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Omakohtaisia kokemuksia kehitysyhteistyöprojektista Tansaniasta 1976 - 1978
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1. Haastattelu

Opettajan työhuoneen puhelin soi.
- Opettajaopisto, Mäkinen
- Minä vaan kotoa. …- Soittelen heti, kun sulle tuli kirje Ulkoministeriön kehitysyhteistyöosastolta... Avaanko?
- Ihanko totta, avaa ihmeessä! ... Jokohan vihdoinkin tärppäisä?
- Virallisen näköinen paperi, ... Jarkko Mäkinen Kaaritie 12 A 9, Hämeenlinna, ... Kutsumme teidät
haastatteluun … Ulkoministeriön kehitysyhteistyöosastolle, Pitkänsillanranta 3, keskiviikkona
12.04.1976 klo 14 ... koskien hakemianne asiantuntijatehtäviä pohjoismaisessa Mbeya-projektissa
Tansaniassa. Haastattelussa, joka tapahtuu englanniksi, on mukana myös Mbeya-projektin tansanialainen johtaja, professori J.M. Mazengo. ..... Pyydämme varmistamaan tulonne puhelimitse allekirjoittaneelle.... Ulkoministeriön kehitysyhteistyöosasto.... David Johansson.... ja puhelinnumero.
- Voi hitto! Tämähän on jo ihan lupaava yllätys. … Kuule Rauni, mä tulen tunnin päästä käymään
kotona. Täytyy seurata yks’ oppilaan harjoitustunti ja sitten on sapuskatauko. Ai hitto, jos tärppäisi! ... Laita jotain puraistavaa. Tulen tunnin päästä... noin varttia vaille 12. Mutta nyt on mentävä tunnille, olen jo myöhässä... hei!
Jarkko kiirehtii hieman myöhässä luokkahuoneeseen, jossa muut jo odottelevat.
- Anteeksi muutaman minuutin myöhästyminen. Oli erittäin tärkeä puhelu. – Aloitellaan, Jukka!
Opettajakokelaan harjoitustunnin seuraaminen tuottaa vaikeuksia. Ajatukset liitelevät ajoittain jossakin aivan muualla. Jarkko merkitsee havaintojaan tunnin kulusta paperille. Aika tuntuu kuluvan
hitaasti. Jarkko vilkuilee kelloaan tämän tästä. Vihdoin oppitunti on lopussa.
- No niin, sanoo Jarkko tuntia seuranneille opettajakokelaille. - Pidetäänpä nyt sellainen reilunpuoleinen ruokailutauko ja kokoonnutaan tähän autoluokkaan kello 12.30 pitämään kritiikkiä tästä
Jukan pitämästä tunnista.
Hetken kuluttua Jarkko kaartaa isolla puolivalmiilla matkailuautollaan pihaan. Pian kotiovi kolahtaa
ja Jarkko tupsahtaa hiukan hengästyneenä sisään.
- Heippa, kulta! Kylläpä tuntui pitkältä tuo tunti.
- Se kirje on siinä pöydällä, huutaa Rauni-vaimo keittiöstä .
Jarkko tutkii hetken kirjettä ja tulee keittiöön.
- Kyllä tämä näyttää nyt ihan hyvältä, kun näin pitkälle jo päästään. Onhan noita hakemuksia kirjoiteltu ja lähetelty melkoisesti useamman vuoden aikana erilaisiin asiantuntijatehtäviin ja aina
ilman tulosta. - Kyllä tässä näyttäisi olevan mahdollisuuksia, … Mutta saapas nyt nähdä, miten
tämä jatkuu.
- Paistoin silakkafileitä ja tein perunamuusia. Istuhan jo syömään, että ehdit taas koululle. Eihän
tässä kai nyt muuta voida tehdä kuin odotella.
- Annoin pojille varttitunnin pitempään taukoa. Ei tässä kai mitään hoppua ole. ... Ai, jos tästä nyt
tulee totta, niin....
Siinä Hesarin ilmoituksessahan oli haettavana kolme eri hommaa. Ja minä
hain niitä kaikkia. Opettajan hommiahan ne olivat kaikki ja ... onhan tuota kokemustakin jo kertynyt aika monta vuotta ... ja onhan se monipuolistakin. … Ja eiköhän tuolla kielitaidollakin jotenkuten selviä. - Jaa-a, mitenkähän ...
- Syö, syö, ruoka jäähtyy! Tuumitaan illalla lisää, hoputtelee Rauni. - Mihin aikaan tulet tänään?
- Ai hitto, meillä on tänään vielä johtokunnan kokouskin kello 16, eikä tiedä taas kuinka paljon
sillä Markuksella on asiaa. Kyllä siinä varmaan pari tuntia menee, arvelee Jarkko.
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- No, minä käyn sitten lasten kanssa kaupassa, kunhan Mervi tulee koulusta. Mika ja Mari puuhailevat tuolla pihalla talon takana. Täytyy käydä välillä katsomassa heitäkin. … Eikös sulla ole jo kiire?
- Joo, ... on mentävä taas. ... Kuule, mä otan tämän kirjeen mukaan. ... Mä soitan seuraavalla tauolla... tai kun on saatu ton äskeisen tunnin kritiikkipalaveri pidetyksi... tolle Johanssonille, ... ja ...
hei mä soitan sulle sitten heti, kun oon ens’ soittanu UM:ään ... No ... heippa!
Ja hetken päästä isohko Hanomag-umpikuormuri jyrähtää käyntiin ja kurvaa pihasta liikenteeseen. Jarkon ajatuksissa pyörii nyt monenlaiset asiat.
- Onkohan tässä sitten taas muutto edessä ... Afrikkaan, miettii Jarkko mielessään.... Tämä auton
rakentelukin matkailuautoksi on pahasti kesken ja ... eihän tällaista rotiskoa voi mukaankaan ottaa…. Tämä opettajaopiston lehtorin hommakin oli jo hyvä juttu.... mutta ... Soitellaanpas nyt kuitenkin ensin UM:ään, ... kunhan tuo kritiikkipalaveri... - - No tässähän sitä jo taas ollaankin koulun
pihalla.
Jarkko vilkaisee kelloaan ja menee suoraan luokkahuoneeseen.
- Sitten taas pojat jatketaan, aloittelee Jarkko. ... - Ja ... Pakarisen Jukka piti harjoitustunnin ... ja
aiheena oli ...sytytyksen perusajoitus. Mitäs mieltä olette tunnista? ...- Ja Mikolla on ensimmäinen
puheenvuoro, sinähän olit opponentti.
- Kyllä se minun mielestäni meni aika hyvin nuottien mukaan, aloittelee Mikko. - Olis’ tuo alkujohdatus saanut olla ehkä vähän räväkämpi. .. Tuntui Jukan äänessä vähän jännityksen värinää. Oppilailta olis’ ehkä saanut kysellä vieläkin enemmän. Tuo porukkahan tuntuu olevan aika terävää sakkia... Niiltähän tulee aktiivisesti vastauksiakin. Kokonaisuutena se oli kyllä mielestäni ihan hyvä
tunti... ja tavoite varmaankin saavutettiin.
- Kiitos Mikko. Sitten keskustelua ... muiden mielipiteitä.
Harjoitustunnin kritiikki jatkuu kunnes tulee seuraava tauko. ... Jarkko kiirehtii huoneeseensa ja
pyörittelee kirjeessä olevan UM:n numeron.
- David Johanssonin puhelin, Margit Sandström .
- Jarkko Mäkinen Hämeenlinnasta, hyvää iltapäivää. … Sain juuri kirjeen, jossa kutsutaan sinne
haastatteluun ja tulo pyydetään varmistamaan puhelimitse.
- Hetki vain, yhdistän Johanssonille .
- Johansson .
- Jarkko Mäkinen Hämeenlinnasta, hyvää iltapäivää! Sain juuri kutsunne haastatteluun ... koskien
hakemustani Tansaniaan. ... Ja varmistaisin nyt tuloni heti tuoreeltaan.
- Pieni hetki vain, ... etsin teidän paperinne tuosta pöydältä. ... Mäkinen Jarkko Tapio ... niin ... Te
olette hakeneet kaikkia kolmea maatalouskonehuollon kouluttajan tehtävää... ja kokemusta teillä
näyttää olevan jo mukavasti ja varsin monipuolistakin. Kyllä te olette mielestäni sopiva henkilö
näihin ... ja ehkä muihinkin tehtäviin. ... Lopullisen valinnan teemme yhdessä projektin tansanialaisten johtajien kanssa tuon haastattelun jälkeen. - Sopiiko teille haastattelu ensi keskiviikkona ...
iltapäivällä ...kello ... 14.15 ?
- Kyllä kiitos, sopii oikein hyvin.
- No, sitten ... keskiviikkona kello 14.15. ... Keskustellaan silloin lisää ... noin puoli tuntia, Tervetuloa ... näkemiin.
- Kiitos, näkemiin.
Vaikutti aivan mukavalta tyypiltä, tuumii Jarkko mielessään.. ... ”sopiva henkilö näihin ja ehkä muihinkin tehtäviin”, hän sanoi. Mitähän nuo muut tehtävät olisivat? tuumailee Jarkko. … Mutta soitetaanpa vielä Raunille.
- Rauni Mäkinen.
- No minä taas, heippa! Mä juttelin sen Johanssonin kanssa... Ihan kivan tuntuinen tyyppi... ja
katseli mun papereita ... ja piti minua niiden perusteella sopivana hakemiini tehtäviin... ja ehkä
muihinkin. - Tätä ”muihinkin” en oikein ymmärrä, mutta... niin hän sanoi. - Ja lopullinen valinta
tehdään haastattelun jälkeen yhdessä tansanialaisten kanssa. Täytyy jutella jo Markuksen kanssa,
että saan ainakin sen iltapäivän vapaaksi.
- Hienoa, ai kun kiva! Kuule, mä olin juuri lähdössä Mikan ja Marin kanssa Merviä vastaan tuohon
koululle. Käydään sitten ruokakaupassa samalla. ...
- Nyt on kello taas niin paljon, että .... hitto ... olen taas myöhässä. Jutellaan illalla lisää, Hei!
- No hei!
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Jarkon on taas kiirehdittävä luokkaan. Päivän ohjelma jatkuu. Ennen johtokunnan kokousta Jarkko
ehtii jututtamaan vielä opiston rehtoria, joka tulee käytävällä vastaan.
- Hei Markus, mulla olis’ vähän asiaa.
- No, mennäänpä tuohon minun huoneeseen, vastaa rehtori, avaa oven ja kehottaa Jarkkoa istumaan.
- Täytyy kertoa sinulle nyt yks’ asia. Olen hakenut muutamaa kehitysyhteistyöhommaa Pohjoismaiden maatalousprojektissa Tansaniassa ja nyt tuli tuolta UM:ltä kutsu haastatteluun ... ens’
keskiviikkona... Helsingissä.. - Voisikohan sitä iltapäivää järjestää jotenkin vapaaksi?. Siinä olis’
noita näytetunteja ja niiden arviointeja koko keskiviikko.
- Vai sellaisia suunnitelmia sinullakin on. … No, täytyyhän tuo järjestää. Otetaanpa asia esiin kohta
tuossa kokouksessa
Illan jo hämärtyessä saapuu Jarkko vihdoin kotiin.
- Heippa, kullanmurut, huutaa Jarkko astuessaan sisään
Rauni ja lapset tupsahtavat heti eteiseen., … eivät saa sanotuksi mitään.
- Onpa ollut melkoinen päivä. … Kyllä on ajatukset risteilleet laidasta laitaan ja ... kiirettä ...
- Tulehan nyt syömään ensin ja hengähdä vähän. Sitten vasta kerrot lisää. Me söimme jo, kun sinua ei kuulunut. Ei kyllä ole kuin kalakeittoa, mutta siitähän sinä tykkäät. Syö tuolla keittiössä ihan
rauhassa ja tule sitten olohuoneeseen. Me katsellaan telkkarista Bonantsaa. Laitoin saunankin
lämpiämään, kun näin sinun tulevan pihaan
- Hienoa, tuuma Jarkko ja menee keittiöön.
Hetken päästä Jarkko istahtaa olohuoneen nojatuoliin ja alkaa kertoilla.
- Niin lapset, saattaa olla, että me tässä lähiaikoina muutetaan Afrikkaan. Onko äiti jo jotain kertonut?
- Kertoi se vähän, lausahtaa Mika.
- Aika vähän, jatkaa Mervi.
- No ei se vielä ihan varmaa ole, mutta näin saattaa kyllä tapahtua. Lähiaikoina, ehkä ensi viikolla
se jo ratkeaa. En tiedä vielä itsekään kovin paljon asiasta, mutta ehkäpä ensi viikolla on tietoa meillä kaikilla enemmän. - Tansania on Afrikan etelälaidalla, lämmin ja eksoottinen maa.
- Mitä tarkoittaa eksoottinen? kysyy Mervi.
- No, siellä on hyvin lämmintä, siellä kasvaa ihan erilaisia puita kuin täällä, palmuja ja eukalyptuspuita ... ja vilisee paljon erilaisia villieläimiä, apinoita, antilooppeja, norsuja, kirahveja, seeproja ja
varmaan leijoniakin ... ja siellä asuu hyvin tummapintaisia ihmisiä, neekereitä.. - Mika, sellaisia
kuin oli se sinua ommellut lääkäri Varkauden sairaalassa. Et kyllä taida sitä muistaakaan, kun olit
silloin vasta vuoden vanha...- .No, minä kerron sen jutun joskus myöhemmin...- - Siellä puhutaan
aivan eri kieltä, swahilia ja englantiakin.
Nyt on torstai. Ensi viikon keskiviikkona lähdemme koko plutona Helsinkiin. Minut on kutsuttu
sinne keskustelemaan asioista. Keskustelutkin käydään kai kokonaan englanniksi. Tässäpä nyt on
se mitä tällä hetkellä voin kertoa.
- Hei Jarkko, nyt lähdetään saunaan, keskeyttää Rauni, ja lapset menevät nukkumaan ... katselemaan unia elefanteista ja neekereistä.
Hetken kuluttua Jarkko ja Rauni jatkavat juttelua saunan lauteilla.
- Mä juttelin jo asiasta Markukselle. Hämmästyihän se ensin vähän. Sanoi, ” Vai semmoisia suunnitelmia sinullakin on ”. … Niin, enhän minä ensimmäinen ole, joka talosta maailmalle lähtee. Matilaisen Joukohan on virkavapaalla parast’aikaa YK:n hommissa Meksikossa. Joukohan se meitä aikoinaan kehotti noita asiantuntijahommia hakemaankin silloin, kun olin itse kurssilla täällä 1970.
Oltiin koko kurssiporukka Aulangolla saunomassa, kun Jouko lauteilla jutteli meille, että hakekaa
noita YK:n työjärjestön asiantuntijatehtäviä, kellä vaan on kielitaitoa ja kiinnostusta. Itse oli silloin
just syksyllä tullut Trinidadista. - Ja sitä ennen Jouko oli ollut ainakin pari vuotta jossakin tuolla
Kauko-idässä. - Siitä astihan minä olen sitten noita ILO:n hakupapereita lähetellyt Geneveen, mutta
ei ole tärpännyt. ... Jollakin ”active rosterilla” eli jonotuslistallahan minä siellä roikun nytkin ja Jouko on niissä papereissa yhtenä referenssihenkilönä, suosittelijana. Silloin pari vuotta sitten se Nepalin homma oli aika lähellä jo, mutta jostakin syystä se koko projekti pantiinkin jäihin.
Tämä Tansanian hommahan ei ole YK:n vaan pohjoismaiden kehitysyhteistyöprojekti. Tähän on
hakijoita vain täältä pohjoismaista. Mahdollisuudet ovat kai nyt vähän paremmat ... Saapas nähdä.
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- - Tästä asiasta oli sitten juttua jo meidän kokouksessa. Mä saan koko keskiviikon vapaaksi Helsingin reissua varten. Minun hommat jaettiin ja soviteltiin muille lehtoreille.
- Lähdetäänkös me sitten kaikki Helsinkiin tolla meidän rotiskolla? kysäisee Rauni.
- Eikös lähdetä kaikki ja eihän meillä oikein muitakaan vaihtoehtoja ole. Onhan siinä jo ihan hyvät
istumapaikat kuudelle. Jääkaappi ja kaasuliesi vielä puuttuvat. Mä ehdin vielä laitella sisustusta
valmiimmaks’ ennen keskiviikkoa. Tässähän on melkein viikko aikaa. Viikonvaihteen aikana mä
saan aika paljon tehtyä.
Se haastattelu on vasta kello 14.15, mutta eiköhän me lähdetä jo hyvissä ajoin aamupäivällä.- Voidaan katsella vähän kaupunkia ja käydä tervehtimässä samalla reissulla mun vanhempiakin ...
vaikka vasta sitten sen haastattelun jälkeen.
- Eihän meitä tarvita siellä haastattelussa. ... Mitäs me tehdään se aika?
- No, tuumaillaan sitä rauhassa. Tehän voisitte vaikka tepastella sen ajan Seurasaaressa..tai, ...
kunhan nähdään millainen ilma silloin on.
- Mervin on oltava koulusta pois. ... No sehän ei kyllä ole ongelma, kun on vasta ekalla ja hyvin on
mennyt. Täytyy kai kuitenkin kertoa opettajalle, että käydään pääkaupungissa asioilla, tuumii Rauni.
- Joo, ...mutta ... heitetään nyt oikein kunnon löylyt ja käydään suihkussa ... ja ... otetaan yhdet
huurteiset lahtelaiset ... ja ... sitten voitais’ kai jatkaa juttua ... ja ... vaikka ... muutakin ... tuolla
lakanoiden välissä.
- Ei yhtään hassumpi esitys ... Heittele sitten vaan vettä kiukaalle, että päästään ... peiton alle!
Lähes viikko on sitten vierähtänyt. Jarkon työpäivät ovat olleet pääasiassa opettajakokelaiden harjoitus- ja näytetuntien seurantaa ja arviointeja. Lähes kaikki vapaa-aika on mennyt puurtamiseen
koululla auton sisustuksen rakentelun kanssa. Odotettu keskiviikkoaamu on valjennut aurinkoisena. - Aamupuurot ja -kahvit on nautittu kotona ja matka kohti Helsinkiä on alkanut.
- No, mitäs mieltä olet nyt tästä ... rotiskosta? kysyy Jarkko. - Eihän tämä hassumpi hankinta ollut, vai...?
- Kyllähän tämä ihan mukavasti kulkee ja tilaa on. Mutta mitäs me tehdään tällä, jos lähdetäänkin
maailmalle? Vai meinaatkos, että ...
- Myytävähän tämä on. Eihän tällaista rotiskoa lähdetä maailmalle rahtaamaan. - Olen sitä kyllä
miettinyt kaiken aikaa tuossa puurtamisen ohessa ja siksi olen oikeastaan puurtanutkin, että olisi
melko valmis, jos pannaan myyntiin. Eiköhän tämmöisestä projektista saa omansa pois. Tämä
ajokkihan oli aika halpa ja noihin materiaaleihinhan ei ole paljon mennyt. Työtähän tässä on ollut.
Eiköhän tästä saada jonkin verran työpalkkaakin. Katsotaan sitten. ... ja, jos tää homma nyt toteutuu, niin mehän ostetaan sinne uus’ auto verovapaasti. Matilaisen Joukohan niitä toi Suomeen auton aina joka reissultaan. Yks’ Mersu seisoi pari vuotta säilössä opiston tallissa jo silloin, kun mä
kävin ton kurssin. Niitähän pitää omistaa ja käyttää täällä vielä vuosi, vai onkohan kaksi, ennen
kuin saa myydä, eikä sitä saa edes lainata muille sinä aikana. Jos kärähtää, niin pamahtaa täydet
verot maksettavaksi eli tommosen auton hinta kasvaa noin kolminkertaiseksi. - Nyt viimeksi toi
ison Chevrolet Impalan kaikilla amerikkalaisilla mausteilla, ilmastoinnit, sähköiset ikkunat ja automaattilaatikothan ovat siellä vakiona. - Vitsaili sitten meillekin, että kummallakos jalalla sitä kytkintä painettiinkaan? - - Missähän sekin kosla nyt seisoo? Ei se sitä nyt koulun talliin jättänyt, kun
lähti taas. Se on kai sen omassa tallissa Aulangontiellä. Siinä talossa asuu nyt joku perhe vuokralla.
- Joko sulla on mielessä ... tai haaveissa mikä me ostellaan. - Mersuko?
- No amerikkalaista ei ainakaan. Kyllä se joku Mersun malli saattais’ olla, farmari ehkä. Mutta käydäänpäs nyt ensin nuo haastelut ja katsotaan miten tässä käy. Voihan tää olla vielä pettymyskin.
Hakeehan näitä hommia varmaan moni muukin. … Ei tässä enää tarvitse jännittää kuin muutama
tunti, niin tiedetään ehkä enemmän.
- Mistäs me otetaan rahat uuteen? Pankissahan ei kovin paljoa ole. Tuohon elämiseenkin menee
meiltä melkein kaikki mitä tulee.
- No, eletäänpäs nyt vain päivä kerrallaan ja katsotaan miten käy.
- Minä taidan siirtyä lasten kaveriksi tuonne taakse pöydän ääreen. Hyvin nuo kyllä näyttää tuolla
keskenäänkin viihtyvän. - On tää kyllä ihan kiva, kun on tilaa.
Matka etenee ja saavutaan Helsingin vilinään. Jarkko sompailee tottuneesti kohti Seurasaarta, mikä
tuumattiin parhaaksi kohteeksi.
- Nyt tuon mutka vielä ja aletaan olla perillä, kertoo Jarkko. - Tuo rakennus tuossa oikealla on Kekkosen virka-asunto, Tamminiemi ja tuolta tuota siltaa käpyttelette nyt sitten Seurasaareen. - Eihän
mulla tässä aikaa enää kovin paljon olekaan, - - Just sen verran, että ehtii löytää parkkipaikan. Sekään ei ole aina täällä Hesassa ihan helppoa.. Tulkaapa tähän parkkipaikalle tuossa kello kolmen
paikkeilla. Eiköhän sieltä reilussa puolessa tunnissa selviä. … Käykää jossakin syömässä ja juomassa jotain. Kahvipaikkojahan tuolla on.
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- Eiköhän me pärjäillä se aika ilmankin, mennään sitten vasta kaikki yhdessä. Yritä sinä nyt vaan
pärjäillä haastattelussa. – Me pidetään koko ajan peukkuja pystyssä. - - Nyt lapset astelkaahan
varovasti autosta ulos! - - Heippa vaan vähäksi aikaa ... ja ... lycka till!
Jarkko pyöräyttää autolla ympäri ja lähtee ajelemaan UM:n suuntaan. … Parkkipaikkakin löytyy pienen haeskelun jälkeen. - - Se oli 3 - - eli se on tuo talo, tuumailee Jarkko. - - Tuossahan se onkin.
Nyt vain tuosta ovesta sisälle ja ... pitää kysyä kai tuolta neuvonnan neitoselta..
- Päivää, olen Jarkko Mäkinen. - Minut on kutsuttu tänne haastatteluun kello 14.15.
- Hyvää päivää! - Olkaa hyvä ja istukaa hetkeksi odottamaan tuonne. - Ilmoitan Johanssonille.
Neitonen soittaa ja sulkee pian puhelimen.
- Voittekin mennä heti sisään. Ensimmäinen huone käytävässä tuossa oikealla.
- Kiitos!
Jarkko lähtee kohti ovea. - Hieman jännittää. - Ja nyt on kai puhuttava sitten Lontoon kieltä, tuumii
hän mielessään, samalla, kun avaa jo ovea. Huoneessa, suuren toimistopöydän takana istuu hyväntahtoisen näköinen hymyilevä keski-ikäinen mies ja toinen pienehkö, tummapintainen afrikkalainen.
