
miehittämätön ruokakauppa Nöpö Market, jonka nimelle Jorren nauroi katketakseen: ”Mikä helevetti 
on Nöpö?”, johon Erika: ”No, näyttää olevan tommonen kauppa…”  
Sitten Jorren meni hotellin reseptioon ottamaan selvää työajoista sekä palkkausasioista. Hän sai 
reseptioteknikon viran. Sitten lähdettiin kotiin pakkaamaan.  
 
Hyperloopin terminaalissa Jamppa pelasi formulapeliä. Ympärillä romaninuoriso ihasteli hänen 
pelitaitojansa: ”Hai, jäbällä on maagiset näpit!” ja samalla nostelivat jalkojaan korkealle ilmaan hokien: 
”Miekin tuun kattoon!” 
Erika vähän matkan päässä tarkkaili, ettei romaniraklot tekisi pahaa pojalle ja samalla ajatteli itse 
mielessään, että millainen pelimies olisi Jimpasta tullut, jos olisi saanut elää. Sitten hänelle tuli 
ajatuksen tynkä; kukahan on tappanut pojan, ei kai vain ukkoni, ajatteli Erika. Hänellä on sellainen 
aavistus, että ukolla olisi palannut käämit ja kovakouraisesti tuottanut pojan kuoleman ja sitten 
tumpannut tämän jokeen. Erika on monesti nähnyt ukkonsa kovakouraisuuden ja kiivaan 
temperamentin.  



 
Januarin puolivälissä he muuttivat Södertäljeen. Erika uhkasi käyttää Porvoota kirosanana, kun täällä 
ei saanut töitä. Jorren sai työpaikaltaan Porvoon Taidetehtaan historiikkilukulaitteen, johon vaimo 
uhkasi pyyhkiä perseensä, vaikkei lukulaitteissa ole Serlan pehmoa.  
 
He tilasivat viininpunaisen muuttoauton, jonka kuljettajalla oli yllään oranssinen tekoturkki, jota 
Jamppa kovasti ihasteli.  