”Good afternoon, .. I am Jarkko Mäkinen from Hämeenlinna”, tervehtii Jarkko reippaasti .
” Good afternoon”, ”good afternoon” vastaavat molemmat herra miltei yht’ aikaa.
”Minä olen David Johansson ja tässä vieressäni on professori Mazengo Tansaniasta”, esittelee Johansson suomeksi. ”Istukaa tähän pöydän ääreen! Kerron ensin hieman asioita suomeksi. Sen
jälkeen saa professori Mazengo keskustella kanssanne englanniksi”.
Tämähän alkaa mukavan tuntuisesti, tuumii Jarkko istahtaessaan. Jännityskin on poissa.
- Tämä Tansanian maatalousprojekti on kaikkien pohjoismaiden yhteinen, alkanut noin 7 vuotta
sitten Mbeyassa, Tansanian ylätasangolla, noin 800 kilometriä pääkaupungista, Das es Salaamista
länteen Sambian suuntaan, varsin lähellä Sambian rajaa. Professori Mazengo on tämän projektin
paikallinen johtaja. Projekti käsittää tällä hetkellä koulutuskeskuksen, jossa opiskelee noin 200
opiskelijaa, tutkimuslaitoksen, huoltokorjaamon sekä opetustarkoituksiin varattua peltoa tuhatkunta hehtaaria. - Saatte tästä monisteen, jossa kerrotaan enemmän näistä asioista.
Te olette hakeneet opettajan tehtäviä koulutuskeskuksessa. Papereitanne tutkiessamme havaitsimme, että teillä olisi myös varsin hyvä kokemus korjaamotoiminnasta ja erityisesti korjaamokoulutuksesta. Te näyttäisittekin erittäin sopivalta henkilöltä huoltokorjaamon päälliköksi. Se on kyllä
hyvin koulutushenkistä työtä sekin. Päätehtävänä olisi pitää projektin koneet ja ajoneuvot kunnossa ja kouluttaa samalla siihen paikallisia mekaanikkoja. Tämä vakanssi on ollut haettavana jo aikaisemmin, mutta emme ole löytäneet siihen vielä sopivaa henkilöä. - Mitä mieltä olisitte tällaisesta asiasta?
- Kuulostaa hyvin mielenkiintoiselta. Kyllä olen valmis korjaamon päälliköksikin .
- Annan nyt puheenvuoron professori Mazengolle. Hän keskustelee kanssanne englanniksi.
- Please, Mr. Mazengo!
- Hauska tutustua, Mr. Jarkko ... Tapio ... Makiinen, hän aloittaa englanniksi, katsoen nimeä lukiessaan tarkkaan edessään olevia hakemuksia. - Olemme tutkineet teidän papereita ja huomanneet,
että teillä on hyvä kokemus korjaamokoulutuksesta ja me tarvitsemme Mbeyaan myös korjaamon
päällikön. Te olette työskennelleet aikaisemmin Fordin traktoriosastolla huoltokouluttajana. Voisitteko kertoa vähän tuosta työstä.
- Kyllä voin. ... Suomen Ford-organisaatiossa on noin 50 piirimyyjää ja heillä noin 100 korjaamoautoa korjaamoiden lisäksi sekä noin 200 erikoiskoulutettua mekaanikkoa. Minun tehtäväni oli
pitää tämä joukko ajan tasalla. Kävin itse hakemassa uutta tietoa Fordin kursseilta ulkomailla, Englannista, Antwerpenista, Belgiasta ja kerran Ranskastakin. Järjestin sitten viikon ja kahden viikon
kursseja huoltokoulussamme tässä Helsingin lähellä noin 100:lle mekaanikolle vuosittain ja lisäksi
noin 20:lle traktorihuollon esimiehelle. Näiden kurssien välillä jouduin jatkuvasti kiertämään ja
neuvomaan erilaisissa ongelmatapauksissa piirimyyjien korjaamoilla ympäri maata. Ford-merkkisää
traktoreita ja työkoneita on maassa noin 50 000 kappaletta, joten työtä ja jatkuvaa matkustamista
oli aivan riittävästi, -- ja oikeastaan aivan liikaakin yhdelle miehelle. Siitä syystä siirryinkin sitten
takaisin ammattikoulun opettajaksi. - Noin kolme vuottahan minä työskentelin Fordilla .
- Meidän traktorit ovat kyllä enimmäkseen Massey Fergusoneja. Niitä on yli 25 kappaletta. On kaksi
Fordiakin. Ovatko Fergusonit myös tuttuja.
- Kyllä kaikkien traktorien perusrakenne on hyvin samanlainen. En pelkää Fergusonejakaan.
- Olisitteko valmis työskentelemään korjaamon päällikkönä?
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- Kyllä olen valmis, jos mahdollista.
- Kuulostaa ihan hyvältä. - - Onko teillä mitään kysyttävää Tansaniasta?
- No, Tansaniasta ei ole paljoakaan tietoa, mutta... – Tämä minun englanninkielen taitoni ei ole
aivan täydellinen.
Mazengo naurahtaa ja sanoo sitten. ” Se ei ole mikään probleema. Kun olet ollut muutaman viikon
Mbeyassa, sinä puhut englantia aivan sujuvasti. - Tervetuloa Tansaniaan ja Mbeyaan!” hän sanoo
iloinen ilme kasvoillaan, nousee ylös ja ojentaa kätensä pöydän yli. ” Paljon kiitoksia Mr. Jarkko ”
Jarkko nousee samoin ylös puristamaan kättä, hymyillään ja ... puristetaankin melko pitkään.
Myös Johansson on noussut seisomaan ja tulee kättelemään.
”No, tämä asiahan näyttää varsin selvältä”, hän sanoo kätellessään suomeksi. ”Tästä tulee pian kaikille valituille viralliset tiedotteet ja samalla kutsu noin päivän kestävään valmennukseen. Siinä olisi
vaimojenkin oltava sitten mukana. Toukokuun puolivälissä järjestetään kahden viikon Swahilinkielen kurssi Ruotsissa, Västeråsissa ja lähtö Tansaniaan olisi tuossa kesäkuun puolivälissä. Tästä
tulee kyllä aivan pian lisätietoja postitse ja lisää tietoa sitten tuossa valmennustilaisuudessa…. Ja
tästä annam vielä nipun paperia, jossa on lisää tietoa siitä projektista. - - Kiitos, ja näkemiin.
Vielä lämpimät kädenpuristukset ja haastattelutilaisuus on päättynyt.
Jarkko poistuu naama loistaen melkein juoksujalkaa autolle ja lähtee ajamaan kohti Seurasaarta..
Mieli on iloinen ja pää täynnä monenlaisia ajatuksia.
Rauni ja lapset odottelevat jo Seurasaaren parkkipaikan laidassa, kun Jarkko saapuu. Suu leveässä
hymyssä hän loikkaa autosta ulos. ” Iloisia uutisia ” hän saa sanotuksi. ”No se näkyi jo sinun ilmeestä ennen kuin pysähdyit” sanoo Rauni nauraen. Lapset katselevat iloisina. - ” Istahdetaan hetkeksi tuohon penkille niin kerron, ” ehdottaa Jarkko.
- Haastattelu meni ihan hienosti. Siinä huoneessa olivat David Johansson, sellainen sympaattisen
tuntuinen vanhahko kaveri ja sitten Tansaniasta tullut projektin johtaja, professori Mazengo, musta, melko nuori mies. - Se David Johansson kertoi ensin suomeksi sen projektin taustaa. … Ja sitten, että sinne tarvittais’ korjaamopäällikkökin pitämään huolta kalustosta ja kouluttamaan siinä
ohessa. --- Näin ymmärsin. Sitten hän kertoi, että mulla näyttäis’ olevan siihen hommaan tarvittavaa kokemusta. Tämä homma on ollut auki jo aikaisemmin, mutta he eivät ole löytäneet siihen
sopivaa henkilöä. Hän kysyi sitten mitä mieltä olen asiasta.. - Sanoin olevani valmis.
Sitten meidän piti keskustella sen Mazengon kanssa englanniksi. Hän selitti myös, että he tarvitsevat korjaamopäällikön ja, että mulla olisi siihen kokemusta. … Sitten mun piti kertoa mitä mä tein
Fordilla ja ... mä yritin kertoa. - Vähän ehkä takertelevaa se mun sepustus oli, mutta ei sen Mazengonkaan englanti mitään kovin sujuvaa tuntunut olevan. - No sitten se kertoi, että heidän traktorit
ovat enimmäkseen Fergusoneja ja kysyi ovatko ne kovin erilaisia. Sanoin, että traktorit ovat kaikki
perusrakenteeltaan samanlaisia. Sitten hän kysyi samaa kuin se Johanssonkin, että olisinko valmis
korjaamopäälliköksi. Vastasin samoin kuin Johanssonillekin, että olen valmis. Sitten se kysyi
olis’ko mulla mitään kysyttävää. - En varsinaisesti kysynyt mitään, mutta selitin jotenkin, että tämä
mun englantini ei ole kovin sujuvaa. Hän rupesi nauramaan ja sanoi, että kun olet ollut muutaman
viikon Tansaniassa, niin puhut varmasti englantia aivan sujuvasti.
- Sehän on jo kuin lupaus, keskeyttää Rauni innoissaan. - No, odotahan hetki. Se paras tulee nyt,
sanoo Jarkko.
- Sitten Mazengo nousi seisomaan ja ojensi kätensä minua kohti ja sanoi: ”Tervetuloa Tansaniaan”
ja puristeltiin käsiä pitkään. Johanssonkin tuli samalla käsi ojossa kättelemään. -Tää on nyt ihan
varma juttu jo!
- Isä, lähdetäänks’ me sitten Afrikkaan, kysyy Mervi silmät pyöreinä, kuten Mikalla ja Marillakin. Kyllä se nyt on lapsukaiset niin, että muutamme kesällä kauaksi Afrikkaan, selittää Jarkko. - Joskus
kesäkuun puolivälissä, kertoi se Johansson.
- Sieltä tulee pian viralliset paperit, sopimus, joka minun pitää hyväksyä. Sitten on joku valmennuspäivä, johon pitäisi osallistua vaimotkin ... ja sitten tulee toukokuun puolivälin tienoilla joskus
swahilinkielen kurssi ... kaks’ viikkoa Ruotsissa, Västeråsissa.
- Huh-huh, onpas sitten tulossa ohjelmaa, huokailee Rauni hymyssä suin. - Pakkaamista ja muuttamista ja mitähän kaikkea tuleekaan vielä, - - mutta … tätähän me ollaan toivottukin.
- No, jokos noustaan autoon ja lähdetään johonkin, kysyy Jarkko. – Onko lapsilla nälkä?
- Me syötiin äsken jätskit, mutta kyllä jotain pitäis’ ihan syödä, vastaa Rauni.
- Miksi lapset ovat niin hiljaa? kysyy Jarkko. - Lapset vain hymyilevät ja vilkuilevat toisiaan.
- Mutta mitäs te siellä Seurasaaressa näitte? Kertokaapas lapset!
- Siellä oli ihan kesyjä oravia, ehättää Mika heti vastaamaan. - Ne tuli ihan kädestä syömään, jatkaa
siihen Mervi, Ja yks’ orava kiipesi yhden tädin olkapäällekin.
- Eihän me kovin pitkälle menty, ... siellähän menisi vaikka koko päivä, jatkaa Rauni. - Käytiin
muutamassa vanhassa rakennuksessa ja katseltiin vanhoja kirkkoveneitä. Noita lintuja on tuossa
rannassa paljon ja siinä oli muutama vanhahko täti niitä ruokkimassa .
- No, nyt autoon, hoputtaa Jarkko. - Mihinkäs mennään Rauni? Olis’kohan joku huoltoaseman
baari sopiva kohde? … Tuossa Munkkiniemessä olisi kai lähin.
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- No mennään sinne. --- Kyllähän tässä jotakin pitää syödä, tuumaa Rauni.
- Entäs käydäänkö vielä mummilassa ennen kotiin päin lähtöä?
- Nehän saavat shokin, jos me kerrotaan tästä. Eikös vaan lähdetä sitten kotiin. Sinä saat kertoa
Jarkko nää uutiset heille varovasti ensin puhelimessa tai... esittää Rauni. - Nyt vaan mennään kotiin
ja täähän olis’ pienen juhlimisen paikkakin, ... saunotaan ... otetaan pienet drinkit ja ....
- Ei yhtään hassumpi esitys. - - Hyväksytään, vastaa Jarkko naurahtaen.
Niin sitten tehdään ja ruokailun jälkeen körötellään kohti Hämeenlinnaa. Ruokailun lomassa lapset
alkoivat aivan kilpaa kyselemään kaikenlaista Afrikasta ja kyseleminen jatkui jonkin aikaa vielä alkumatkasta. Nyt he ovat nukahtaneet istuimiinsa. Jarkko ja Rauni ovat hetken omissa mietteissään.
- Selvittiin aika hyvin tuosta ruuhkaliikenteestä, lausahtaa sitten Jarkko.
- Onhan sulla tästä pääkaupungin vilinästä vuosien kokemus.
- Mutta kyllä tää autojen paljous aina vaan kasvaa ... ja kaupunki myös ... ja maisemat muuttuvat
asuma-alueiksi. Sellaiset alueet, joissa nuorukaisena hiihtelin, ovat nyt täynnä katuja ja korkeita
kerrostaloja..
- Mutta Jarkko, mitäs kaikkea tässä nyt on oikein tulossa? Mitä sinne pitää ottaa mukaan, mihin
pannaan kaikki meidän romppeet, tää rotiskokin pitää kai myydä, asunto on onneks’ vielä vuokrattu, mitenkäs lasten koulut ja ... ? - - Tässä on melkoinen määrä kysymyksiä ratkottavana.
- No, ovathan tällaiset asiat aina ratkaistavissa, katsotaanhan nyt rauhassa ... päivä kerrallaan. Se
Johansson antoi yhden monisteen, jossa on aika paljon asiaa. Se on tuolla salkussa. Ja sitten kertoi
päivän valmennustilaisuudesta. Lupasi postitse lisää paperia. Siinä varmaan selviävät kaikki tärkeimmät asiat. - - Kyllähän minä tässä olen jo itsekseni ajatellut muutamia asioita.
- No. kerro jotain!
- Tälle autolle nyt pitää alkaa etsiä ostajaa. … Ilmoitus lehteen ja ... sillä lailla . – Uutta autoakin
pitää ruveta miettimään ja tilailemaankin. … Meidän kilut ja kalut voidaan varastoida Sarkamäen
mökkiin. - Vesisänky voidaan kans’ myydä, niin kiva kuin se onkin. Se on iso ja hankala kuljetellakin ja sehän on kuin uusi. Mä ehkä tiedän sille jo ostajankin.
- Mistäs saadaan rahat uuden auton ostoon? -- Eihän meillä ole pankissa kuin parikymmentä tonnia.
- No, eiköhän se jotenkin järjesty. Voisi kai sitä saada vähän pankista lainaa. Maksetaanhan siellä
parempaa palkkaakin ... Katsotaanhan nyt. - Niin ... sitä palkkaahan me jo tuumittiin silloin, kun
tein niitä hakemuksia. Sehän oli siinä tehtäväselosteessa. - Eiköhän tää korjaamohomman palkka
ole yhtä hyvä kuin opettajankin, ... opetusta kai se on aika lailla tämäkin .
Näiden asioiden puntaroinnin merkeissä keskustelu jatkuu, kunnes saavutaan perille. Lapset heräävät ja kömpivät autosta ulos. Kiivetään kotiin, kerrostalokolmioon.
- Jarkko, laitankos saunan heti lämpiämään? Tunnin päästähän se olis’ jo valmis.
- Laita vaan, täähän on ihan sopiva aika..
- Sitten mä loihdin jotain iltapalaa lapsille. – Me kai napostellaan jotain vasta saunan jälkeen.
- Sopii hyvin. - - Kuule mä yritän löytää noista meidän kartoista sen paikan Tansaniassa. Sen pitäis’
olla jossakin lähellä Sambian rajaa, noin 800 kilsaa pääkaupungista, Dar es Salaamista länteen, se
sanoi.
- No tutki sinä karttaa, minä puuhailen täällä keittiössä.
Jarkko alkaa selailemaan paksua karttakirjaa olohuoneen pöydällä. Lapsetkin tulevat viereen katsomaan. Jarkko selailee sivuja ja mutisee itsekseen. Afrikka.... Afrikka ... ja tuossa näkyy Tansania
... Kenia ... Tansania ja ... Sambia. ... ja tuossahan se on ... Mbeya..
- Hei Rauni, tuleppas katsomaan! ... Rauni tulee . - Katso, tuossa ... Mbeya ... tuonne me lähdetään. ... Katsotaanpa löytyisikö tuo tosta karttapallostakin.
Jarkko hakee kaapin päältä karttapallon pöydälle... pyörittelee... Rauni ja lapset seuraavat vieressä.
- No, tuossa on ainakin Tansania ja tuossa on Sambia. Jossakin tuossa pitäisi olla Mbeya... mutta
ei tästä kyllä sellaista nimeä löydy, vaikka kuinka tarkkaan katsoo. Se on kai kuitenkin niin pieni
paikka, ettei sitä ole merkitty tähän pallokarttaan. – Tuossa jossakin se kuitenkin on. Katsokaapas
nyt lapsetkin. Tässä on vähän maantietoa... tai pitäiskö sanoa maailmantietoa. Niin, mehän elämme tämmöisellä pallolla, tämä koko maa on pallon muotoinen, ... täällä. Tuossa on Suomi ... ja ...
Tansania on täällä ihan toisella puolella maapalloa ...aika kaukana täältä. Ja tuonne meidän pitäisi
lähteä niitä apinoita, elefantteja ja seeproja katselemaan.
- Miten me sinne asti päästään, kysyy Mervi.
- Lentokoneellahan me sinne sitten mennään.
- Mutta ... , jos se putoaa?
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- Eihän se putoa. Lentäminen on turvallisempaa kuin autolla liikkuminen. Lentomatkan vaarallisän
osahan on matka autolla lentokentälle.
- Isä, oletko sinä ollut lentokoneessa?
- Olenhan minä lennellyt muutamia kertoja ... Ranskaan ... Englantiin ... Belgiaan ... Ruotsiinkin ja
sitten muutaman kerran täällä kotimaassa ... Ouluun ja Rovaniemelle.... monta vuotta sitten, kun
teitä ei vielä ollut... enkä tiennyt mitään tuosta äidistäkään. - Mutta tuo äiti ei ole lentänyt.
- Eipä ole... ja vähän tuo hirvittää minuakin, toteaa Rauni. - Mutta nyt lapset tuonne keittiöön vähän syömään, ... sitten käydään suihkussa ja mennään nukkumaan.
Lapset on saatu nukkumaan ja Jarkko ja Rauni ovat päässeet saunan löylyihin.
- No, heitetäänpäs taas löylyä ja nautitaan elämästä. On tämä sauna mukava näin kerrostalossakin.
Ja tämmöinen pieni sauna on just kahdelle hengelle sopivan kokoinen. Nythän näihin uusiin kerrostaloihin näitä on alettu tehdä ja vanhemmissakin muuttavat kylppäreitä saunoiksi.
- Siellä Afrikassa ei saunaa kai tarvita, siellä on kuumaa muutenkin. Eiks’ Tansania ollut tossa kartalla ihan päiväntasaajan paikkeilla?
- Kyllä kai siellä tarkenee. Kuumaa ja kuivaahan se on suurelta osin koko Afrikka.
- Eikös lähdetä jo suihkuun ja sitten ... mulla on tuolla jo valmiina vähän naposteltavaa ... drinkkien
kanssa ja ...
- Tuosta vielä yhdet kunnon löylyt ja sitten mennään!
Saunomisen jälkeen on istuuduttu keittiön pöydän ääreen. Jarkko on ottanut baarikaapista hieman
juotavaa ja Rauni nostanut uunista lautasille lämpimät voileivät.
- No, ne drinkit tulee tästä. Kaadetaanpas ensin tästä vähän tätä terävää sitten sittistä lantringiksi.
.... ja nuo sun lämpimät voileivät näyttävät ja ... tuoksuvat houkuttelevilta.
- Ei oteta kovin vahvoja paukkuja nyt ... sunhan on mentävä aamulla töihin .
- Eihän toki, ... sen verran vaan, että on hiven juhlan tuntua, … ja kyllä tuo vesipetikin tuntuu houkuttelevalta.
- No, maistellaanpas!
Jarkon naamalle tulee veikeä hymy. ” Mikä sua rupes yht’äkkiä hymyilyttämään noin?” kysyy Rauni
- Tuli jotenkin tota vesipetiä ajatellessa mieleen yks’ hauska vanha tapaus noilta Fordin ajoilta.
Kerronpa sen tässä nyt sulle. - Olin pitämässä kursseja maatalousoppilaitosten koneopettajille.
Fordin kurssikeskus oli noin 30 kilometriä Helsingistä Turun suuntaan, pienehkössä Haapajärven
kylässä. Kurssilaisille oli annettu iltakäyttöön Transit-pikkubussi, jolla he olivat jo muutamana iltana käyneet Lohjalla soittoruokaloissa ja ties missä. Olin sitten taas yhden päivän päätteeksi heidän
kanssaan iltaruokailussa. Se kurssikeskuksen emäntä oli sellainen runsasmuotoinen, äärettömän
lihava keski-ikäinen täti, varmaan pitkästi toistasataakiloinen, mutta hyvin huumorintajuinen ja
ronski jutuissaankin. Pojat siinä pohtivat mihin sinä iltana suunnistaisivat. Yks’ kurssilaisista, sellainen varttuneempi kaveri hänkin, mutta hoikka ja jäntevän näköinen, tuumasi muutamille toisille
kurssilaisille, että hänen pitäis’ jostakin löytää nainen iltaseuraksi. Silloin joku porukasta ehdotti,
että ”Pyydä tota emäntää! ” - Kaveri purskahti nauramaan ja sanoi ” Ei perkele, sehän olis’ kuin
Saimaalla soutelis’ ”. - - Ja kyllä porukalla riitti naurua tuon repliikin jälkeen. Emäntäkin keittiöstä
tuli ihmettelemään, mikä oli noin hyvä juttu. - - Eihän me sitä toki hänelle kerrottu. - - Mutta naurattaahan sinuakin melkoisesti.
- Olihan tosi hyvä juttu. - Kyllä sulla näyttää noita olevan varastossa melkoisesti.
- Onhan niitä tuolta Fordin kaudeltakin yhtä ja toista aika lailla. Se oli toisaalta hauskaa aikaa vaikka oli kiirettäkin usein. … Mutta napostellaanpas loppuun nää huisin hyvät leivät ja otetaan nuo
kupilliset pois. Sitten kai siirrytään ... tuohon meidän Pikku-Saimaalle ... soutelemaaan.
Aamulla Jarkko herää Raunin ravisteluun.
- Jarkko, Jarkko, herää! Kello on jo hirveän paljon, Jostakin syystä toi vekkari ei soinut. Nyt tulee
hirmuinen kiire, mutta kyllä sä vielä taidat ehtiä ajoissa.... Nouse nyt!
- Voi hittolainen! Nyt on hypättävä housuihin nopeasti ja parta pois äkkiä ja sitten autoon. Taidettiin ... soudella ... aika kauan iltasella. Sitten nukahdettiin hetkeksi ja sitten sä halusit vielä lisää.
Kyllä sitten nukutti … niin hiton makeasti.
- Kyllä maittoi uni minullekin. Pitkäänhän me taidettiin... soudella ... Sitten torkahdettiin hetkeksi…
ja … jatkettiin vielä .. On se niin huikea tunne aina se… - Mutta, mene äkkiä ajamaan se partas’!
Kyllä sä ehdit vielä hörppäämään kupillisen kahvia. Se on tossa jo tulossa. Mä teen sulle pari voileipää jo valmiiks’.
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Jarkko käväisee ajamassa partansa, hotkaisee sitten kahvia, ahmii nopeasti voileivät, vielä lopun
kahvin, vilkaisee kelloaan ja lähtee kohti ulko-ovea, - On tässä just muutama minuutti aikaa,
kyllä tämä tästä …
- Hei sun on varmaan parasta puhua sille Markukselle heti tästä tilanteesta.
- Niin on, Juttelen heti kun on aikaa. Hei taas, nyt on mentävä!
Torstai-päivä on ehtinyt jo iltaan, kun Jarkko saapuu kotiin.
- No, miten päivä meni? kyselee Rauni.
- Menihän se kohtalaisesti. Kiirettä meinas’ olla heti silloin aamulla, mutta kyllä se sitten pikkuhiljaa alkoi helpottamaan. Mä juttelin jo aamupäivän kahvitauolla Markukselle tästä jutusta. - Hän
ihan onnitteli minua. - Uutta kaveria minun paikalle pitäisi ruveta etsimään heti. Lukukausihan on
kohta lopussa ja täällähän järjestetään kursseja myös nyt touko- ja kesäkuussa ja meille olisi silloinkin työtä. Hän sanoi, että tähän voisi löytyä jatkaja vaikka tästä nyt tämän kuun lopulla valmistuvien joukosta. Kun vähän hämmästyin, että voisiko näin uudet opettajat päästä tähän, niin hän
totesi, että ” Nämähän parhaiten nyt tietävät mitä tämä opettajakoulutus sisältää ja vaatii, koulutushan kehittyy ja muuttuu koko ajan”. Mä meinaan huomenna esittää tämän asian pojille. … Niin,
vielä yks’ juttu. - - Minä en voi saada tästä virkavapaata, hän selitti. Minua ei ole nimitetty vakinaisesti tähän lehtorin virkaan vaan olen väliaikainen viranhaltija. ... Opetusministeriön myöntämällä
erivapaudella. Asetuksen mukaan on pätevyysvaatimuksena diplomi-insinöörin tutkinto, 5 vuotta
opettajakokemusta valmistumisen jälkeen ja kasvatusopin cumlaude. - Sellaista kaveria ei ole autoalalla koko Suomessa. Hän sanoi kuitenkin, että ” Onhan sinulla kuitenkin jollakin tavalla jalka
ovenraossa ”.
- Nyt on sen verran höntti olo, etten lähde tänään autoa rakentelemaan. - - Se yö oli ... ihmeellinen.
Se ... soutelu ... tuntuu jäsenissä vieläkin.
- Olihan se ihan huikea … juhlayö. - Tuntuu se vielä minunkin jäsenissä.
- Olis’ mulla vielä mielessä yks’, tuohon ... souteluun ... liittyvä juttu, mutta taidan jättää sen toiseen kertaan. - Saattais’ mennä tänä iltanakin samanlaiseks’ ... souteluks ‘... .
- Olihan ne kyllä sellaiset soutelut, että ... nyt en taida jaksaa soutelemaan vähään aikaan. - - Mutta
jutellaanpas ja puuhaillaan nyt tämä ilta noiden lasten kanssa. Ne ovat kyselleet minulta kaikenlaista koko päivän. Nyt on sinun vuoro vastailla - - Mutta syödään nyt ensin.
Hei, muksut, tulkaapa syömään!
Seuraava päivä, perjantai, on Jarkolle vaihteeksi melko normaali työpäivä. Opettajakurssilaisille on
aluksi pari oppituntia, sitten pari näytetuntia kritiikkeineen. Iltapäivän kahvitauolla Jarkko käväisee
viemässä auton myynti-ilmoituksen sunnuntain Aamulehteen ja Hämeen-Sanomiin. - Viimeisellä
tunnin lopulla Jarkko kertoo oppilailleen ...
- Tässä ennen kuin tänään lopettelemme, kerron teille yhden asian harkittavaksi. Tämä opettajien
pedagoginen kurssihan päättyy nyt huhtikuun lopussa, reilun viikon päästä. - Minulle tuli viime
viikolla yllättävä kirje tuolta Ulkoministeriön kehitysyhteistyöosastolta ja minut kutsuttiin keskiviikkona Helsinkiin haastatteluun. - Siksi olin keskiviikon täältä poissa. Nyt on varmistumassa, että
lähden vielä tämän kevään aikana asiantuntijatehtävään Afrikkaan, tarkemmin sanoen Tansaniaa.
Tämä merkitsee sitä, että minulta vapautuu tästä autotekniikan lehtorin virka. Olen rehtorin kanssa jo asiasta keskustellut ja hän on kehottanut minua kysymään ensin teiltä, olisiko joku teistä
kenties kiinnostunut tästä. Teillä on tähän rehtorin käsityksen mukaan parhaat mahdollisuudet,
koska te tiedätte nyt varsin hyvin, mitä tähän opettajakoulutukseen kuuluu. Tämähän muuttuu ja
uudistuu jatkuvasti ja teillä on nyt viimeisämmät tiedot ja ... taidot myös. Jos seuraaja löytyy tästä
porukasta, ei tästä asiasta laajemmalle kerrota ... käsitykseni mukaan. - Miettikääpä nyt viikonvaihteen yli asiaa ja jos olette tästä kiinnostuneita, tulkaa minun juttusille maanantaina!
Oppilaat ovat hieman hämmästyneen näköisiä, keskustelevat keskenään ja lähtevät luokasta. Jarkko kävelee käytävään, siitä työhuoneeseensa ja on juuri istahtamassa työpöytänsä ääreen, kun
ovelle koputetaan. - ” Sisään vaan,... ovi on auki !” hän huutaa. - Ovi aukeaa ...
- Vesa Asikainen, ... sinulla on ilmeisesti asiaa.
- Niin,... siitä lehtorin hommasta. Voisiko jo nyt jutella siitä hieman?
- Kaikin mokomin, mikäpäs siinä. Sinuako tämä kiinnostaisi?
- Kyllä alkoi kiinnostaa. - Mutta voiko nyt ihan näin juuri valmistumassa oleva opettaja päästä ... ?
- Näin me juteltiin rehtorin kanssa ja kyllä asia on aivan varma. - Ja kyllähän sinulla tähän varmasti
paukkuja riittää. Sinullahan on kuitenkin jo monen vuoden kokemus opettajana Joensuussa, vaikka
oletkin toiminut muodollisesti epäpätevänä. Myös sinun esiintymisesi ja opetustaitosi näyttävät
olevan varsin hyvät, joten kyllä sinä olet vahva ehdokas tähän hommaan. - Markus on jo varmaankin lähtenyt, mutta mennään heti maanantaina hänen juttusilleen. Porukasta saattaa löytyä vielä
muitakin halukkaita, mutta katsotaanpa maanantaina. … Mieti nyt vielä itse asiaa siihen saakka, ...
mutta kyllä tämä on aivan selvä homma, kunhan Markus tämän hyväksyy. - Tule maanantaiaamuna tähän niin viedään asiaa eteenpäin.
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Vesa hyvästelee ja lähtee iloisen näköisenä. Jarkko kokoaa papereita salkkuunsa ja lähtee myös.
Viikko on vihdoin lopullaan työn puolesta, mutta harrastuspuolella riittää puuhaa ja kotia kohti
ajellessa ajatukset pyörivätkin monissa asioissa.. … Tänä iltana päätettiin tehdä pieni kävelylenkki
tuonne Aulangolle ja sitten saunotaan, - - autoakin pitäisi vielä vähän lopetella. ... Se olisi huomisen päivän urakka, hän miettii, - Sunnuntaina saattaa joku soitella autosta ... ja haluaisi nähdäkin
... silloin on oltava kotosalla … Vuokraisännälle Poriin pitää soittaa tai kirjoitella, että ryhtyy etsimään uutta vuokralaista kesäkuun alusta. … Mummeillekin pitäisi jo kertoa jotakin. … Ensi viikolla
tulee varmaan UM:stä postia ja se valmennuspäivä on varmaankin jo seuraavalla viikolla. … Uuden
auton hankintaakin pitää kehitellä heti ensi viikolla ... Mersu tai joku muu ... diesel kuitenkin. -…
Onpahan tässä kaikenlaista nyt edessä ... hän miettii kotimatkalla.

2.

Valmistautumista ja kiirettä

Viikonvaihde on takanapäin ja Jarkko on saapunut työhuoneeseensa jo varhain valmistelemaan
päivän töitään. Työasioiden ohessa pyörii ajatuksissa kuitenkin muutakin. - Voi hitto, - - ei yhtään
soittoa tosta autosta ... ja Raunikin jo rupes siitä illalla vinoilemaan. … Jaa, noista parista kaaviosta pitää käydä ottamassa vielä kalvot, ... kohtahan pitäisi alkaa pojille vielä selvittelemään toi juttu
... ja ... - Puhelin soi ... Jarkko vastaa ... ” Mäkinen ”
- Hei, minä vaan täältä kotoa. ... Yks’ mies soitti äsken ja kyseli siitä rotiskosta ... onks’ se jo myyty. Mä kerroin, että kyselty kyllä on, ... ja joku on luvannut tulla illalla katsomaan. Se kysyi sitten
missä sen vois’ nähdä. Mä kerroin, että sä oot opettajaopistolla työssä ja ehkä näin päivällä et ehdi sitä esittelemään, mutta se antoi puhelinnumeron, että voit soittaa sille ja jutella. - Sanoi olevansa muusikko ja tarvitsisä keikkabussia.
- Katohan perhana, tämähän on ihan kiva uutinen. ... Annahan se numero niin soittelen kohta!
- Tää on tällainen ... 261 587... ja Jarkko Lehti
- Jarkko Lehti ... sehän on ihan tunnettu bändi täälläpäin ... ja onhan se ollut telkkarissakin…. Mä
soittelen, ... mut’ nyt on hitonmoinen kiire, ... soitellaan ... hei !
Jarkko vilkaisee kelloa, kiiruhtaa sitten kopiointihuoneeseen ottamaan kalvoja.. Koneella on työkaveri, Timo Lepistö monistuspuuhissa.- - ” Onks’ sulla Timmppa iso homma siinä menossa” kysäisee Jarkko. ” Onhan tässä, mutt’ jos sulla on kiire niin tee välissä, mulla on tässä aikaa.” ” Mun
pitäs’ ottaa vain pari kalvoa ja kiirehän tässä on.” - - ” Tuosta yks’ vielä ja sitten pääset. ”- - ” Kiva,
... kiitos Timppa !” - - Jarkko tekee kalvot ja kiiruhtaa takaisin huonettaan kohti. Oven tuntumassa
odottelee yksi oppilaista, Kari Juvonen.
- Huomenta!
- Huomenta Kari ... onko jotakin asiaa?
- Olisihan sitä vähän.
- No, mennäänpäs tuonne sisäpuolelle .
- Niin, tuosta lehtorin hommastahan minä olisin jutellut.
- Jaa-a, sinä olet toinen halukas. - Asikaisen Vesa kävi jo perjantaina juttelemassa samasta asiasta.
- Ai ... no ... jos Vesa on jo pyrkimässä niin en minä ala kilpasille. ... Kyllähän tämä paremmin
varmaan on Vesan homma.
- Kyllähän me voidaan asiasta keskustella.
- Ei ... unohdetaan koko juttu... jos Vesa kerran on kiinnostunut.
- No, sitten lähdetään tunnille!
Oppitunnin päättyessä Jarkko kutsuu Vesan huoneeseensa.
- No, sinä olet edelleenkin kiinnostunut tästä hommasta, vai ..?
- Kyllä vaan.
- No, ... sitten käyn juttelemassa asiasta rehtorin kanssa ja sovin ajan, jolloin menemme sinne
yhdessä. Minä kerron myöhemmin.
- Kiitos!
- Ja sitten autoasiat, tuumii Jarkko. - - Soitellaanpas. - - ” Jarkko Lehti ” vastaa miesääni.
- Jarkko Mäkinen, päivää. ... Te olette soitelleet vaimolleni autoasiasta.
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- Juu, niinhän minä soittelin. ...Tulin vasta aamuvarhain keikalta ja löysin tuon ilmoituksen eilisestä
lehdestä. ... Tarvitsisin bändilleni tilavampaa keikka-ajokkia .- Mahtaisko tuo Hanomag sopia sellaiseksi?
- No, mikä ettei. Tilaahan siinä on ja istuimia tällä hetkellä kuudelle. Olen sitä rakennellut kyllä
matkailuautoksi, mutta tuli vähän uusia suunnitelmia, lähtö ulkomaille ja täytyy jättää homma kesken. - Kyllä se varmasti keikkabussiksikin sopii
- Se on jo 7 vuotta vanha ... pitääks’ noi kilometrilukemat paikkansa ja millainen se on muuten
kunnoltaan?
- Uskon kyllä noihin kilometreihin. - Tää on ollut täkäläisen kukkakaupan autona ja kunto on hyvä.
Ostelin sen marraskuussa tuosta Vehon pojilta ja enhän minä autoinsinöörinä ihan romua ostaisi. Moottori on kolme ja puolilitrainen diesel, viisivaihteinen vaihteisto, dieselöljykäyttöinen Vebastolämmitin, … Tämähän on oikeastaan ihan sama auto kuin vastaava Mersu, erona on vain Hanomagin oma dieselmoottori ja vaihteisto.
Olen sitä rakennellut sen verran, että peräovet on poistettu ja oviaukko rakennettu umpeen ... siinä on vain iso ikkuna, ... myös molempiin sivuihin on tehty ikkunat ... ja ohjaamon ja tavaratilan
väliseinä on poistettu. Seinissä ja katossa on styrox-lämpöeristys vaneroinnin alla ja olen sen verhoillut keinonahalla. Auto oli vaneroitu jo, kun ostin sen syksyllä. Kaasuliesi ja jääkaappi oli suunnitelmissa hankkia ja laittaa paikoilleen, mutta ne paikat on vielä tyhjinä. - Istuimia on nyt kuudelle, normaalit kaks’ edessä ja sitten toisella sivulla on kahdet paikat vastakkain ja pieni pöytä siinä
välissä.... niistä saa vuoteen kahdelle ... - takapäähän oli tarkoitus tehdä vielä lisää . - - mitähän
tässä vielä kertoisän?
- Mitenkäs moottorin kunto ... syöks’ se öljyä?
- Olen tällä nyt ajellut jo lähes 10 000 kilometriä talven aikana ja öljyä ei tarvitse öljynvaihtovälillä
lisätä. Aivan hiukanhan se sitä syö, mutta niinhän hyvän moottorin pitääkin. Öljyvuotoja ei ole, se
on päältä ja alta täysin kuiva kone. - Vaihteisto on ollut auki. Kolmonen hyppäsi joskus pois päältä.
Siellä oli hieman kuluneisuutta kolmosen kytkentähampaissa, mutta se ratas on uusittu ja vähän
muutakin laitettiin samalla. - Kyllä se kunnossa on ... ja itsellenihän minä olen sitä rakennellut.
- Tuntuisi ihan kiinnostavalta. Se täytyisi nähdä, ... voisitteko tulla vaikkapa illalla näyttämään tänne kaupungin laidalle.
- Voinhan minä tulla ... tuossa puoli viiden - viiden paikkeilla. - Nyt vain sitten ajo-ohjeet.
Jarkko sai ajo-ohjeet, lopetteli puhelun ja taas oli kiire luokkaan. Vesa katsoi Jarkkoa hieman odottavan näköisenä, mutta Jarkko ei ollut huomaavinaan. - Tunnin loputtua hän sitten sanoi Vesalle
muiden jo mentyä, ” En vielä onnistunut tapaamaan rehtoria, mutta nyt kahvilla käydessä varmaankin tavataan.” Kahvilla rehtori sitten kuuleekin Jarkon uutiset. ” Tuleppas sen Vesan kanssa
minun juttusille aivan kohta,” tuumaa rehtori. ...”Anna muille oppilaille jotakin tehtävää! - Minun
pitää lähteä iltapäiväksi Helsinkiin, Ammattikasvatushallitukseen.”
Jarkko rientää kahvitauon päätyttyä luokkaan. ” Tuli pojat pieni ohjelman muutos ” hän kertoo.
”Minulla on rehtorin kanssa pieni neuvottelu. Laitelkaapas sillä aikaa tuo työtilan puoli taas järjestykseen ... ja Vesa, minulla on sinulle aivan erityistehtävä. Lähde sinä minun mukaan tuonne alas!”
Vesaa hymyilyttää.
Hetkisen kuluttua rehtorin huoneessa asioista sovitaan. Vesan on tehtävä asian vaatima hakemus
ja rehtori hoitaa sitten asian eteenpäin.
Jarkko ja Vesa palaavat auto-osastolle ja pian päästään taas normaaliin toimintaan. Tauolla Jarkko
soittaa kotiin ja kertoo kuulumiset. Iltapäivä kuluu opettajakokelaiden näytetuntien ja arviointien
merkeissä. Tuntien päätyttyä Jarkko lähtee esittelemään autoa. - Ajelee kaupungin laidalle... Kohta tuon mutkan takana pitäisi olla punainen tiilitalo, hän tuumii, ... ja tuossahan se onkin. - Oho, muusikothan asuvatkin komeasti, ... ei mikään ihan pieni talo olekaan. Jarkko ajaa pihaan ja
astuu ulos autosta. Talon ovi avautuu ja pihalle tulee nuorehko mieshenkilö. - Tervehditään kätellen, ” Jarkko Mäkinen ”... ” Väinö Lehtinen, ... niin tuo Jarkko Lehti on vain minun taiteilijanimeni ”,
” Jaa ... ” naurahtaa Jarkko, - ei me sitten ihan kaimoja ollakaan.
Autoa, rekisteriotetta ja huoltokirjaa tutkitaan sitten tarkoin ja jutellaan auton kunnosta ja rakenteesta.
- Onhan tässä ihan riittävästi tilaa soittovehkeillekin. Kestäisköhän tämä kunnossa ainakin vuoden
tai pari?
- Kyllä minun mielestäni tämän kunto on varsin hyvä. Ajokilometrejä on vain tuo parisataatuhatta
ja ajetaanhan tämmöisällä nykyisällä dieseleillä yleisesti puolisen miljoonaa kilometriä ennen kuin
mitään isompia remontteja tulee.
- Mitenkäs tuo ilmoituksessa olut hintapyyntö, 11 000 markkaa? Voidaanko siitä keskustella?
- Kyllähän aina keskustella voi. - - On tälle kyllä toinenkin ostajakanditaatti, joka on tästä myös
kovasti kiinnostunut. Hänen pitäisi vain ensin hukata nykyinen autonsa.
- Niin, minä kyllä maksaisin heti käteisellä.
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- No ... siinä tapauksessa voisin pudottaa vähän ... tonnin tuosta hinnasta pois - - kymppitonniin.
- Eiköhän me sitten tehdä kaupat. - Mennäänpäs tuonne meille sisään ja tehdään paperit.
Astellaan sisälle. - - Onpas luxusta, tuumii Jarkko ja katselee ympärilleen. ” Istahdetaan tuohon
olohuoneen pöydän ääreen. Vaimo keittelee tuolla kahvit.”
- Jarkko alkaa täyttää kauppakirja- ja luovutustodistuslomakkeita.” Pannaanko tähän nyt ostajaksi
Väinö Lehtinen vai ...?” hän kysyy.
” Jätetään se kohta auki. Minähän voin itse täyttää ne kohdat jälkeenpäin.” - - ” Tässä on sitten
maksu, ... kymmenentuhannen markan shekki, katetta kyllä on .” - - Jarkko ojentaa auton paperit.
kauppa on tehty. - Hauskan näköinen nuori, hoikka vaimo tuo tarjottimella kahvit ja viinerit ... ja
istuutuu myös pöydän ääreen. - ” Ja, kaupat tehtiin ” , hän lausahtaa, ” kyllä minä sen tuolta keittiön puolelta huomasin. - Kestäisi vaan nyt jonkun aikaa ilma murheita. Niitä on ollut viime aikoina
vähän liikaa.” - ” Kyllähän se kestää.” vakuuttelee Jarkko. Juodaan kahvit ja keskustellaan vielä
hieman autoista ... ja Jarkko alkaa valmistautua lähtöön. - ” Minähän voisin nyt lähteä tuolla autolla koeajolle ja tarjota samalla kyydin kotiin ” ehdottaa Jarkko Lehti. ” No kiitos, sehän sopii hienosti ” toteaa Jarkko.
Rauni näkee ikkunasta , kun tuo ”iso rotisko” taas kurvaa pihaan. Auto pysähtyy kuitenkin keskelle
pihaa ja ... Jarkko hyppää ulos, mutta nyt ”kartanlukijan puolelta”. Auto lähtee uudelleen liikkeelle,
Jarkko heilauttaa kättä hyvästiksi.
- Voiko tämä olla totta, aprikoi Rauni mielessään. - - Rauni on jo avannut asunnon oven, kun Jarkko
tulee puoliksi juosten portaita ylös.
- Onko totta? kysyy Rauni.
- Totta, totta! - - Se on nyt tässä jatkaa Jarkko ja vetää esiin shekin taskustaan. Katso itse ... siinä
se on! - Ota sinä tämä nyt heti ja vie se huomenna pankkiin, ... mä en varmaan jouda!
- Kymmenen tuhatta, ... sitähän me suunniteltiinkin ... ja pantiin siksi ykstoista, että on vähän tinkimisen varaa.
- Tämähän meni sittenkin ihan nappiin, vaikka eilen näytti huonolta. - Meiltähän käy autokaupatkin
sujuvasti. Nippa nappa omille kai tässä päästiin. … Kuus’ tonniahan siitä maksettiin, ... parisen
tonnia on mennyt tarvikkeisiin ja toinen pari tonnia jää työpalkaksi. Mun mielestä ihan hyvä. - Pitäis’köhän tätäkin taas hieman juhlia iltasella?
- Eiköhän jätetä juhlimiset viikon loppuun. Huomenna sinulla on taas työpäivä. - - Mutta milläs sä
nyt menet töihin, kun ei ole autoa?
- Hyvä kysymys. - - Kuule, pitäisköhän meidän vielä ostaa joku pieni kottero, ... sellainen joku halpa, jonka saisi helposti myytyä? - - Tässähän pitäis’ päästä vielä liikkumaan vaikka kuinka moneen
paikkaan. Töihinhän mä pääsen kävellenkin ... ja bussilla, jos on kurja ilma, mutta meillähän on
paljon muitakin menoja vielä.
- Tuumitaanpa asiaa. Mutta nyt ensin syödään. Tuolla on silakkalaatikko uunissa valmiina. Lapset
täytyy käydä kutsumassa pihalta kotiin. Posti toi jotain kirjeitä sulle, ne on tuolla pöydällä . . . ei oo
vielä mitään Ulkoministeriöstä.
Rauni tulee hetken päästä pihalta lasten kanssa. Lapset ihmettelevät, kun isä on kotona, mutta
autoa ei ollut pihalla. ”Isä myi auton ” kertoo Rauni.. Jutelkaapas nyt isän kanssa vähän aikaa niin
äiti laittaa lautaset pöytään ja sitten syödään.
Hetkisen kuluttua kaikki istuvat ruokapöydässä.
- Kuule Jarkko, ... Mä laitoin sen vuokraisännän kirjeen postiin, kun se oli jäänyt tohon pöydälle ja
sitten mä soitin mummille Sarkamäkeen ja kerroin nää uutiset
- No mitäs mummi tuumasi kuultuaan?
- Ensin se meni ihan sanattomaks’. Mä jo hetken luulin, että se pyörtyi. Sitten se sai sanottua, että
” Voi herranen aika teitä ”. Sitten oli taas vähän aikaa hiljaista, mutta kyllä se sitten alkoi ymmärtämään paremmin, kun mä vähän selitin mistä on kysymys. Lopuksi se kutsui meitä käymään sinne
viikonloppuna. - Mä kyllä vähän sitä sitten jo lupailinkin, kun se tuntui oleva ihan pois tolaltaan.
- Saatettais’han me lähteä siellä käymään, jos ei mitään muuta tule esteeksi. Siellä mökillähän käydään samalla. … Niin, mutta Rauni, yks’ aika oleellinen asia on ... Millä me sinne mennään... bussillako?
- Pitää sun varmaan sitten löytää meille se ... joku pieni kottero.
- Huomenna mulla olis’ päivällä kai yks’ hyppytunti. Mä käväisen noissa muutamissa autoliikkeissä
katsomassa löytyis’kö joku halpa lintta.
- Mutta sen pitää olla sitten halpa ja semmonen, ettei sitä olis’ vaikea myydä.
- Katsotaan nyt mitä löytyy. En mä tee mitään kauppaa ennen kuin oon näyttänyt sulle. - - Mutta
nyt taidan minä soittaa mun vanhemmille Hesaan ja saattaa nekin pois tolaltaan.
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Ja soitto Jarkon vanhemmille Helsinkiin aiheutti jokseenkin samat reaktiot kuin nuo Raunin kertomat ja Jarkon oli luvattava tulla vierailulle myös Helsingin mummilaan .
Jarkko menee sitten aamulla töihin jalkaisin. Oletettua hyppytuntia ei olekaan ja iltapaivätuntien
jatkoksi on vielä kokous. Autoliikkeisiin aiottu käväisy jää tekemättä.
Tiistain posti tuo sitten odotetun paperinipun UM:stä. Rauni soittelee postin avattuaan ja sitä hetken tutkittuaan Jarkolle tärkeimmät asiat. Illalla Jarkon tultua kotiin työkaverin kyydissä ja iltaaterian popsittuaan, pohditaan sitten kirjeen sisältöjä yhdessä. Jarkko tutkii papereita pitkään
Raunin seuratessa vieressä.
- Tämä sopimuspaperi on ihan selvä. Tämä pitää vain allekirjoituksella hyväksyä ja lähettää takaisin. Toi palkkahan on vähän parempi vielä kuin opettajan hommissa. … Tää yks’ kopio jää meille,
nuo lähetetään UM:ään. Tämä paperi on tehtäväkuvaus tästä korjaamopäällikön hommasta. - Tämäkin vaikuttaa ihan selvältä. Sitten tää paksu nippu näyttää olevan kertomusta Mbeyan maatalousprojektista, toiminnasta ja tavoitteista ... konekannastakin on luettelo tuossa ... tämä täytyy
lukea ihan kaikessa rauhassa myöhemmin. Hei täällä on jotain asunnoista, katsohan tässä. Projektin asuntoalueella on 25 yhden ja kahden perheen taloa (2 - 3 h, k, kph) Taloissa on sähkölämmitys, kylmä ja lämmin vesi sekä kalustona sängyt, pöydät ja tuolit. - - Hyvä tieto tämäkin!
- Hei tässä on yks’ tällainen paperi. Se tuli eri kuoressa. Tässä on kutsu valmennustilaisuuteen ja
sitten on swahilinkielen kurssista Ruotsissa.
- Joo, tämä päivän valmennus on UM:ssä keskiviikkona 26.04.1976 alkaen klo 10.00. – Tämähän
on ensi viikon keskiviikkona. Sinne on meidän mentävä yhdessä. Se kai kestää koko loppupäivän.
- Minne laitetaan lapset silloin?
- Onkos sulla mitään paikkaa mielessä ... – Ottais’kohan Hesan mummi?
- Sehän pyysi meitä vierailulle ... niinhän sä sanoit. - - Kyllä toi naapurin rouvakin varmaan katsois’, jos mä pyydän. Olihan niidenkin tyttö meillä kerran yhden päivän.
- Mä juttelen ensin Hesan mummin kanssa. Eiköhän se suostu.
- Mitenkäs järjestetään sitten se kahden viikon Ruotsin reissu? - Se alkaa toukokuun puolivälissä.
- No, onkos sulla siitä mitään mielessä? Se on vaikeampi juttu – kaks’ viikkoa !
- Mitäs tykkäisät sellaisesta, että pyydettäis’ mun sisko Varkaudesta ja mummikin tänne lasten
kanssa siks’ aikaa. Mä uskon, että ne tulis’ ihan mielellään.
- Nyt jos mennään sinne ens’ viikonvaihteessa niin jutellaan.
- Niin, jos mennään. Ensiks’ sun pitää hankkia meille se pieni kottero.
- No mun on joku ajokki kyllä löydettävä ja onhan niitä tuolla pihat täynnä. Mä menen huomenna
ensiks’ Ford-liikkeen poikia jututtamaan. Sieltä vois ehkä saada lainaksikin jonkun nelipyöräisen.
- Kuule Jarkko, mulla olis nyt yks’ ehdotus.
- Kuulen, kullanmuru.
- Jospa nyt laitetaan ensin noi muksut nurin. Sitten mennään suihkuun ja sitten otetaan tää paksu
moniste ja mennään tuonne peiton alle sitä tutkimaan.
- Hiton hyvä ehdotus, mutta siihen vielä yksi pieni lisuke.
- Ennen peiton alle kömpimistä otetaan yhdet pienet ”yömyssyt” tuolta baarikaapista.
- Mutta sitten vain yhdet! - Sulla on täys’ päivä taas huomenna ja aikasempi herätyskin. Sunhan on
mentävä kävellen töihin!
- Mun on oltava tuossa ison tien varressa varttia vaille kahdeksan. Mä pääsen Keijon kyydissä. ja
se hyppytunti onkin huomenna..
- No sitten ... mene sinä jo suihkuun! - Mä laittelen noi muksut petiin ja tulen ihan kohta perässä..
Seuraavana päivänä tuo autoliikekäynti toteutuu. Jarkko löytää Ford-liikkeestä sinne juuri tulleen
kupla-Volkkarin. Tutkii sitä tarkoin. ja kyselee sitten tutulta automyyjältä . . .
- Onks’ tällä todella näin vähän ajettu?
- Varmasti on. Kuule tää on yhden vanhan naisen auto. Ollut sillä uudesta asti. Se ei varmasti ole
ajellut enempää ja toi huoltokirjakin sen kertoo.
- Tää on jo 12 vuotta vanha. Eihän tällä ole ajettu kuin viitisen tuhatta kilometriä vuodessa.
- Ei ole, - - niin se on.
- Nuo etulokasuojan kantit ovat kyllä ihan puhki ruostuneet.- Muutenhan tää on pirun siisti peli. Mitäs tästä pitäis’ maksaa, jos mä ottaisin ihan tässä kunnossa?
- Niin, tämä tuli nyt just aamulla vaihdossa, - - se täti otti pari vuotta vanhan Escortin. - - Kyllä mun
pitäisi saada sulta kolme tonnia, ettei mene pakkaselle. … Fiksattunahan tällä kyllä saisi paljon
enemmän.
- Saanks’ mä tän koeajoon huomiseen asti. Näytän vaimolle. Nyt on hitonmoinen kiire. - Tehdään
sitten huomenna kaupat. Musta tuntuu kyllä, että me otetaan tää.
- No tottakai. Avaimet on tässä ja mä haen tuolta sulle rekisteriotteen.
Jarkko saapuu Volkkarilla koululle, nousee autosta, katselee vielä hetken autoa ympäriinsä ja tuumii, - Nuo etulokasuojat ovat kyllä pahan näköiset, mutta muuten ihan tikissään. Iltapäivällä Jarkko tapaa hiljakkoin metalliosastolle tulleen lehtorin, Kari Tiaisen, koulun käytävässä.
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- Onks’ toi sun, toi punainen Volkkari tossa pihalla?
- No ei ihan vielä, se on vain koeajossa. Mä etsin halpaa potkulautaa vähäks’ aikaa. Etulokarithan
siinä on rivon näköiset, mutta muuten tuntuu ihan kovalta, eikä ole kilometrejäkään paljon.
- Onhan toi ihan siisti tohon mun vanhaan kuplaan verrattuna. Mun pitäis’ alkaa myös katselemaan
parempaa ennen kuin toi hajoo tielle. - Muuten noi kuplan etulokarithan on helppo vaihtaa eikä ne
ole kalliitakaan.
- Eihän ne kalliita ole ja pulteillahan ne on vain kiinni. Katsotaanhan nyt mitä mä teen sen kanssa..
Hei, mutta jos sä olet tollasesta kuplasta kiinnostunut, niin mä voisin myydä sen sulle halvalla kesäkuun alkupuolella. - Sen jälkeen mä en autoa enää tarvi, ... mä oon lähdössä maailmalle.
- No mä jo kuulin jotain sellaista.- Markus puhui siitä tuolla kahviossa. … Mitäs toi maksais?
- Kyllä mä saattaisin myydä sen noin kolmella ja puolella tonnilla. - Autohan on pirun hyvä, siisti ja
vähä ajettu, vain 60 000 kilometriä, vaikka se on kyllä -64 mallia, - - vain etulokarit on rumat. Sillähän ajelee mutkaista tietä vielä ihan näkymättömiin.
- No hinta ei ole paha ja mä kyllä tykkään kuplasta. Toi nykyinen on palvellut uskollisesti pitkään.
Mittari on pyörinyt jo pari kertaa ympäri. Se on ollut mulla melkein uudesta asti. - - Tää asia kyllä
kiinnostaa., - Teehän sinä kaupat ensin niin jutellaan lisää.- - Mun pitäis’ löytää itselleni vähän
isompi asunto myös ... ihan vaan vuokrasellainen. - Siks’ aikaa vaan, kun rakentelen omakotitaloa.
Onks’ sulla semmoisesta tietoa?
- No mulla on sellainen noin 70 neliön kolme huonetta, keittiö, pieni näpsä sauna ja iso parveke,
vuokrahuoneisto. Tämän meidän rakennusosaston Jukan suunnittelemassa talossa tuolla aika lähellä Aulankoa. Omistaja asuu Porissa, en ole tavannut häntä kuin puhelimessa…. Vuokra on jotakin tuossa 1200 markkaa kuussa eli ihan siedettävä. Sekin vapautuu kesäkuun puolivälissä viimeistään.
- Pitääpä keskustella siitä ”hallituksen” kanssa. … Sekin kiinnostaa.
Jarkko säpsähtää, vilkaisee kelloaan. ” Voi hitto, taas myöhässä , hei nyt on mentävä taas!”
Kiirettä jatkuu koko loppupäivän. Kotiinkaan ei ole tullut soitetuksi. Nyt on kuitenkin ”kottero” löytynyt ja sillä Jarkko ajelee kotiin. Rauni on pihalla lasten kanssa. Katsoo ihmeissään punaista Volkkaria, joka tulee pihaan ...” Jarkko .” Jarkko ajaa omalle parkkipaikalle, ja nousee autosta. Rauni ja
lapset katsovat silmät pyöreinä.
- Tämäkö on nyt ... se kottero?
- Ei nyt ihan mikä tahansa kottero, ihan kunnon kupla-Volkkari.
- Sehän on ihan laho ... noi etulokasuojat ainakin.
- Muualtapa ei sitten olekaan. ... Ja katsohan sisälle! ... On hiton siisti.
- No siistihän tämä kyllä on. - - Muutahan mä en autosta kyllä ymmärräkään.
- Tää on nyt kokeiltavana ja tutkittavana. Mun pitää viedä tää huomenna pois, jollei osteta.
- Mitäs tästä pitäis’ maksaa?
- Kolmella tonnilla tää lähtis’. Tää oli juuri tullut sinne Ford- liikkeeseen aamulla vaihdossa. Ollut
uudesta asti yhden vanhan naisen ajokkina ja ajettu vain 60 000 kilometriä. Ikää on kyllä jo 12
vuotta.
- Luuletkos saavasi 12 vuotta vanhan auton myydyksi kesäkuun alussa?
- Oikeastaan tiedän sen jo varmasti. - Niin, mä oon oikeastaan myynytkin tän jo ... kolmella ja puolella tonnilla.
- Tuota en kyllä usko. - - Et ole vielä autoa ostanutkaan ja olet sen, jo muka myynyt..
- Usko pois! Enhän mä tietysti kauppoja ole virallisesti tehnyt, mutta myynnistä on jo sovittu. Se
opiston metallipuolelle tullut uus’ kaveri, Tiaisen Kari, ihastui tähän heti nähtyään. Sillä on nyt sellainen tosi vanha, moneen kertaan parsittu kupla, ollut uudesta asti ja se on hajoamispisteessä,
ajettu pitkästi yli 200 000 kilometriä. - - Hän melko varmasti ostaa tän meiltä. Me juteltiin tästä
asiasta pitkään. - Ja kuulehan toinen asia vielä. Ne tarvis’ myös suuremman asunnon. Mä kerroin,
että meiltä vapautuu tällainen asunto , … Yritin kuvata millainen tämä on ja mikä on vuokra ja ...
hän oli hyvin kiinnostunut ... lupasi tuumata asiaa vaimonsa kanssa.
- Tuntuu vielä uskomattomalta, mutta kyllä kai sua pitää uskoa. … Lähdetäänkös nyt tästä samantien pienelle koeajolle.
- No lähdetään. Niin tässä on vain kaks’ ovea. … Nyt tuosta toi selkänoja ensin eteen. … Sitten
kömpikääs’ lapset tuosta raosta takapenkille ja nyt sitten äiti tuohon! … Turvavyöt kiinni! … Lähdetään.
Torstai-aamuna Jarkko ajelee Volkkarilla töihin ... ajaa parkkipaikalleen. Myös Kari Tiainen saapuu
samaan aikaan omalla kuplallaan omaan parkkiruutuunsa. Noustuaan autostaan Kari morjestaa
Jarkkoa ja tulee lähemmäksi. ” Jarkko, mulla olisi vähän juteltavaa ... siitä sun asunnosta. ”
- Mikäpäs siinä, jutellaan. ”
- Kerroin heti illalla vaimolle siitä sun asunnosta, ja se alkoi kovasti kiinnostamaan häntäkin. Voisko sitä tulla katsomaan jonakin iltana? Se olis’ varmaan meille ihan sopiva..
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- Tottakai, vaikka jo tänä iltana. - Mun täytyy vain ensiks’ sopia siitä kotona. … Käviskö se teille jo
vaikka tänään?
- Kyllä se meille sopii. Kerro vain aika milloin tullaan.
- Mä kerron sulle, kun olen jutellut vaimon kanssa.
- Mitenkäs sun autokaupat?
- No, mä menen kyllä tekemään kaupat tässä jollakin tauolla. On vaan koko ajan niin hiton kiirettä
tämä kurssin loppu. - Jos en ehdi päivän aikana, niin heti neljän jälkeen.
- Kiirettä on ollut mullakin… Mennäänpäs töihin taas!
- Mennään ... mä soittelen sulle. .
Jarkko vilkaisee kelloa. - Soitanpa Raunille heti, tässähän on vielä hetki aikaa, hän tuumii.
- Rauni vastaa.
- Hei taas! - Kyllä asiat menee nyt niin vauhdilla, ettei tätä voi oikein todeks’ uskoa. Kuule nyt se
Tiaisen Kari jutteli mulle just tossa pihalla, että he ovat hyvin kiinnostuneita meidän asunnosta ja
nyt ne haluais’ tulla katsomaan sitä mahdollisämman pian. - - Kävis’köhän se jo tänään?
- Ohoh, odotas vähän, kun mä mietin. … No, jos ne tulis, ... illalla joskus siinä seitsemän jälkeen,
että ehditään korjata astiat pois ja ... eiköhän niille olis’ kiva tarjotakin jotain ... kahvit ja ... jotain.
- No, mä juttelen Karille sitten siihen malliin.
- Kuule, mutta jokos sä soitit sille Hesan mummille vai unohtuiko se eilen?
- Perhana, sen mä unohdin. Mä soittelen jossakin välissä, tai sitten illalla. Mutta, hei taas, nyt on
kiire!
- No, hei!
Seuraava tauko kuluu Jarkolta sitten puheluun äidilleen, ” Helsingin mummille”, joka aivan ilostuu
‘tarjouksesta’ saada lapset luokseen kokonaiseksi päiväksi. - Kahvitauolla Jarkko tapaa Tiaisen Karin ja kutsuu hänet vaimonsa kanssa asuntoa katsomaan illalla. Jarkon työpäivä sujuu sitten normaaliin tapaan. Tuntien päätyttyä hän käy Ford-liikkeessä tekemässä kaupat Volkkarista ja ajelee
sitten kotiin.
Kotona odottavat Rauni, lapset ja ilta-ateria. Ruokailun lomassa Jarkko kertoo terveiset Helsingin
mummilta sekä sen, että tuo ”punainen kottero”, kupla-Volkkari, on nyt meidän.
Rauni kertoo päivän tapahtumista. Hän on pyörinyt melkein koko päivän Mikan ja Marin kanssa
ulkona.. Postikaan ei tuonut kuin sähkölaskun. Iltapäivällä hän oli kuitenkin loihtinut keittiössä
vähän iltakahvin kanssa tarjottavaa, kääretortun ja pikku-pullia.
Jarkko ja Rauni korjaavat sitten yhdessä likaiset ruokailuvälineet pois , Jarkko tiskaa ja Rauni kattaa
kahvipöydän valmiiksi. Kaikki alkaa olla valmista, kun Tiaiset saapuvat.
- Ovikello soi. - Jarkko menee avaamaan oven.
- Hyvää iltaa ja tervetuloa.!
- Terve taas Jarkko ... niin tässä on vaimoni Liisa.
- No tervetuloa vaan peremmälle Liisa, sanoo Jarkko ja kättelee samalla Liisaa. - - Ja täältä tulee
minun vaimoni Rauni ... ja Rauni kättelee vieraat ja kehottaa siirtymään peremmälle ahtaasta
eteisestä. - Ja täällä lasten huoneessa on meidän jälkikasvu. Merja täyttää kohta 8, Mika on 5, ja
Mari täytti juuri 3 vuotta.
- Istahdetaan nyt ensiksi tuonne olohuoneen pikkupöydän ääreen ja vaihdetaan muutama sana,
neuvoo Jarkko.
Vieraat katselevat ympärilleen ja istuutuvat. ” Tämähän on tilavan näköinen asunto ja melko uusi
talo” , toteaa Kari... ja Liisa jatkaa ” Niin, ja me jo ihailtiin tuota pihaa ja tätä luhti-tyyppistä portaikkoa tuossa tullessamme.”
- Kyllä me ollaan oltu aivan tyytyväisiä tähän, kertoo Jarkko. Nuo makuuhuoneet ovat sopivan pieniä ja tämä olohuone vastaavasti sitten vähän reilumpi. - Eihän me tässä olla asuttu kuin viime
elokuusta asti. Silloinhan mekin vasta tulimme tänne Hämeenlinnaan. Tarkoitus oli kyllä olla pitempäänkin, mutta nyt tuli yllätyksenä tuo Afrikan homma, joka tuntuu kiinnostavalta.
- Mihinkäs te Jarkko nyt oikein olette sitten menossa ? Markukselta jotain kuulin, mutta kerro nyt
vähän tarkemmin.
- Tansaniaan, ... siellä on Pohjoismaiden yhteinen maatalousprojekti ja minulle on tarjottu sieltä
korjaamopäällikön paikkaa. … Tai oikeastaan ensin hain opettajan hommia sieltä, mutta tutkittuaan papereitani tarjoavat tuota korjaamopäällikön vakanssia ja minä olen pestin jo hyväksynyt.
Lähtö on joskus tuossa kesäkuun puolivälissä. Emme vielä tiedä sitä tarkemmin ja sitä ennen, toukokuun lopulla on kahden viikon swahilinkielen kurssi Ruotsissa. … Mutta kaikenlaista järjestelyä
on nyt kehiteltävä eteenpäin.
- No onpa teillä varmasti monenlaista puuhaa, tuumaa Kari.
- Jännittääkö ? kysyy Liisa ja katsoo Rauniin.
- Kyllähän tässä tietysti jännitystäkin on, kun ei oikein itsekään tiedä vielä mitkä ne olosuhteet ovat
siellä ja mitä kaikkea pitää ottaa mukaan, vastaa Rauni. - - Mutta katseltaisko nyt tätä huoneistoa
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ensin ja istahdetaan sitten tuohon kahvipöytään. Katselkaa vaan ihan vapaasti nämä huoneet, keittiö ... ja sauna on tuolla.
Tiaiset kiertelevät ja juttelevat jotain keskenään. Näyttävät olevan hyvin tyytyväisiä näkemäänsä.
- Ja tässä näyttää olevan vesikeskuslämmitys, toteaa Kari. Pitääkö lämpimästä vedestä maksaa
erikseen ?
- Ei, kyllä se sisältyy vuokraan ... ja mä tarkistin tämän vuokrankin. Se on 1230 mk kuussa., kertoo
Jarkko.
- Kuule, kyllä me Liisan kanssa jo tuumittiin, että tämä olis’ ihan sopiva meille, ... mutta mitenkäs
nyt pitäisi tehdä. Sinä muistaakseni kerroit, että vuokraisäntä asuu jossakin muualla.
- Juu, vuokraisäntä asuu Porissa. Emme ole tavanneet häntä kuin puhelimessa ja silloinkin tuntui
siltä, ettei hän ollut tätä nähnyt aikoihin. Kyseli minulta tämän huoneiston kuntoa, onko siisti ja
sellaista. - - Me kyllä laitettiin jo hänelle kirje pari päivää sitten ja kerrottiin, että muutamme pois
kesäkuun 15. päivänä.. Nyt olisi ehkä parasta soittaa hänelle heti ja jutella tästä, jos nyt päätätte
tämän asian.
Tiaiset katsovat hetken toisiaan.
- Kyllä me tämän nyt otamme, jos vain vuokraisntä hyväksyy, vastaa Kari.
- Rauni, sinulla on jossakin meidän vuokraisännän osoite ja puhelinnumero.
- Se on jo tässä lapulla. Etsin sen jo valmiiksi. … On harvinaisen hyvä vuokraisäntä. Emme tiedä
hänestä muuta kuin nämä tiedot. … Teuvo Virtanen, Viertotie 16, Pori ... ja tässä on sitten puhelinnumero ja pankkitilin numero. … Soita Jarkko sinä hänelle ja kerro tästä tilanteesta ja jos hän
hyväksyy niin sittenhän Kari voikin jatkaa. Istahdetaan me siksi aikaa tuonne olohuoneensohvalle.
Jarkko menee eteiseen puhelimen luo, ottaa puhelun ja keskustelee jonkin aikaa ja alkaa hymyillä
ja kutsuu sitten Karin puhelimeen. Ja hetken päästä Karikin sulkee puhelimen ja palaa iloisena.
” Homma on sovittu ”, hän kertoo iloisena. ” Me jatkamme vuokranmaksua siitä, mihin te lopetatte
... ja postissa tulee uusi vuokrasopimus meille hyväksyttäväksi”.
- No sitten siirrytäänpä tuohon kahvipöytään ja jatketaan juttelua, ehdottaa Jarkko.
- Tein vähän kiireessä tuon kääretortun ja paistoin pieniä pullia. Tämä tuli vähän äkkiä, mutta eiköhän ne ole kuitenkin syötäviä, juttelee Rauni ja alkaa kaatelemaan kahvia vieraiden istuuduttua
pöytään. ... ja keskustelu jatkuu.
- Jarkko, mitenkäs me tehdään sitten ton sun punaisen kuplan kanssa. Sä kai teit ne kaupat. Myytkö sä sen sillä kolmella ja puolella ?
- Eihän se ole meistä kiinni. - - Sillä hinnalla saat, jos maltat odottaa kesäkuulle.
- Kyllä mä yritän pärjätä tolla vanhuksella vielä siihen asti. Se kyllä syö öljyä hirveesti ja se voi laueta milloin tahansa, mutta eiköhän se...
- No pidetään kauppaa sitten sovittuna .. niin mun ei tarvitse sitä muille kaupata.
- Kuule, jos tahdot niin mä voisin maksaa ainakin osan siitä jo etukäteenkin, ... meinaan, että se
olisi ihan varma.
- Kyllä mä luotan miehen sanaan. - Sovittu mikä sovittu.
- Mitäs muuta te vielä tarvisätte ? - Ette ostais’ vielä tota vesisänkyä?
Tiaiset katsovan hetken toisiaan. ” Ollaanhan me sellaistakin suunniteltu, mutta sitten vasta meidän uuteen taloon” kertoo Liisa vähän aristellen. -- Karia hymyilyttää. -- Niin, meillä on alkamassa
omakotitalon rakentaminen tänä keväänä, jatkaa Liisa. - Vuosihan siinä ainakin menee, ennen kuin
päästään asumaan, kun meinataan itse tehdä mahdollisämman paljon. - Mutta sanohan Kari nyt
jotain !
- Kyllähän me saatettais’ ostella se nytkin. Ollaanhan me niitä tuolla jo katseltu montakin kertaa ja
kerran kokeiltukin yhden tuttavan luona.
- Siinä on mahdottoman hyvä nukkua, toteaa Jarkko.... - Me hankittiin se vasta nyt lokakuussa, kun
sain sen tosi halvalla. Mä olen kyllä kaupannut sitä jo yhdelle kollegalle ja hän on luvannut harkita
asiaa. - Mutta ei se ole varma.
- Mitäs se sitten maksais’ ?
- En mä sitä muista, mutta - - Hei, Rauni! Löytäisitkös sä sen kuitin. Sillähän on vielä takuukin.
Kyllä me myydään se teille samalla hinnalla, millä me se saatiin. ... ja se olisi tossa valmiina sitten
kun tulette. Eiks’ se olis’ helppo homma? - Ja sehän on kuin uusi, eihän se ole tässä ajassa miksikään mennyt.
Rauni tulee kuitin kanssa ja näyttää sitä Tiaisälle. - Tämä me on maksettu. - Siinä on 30 % alennusta ohjehinnasta. Enempää ei herunut, vaikka oli tuttu kauppias.
Tiaiset katsovat taas toisiaan. ”Käykää kokeilemassa tuolla makuuhuoneessa ”, kehottaa Jarkko.
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Kari ja Liisa menevät makuuhuoneeseen, viipyvät hetken ... ja palaavat hymyilevinä kahvipöytään.
” Tehdään kaupat” sanoo Liisa nauraen. ” Sittenhän sekin hankinta on tehty.”
- Otetaanpas sitten toiset kupilliset kahvia, tuumaa Rauni.
- On tuo vesipeti kyllä tosi mainio keksintö. - Välillä tuntuu kuin Saimaalla soudeltais’, kertoo Jarkko, katsoo Raunia ja iskee silmää. - - Rauni on purskahtamaisällaan nauruun, mutta saa sen hillittyä.
Kun kahvit on juotu ja keskustelut lopeteltu, Tiaiset kiittelevät onnistuneista kaupoista ja lähtevät.
- No, Rauni! Eikös ollut ihan tuloksekas ilta? … Ollaan me vaan aika kauppiaita!
- Tämähän on ihan uskomatonta. - Kyllä sä osaat. - - Toi Saimaalla soutelu tossa, lopussa oli kyllä
tämän illan paras repliikki, vaikka eihän ne tainneet sitä ymmärtää ... sillä lailla.
- Mitäs me tehtäis’ seuraavaks’, Rauni?
- Kellohan on jo taas vaikka kuinka paljon. Lapset on nyt ainakin komennettava heti nukkumaan.
- Katsotaanpas sitten kohta vielä TV-uutiset. - Sitten kai voitais’ käydä suihkussa ja ... eiköhän se
ala sitten nukuttamaan meitäkin?.
Aamu on valjennut kauniin aurinkoisena. Jarkko ja Rauni istuvat keittiön pöydän ääressä aamupalaa nauttimassa ja seuraavat samalla aamun TV-uutisia. - Satamalakko on jatkunut jo kolme viikkoa
eikä loppumisesta ole vielä toiveita.
- Jarkko! Tänäänhän on jo perjantai. … Mä lupasin mummille, että mentäis’ sinne nyt viikonvaihteessa.
- Perjantai! - Niinhän se jo onkin. Hitto, kun menee toi aika nopeasti. - - Kai meidän pitää sinne
sitten lähteä jo tänä iltana. - - Mitenkähän se olikaan? ... Juu, mä lopettelen koululla tänään kolmelta.
- Mä laittelen sitten päivän aikana kaikki lähtökuntoon. Syödään sitten vaan äkkiä ja lähdetään.
- Ja mä vaihdan päälle vähän arkisemmat kuteet. Toi sininen lenkkeilyasu on ihan kiva ajohaalari
ja sillähän mä pärjään koko viikonvaihteen. … Se olis’ taas sitten töihinlähdön aika !
Töihin ajellessaan Jarkko mietiskelee vielä mielessään edellisen päivän tapahtumia. - Saatiin ihmeen paljon asioita ratkotuksi. - Tämä’ auto ostettiin ja jo myytiinkin.- Tiaiset löysivät asunnon ...
ja vesipetikin meni samantien. - Meidän muut kilut ja kalut rahdataan sitten aikanaan Sarkamäen
mökille. … Jaa! ... Nyt pitäisi tänään kai kysellä alustavasti uusia ajokkeja. - Pitää kysyä ensin Vehon pojilta Mersuja.
Työpäivä alkaa vaihteeksi aivan normaalisti. Ensimmäisen tunnin jälkeen, tauolla, Jarkko soittelee
tutulle Mersu-myyjälle, jolta hän oli ostanut syksyllä Hanomagin. Hän antoi puhelinnumeron pääkonttoriin Helsinkiin. - Seuraavaksi Jarkko soittaakin sitten Helsinkiin.
- Verovapaa myynti, Vilen .
- Jarkko, Mäkinen Hämeenlinnasta , hyvää päivää!
- Päivää!
- Olen lähdössä kesäkuun puolivälissä töihin Tansaniaan ja tarvitsisän sinne auton. Mersut minua
nyt tässä kiinnostaisivat eniten, lähinnä 220 Diesel.
- Tilanne on tällä hetkellä hieman vaikea. Toimitus menee noin 6 kuukauden päähän tilauksesta.
Hangon vapaasatamassa meillä on pari peruutettua autoa, mutta ne ovat bensiinimoottorilla.
- Kyllä 6 kuukautta odotusta on minulle liikaa, mutta täytyy harkita vielä. - - Voisitteko kuitenkin
lähettää minulle tax-free hinnaston ja esitteitä noista 220 dieseleistä, henkilö- ja farmarimalleista?
- Laitetaanpa tulemaan, ... ja nimi oli Jarkko Mäkinen ... ja osoite ?
- Osoite on Kaaritie 12 A 9 , Hämeenlinna.
- Kiitos, minä laitan tulemaan.
- Kiitos ja kuulemiin.
- Hitto! Tämähän oli ikävä yllätys, tuumii Jarkko, ... puoli vuotta tilauksesta ... ja ... sitä olisi pidettävä siellä vuosi ennen kuin saa tuoda verovapaasti Suomeen. - - Sopimus oli yhdeksi vuodeksi ...
mahdollisuudella jatkaa. - - Mutta mitenkähän varma se jatko on? - - Täytyy nyt ainakin miettiä ja
... kysellä siinä valmennustilaisuudessa. -- Näissä mietteissä Jarkko menee taas jatkamaan töitään oppilaiden kanssa.
Miettimistä riittää pitkin päivää. Aina, kun siihen vain on tilaisuus. - Mikähän sitten, jos ei Mersua. - Volvoko? ... - Ei sillä ole kunnon dieseliä.- - Peugeot 504? ... sen dieseliä ovat kehuneet lujaksi , ...
mutta ranskalaiset autot ovat taas muuten heikkoja ... ruostuvat herkästi ... ja... muutenkin .. ?
- - Mitä muita dieseleitä on? ... Eipä muita sitten olekaan. - - Pitäisköhän kysyä sitten ”Pösoä” ?
Iltapäivän tauolla Jarkko vihdoin kysyy tiedustelusta Peugeot-maahantuojan, Maan Auto OY:n numeron ja soittaa. - Keskus vastaa.
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- Maan Auto, hyvää päivää.
- Jarkko Mäkinen Hämeenlinnasta, päivää. - Haluaisin kysellä hieman tax-free autoista.
- Hetki vain, yhdistän Lars Holmenille.
- Holmen.
- Jarkko Mäkinen Hämeenlinnasta, Päivää!
- Päivää!
- Olen lähdössä kesäkuussa perheeni kanssa töihin Tansaniaan ... ja tarvitsisän sinne auton. - Mitähän mahdollisuuksia olisi saada Peugeot 504 dieseliä, henkilö- tai farmarimallina?
- Kyllä me pystymme toimittamaan sellaisia, kumpiakin, ... muutaman viikon toimitusajalla suoraan
tehtaalta.
- Sehän kuulostaa hyvältä. - - Voisitteko lähettää minulle vähän esitteitä, teknisää tietoja ... ja taxfree hinnaston eri vaihtoehdoista.
- Kyllähän se sopii - Laitetaan tulemaan. - Laitan mukaan myös lisävarustehinnaston ja sisustusvaihtoehtojen värimallit. - - Hinnat ovat Ranskan frangeina, ... nämähän maksetaan sitten suoraan
tehtaalle. - - Ja millä osoitteella laitetaan tulemaan ?
- Jarkko Mäkinen, Kaaritie 12 A 9, Hämeenlinna .
- Kiitos! - Laitetaan tulemaan.
- Kiitos! - Jäädäänpä odottelemaan. Kuulemiin.
Viikon viimeinen tunti vielä opettajakokelaiden kanssa opetustekniikan asioita kerraten ja niin on
taa yksi työviikko vierähtänyt. - Jarkko ajelee kotiin autoasioita mietiskellen. Kotona ruokapöydässä
hän kertoo Raunille autokauppauutiset.
- Mutta Jarkko! Miten me se uusi auto maksetaan?
- No odotetaan nyt ensin, kun saadaan esitteet ja hinnat. Kyllä me ne rahat jostakin saadaan. Taxfree hinnat ovat vain noin kolmasosan näistä Suomen hinnoista, ... noin kaks’ kolmasosaahan on
veroja, ehkä enemmänkin. - - Nyt vain odotellaan tietoja!
- No, odotellaanpa sitten, ... mutta nyt lähdetään mummilaan! Vaihdahan se lenkkiasu nyt ylles’,
se on puhtaaks’ pestynä tossa henkarissa. Käy ensin suihkussa ja vaihda alusvaatteet myös. Nekin
on tuossa valmiina. - - Hei lapset! Kohta lähdetään, ... laitelkaapas jo vaatteita ylle!
Hetken päästä koko perhe istuu sitten punaisen ”kuplan” kyydissä. Päästään kaupungin vilinästä
hieman rauhallisempaan maantieliikenteeseen. ” No lapset, miltäs tämä kyyti nyt tuntuu?” kysyy
Jarkko. - Hetken hiljaisuus, sitten Mervi vastaa . ” Ihan hyvältähän tämä tuntuu, ... ja ihan hiljaiselta
.. siinä isossa rotiskossahan oli aika kova meteli ... sellainen jyrinä. ” Ihan saman eron mä huomasin jo heti silloin koeajolla”, jatkaa Rauni. ”Niin, kuuluihan siinä se moottorin jyrinä aika voimakkaasti ja ehkä vähän muutkin äänet. Tuollaisessa kuorma-autoksi tehdyssä ajokissa on äänieristyksiä vähemmän kuin henkilöautoissa ja busseissa.. – Tässä vielä se, että toi moottori on tuolla
takana, vaikuttaa myös .” selvittää Jarkko ja jatkaa vielä - -” Olisin mä kyllä sen Hanomagin äänet
saanut jonkin verran hiljaisemmaksi, jos olis’ ollut aikaa.”
Matka etenee. Lapset nukahtavat. Jarkko ja Rauni juttelevat kaikenlaista. Enimmäkseen ajatukset
pyörivät edessä olevissa asioissa. Ajetaan jo Lahden ulosmenoliikenteessä. - - Rauni katsoo takapenkillä nukkuvia lapsia.
- Tässä kuplassa ei ole turvavöitä tuolla takana, mutta ei kai tässä nyt muutaman viikon takia niitä
laitella. Näyttävät nuo tuolla pysyvän.
- Eipä ole. - Nämä etupenkin vyöt näyttävät kuin uusilta. Ne on joko hiljakkoin uusittu tai sitten
niitä ei ole juuri käytetty. - - Melkein uudeltahan kyllä näyttää koko sisustuskin. - - Tää auto tuntuu
myös kaikin puolin ihan jämäkältä ja kovakuntoiselta ... ja hiton hyvä ajettava. - Haluaisitkos sinäkin kokeilla?
- Aja sinä vaan nyt tällä. Mä kokeilen vasta sitten sitä uutta siellä Afrikassa, ... mikä se nyt sitten
lienee.
- Jaa,a! Millaisethan on tieolot siellä Tansaniassa. Sehän on rutiköyhä maa. Mahtaako olla asfalttiteitä lainkaan ja siellä kai on vasenkätinen liikennekin.
- Onko?
- No Keniassa ainakin on ja nehän on entisää Englannin alusmaita molemmat. Ainakin mitä on tullut sieltä välähdyksiä telkkarissa, niin vasenta puolta siellä ajetaan,
- Oletkos’ sä Jarkko ajanut koskaan vasemmanpuoleisessa liikenteessä?
- Joskus kauan sitten ... Ruotsissa.... se oli kesällä 1957. Me oltiin koko perhe, vanhempien kanssa
kesälomareissulla Norjassa ja tultiin Norjan rannikolta Mo I Ranasta vuoriston yli Ruotsiin Skellefteoon ja siitä sitten Haaparantaan. - Mä ajoin koko matkan ... ja kyllä se oli outoa, kun se vaihtui
jossakin siellä vuoristossa..
- Mutta eihän siellä enää ajeta vasemmalla!
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- Ei enää.... Se muuttui oikeakätiseksi ... 1967 vai olikohan se 1968.- - Mä olin silloin Fordilla töissä.. Meillä oli sieltä just silloin yks’ Ruotsin Fordin kaveri täällä neuvomassa ruotsalaisen Brunettmetsätraktorin muutostöitä. Kierreltiin pari päivää yhdessä muutaman koneen luona, Rovaniemellä
ja Ähtärissä. - Hän kertoi, että hän ajoi vielä vasenta puolta, kun tuli autollaan Bromman kentälle,
mutta nyt, kun hän menee takaisin on liikenne muuttunut oikeanpuoleiseksi. Siellä oli silloin kai
yks’ vuorokausi täydellistä ajokieltoa koko maassa, kun ne vaihtoivat kaikki liikennemerkit ja -valot
toisänpäin. Vain hälytysajoneuvot saivat liikkua. - - On mulla yks’ hauska kokemus sitten vielä
myöhemmin. Se oli 1963, kun mä valmistuin Helsingin tekusta.. Meidän opiston porukka ei päässyt yksimielisyyteen luokkaretken suunnasta, kun puolet halus’ itään ja toinen puoli länteen. - Mä
lähdin sitten teknillisen koulun porukan mukaan, kun niillä oli muutama paikka vapaana KeskiEurooppaan kahden viikon kierrokselle. Me lähdettiin Hesasta keravalaisen liikennöitsijä Leevi Saaren uudella ilmajousitetulla Mersu-bussilla ja ajettiin ensin Turkuun. Siitä sitten yöllä autolautta
Scandialla Norteljeen, lähelle Tukholmaa. Kun aamu valkeni, oli se meidän bussikuski, Keravalta
pestattu taksikuski, ympäri päissään, eikä sitä voitu päästää siinä kunnossa rattiin. Meidän porukasta sitten yks’ kaveri, joutui sompailemaan sitä bussia Tukholman läpi ja koko aamupäivän Söderteljeen asti. Meillä oli siellä sitten ohjelmassa vierailu Scanian tehtailla. - Kyllä oli tällä ”sijaiskuskilla” neuvojia alkumatkasta, kun piti löytää reitti Tukholman läpi ja kaikki ympyrät kierrettiin
toisinpäin, ryhmitykset ... ohitukset ja kaikki oli eri tavalla. - - Nyt se kaikki uusiutuu tuolla ItäAfrikassa! - - Äkkiä siihen varmasti tottuu.- - En minä sitä pelkää.
- Hyvänen aika, jokos tää on Mikkeli.
- Kyllä vaan ... ja vielä tunnin verran niin tulee Varkaus ja sitten ollaankin jo melkein perillä.
- Mä jatkan vielä näitä ”muisteloita” tosta Keski-Euroopan matkasta . - Se oli hauska matka.
- No kerro lisää! – Sulla noita kokemuksia näyttää olevan! - Mutta seuraile myös tuota liikennettä!
- No, kerronpahan sitten vielä muutaman tapauksen tuolta reissulta. - - No jatkettiin sitten Saksaan. Hampurissa yövyttiin. Meidän matkanjohtaja, Laineen Olli, oli järjestänyt edullisen majapaikan. Se Olli oli opiskellut Saksassa, sillä oli saksalainen vaimokin mukana alkumatkan. No, iltasella
me sitten käveltiin pienehköllä porukalla sitä kuuluisaa Reeperbahnia.
- Onks’ se Reeperbahn se kuuluisa tyttökatu?
- Ei, kun sillä on kaikki hienoimmat teatterit, yökerhot ja ravintolat. Jalkakäytävillä on univormupukuisia ”sisään houkuttelijoita”, mainostamassa mitä kaikkea sisäpuolella on tarjolla. Ne ovat aika
kielitaitoisiakin kavereita. – Me testattiinkin niitä vähän. - Niille kun lausahti muutaman sanan
suomeksi, niin kohta tuli takaisin kaikki rivoimmat suomenkieliset sanat. - Tyttökaupan katu oli
ainakin silloin Reeperbahnin lähellä oleva pikkukatu, Herbertstrasse. - Kyllä me sielläkin käytiin
ihmettelemässä.. Se oli korkealla lauta-aidalla peitetty päistä niin, että sinne ei nähnyt ulkopuolelta
ja sinne pääsi vain kävellen ... ja naisilta oli sinne pääsy kielletty. Kapean kadun kummallakin puolella oli näyteikkunoissa toinen toistaan paremman näköisiä naisia ”tunnelmavalaistuksessa”, hyvin
vähissä vaatteissa esittelemässä itseään. - Ja näyteikkunan vieressä oli lasiovi ja siinä pieni luukku.
Asiakkaat saivat vinkata haluamansa tytön siihen luukulle ... ja kun hinnasta sovittiin, päästi tyttö
asiakkaansa sisälle. He näyttivät menevän siitä ovelta johtavia kapeita portaita toiseen kerrokseen.- Otimme sitten aikaa kauanko kestää, kun sama asiakas tulee ulos. Se kesti noin 15 - 20 minuuttia ... ja samalla hetkellä sama tyttö ilmestyi taas muiden joukkoon näyteikkunaan. - - Hintoja emme kyselleet, katselimme vain sitä touhua. Miehiä siellä pyöri paljonkin, mutta kauppoja tehtiin
vain harvakseen. Valinnan varaa kyllä oli varmasti jokaiseen makuun. Nuorista, kuvankauniista tytöistä paksuihin ”läskitartsaneihin”. Oli tarjolla sellaisiakin paksukaisia, ettei isonkaan miehen kädet ylettäisi ympäri ... niille, jotka haluavat ”läskikasassa ” peuhata.
- No olisko tehnyt mieli kokeilla?
- Hyi hitto! Minä en kyllä ymmärrä ostettua seksiä ollenkaan. Ei ole tullut koskaan mieleenkään,
vaikka mahdollisuuksia on kyllä joskus tarjottu.
- Vielä hirveämpää oli minusta sama homma Kölnissä. Siellä me käytiin myös vastaavanlaisella bisneskadulla alkuillasta. – Niin, me oltiin päivällä tutustuttu perusteellisesti suureen Fordin autotehtaaseen, ... Eihän me sinne tyttöjen vuoksi menty. - - Mutta, siellä tytöt istuivat näyteikkunassa
korkeahkoilla jakkaroilla ja niillä oli ohuita tyynyjä peffan alla enemmän tai vähemmän. Joku meille
sitten kertoi, että tyynyjen määrä kertoi sen illan asiakkaiden määrän, - Siis mitä enemmän tyynyjä
sitä suositumpi tyttö. Yhdellä nuorella mannekiinivartaloisella typykällä oli jo alkuillasta toistakymmentä tyynyä allaan. Myöhemmin yöllä kertoivat niitä olevan jo niin paljon, etteivät pysy enää
tyynypinon päällä ja tyynyjä varten on vieressä toinen jakkara. - - Hyi hitto!... Tuli siellä ihan huono
olo. - - Eiköhän vaihdeta nyt jo aihetta!
- Vaihdetaan vaan. Tuohan on ihan hirveetä! … Kuule Jarkko, nythän meidän pitäisi sitten mummin ja Pirkon kanssa jutella siitä, suostuisävatko he tulemaan lapsia hoitelemaan silloin, kun me
mennään sille kielikurssille.
- Nythän se on saatava selväksi ja varmaksi. - Mitäs’ luulet, suostuvatko?.
- Mä oon kyllä ihan varma, että molemmat ovat siihen valmiita. Ne ajattelevat jo sitäkin, etteivät
näe lapsia vuoteen tai kahteen. Sitähän mummi jo suri, kun kerroin hänelle tän jutun. Ja eihän Pirkollakaan ole mitään muuta tekemistä silloin.
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- Nyt ollaan jo Joroisissa. Matka menee nopeasti näin jutellessa. Kohta olemme Varkaudessa ja sitten on enää muutama kilometri perille.
- Oletkos sitten jo ajatellut millä kuskataan sitten kesäkuussa meidän romppeet Hämeenlinnasta
tänne mökille?
- Eiköhän se onnistuis’ samalla tavalla kuin muutto täältä sinne. Täytyy soittaa Velille ja kysyä lainaksi taas sitä kouluautoa. tai, ... jos se ei jouda, niin sitten Veksin kuorma-auto on toinen vaihtoehto. Tullaan tällä kuplalla tänne, jätetään lapset mummilaan, otetaan kuormuri ja haetaan ne
romppeet tänne.
- Sitten tää kuplakin on vielä vietävä Karille ja tultava bussikyydillä takaisin.
- Niin kai se on tehtävä, jollei ... - Mulla on vielä yks’ idea, mutta mä kerron vasta sitten, kun olen
kehitellyt sen valmiiks’.
- Kyllä tämä maailmalle lähtö aiheuttaa paljon kaikenlaisia järjestelyjä. - Ja mitähän tulee vielä lisää.
Mua vähän jo pelottaa se keskiviikon valmennuspäivä.
- Ei tässä kannata pelätä eikä jännittää. Eiköhän se valmennus ole just sen vuoksi, että tiedettäis’
mahdollisämman hyvin mitä pitää ottaa mukaan ja millaisiin olosuhteisiin mennään.
- Mehän tullaan jo Kuvansiin. - Varkauden tehtaanpiiput näkyy jo tuolla!
- Joko me ollaan Varkaudessa? havahtuu Mervi takapenkillä.
- Ei ihan vielä, mutta tuolla kaukana näkyy jo tehtaanpiiput ja savut.
Mika ja Marikin heräilevät.
- Me ollaan nukuttu melkein koko matka.
- Me ollaan kohta jo Varkaudessa kertoo heille Mervi.
... -Ja sitten on vaan ihan lyhyt matka
mummilaan.
Matka jatkuu sitten vielä hetken. Ajellaan Varkauden läpi , käännytään Joensuun tielle ja ylitetään
Taipaleen kanava.
- Nyt ollaan, lapset, sitten suuressa saaressa, ... tämähän on Suomen suurin saari ... Soisalo ,
kertoo Rauni. - - Tässä saaressa mummi ja ukkikin asuvat ja meidän mökkikin on tässä samassa
saaressa.
Muutaman minuutin kuluttua käännytään pienelle kylätielle ja saavutaan mummilan pihaan, Unnukan rantamaisemaan. - Noustaan autosta. - Jarkko on napannut käteensä kaitafilmikameran,
jolla tallentaa tapahtumia pihamaalla. - Mummi ja ukki rientävät pihalle vastaan iloiten ja ihmetellen ... ensimmäiseksi autoa.
- Tämmöisellä autollako te tulittekin? - - Missä se teidän iso auto on? ehättää Ukki kysymään ensimmäisenä.
- No, eihän me ole ehditty kaikkea kertomaan, vastaa Rauni, … - Ja kyllä teille nyt paljon kerrottavaa onkin.
- Me ollaan odotettu teitä jo kauan, kertoo mummi. - Katseltiin molemmat ikkunasta koko ajan.
Kyllä me jo nähtiin, että pieni auto kääntyi tuolta, mutta luultiin sitä naapurin autoksi. .
- Mitenkäs te olette täällä anoppilassa jakselleet? kysäisee Jarkko kuvaten samalla.
-- No, hyvinhän me, ... tuo Emppu oli flunssassa viime viikolla.- - Mutta lapsukaiset, mitenkäs matka meni ?
Lapset vain hymyilevät aluksi, ... sitten Mervi saa sanotuksi, - Ihan hyvinhän se meni,... me kyllä
nukuttiin melkein koko matka.
- On se ihmeellinen unilääke tuo autokyyti meidän lapsille, toteaa Rauni.
- Mutta mennäänpäs joutuin nyt sisälle syömään karjalanpaistia, hoputtaa mummi, ... - Piiraset on
varmaan jo jäähtyneet ... ja sitten Rauni kerrotte ... mitä te oikein nyt meinaatte!- Kyllä meillä onkin nyt kerrottavaa varmaan koko viikonvaihteeksi, naurahtaa Rauni.
Ja niinhän sitten kuluukin koko loppuilta ja lauantaipäivä kertoillessa kaikki kahden edellisen viikon tapahtumat ja edessäpäin odottavistakin kakki se mitä jo on tiedossa.- Lauantaina saapuu vielä Raunin sisko, Pirkko, ”Pike”, Varkaudesta ja hänelle on kertoiltava uutisia vielä toistamiseen.
Jarkko napsii silloin tällöin pieniä pätkiä tapahtumista ja rupattelusta kaitafilmille. Lapset telmivät
enimmäkseen pihalla, leikkivät mummilan kissojen ja Murre-koiran kanssa ja piipahtavat välillä
seuraamaan vanhempien tarinointia. - Mummi ja Pike aivan ilostuvat, kun Rauni hieman varovasti
esittää heille pyynnön tulla lasten ”kaveriksi” Hämeenlinnaan toukokuun puolivälissä. - Illan alkaessa jo hämärtää käväistään saunassakin, jonka Jarkko ja Ukki ovat iltapäivän tarinoinnin lomassa
lämmittäneet. - Naisväki ja lapset ensin, Jarkko ja appiukko ”Emppu” sitten. Tarinointia riittää samoista asioista saunassa ja sen jälkeen taas tuvassa yömyöhään ja jatkuu taas sunnuntai-aamun
valjettua. Aamupäivällä piipahdetaan katsomassa syksyllä talvehtimaan jätettyä omaa mökkiä parinsadan metrin päässä ja sieltä palataan mummin herkulliseen ruokapöytään.
Iltapäiväkahvit ja makoisat karjalanpiiraat vielä ja on koittanut hyvästelyn aika ja lähtö paluumatkalle. - Hetken kuluttua saavutaan Varkauteen.
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- Hei oletkos soitellut jo Velille tai Veksille?, kysäisee Rauni - Tuli just’ mieleen tosta paloasemasta.
- Yritin molemmille parikin kertaan, - - mutta eivät vastanneet, toteaa Jarkko verkalleen.
- Onk's se Veksi vielä töissä tossa paloasemalla.
- Kyllä kai se on edelleen, ja ajaa autoa vapaapäivinään.
- Ja vaimo ajaa autoa Veksin työpäivinä?
- Niin kai se ”Tunttu” ajelee ... Ahlströmin tehtaan ajojahan ne ovat tehneet vuosikaudet. - Ne ovat
varmaan mökillään näin viikonvaihteessa. - Mä soittelen jonakin arki-iltana niille.
Matka jatkuu. Lapset nukahtavat jälleen. Jarkko ja Rauni jatkavat juttelua. - Rauniakin alkaa nukuttamaan.
- Kuule, Jarkko! - Pysytkö sä hereillä, jos mä vähän nukahdan? Juteltiin melkein koko yö äidin ja
”Piken” kanssa. Nyt se rupeaa tuntumaan.
- Torkahda vaan! Mua ei nukuta yhtään. Mehän mentiin Empun kanssa nukkumaan kuitenkin jo
puolilta öin. - Se saunominen ja ... Empun tarjoamat kossut nukuttivat makeesti.
- Ai teillä oli siellä saunalla sellaistakin. Ilmankos isukki oli sitten niin puhelias. Ettepäs meille tarjonneet?
- Teiltähän se juttelu sujui muutenkin ... ja ei kai sitä ollutkaan kuin yks’ pullo. Sitähän me liputeltiin siinä illan mittaan karpalomehun kanssa.. … Hei vedä tosta vivusta ja käännä se selkänoja
taakse sopivaan asentoon! ... Näissä etupenkeissähän on ”mimmikippikin”.
Matka jatkuu sitten hiljaiselon merkeissä. Jarkon mieleen tulee Martti Innasen laulun sanat
...”Hiljaista on, hiljaista on, niinkuin huopatossutehtaassa ”. -- Hitto, kun ei ole radiotakaan tässä
kuplassa, hän tuumii, mutta meneepä tämä tulevia mietiskellen tässä hiljaisuudessakin.
Näin sitten matkanteko jatkuukin aivan Hämeenlinnaan saakka.
Kotiin päästyään pienen iltapalan jälkeen ovat pienet perheenjäsenet kaikki kypsiä jatkamaan nukkumista omissa vuoteissaan. Jarkko ja Rauni katselevat vielä TV:n myöhäisuutiset, jossa päätapahtumana on Lapuan patruunatehtaan räjähdyksessä surmansa saaneiden, 40 vainajan hautajaiset
Lapuan kirkossa. - Silmäkulmat kostuvat kumpaisellakin tätä liikuttavaa tilaisuutta seuratessa..
Maanantai on niin Jarkolla kuin Raunilla ja lapsillakin vaihteeksi aivan tavallinen arkipäivä ... ilman
mitään yllätyksiä. Illalla tehdään yhdessä pieni kävelylenkki ja katsellaan telkkaria. - Myös seuraava
päivä alkaa tavanomaiseen tapaan. - Jarkko lähtee ”kuplalla” töihin, Mervi läheiseen kouluun ja
Rauni jää kotiaskareisiin Mikan ja Marin kanssa. - - Posti tuo kaksi paksuhkoa kirjettä, toinen Vehosta ja toinen Maan Autosta. - Näistähän Jarkko kertoikin, minäpä avaan ja katson, tuumii Rauni.
- - Esitteitä ja hinnastoja näyttää olevan molemmissa. - Rauni selailee esitevihkosia. - - onpas upeita
kuvia, hän tuumii. Mika ja Marikin tulevat ihmettelemään uusien autojen kuvia.
- Katsellaan näitä uudelleen illalla, kun isä tulee kotiin. Laitetaan ne nyt takaisin kirjekuoriin nyt.
sanoo Rauni lapsille. - Nyt syödään ja lähdetään sitten ulos ... mennäänpäs tuonne keittiöön !
Jarkon tultua kotiin iltasella näyttää Rauni postin tuomat kirjeet. Jarkko alkaa heti tutkia esitteitä ja
hinnastoja. - ” Jarkko! Tule nyt syömään ensin, katsellaan sitten yhdessä niitä esitteitä kaikessa
rauhassa,” huutaa Rauni keittiöstä. - ” Kiitos, tullaan ” vastaa Jarkko.
Ruokailun jälkeen istahdetaan sitten olohuoneen pöydän ääreen tutkimaan esitteitä.
- Kyllä me vähän niitä jo ihailtiin Mikan ja Marin kanssa päivällä.
- No, ... mitäs mieltä olet vaihtoehdoista ... tässähä ne ovat. - - Katsellaanpas nyt ja tuumaillaan !
- Toi Mersun farmarihan olis’ upee ... ja siinä olis’ tilaa tavaroillekin.
- Mersuhan se olis’ kyllä auto, ... mutta sitä joutuis’ odottelemaan puoli vuotta ... ja onhan se jonkun verran kalliimpikin kuin tuo Pösö. - Pösöjä kyllä sais’ heti, mutta ... se on ranskalainen ja niistä mulla ei ole kovin hyviä kokemuksia. - Onhan ne kokemukset kyllä aika vanhoja. ... 50-luvun
lopulla olin vuoden päivät töissä helsinkiläisen Fiat- ja Simca-autojen maahantuojan korjaamolla ja
jotenkin jäi niistä sellainen maku. - Niin se Simca oli ranskalainen. … Ja noiden kaikkien ranskalaisten peltejä ”kehutaan” heikoiksi ... ja näkyyhän se tuolla liikenteessäkin … ruostuvat … ja ..
- Mutta ... jos pitää puoli vuotta odottaa, niin ... onkos meillä muuta vaihtoehtoa kuin tuo ”Pösö”?
- Dieseleissä ne vaihtoehdot ovat kyllä nyt tässä ja bensakonetta mä en oikein ottais’. Diesel on
ainakin sitten täällä Suomessa paljon edullisempi ajella ja siitä saa paremman hinnankin myydessä.
Ja mehän saatetaan ajaa sillä täällä vielä monta vuotta.
- Olisiko se sitten kuitenkin toi Pösön ”farkku”? … Sehän on ainakin ihan hyvän näköinen ja onhan
se tilavakin. Sehän näyttää vielä pitemmältä kuin toi Mersu.
- Niin, toi mun kontrahti on ainakin aluks’ tehty vain vuodeksi. Jatko on vielä epävarmaa ja sitä on
pidettävä siellä kokonainen vuosi ennen kuin saa tuoda verovapaasti Suomeen. - Eli Mersu ei ehdi
olla siellä sitä vuotta, jos tulemme sieltä jo vuoden päästä pois ... ja meidän olis’ pärjättävä siellä
ensin puoli vuotta ilman ajopeliä. - Sekin voi olla vaikeaa.
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- Eikä me vielä tiedetä itsekään millaisiin olosuhteisiin ollaan menossa ja kestetäänkö me siellä
pitempään.
- Mutta Rauni, ... se valmennuspäivähän on huomenna. Huomisiltana ehkä on enemmän tietoa. tuumitaan silloin lisää. - Katsellaanpas nyt vielä vähän noita hintoja.
- Lasten pitäis’ nyt mennä nukkumaan. Meillä on aamulla aikainen herätys. - Menkääpä suihkuun ja
sitten käytte kiltisti nukkumaan.
- Niin, meidän pitäis’ olla siellä kello 10, ... meidän olis’ sitten lähdettävä jo seitsemältä ajelemaan,
että oltais’ siinä yhdeksän maissa mummilassa. Kyllä tähän matkaan pitää pari tuntia varata. - Kello
täytyy panna soimaan kuudelta. – Pitäis’köhän sinne Käpylään vielä soittaa, että me tulemme noin
kello yhdeksän maissa.
- Soita ! Ja sitten käydään mekin jo kohta suihkussa, kunhan nuo lapset ovat ensin käyneet. Katsellaan sitten vielä vähän noita autojen hintoja, mutta eiköhän mekin käydä sitten aikaisin nukkumaan. - Mulla on muuten taas se aika, että ... ei voida …
- No,... minkäs sille mahtaa. Nukutaan sitten aivan kiltisti ja ollaan pirteitä huomenna.

3. Valmennusta
Aamulla heräillään jo ennen kuin kello ehtii herätellä. Aamutoimet sujuvat ripeästi ja aamupalan
jälkeen päästään matkaan. Matkan aikana Jarkon ja Raunin keskustelut pyörivät taas enimmäkseen
Afrikkaan lähdön aiheissa. Lapsetkin ovat pirteitä ja kyselevät välillä, joko ollaan pian Helsingissä.
Ja runsaan tunnin kuluttua ollaankin Helsingin aamuruuhkassa. Jarkko ajelee sujuvasti liikennevirran mukana kohti Käpylää, joka on hänelle hyvin tuttu lapsuusvuosilta. Määränpään lähestyessä
hän kertoilee. ” Tuo äskeinen alue oli Maunulan kaupunginosaa ja tulimme siitä Tuusulantielle, ...
nyt ajelemme tätä vähän matkaa ... ja käännymme tuosta viistoon vasemmalle. Tuo mäki tuossa
vasemmalla on Taivaskallio. Se on nyt hoidettua puistoa. Sodan aikana tuolla ylhäällä oli ilmatorjuntatykkejä. - Mummila on tuon mäen toisella puolella. - Nyt tulemme Pohjolankadulle. - Tuossa
on raitiovaunujen päätepysäkki, ... ne kääntyvät tässä ympäri ja lähtevät takaisin Helsingin keskustaan ... Kauppatorille. Me ajamme tästä vielä vähänmatkaa tuonne vasemmalle, ... ja nyt tästä
käännymme Onnentielle ja kohta olemme perillä. Ollaanhan me käyty täällä monta kertaa ennenkin. Tultiin silloin vain eri suunnasta.. - No lapset! Mikäs talo tuossa on?” - Lapset riemastuvat ja
vastaus tulee melkein yhteen ääneen, ” Käpylän mummin ja ukin talo,”
”Kupla” kaartaa kadulta kellertävän omakotitalon pihaan, - Jarkko ja Rauni nousevat autosta ja lapsetkin kömpivät ulos ja kirmaisevat sitten kilpaa soittamaan ovikelloa. Ovi avautuu ja ... voi sitä
mummin ja lasten riemua. Näyttää siltä, että tätä hetkeä on odotettu hartaasti puolin ja toisän..
Ukkikin tulee ovelle tervehtimään.
- No, Jarkko ja Rauni, tulkaa nyt hetkeksi sisälle! Ei kai teillä nyt niin kiire ole?. kutsuu mummi.
Jarkko vilkaisee kelloa ja vastaa, - Eiköhän meidän pidä jatkaa nyt heti matkaa. Tämä Helsingin
liikenne tähän aikaan on arvaamaton. - Pitää vielä löytää autollekin parkkipaikka. Kyllä me jatkamme nyt matkaa välittömästi. Tulemme iltapäivällä johonkin aikaan. - Kyllä te varmaan pärjäätte siihen asti. - Jutellaan sitten pitempään .
Lapset livahtavat jo ovesta sisään.
- No menkää nyt sitten! - Kyllä me täällä pärjäillään ... ja jutellaan sitten, kun tulette, lausahtaa
mummi.
Niin Jarkko ja Rauni lähtevät ... vajaan puolen tunnin ajo halki ruuhkaisen kaupungin ja ...saapuvat
perille.
- Tuosta mä löysin viimeksi parkkipaikan, onhan siinä tilaa vielä yhdelle nytkin. - - Nyt vain auto
lukkoon ja tuohon suuntaan !
- Jännittääks sua nyt yhtään, Jarkko ?
- Mitäs jännittämistä tässä nyt enää on ? -- Arvaas, jännittikö mua viime kerralla ! - - Hommahan on
nyt jo selvä, ... nyt saadaan vaan tietoja mihin ollaan menossa.
- Mua kyllä vähän jännittää ja samalla kiinnostaakin. - En mä oikein tiedä kumpaa se on enemmän.
- Nyt vaan tuosta portaita toiseen kerrokseen ja ovesta sisälle !
Jarkko ja Rauni astelevat sisälle. Jarkko menee neuvontaan, kuten pari viikkoa aikaisemminkin.
- Päivää, … Jarkko ja Rauni Mäkinen Hämeenlinnasta. Meidät on kutsuttu valmennustilaisuuteen
Tansanian hommista.
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- Tervetuloa! - Olkaa hyvä ja istuutukaa hetkiseksi tuonne odottelemaan , - Teitä tullaan kohta noutamaan tuonne neuvotteluhuoneeseen. - Siellä jo istuukin tulevia matkakumppaneitanne .
- Kiitos!
Jarkko ja Rauni menevät aulan perällä istuvan nuoren pariskunnan luo. - ” Päivää, te olette kuulemma myös Tansaniaan lähdössä ”, aloittaa Jarkko. ” Niinhän me ...” , vastaa mies ja pariskunta
nousee hymyillen tervehtimää. ” Me olemme Jarkko ja Rauni Mäkinen ”, esittelee Jarkko ojentaen
kättä jo tervehdykseen. ”Matti Karjalainen ja vaimoni Leena ”, tulee vastaus ja sitten kätellään hymyssä suin. Istuudutaan ja seuraa hetken hiljaisuus. ”No!” aloittaa Jarkko, ”Meistä tulee sitten matka- ja työkumppaneita.” - - ”Niin, tästä kai se kohta alkaa selviämään ”, vastaa Matti Karjalainen. Samalla uusia ihmisiä saapuu ja liittyy joukkoon, tervehtivät kätellen ja esittäytyvät, - ensin keskiikäinen pariskunta, Pentti ja Marjatta Teräväinen ... ja hetkeä myöhemmin nuorehko pariskunta,
Lars ja Inga Bergström. - Koko joukko on juuri istuutunut, kun aulaan saapuu Jarkolle jo tuttu henkilö, David Johansson.
- Hyvää päivää ja tervetuloa teille kaikille! - Mennään tuonne neuvotteluhuoneeseen ja aloitetaan
toistemme tutustuminen. Seuratkaa vaan minun perässä tänne.
Joukko astelee Johanssonin perässä pitkähkön käytävän päässä olevalle ovelle. ”Istuudutaanpa
tänne neuvotteluhuoneeseen ja valitkaa sieltä itsellenne mieluinen paikka”, kehottaa Johansson ja
jää itse oven pieleen kättelemään uudet tulokkaat. Istuudutaan pitkän pöydän ympärille. Johansson
menee pitkän pöydän toisessa päässä olevan pienemmän, piirtoheittimellä varustetun pöydän ääreen ja aloittaa ...
- Niin, vielä kerran...tervetuloa tähän valmennustilaisuuteen. Olen David Johansson, osa teistä minut jo tuntevatkin. - Hoitelen tällä hetkellä muun muassa tämän pohjoismaisen Mbeya-projektin
henkilöstöasioita täällä ministeriössä.
Seuraavien tuntien aikana annamme teille tietoa tulevasta työpaikastanne ja Tansanian olosuhteista ja siitä, mitä seikkoja on otettava huomioon jo ennen lähtöänne. - - Aloitetaan ensin pienellä
esittäytymis- ja tutustumiskierroksella.
Teitä on nyt tässä neljä pariskuntaa. Aloitetaan siten, että te itse esittelette lyhyesti perheenne ja
mihin tehtävään olette lähdössä. Sen jälkeen minä kerron lisää tästä projektista ja tehtävistänne.
Aloitetaan aakkosjärjestyksessä ... ensimmäisenä Lars ja Inga Bergström.
Lars Bergström nousee ylös ... Johansson neuvoo, ” Ei tarvitse nousta ylös... kertokaa vain istualtaan!” - Lars Bergström istuutuu .
- Minä olen Lars Bergström, voitte kyllä kutsua minua Lasseksi... ja tässä on vaimoni Inga. Asumme .. Jakobs ... Kokkolassa. Meillä on kaksi lasta, 2-vuotias tyttö ja poika 5 vuotta. Koulutukseltani
olen autoteknikko, meidän äidinkieli on ruotsi, ... Tämä suomenkieli on siksi vähän ... kankea.
Tansaniassa minun työ on korjaamolla ... työnjohtaja.
- Niin, ”Lasse” tulee toimimaan maatalousprojektin korjaamolla työnjohtajana ja opettamassa työntekijöille huolto- ja korjaustöitä. - - Sitten Jarkko ja Rauni Mäkinen.
- Ja minä olen Jarkko Mäkinen ja tässä vieressäni vaimoni Rauni. Tällä hetkellä asumme Hämeenlinnassa, itse olen kotoisin täältä Helsingistä ja Rauni on Savosta. - Lapsia meillä on kolme, 7vuotias tyttö Mervi on koulussa ekalla luokalla ja sitten on 5-vuotias Mika ja 3-vuotias Mari. Olen
autoinsinööri ja ammattikoulun opettaja. Nyt Hämeenlinnassa olen ollut vasta vajaan vuoden Ammattikoulujen Opettajaopiston koneenkorjausosaston lehtorina. Tansaniassa minua odottaa korjaamopäällikön tehtävä ... ilmeisesti sama korjaamo, jolle sinä Lasse tulet työnjohtajaksi.
- Kyllä! ... ja sitten Matti ja Leena Karjalainen .
- Joo, Karjalaisen ”Masa” vaan ja Leena tässä vieressä. Olemme vasta puolisen vuotta sitten panneet
pyykit yhteen ja jälkikasvua ei vielä ole. Savolaisiahan me ollaan molemmat, Vehmersalmelta. Koulutukselta olen autoinsinööri, Leena on merkonomi. Minulla on muutama vuosi työkokemusta opetushommissa ja maatalouskonekorjaamon päällikkönä. - Tansaniassa näyttää tehtäväkuvaukseni
mukaan olla opettajan hommia koulutuskeskuksessa.
- Ja sitten vielä...Pentti ja Marjatta Teräväinen
- Olen Teräväisen Pentti, koulutukseltani olen agronomi kuten myös vaimoni Marjatta.- Olemme
molemmat työskennelleet Helsingin Yliopiston maatalouden tutkimuslaitoksen palveluksessa. Työ
on myös Tansaniassa kasvien jalostukseen ja kasvitautien torjuntaan liittyvää tutkimusta. Niin,
meillä on yksi poika, 19-vuotias Teuvo. Hän on juuri kirjoitellut ylioppilaaksi.
- Kiitos! - Nyt tiedätte toisistanne jo hieman enemmän ja tutustutte toisiinne paremmin tästä
eteenpäin. ... Niin kuin jo saamissanne tiedotteissa on kerrottu, lähetämme teidät aluksi swahilin
kielen peruskurssille Ruotsiin kahdeksi viikoksi. Tästä asiasta kerromme tarkemmin tänään iltapäivällä. Olosuhteet eteläisessä Afrikassa poikkeavat hyvin paljon näistä pohjoismaisästa ja siksi selvitämme teille sellaisia asioita, mitkä on hoidettava ja huomioitava ennen lähtöänne. Tällaisia asi24

oita ovat mm. muuttotavaroiden lähetys, palkanmaksuun liittyvät asiat, lasten kouluasiat ja tarvittavat rokotukset. Nyt aluksi kerron kuitenkin hieman tästä projektista. - - Sen jälkeen pidetään
tauko ja tauon jälkeen noita luettelemiani asioita selvittävät teille muut osastomme henkilöt.
Jos haluatte tehdä joitakin muistiinpanoja, niin siinä pöydällä on pieniä lehtiöitä ja kyniä!
Näytän tässä kertomukseni ohessa muutamia kuvia piirtoheittimellä tuohon kankaalle.
Tansania on tällä hetkellä yksi maailman köyhimmistä maista ja Suomen ja muidenkin Pohjoismaiden kehitysavun pääkohde. Kehitysapua on kahden maan välistä eli bilateraalista ja useamman
maan ja kohdemaan välistä, multilateraalista, johon ryhmään tämä Mbeya-projektikin kuuluu.
Suomella on Tansaniassa myös bilateraalisia projekteja.
Tämä Mbey-projekti on aloitettu Pohjoismaiden yhteisenä projektina vuonna 1968 LänsiTansaniassa, Mbeyan kaupungissa, noin 850 kilometriä pääkaupungista Dar es Salaamista länteen,
Sambia suuntaan, lähellä Sambian rajaa. Projektin rahoituksesta 80% tulee Pohjoismailta ja 20%
Tansanian valtiolta. Näiden vuosien aikana on Mbeyan kaupungin laidalle, Uyolen kylään rakennettu suurehko maatalouskoulutuskeskus, Uyole Agricultural Center, jossa on tällä hetkellä opiskelijoita noin 300 - 400. - Tässä yleiskuva koko koulutus- ja tutkimuskeskuksen rakennuskompleksista. Keskukseen on rakennettu tarvittavat opetus-, laboratorio- ja toimistotilat, karjanhoitotilat, 400paikkainen oppilasasuntola, oma meijeri, huoltokorjaamo, vesi- ja viemäriverkosto. Vesi tulee
muoviputkea pitkin noin kuuden kilometrin päässä olevasta kraatterijärvestä. Omia peltoja on
muutama tuhat hehtaaria. - Henkilöstöä varten on rakennettu tällaisia 4 huoneen ja keittiön omakotitaloja ja kahden perheen paritaloja läheiselle asuntoalueelle. Taloissa on vesijohdot, kylmä ja
lämmin vesi, kaasuliedet ja peruskalusto ... eli pöydät ja tuolit, sängyt ja kaapit, ja talojen ympärillä omaa pihamaata. - Tässä kuva olohuoneesta ... ja tässä pihamaalta.
Mbeya sijaitsee Tansanian ylätasangolla, noin 1700 metriä merenpinnasta. Tasankoa ympäröivät
vuoret, joiden korkeimmat huiput kohoavat lähes 3000 metriin. Ilmasto on lähellä Suomen kesää
jakaantuen kuitenkin kuivaan kauteen ja sadekauteen. Toukokuun alkupuolelta joulukuun puolivälin paikkeille on kuivaa. Silloin ei sada pisaraakaan. Joulukuusta sitten tuonne toukokuun alkupuolelle on sadekautta ... enimmäkseen iltapäiväkuuroja ja rajujakin ukonilmoja ... ja välillä paistelee
aurinkokin. Sadekaudella saattaa olla kylmiä öitä, jolloin lämpötila voi laskea jopa nollan tienoille. - Swahilinkielen kurssilla Västeråsissa saatte kyllä runsaasti lisätietoa noista olosuhteista.
Työskentelyä ja liikkumistanne varten tarvitsette auton. Melkein poikkeuksetta kaikki tähänastiset
asiantuntijamme ovat ostaneet täältä lähtiessään verovapaan auton ja senhän saa jo vuoden kuluttua tuoda sitten verovapaasti Suomeen. - Annamme teille auton ostoa varten tarvittavan todistuksen. - Tieolot ovat Tansaniassa melko huonot, teitä on harvassa, vain muutama valtatie on asfaltoitu ja näistä tärkein on Dar es Salaamista Sambiaan johtava valtatie, jonka varrella Mbeya sijaitsee.
Projektin paikallisesta hallinnosta vastaavat tansanialaiset itse. Pohjoismaiset asiantuntijat voivat
siis opettaa ja neuvoa, mutta eivät päättää asioista. Toimitusjohtajana toimii professori Mazengo,
joka on teille miehille jo tuttu, ... hänhän oli teitä haastattelemassa. Projektin johtokunnassa on
mukana myös pohjoismaisia jäseniä. Pohjoismaisen projektihallinnon hankinnat ja raha-asiat hoidetaan täältä Suomen UM:n kautta, - myös palkan maksu. - Koska teidän palkkanne maksaja on
Pohjoismaiden muodostama yhteisö, ei palkkaanne veroteta Suomessa ... ja myös Tansanian
kanssa on sovittu verovapaudesta. Pohjoismaista projektihallintoa Tansaniassa edustaa Suomen
suurlähetystö Dar es Salaamissa.
Onko teillä tässä vaiheessa mitään kysyttävää näistä minun kertomista asioista ? - - Ei näytä olevan.
- Jospa nyt sitten pidettäisiin lounastauko, käydään ruokailemassa tuosta aulasta kerros alempana
olevassa ruokalassa. - - Ja palataan tähän samaan paikkaan tunnin kuluttua. - Pia Söderholm tulee
silloin kertomaan teille lisää tärkeitä asioita.
Ja niin koko joukko siirtyy Johanssonin johdolla ruokailemaan. Puheensorina kertoo, että saatu
informaatio on saanut aikaan runsaasti ajatuksia uusista tehtävistä ja olosuhteista.. Miehet juttelevat keskenään työtehtävistä ja auton hankinnasta, vaimot taas enemmän asunto-oloista ja ilmastosta. Keskustelu jatkuu vilkkaanpuoleisena koko ruokailun ajan ja aikaa jää keskusteluihin vielä
ruokailun jälkeenkin joukon palaillessa neuvotteluhuoneeseen.
Puheensorina lakkaa, kun nuorehko nainen saapuu ovesta huoneeseen.
- Hyvää päivää! Olen Pia Söderholm . - - Ja ... annan teille lisää tietoa Tansanian olosuhteista.
Teitä kaikkia ja varsinkin teitä naisia on varmaankin jo askarruttanut se, mitä kaikkea Tansaniaan
on otettava mukaan. - - Aloitetaankin nyt siitä. - - Oikeastaan siihen voitaisi vastata hyvin lyhyestikin. - - Teidän on otettava mukaan jokseenkin kaikki, mitä siellä tarvitsette.
- Mitä tämä kaikki sitten tarkoittaa käytännössä? - Aloitetaanpa asumisesta!
Teille on varattu asunnot, joista aamupäivällä jo saitte tietoa. Asunnoissa on peruskalusto, huonekalut, kylpyhuoneessa on amme ja suihku, keittiössä kaasuliesi, jossa on paistinuuni ja myös gril25

li. - Mutta tarvitsette myös jääkaapin ja pakastimen, kaikki tarvitsemanne kodinkoneet, astiat, ruokailuvälineet, talouspaperit, matot, verhot ikkunoihin, ... verhotangot ovat valmiina. Myös lasten
tarvitsemat lelut on syytä ottaa mukaan. Sängyissä on patjat, mutta luonnollisesti kaikki liinavaatteet samoinkuin muutkin vaatteet on syytä pakata mukaan. Sadekaudella tarvitaan sadevaatteita ja
silloin saattaa olla myös kylmiä öitä, ... lämpötilat saattavat käväistä nollan alapuolellakin, joten on
syytä ottaa mukaan lämpimämpääkin vaatetusta. Taloissa on sähköpatterit, joten sisällä kyllä tarkenee. Kuumelääkkeitä voitte ottaa myös mukaan. Projektilla on oma sairaanhoitaja, jolta saatte
myös lääkkeitä tarvittaessa.. Terveyteen liittyvistä asioista kerron lisää hieman myöhemmin.
Lähialueella liikkumiseen saattaisi olla myös polkupyörät hyödyllisiä.
Televisiota ette tarvitse, koska ohjelmat eivät näy tällä alueella lainkaan. Suomen lyhytaaltoradiolähetyksiä voitte kuunnella. Tähän tarkoitukseen olisi paras erityinen lyhytaaltovastaanotin,
jossa on laajennettu, useampaan osaan jaettu lyhytaaltoasteikko. Suomalaiset sanomalehdetkin voi
sinne tilata. Ne tulevat noin viikon ... puolentoista viiveellä.
Postipaketteina voitte pyytää Suomesta tarvittavaa täydennystä. - Vain enintään 8 kilon lentopostipaketit toimitetaan Mbeyaan. Lentokone käy Mbeyassa Dar es Salaamista kahdesti viikossa.
Puhelimia ei asunnoissa ole ja koko puhelinverkko on heikko, samoin puhelujen kuuluvuus. Soittaminen Suomeen onnistuu varmuudella vain pääkaupungista Dar es Salaamista.
- - No sitten! - Miten kaikki tavarat Tansaniaan lähetetään?
Olemme sopineet huolintaliike Victor Ek:in kanssa muuttotavaroiden lähettämisestä kustannuksellamme. Teillä on valittavana kaksi tapaa.
Voitte pyytää huolintaliikettä kotiinne pakkaamaan ja noutamaan kaikki tavarat. Voitte myös teettää tai tehdä itse pakkauslaatikot ja pakata kaiken lähtövalmiiksi ja sopia huolintaliikkeen kanssa
milloin ja mistä tavarat on noudettavissa. - Auton kuljetuskustannuksia ei korvata.
Muuttotavarat kuljetetaan laivarahtina Dar es Salaamin satamaan ja sieltä kuorma-autoilla perille
Mbeyaan. Aikaa tähän kuluu 4 - 6 viikkoa. - - Oy Victor Ek:in yhteystiedot saatte kohta jaettavassa
monisteessa, jossa on myös muita tietoja.
Sitten terveydenhuollosta.
Tansania ja koko ympäröivä Itä-Afrikka on hyvin lämmintä troopista aluetta, jossa on useita vaarallisiakin tauteja. Ennen Tansaniaan lähtöä te tarvitsette useita erilaisia rokotuksia : jäykkäkouristus
eli tetanus-, kolera-, gammaglobulin- ja keltakuumerokotukset on syytä ottaa. - Näitä kaikkia rokotuksia ei voida antaa yhdellä kertaa, ettekä voi saada niitä kaikkia myöskään omalla paikkakunnallanne. Teidän tulee ottaa yhteys seerumlaitokseen täällä Helsingissä ja sopia ajat rokotuksia varten. Nämä yhteystiedot on myös kohta jaettavassa monisteessa. Rokotukset merkitään henkilökohtaiseen rokotustodistukseen, joka on pidettävä matkoilla mukana. Malariaa vastaan ei ole rokotetta
vaan on syötävä viikottain malarialääkettä, tabletteja, joita saatte apteekista. Malariaa levittää Afrikassa melko yleinen sääskilaji. - Afrikan vesistöissä elävä pieni loismato taas levittää vaarallista
bilharzia-tautia. Mato tunkeutuu ihon läpi ja alkaa lisääntyä ihmisen elimistössä. Tauti vaikuttaa
siten, että se vähitellen rappeuttaa koko elimistön ja aiheuttaa hoitamattomana kuoleman. Varokaa
kaikkia sellaisia vesistöjä, joissa voi olla bilharziaa. Useimmat Afrikan järvet ovat bilharzian saastuttamia. Virtaavat joet sen sijaan ovat yleensä vaarattomia. Täysin turvallisia ovat vain sellaiset
vedet, jotka on tutkimuksilla todettu puhtaiksi. - Kaikkialla luonnossa ja erityisesti kivikoissa ja
heinikoissa saattaa olla tappavan myrkyllisää käärmeitä. Olkaa erityisen varovaisia luonnossa liikkuessanne. - Mbeyassa on sairaaloita, joiden lääkärit ovat osaksi ulkomaalaisia. Projektilla on oma
sairaanhoitaja, joka auttaa ja neuvoo tarvittaessa.
- Olisiko teillä näistä asioista ehkä jotain kysyttävää. ? - Kuulijat katselevat toisiaan, kysymyksiä ei
tule.
- No sitten jatketaan ... raha-asioilla.
Teidän jo hyväksymissä sopimuspapereissa oli palkkatietonne ja muutosta aiheutuvista kustannuksista maksettava sijoittautumiskorvaus. Näiden suuruudet määräytyvät työtehtävän ja perhesuhteiden ja lasten lukumäärän mukaan. Palkka ja muut korvaukset maksetaan teitä varten avatuille tileille Postipankkiin. Sijoittautumiskorvaus ja ensimmäinen palkkanne maksetaan tilillenne jo
muutaman päivän kuluttua, toukokuu 2. päivänä. Teille kohta annettavilla Postipankin shekeillä
voitte nostaa täällä Suomessa tililtänne haluamanne summan, ulkomailla maksimisumma on 200
US$ per shekki. Shekin kääntöpuolella on 200 dollarin takuusta kertova teksti. Tansaniassa voitte
siis vaihtaa shekit pankissa Tansanian shillingeiksi paikallisen kurssin mukaan.. Tansanian shillinki
vastaa arvoltaan tällä hetkellä noin 50 penniä ... eli 1 markka on noin 2 shillinkiä. Shillinki jakaantuu 100 centtiin. Palkanmaksu tapahtuu kuukausittain kuun ensimmäisenä pankkipäivänä.
- Nyt lienee paikallaan pitää pieni jaloittelutauko. Miehet lähtevät perässäni toimistoon, jossa saatte nuo lupaamani monisteet ja pankkitilejänne koskevat tiedot sekä shekkinipun. Vaimot saavat
keskusteluaikaa nyt vähän pitempään. - Kyllä te miehetkin ehditte keskustelemaan näistä asioista
hetkisen kuluttua. - - Jatketaan puolen tunnin kuluttua!
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Miehet lähtevät Pia Söderholmin perässä toimistoon, vaimot kävelevät verkkaisesti aulan nojatuoleja kohti. - ” Tässähän näyttää tulevan melkoisesti puuhaa ”, aloittaa Leena Karjalainen keskustelun.
” - Ja kielikurssille pitää vielä lähteä kahdeksi viikoksi ”, jatkaa Marjatta Teräväinen. ” Sinnehän pitää ottaa mukaan melkein koko omaisuus ... jääkaappi, pakastin, pesukone, ... polkupyörät, ...
ja...” jatkaa puolestaan Leena. - ” Taitaa tulla melko suuret muuttolaatikot meillekin, kun on vielä
otettava kolmen lapsenkin tavarat” , tuuma siihen Rauni. Inga Bergström hymyilee, mutta ei sano
mitään. ” Me emme vielä tiedä lähteekö meidän Teuvo mukaan. Hän kirjoitti juuri ylioppilaskirjoitukset ja haluaa jatkaa opiskelua yliopistossa ”, kertoo Marjatta, ”kielikurssille Ruotsiin hän haluaa
tulla mukaan. Mutta onhan tässä vielä muutama viikko aikaa miettiä sitäkin.” - - ” Jokos teillä miehet ovat autokauppoja puuhailleet?” kysäisee Rauni. ” No ... Pentti jo soitteli Mersuista ja niitä
näyttää olevan vaikea saada tehtaaltakin, ... on puolen vuoden jono ”, vastaa heti Marjatta. - - ”
Hän on soitellut sitten samasta asiasta Ruotsiinkin, jos sieltä saisi niitä paremmin ” , jatkaa Marjatta. ” Niin se on soitellut meidän Masakin ”, kertoo Leena, ” tuli vähän liian nopeasti tämä lähtö.”
Jarkko ja Matti saapuvat myös jo joukkoon. - Matti menee Leenan luo ja näyttää saamiaan papereita ja shekkejä. - Jarkko tulee Raunin luo myös paperit kädessään. ” Tässä on lisää lukemista täksi
illaksi ”, hän tuumaa, ”Näyttää tulevan kiireiset ajat lähiviikoiksi. - Vielä pariksi viikoksi pitäisi lähteä Ruotsiinkin. ”- - ” No ihan samaa me ollaan tuumittu tässä naisporukalla ”, kertoo Rauni.. ” Mitäs mieltä sä olet tosta muuttotavaroiden määrästä ja pakataankos itse vai kutsutaanko Victor Ek
pakkaamaan?”, kysyy Jarkko. - - Rauni miettii vähän aikaa ja vastaa sitten, ” Eikös se ole parempi
pakata kaikki itse. - Sä voit itse tehdä muuttolaatikot ja ..., mutta hirveesti tarvitaan kaikenlaista, ...
ja ... kuinka suuret laatikot olis’ tehtävä?” - - ” Ensin on tehtävä mahdollisämman täydellinen luettelo siitä, mitä kaikkea me tarvitaan, ... mitä meillä on, ... ja mitä pitää ostaa ... jääkaappipakastinkin on ostettava ja olis’ko polkupyöriäkin ...” tuumii Jarkko, -” Ne saattais’ tehdä meille
laatikot vielä koulullakin. - - Onhan tässä monenlaista puuhaa ja miettimistä. ”
Samat aiheet kuuluu olevan muillakin keskusteluissaan. Pentti ja Lassekin ovat saapuneet joukkoon jossakin vaiheessa ja keskustelevat vaimojensa kanssa., - Lasse ja Inga ruotsiksi.
Pia Söderholm saapuu aulaan ja koko ryhmä suuntaa taas neuvotteluhuoneeseen.
- Meillä on vielä muutamia tärkeitä asioita jäljellä! - Kerron seuraavaksi edessä olevasta kielikurssista.
Tansaniassa ja sen lähiympäristössä Itä-Afrikan rannikkoseudulla puhutaan swahilin kieltä, kiswahilia . Noin 20 - 30 miljoonaa ihmistä puhuu tätä kieJtä. - Jonkin verran osataan myös englantia.. Niin kuin teille on jo kerrottu, alkaa toukokuun 15. päivänä kahden viikon pituinen swahilinkielen peruskurssi ” SIDA :ssa”, Ruotsin Ulkoministeriön koulutuskeskuksessa Västeråsissa. Västerås sijaitsee Mälare-järven rannalla, parin tunnin junamatkan päässä Tukholmasta. Koulutuskeskus
on erikoistunut Afrikassa ja Lähi-idässä toimivien kehitysyhteistyöprojektien henkilöstön koulutukseen. Koulutuskeskuksessa on teille järjestetty majoitus kahden hengen huoneissa sekä kaikki
ruokailut aamupalasta iltapalaan. - Lähetämme teille ensi viikolla lentoliput Helsinki - Tukholma
sekä junaliput Västeråsiin.
Swahilinkielen lisäksi saatte siellä myös runsaasti lisätietoa Tansanian olosuhteista.
Sitten vielä hieman matkustamisesta Tansaniaan. Matkajärjestelyt ovat tällä hetkellä vielä hieman
kesken, mutta se tapahtuu kesäkuun puolivälissä. Tarkemmat tiedot saatte kesäkuun alkupäivinä,
palattuanne Västeråsista. Todennäköisesti lennätte ensin Helsingistä Kööpenhaminaan ja sieltä
East African Airwaysin koneella Dar es Salaamiin, josta teidät sitten noudetaan bussikyydillä Mbeyaan. Kööpenhaminassa saattaa ryhmään liittyä vielä muista Pohjoismaista lähteviä perheitä. - Lentoliput saatte joko postitse kesäkuun alussa tai saatte ne lähtiessänne Finnairin terminaalista.
Niin vielä. - Jos haluatte lentoliput ja mahdollisen muun postin johonkin muuhun, kuin nyt tiedossamme olevaan osoitteeseen, ilmoittakaa uusi osoitteenne minulle tai David Johanssonille tämän
loppuviikon aikana..
Vielä olisi kerrottava lasten koulutuksesta, mutta olisiko nyt näistä jo kerrotuista asioista kysyttävää ? - - Matti Karjalaisella näyttää olevan.
- Kysyisän vielä näistä työsopimuksien pituuksista. Nämä on tehty nyt vuodeksi ... ja mahdollisuudella jatkaa. - mitä tämä mahdollisuus merkitsee käytännössä.
- Tämä merkitsee sitä, että teillä on mahdollisuus lopettaa vuoden kuluttua tai , jos olette halukkaita jatkamaan, niinkuin useimmat ovat tähän asti halunneet, niin sopimustanne jatketaan taas
vuodella. Toisaalta myös, jos tämän ensimmäisen vuoden aikana esiintyy jotain ongelmia ... esimerkiksi sopeutumis- tai alkoholiongelmia, saattaa sopimuksen jatko tyssätä. - Tällaistakin on tapahtunut. - - Onko vielä kysyttävää? - - Jos ei, niin ...Karjalaiset ja Teräväiset voivatkin sitten jo
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lähteä, koska nämä lasten kouluasiat eivät koske teitä. - - Toivotan teille oikein hyvää matkaa.
Kiitos, ja näkemiin!
Karjalaiset ja Teräväiset nousevat lähteäkseen ... ja vastaavat myös... ” Kiitos ja näkemiin!”
- No sitten teille, Mäkiset ja Bergströmit vielä lasten koulusta..
Projektilla on ollut usean vuoden ajan suomalaisten ja ruotsalaisten perheiden lapsia varten omat
opettaja. Nyt kuitenkin kouluikäisiä lapsia on niin vähän, että nämä opettaja ovat lähdössä pois.
Lasten koulu järjestetään nyt Mbeyan kaupungissa sijaitsevassa, ulkomaalaislapsille tarkoitetussa,
englanninkielisessä ja englantilaistyyppisessä koulussa . Koulun opettajina toimii myös muutamia
projektimme asiantuntijoiden puolisoita. Peruskoulun lapset aloittavat englantilaisen mallin mukaan jo 6-vuotiaina, 3 - 5-vuotiata varten on leikkikoulu, Kindergarten. Koulupäivät ovat 6 tunnin
pituisia, kello 9:stä kello 3:een iltapäivällä. Koulukyydit on nyt viimeaikoina järjestetty omilla autoilla vuoropäivin. Matkaa asunnoiltanne kaupunkiin on noin 8 kilometriä. - Sitten lasten lelut ovat
Tansaniassa tuntemattomia. Kaupoissa ei niitä ole. Lapset leikkivät siellä savesta leipomillaan nukeilla ja pojat peltipurkeista itse rakentamillaan autoilla.
Suomalaisia koulukirjoja on hyvä ottaa kyllä mukaan. - Niin, ja Bergströmit, ruotsinkielisiä kirjoja,
... teillähän kotikieli on ruotsi. - Vihkoja , kyniä ja muita koulutarvikkeita annetaan koulusta.. Koulut ovat maksuttomia
- Nyt pitäisi nämäkin asiat olla selvillä. - - Olisiko vielä kysyttävää ?
” On tullut tämän päivän aikana jo niin paljon ja monenlaista tietoa, ettei tässä enää osaa mitään
kysellä ” vastaa Jarkko, ”Nyt on vaan alettava touhuamaan kaikenlaista.”
- No sitten toivotan myös teille hyvää kotimatkaa ja matkaa myös Tansaniaan! - - Saatan tulla itsekin käymään Mbeyassa syksyllä. - Kiitos ja näkemiin!
- Kiitos ja näkemiin!
Mäkiset ja Bergströmit keräilevät pöydältä paperinsa ja lähtevät neuvotteluhuoneesta, Pia Söderholmin jäädessä vielä järjestelemään ja keräilemään omia papereitaan.
- No, Lasse, meistä tulee sitten työtoverit, lausahtaa Jarkko käytävässä.
- Juu, niin kai se on, toteaa Lasse. … Rauni ja Inga katsovat hymyillen toisiinsa. Kävellään peräkkäin aulan poikki ja astellaan portaikkoa pitkin ulos kadulle.
- Me kai tavataan seuraavan kerran sitten Ruotsissa, sanoo Rauni heti ulos päästyään hymyillen, ”
Hei vaan sitten siihen asti!”
- Hei ! -- ja hyvää kotimatkaa ! vastaa Lasse. - - Ja kiitos... samoin teille! kuittaa vielä Jarkko.
Jarkko ja Rauni kävelet hieman mietteissään autolle. Jarkko avaa ”kuplan” ovet ja molemmat istahtavat autoon ... katsova hetken hymyillen toisiaan ...
- Huh-huh, mistähän pitäis’ aloittaa? tuumaa Jarkko.
- Sanos muuta, nyt on kyllä monenlaista puuhaa vähäksi aikaa,” vastaa Rauni, Mutta mitenkähän
mummi ja ukki pärjäilevät lasten kanssa Käpylässä? ... Olisi kai aloitettava siitä.
- Niin, sitten vaan mylly käyntiin ja taas liikenteeseen, ... se on taas tää Hesan ruuhka-aika parhaimmillaan.
Jarkko käynnistää moottorin ja punainen ”kupla” soluttautuu kaupungin liikenteeseen ... aluksi
ruuhkaisen keskustan vilinään. ” Tää kupla on kyllä näppärä peli tällaisessa vilinässä ... ja hiton
hyvän tuntuinen muutenkin ... , mutta mikähän ajopeli me ostellaan Tansaniaan, Rauni ? ”
- Ai kuule! Sillä aikaa, kun sä olit siellä toimistossa, me juteltiin vähän autoistakin siinä naisporukassa ... ja kuulin, että ... Karjalaisen ... Matti ... ja Teräväisen ... Pentti ovat kyselleet Mersuja
Ruotsistakin ja mä ymmärsin, että sieltä niitä vois’ ehkä saada nopeammin.
- Hitto, toi mun ruotsinkielen taito on aika heikko, muutenhan sinne vois’ soitellakin ... ja ymmärtäväthän ne englantiakin, mutta mä olen kyllä jo tuuminut, ettei se Pösön farmarikaan olis’ mikään hassumpi ratkaisu. Se on aika tilava, ... ja senhän sais’ heti vaikka seitsemän hengen versionakin ... ja sen dieselmoottoria on kehuttu pitkäikäiseksikin. - - Ja sitten vielä yks’ aika oleellinen
juttu on hinta, .... se on huomattavasti Mersua halvempi.
- Niin, ja mehän tarvitaan kyllä rahaa moneen muuhunkin hankintaan, ... jääkaappi-pakastin, polkupyörät ...radio ... ja ...vaikka mitä .
- No, tuumaillaan vielä. Nyt koukataampa tästä ihan keskustan läpi, tuossa on rautatieasema, maailman kuulun arkkitehtimme Eliel Saarisen luomus, tuolta Kaisaniemenkatua Hakaniemeen ja Hämeentielle... ja sitten Mäkelänkatua ... Pohjolankadulle.
- Sä taidat tunte aika hyvin tämän kaupungin.
- No, tulihan tätä tutkittua neljännesvuosisata, ... Tuttuahan tämä on, mutta kyllä tämäkin muuttuu
koko ajan ... ei niinkään täältä keskustasta, mutta tuolla laidoilla kyllä maisemat muuttuvat nope28

asti. Näihin ruuhkiin mä oikeastaan kyllästyin ja lähdin täältä pois, kun tuli tilaisuus ... ja tänne
takaisin en tulis’ enää pysyvästi ihan helpolla.
- Nyt taitaa muuten mennä mummilassa vielä ilta pitkään, ennen kuin päästään kotimatkalle. Onhan niille nyt melkoisesti kerrottavaa . - - Huomenna on kyllä taas sullakin työpäivä.
- Kerrotaan, nää jutut heille vain ihan lyhyesti, että päästään kohtuulliseen aikaan kotiin.

4.

Valmistelua ja pakkaamista

Ja myöhäänhän se edellinen ilta meni ennen kuin taas oltiin kotona. Mummille ja ukille riitti kerrottavaa melkoisesti, vaikka paljon jätettiin kertomattakin. Kotiin ajeltaessa kerrottiin lapsillekin paljon uusia asioita. Mervi meni hyvin mietteliääksi kuultuaan Tansaniassa odottavasta englanninkielisestä koulusta. Mika ja Mari sen sijaan tuntuivat iloitsevan kouluun pääsystä. - Mervi kyseli vielä
nukkumaan käydessäänkin, miten hän pärjäisi koulussa, kun ei osaa lainkaan englantia.
Torstai-aamu valkenee ja Mäkisen perheessä heräillään taas uuteen arkipäivään. Suihkussa käytyään Rauni puuhailee keittiössä aamupalaa. Jarkko on istahtanut tutkimaan Aamulehteä ja katselemaan aamun TV-uutisia.
- Mitäs’ siellä on TV-uutisissa päällimmäisenä ? kysäisee Rauni keittiöstä.
- Satamalakko meinaa pysäyttää kohta koko tavaraliikenteen, viennin ja tuonnin. Se tulee taas kalliiksi Suomen taloudelle. Taitaa SAK vielä lakkorintamaa laajentaakin, jos lakko pitkistyy eikä vaatimuksiin suostuta. - Tulee taas Martti Miettusen hallitukselle lisää ongelmia ratkottavaksi.
- Jokos maltat tulla aamupalalle? Kohtahan sinun on taas jo mentävä.
- Joo, tulen, ... eipä täällä taida mitään erikoisempaa olla.
- No, mistäs’ meinaat tänään aloitella?
Jarkko istahtaa keittiön pöytään napostelemaan aamupalaa ja kertoilee siinä ohessa...
- Sitähän minä olen tässä pähkäillyt. - - Paljon olis’ nyt kaikenlaista kehiteltävää työn ohessa. - Ensimmäiseksi olis’ kai juteltava Markuksen kanssa näistä työasioista. Tämä opettajien kurssi onneks’ päättyy nyt perjantaina. Tänäänkään ei ole enää mitään ihmeempää, ... lopettelun makua
vaan. Todistuksetkin ovat jo Markuksella valmiina. Sitten ... nyt heti Vapun jälkeen olis’ kesäkurssien valmistelua ja ... Jokohan tästä pääsis’ vapaalle ja sais’ jo Asikaisen Vesan jatkamaan. Eihän
tässä muuten ehdi, kun on .... autokaupat ... laatikoiden teot ... pakkaamiset ... rokotukset ... ja
...jo kahden viikon päästä on se kielikurssikin.
- Mä voisin aloitella tekemään jo pakkauslistaa siitä mitä kaikkea olis’ otettava mukaan. - - Täydennellään sitä sitten yhdessä ja aina, kun tulee jotain mieleen.
- Täytyy kysäistä ammattikoulun puuosastoltakin olis’ko niillä aikaa auttaa laatikoiden teossa ja
sitten pitäis’ soitella noista rokotuksista ja ... auton ostosta ... se Pösön farmari kai me otetaan.
- Hei! Katsoppas kelloa! Sullahan on jo kiire!
Ja hetken päästä on Jarkko ja punainen ”kupla” liikenteessä ... ja pian ollaan taas omassa parkkiruudussa opettajaopiston pihamaalla. - Jarkko kiirehtii tapansa mukaan ensin työhuoneeseensa,
yrittää soittaa rehtorille, ... ei vastaa... , ottaa sitten työpöydältä nipun papereita mukaansa ja astelee viereiseen luokkahuoneeseen oppilaittensa, 15 opettajakokelaan pariin.
- Hyvää huomenta taas kaikille, hän aloittaa. - Alkaa olla lopettelun makua niin teillä kurssilaisilla,
kuin minullakin tässä lehtorin hommassa. - Eilinen päivä tuolla pääkaupungissa antoi minulle paljon lisätietoa seuraavasta hommastani. - Jospa tässä kerron teille aivan lyhyesti lisää siitä, mihin
olen tästä lähdössä.
Niin, ... seuraava työmaani on Tansaniassa, itäisessä Afrikassa, toimivan pohjoismaisen maatalousprojektin korjaamopäällikkönä. ... Tansania on rutiköyhä maa, asukasluku noin 15-20 miljoonaa, pinta-ala noin 950 tuhatta neliökilometriä ... eli noin kolme kertaa Suomen pinta-ala. - Tansanian liittotasavalta on perustettu vuonna 1964, jolloin silloinen Tanganjika ja Sansibarin saarivaltio
yhdistyivät. - Nimi Tansania on muodostettu yhdistyneiden valtioiden ensimmäisistä tavuista , Tan
ja San. Maan virallinen kieli on swahili ... ja sitä on minunkin lähdettävä aluksi opiskelemaan, Ruotsin Västeråsiin ... jo reilun parin viikon kuluttua. - Swahilia puhuu Itä-Afrikassa noin 30 - 40 miljoonaa ihmistä.
Kesäkuun puolivälissä on sitten lähtö Afrikkaan. - - Nyt tässä lähiaikoina on hoideltava melkoinen
määrä asioita, ... auton osto, ... rokotuksia melkoisesti, ... muuttotavaroiden pakkaus, - kaikki mitä
tarvitaan on otettava mukaan jääkaappipakastimesta ja polkupyöristä lasten leluihin ... ja vielä
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pitäisi opiskella välissä pari viikkoa swahilia. - - Ja sitten vielä yksi asia, ... kuten varmaan jo tiedättekin, ... Asikaisen Vesa saa ”perinnöksi” tämän minun vakanssini.
Katseet luokassa kääntyvät Vesaa päin ... ja Vesa hymyilee.
- Näiden kiireiden vuoksi on minulla nyt edessä hieman neuvoteltavaa tämän nykyisen hommani
lähiajan työjärjestelyistäkin. Tämän vuoksi menen aivan kohta tuonne rehtorin juttusille.
Ja sillä aikaa ... te ”valmiit opettajat ”, ryhtykääpäs laittelemaan osaston paikkoja kuntoon! Tuo
työpajan lattia pestään, ... kaikki välineet puhtaaksi ja järjestykseen ... ja tuossa varastossa olevat
hyllyköt hyvään järjestykseen myös. - Minulla saattaa mennä tuolla alakerrassa jonkun aikaa.
Jarkko astelee työhuoneeseensa, tarttuu puhelimeen ja pyörittelee rehtorin numeron ...
- Mäkisen Jarkko , Huomenta!
- No, huomenta Jarkko! - Mitäs uutta tietoa tuli eilen?
- Tulihan sitä aivan riittävästi ... ja nyt olisi vähän neuvoteltavaa näistä työasioista . - Olis’ko sinulla
milloin vähän aikaa?
- Pääsisitkö ihan kohta? - Tässä on yksi juttu juuri loppumassa.
- Sopii hyvin. - Laitoin nuo opiskelijat juuri järjestelyhommiin.
- Jarkko! - Tulkaapas sen Vesan kanssa yhdessä, niin voidaan jutella siitä jatkostakin samalla.
- Sopii hyvin, ... tullaan molemmat.
Jarkko käy kutsumassa Vesan mukaansa ja lähdetään kohti alakertaa, rehtorin huoneen suuntaan.
- Niin, Vesa! Tässä olisi nyt tulossa ilmeisesti minun hommien tuurauksia. Mitenkähän sinulle sopisä sellainen vaikka jo ensi viikolla ... heti Vapun jälkeen?
- Kyllähän se minulle sopii. Ei tässä nyt ole mitään, jos vain tarvitaan niin ...
- Tästä ei ole ollut vielä mitään puhetta Markuksen kanssa, mutta minusta tuntuu, että kohta siitäkin puhellaan. - Tässä on minulla nyt niin paljon kaikenlaista muuta hommaa, että aion ehdottaa
tällaista järjestelyä.
- Niin, minähän olen ollut tämän ajan ”opiskeluvapaalla” Suonenjoelta ja siellä on hommia hoidellut tuuraaja ... ja sehän olisi oppilaillekin parempi, että sama kaveri hoitelisä opetusta vielä toukokuun loppuun asti. Täytyy soitella asiasta rehtorille ... ja neuvotella tilanteesta. - Olen hänelle jo
ilmoittanut, että siirryn alkukesästä tänne lehtoriksi.
- No nyt ensin neuvotellaan Markuksen kanssa asioista. - - Painetaanpas tuosta nappia ja pyritään
sisään .
Vihreä valo syttyy ... Jarkko ja Vesa astuvat rehtorin huoneeseen. ” Huomenta, Jarkko ja Vesa !”
” Huomenta! - Huomenta! ” , vastaavat molemmat. ” Istahdetaanpa tuohon neuvottelupöydän ääreen juttelemaan ”, esittää rehtori. - - ” Ja, kerrohan nyt Jarkko ensin miltä tilanne näyttää!”
- Tilanne näyttää varsin kiireiseltä. - Eilen saimme vaimoni kanssa melkoisesti uutta tietoa ja ei
tämä maailmalle lähtö aivan yksinkertaista näytä olevankaan. ... On paljon kaikenlaista puuhaa
ehdittävä ,... melkoinen määrä rokotuksia, joiden vuoksi on käytävä ehkä pari kertaa Helsingissä,
...sitten on otettava mukaan ja pakattava kaikki mitä siellä tarvitaan, jääkaapista ja polkupyöristä
lasten leluihin ... parin viikon kielikurssi Ruotsissa alkaa toukokuun puolivälissä, muuttotavarat
olisi saatava lähtökuntoon viimeistään kesäkuun alkupäivinä ... ne seilaavat sinne sitten laivakyydissä reilun kuukauden ... ja meillä on lähtö kesäkuun puolivälissä. Asunto olisi tyhjennettävä ja
kuskattava huonekalut ... ja muut kilut ja kalut mökille, Varkauden tuntumaan ... ja ...- Olikohan
ne siinä nyt kaikki?... Niin ja uudesta autostakin pitäis’ tehdä kaupat , ... siihen ei kyllä kovin paljon aikaa hupene.
Rehtori ja Vesa ovat kuunnelleet Jarkon luetteloa jo hymyssä suin ja Jarkon lopetettua rehtori jo
nauraa puoliääneen ... todeten sitten: ” - Onhan siinä tosiaan puuhaa vähäksi aikaa, mutta tämän
minä olen jo oikeastaan tiennyt etukäteen. - - Onhan noita maailmalle lähtijöitä ollut tässä talossa
useita jo aikaisemminkin ja kaikilla on ollut nuo samat kiireet. - - Mitenkäs nyt sitten olet ajatellut
tehdä näiden työasioiden kanssa?”
- Tuossa aamulla töihin ajellessa mietiskelin asiaa, ja ... alkoi tuntua siltä, että nämä työt pitäisi
jättää seuraajan hoitoon mahdollisämman pian. Vesalta jo äsken tänne tullessamme kyselin, olisiko hänellä mahdollista ”hypätä junaan” jo heti Vapun jälkeen ... ja Vesalle tämä saattaisi käydä,
kunhan ensin neuvottelee asiasta oman rehtorinsa kanssa. - Mutta, mitäs mieltä sinä olet tästä ajatuksesta.
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Rehtorilla on veikeä hymy kasvoillaan, kun hän vastaa : ” Näinhän tässä on järkevintä tehdä ja tämänkin minä jo ennakoin . Siksihän minä jo kehotin sinua ottamaan Vesankin mukaan. - - Ja minäpä kerron nyt, miten tässä on toimittava ... noin virallisesti. Vesa! ... Sinun on ensiksi varmistettava omasta koulustasi, että asia järjestyy siellä. ... Ja Jarkko, ... sinut on nimitetty ammattikasvatushallituksen päätöksellä hoitamaan tätä lehtorin virkaa väliaikaisena viranhaltijana toistaiseksi.
Sinun on nyt kirjallisesti pyydettävä vapautusta tästä tehtävästä siirtyäksesi asiantuntijatehtäviin
ulkomaille. - Vesa on toimittanut minulle oman hakemuksensa lehtorin virkaan ja minä olen lähettänyt sen jo ammattikasvatushallitukseen oman kirjelmäni kanssa. Päätös tulee aikanaan. - Siihen
saakka, kunnes tuo päätös tulee, sinä Vesa toimit Jarkon sijaisena. - - Ja tätä päätöstä ei tarvitse
odottaa pitkään. Minä teen sen heti, kun olet sopinut järjestelyistä oman koulusi johdon kanssa. Jos Vesa varmistat asian tänään tai huomenna, voit aloittaa sijaisuuden heti Vapun jälkeen tiistaina. Tämä suullinen sopimus vahvistetaan tässä nyt vain kädenpuristuksilla.
Ja ”kolmikko” nousee pöydän äärestä , ... kädenpuristukset, ... Jarkko ja Vesa lähtevät kohti ovea.
” Jarkko! ... Minulla olisi sinulle vielä vähän asiaa, jäisitkö hetkeksi vielä ”, sanoo rehtori Jarkon ollessa jo oviaukossa. - Jarkko kääntyy takaisin. - Rehtori jatkaa hymyillen.
- Asiathan loksahtivat paikalleen hienosti. - Mutta nyt sinun olisi vielä selvitettävä Vesalle kaikki
sellainen asiatieto lehtorin tehtävistä ja suunnitteilla olevista asioista, papereista työhuoneessasi,
edessä olevista kesäkursseista ... ja ... no itse varmasti tiedät, mitä hän jatkaakseen tarvitsee.
- Tottakai, se kaikki oli arvokasta tietoa myös minulle vuosi sitten, kun olin itse vastaavassa tilanteessa. Olivathan ne Paavon evästykset tosi hyödyllisää. - - Yritän parhaani.
- No sitten vaan täysillä eteenpäin!
Jarkko palaa helpottunein mielin osastolleen. - Käytävällä tulee hymyillen vastaan Kari Tiainen.
- Terve, Kari!
- Terve, terve! ... Mitenkäs homma edistyy?
- No nyt näyttää jo aika hyvältä. - Oltiin tuossa juuri Markuksen juttusilla Asikaisen Vesan kanssa.
... Niin ... Vesahan tulee jatkamaan tätä minun hommaani. ... ja minä alan keventelemään tästä jo
ensi viikolla. - On niin paljon kaikenlaista järjesteltävää, osteltavaa ja pakkaamista, pari rokotusreissua Helsinkiin ynnä muuta ... ja vielä parin viikon kielikurssikin parin viikon päästä, ... että nyt
täytyy paneutua vaan muuton valmisteluihin. ...
- No onhan sulla siinä ohjelmaa ihan tarpeeksi. - Mutta hei yks’ asia. - Me tuumattiin vaimon kanssa, että me voitais’ maksaa jo ennakkoon noi meidän ostokset, Volkkari ja se vesipeti.
- Mikäpäs siinä, kyllähän sellainen sopii, vastaa Jarkko iloisesti yllättyneenä. - Kyllä niillekin rahoille on tarvetta.. - Pitää ostella auto, jääkaappipakastin, polkupyöriä ja kaikenlaista rompetta mukaan.
- Maksankos pankkiin vai tuonko kahisevana käteisenä. - Mä voisin maksaa vaikka huomenna.
- Ei sillä ole väliä. Mä voin antaa sulle KOP:in tilinumeron , ... mutta ...jospa sittenkin tuot sitä kahisevaa ... niin mun ei tartte käydä pankista sitä nostamassa..
- No! ... huomenna saat. Hei!
- Hei!
Jarkko jatkaa kohti työhuonettaan. Mielessä pyörii äskeisen keskustelun aikana putkahtanut ajatus,
joka oli ollut mielessä jo kerran aikaisemminkin. - Jarkko tulee työhuoneensa pöydän ääreen,
... ottaa esiin taskukalenterinsa ja etsii ... Savon Keskuspurkaamo... tuossa. Pyörittelee puhelinnumeron...
- Keskuspurkaamo, Vesanka .
- Jarkko Hämeenlinnasta terve!
- No terve! - Mitäs Hämeenlinnaan kuuluu?
- Kuuluu melkoisestikin, mutta nyt en ehdi siitä kovin paljoa keromaan. Mä oon lähdössä alkukesästä hommiin vaihteeks’ Afrikkaan, Tansaniaan,.
- Älä hitossa! - Mikäs homma siellä on?
- Mä lähden sinne pohjoismaisen maatalousprojektin korjaamopäälliköksi.
- No sultahan ne hommat käy.
- Mutta nyt Jukka tää mun varsinainen asia! Kuule, mitäs sä maksaisit sellaisesta vanhasta raihnasesta kuplasta., ... jos mä ajaisin sen sinne sulle?
- Minkäs vuotinen se on?
- Toi oli vaikea kysymys. - Sitä en nyt just tiedä. - mutta vanha resu se on, kaks’osainen takalasi
kertoo jotain sen iästä.
- No onhan se sitten aika vanha. - Onks’ motti vielä kunnossa?
- Kyllä se vielä sykkii, öljyä kuulemma kyllä syö. - Se on meidän metalliosaston opettajan vanha,
uskollinen palvelija.
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- Ja jonkinlaiset renkaatkin on alla?
- No ei ne nyt ihan makkaran kuoret ole ... on niissä vielä pintaakin jäljellä.
- No kyllä mä voin luvata siitä vielä sellaiset ... 500 markkaa näin näkemättä.
- Kiitos Jukka! Tää riittää mulle tässä vaiheessa , - Mä soittelen sulle muutaman viikon päästä..
Hei!
- No ... soitellaan, terve!
Jarkko sulkee puhelimen, kaivaa salkustaan papereita ...ja jatkaa soittelua. - Rokotuksille Helsingissä sovitaan aika seuraavaksi keskiviikoksi ... ja ... uuden Pösö-farmarin ostosta keskusteltaessa Jarkko sopii tapaamisesta myös keskiviikon iltapäiväksi. - - Jarkko vilkaisee kelloaan ja suuntaa askeleensa osaston työpajaan, jossa kurssin päätöspäivän aattoaamu. on sujunut siivoilun ja
järjestelyn puitteissa.
- Hyvä pojat! Alkaa näyttää siistiltä. - Pidetäänpäs nyt sellainen reilun vartin mittainen kahvipaussi
ja jatketaan tämä loppuun sitten niin, että ruokailun jälkeen voidaan jatkaa tuossa luokkahuoneen
puolella.
- Mitäs se reilu vartti mahtaa tarkoittaa? kuuluu joukosta puoliääneen.
- Se reilu vartti on sellainen noin puoli tuntia. vastaa Jarkko nauraen.
Jarkolla on kuitenkin nyt muuta mielessä kuin kahvilla käynti. Hetken kuluttua on Jarkko punaisella
”kuplallaan” jo kaupungin keskustassa etsimässä parkkipaikkaa Postipankin tuntumasta ... ja paikan löydyttyä hän astelee pankkiin ... ja keskusteltuaan hetken neuvonnassa alkaa odotella pääsyä pankinjohtajan juttusille.
Edellinen asiakas poistuu pankinjohtajan huoneesta. - On Jarkon vuoro astella huoneeseen.
- Päivää! - Jarkko Mäkinen.
- Päivää! vastaa pankinjohtaja ojentaen kätensä pöytänsä yli tervehdykseen. -- Minkälaisesta asiasta
olisi kysymys?
- Olen ollut tuossa ammattikoulujen opettajaopiston lehtorina vajaan vuoden, mutta nyt olen lähdössä perheeni kanssa pohjoismaiseen asiantuntijatehtävään Tansaniaan ... ja tarvitsisän nyt lähiaikoina hieman lainaa auton ostoa varten. - En ole aikaisemmin ollut Postipankin asiakas, mutta
nyt Ulkoasiainministeriö alkaa maksaa palkkani Postipankkiin avatulle tililleni. - Tässä minulla olisi
muutama ministeriön paperi, joista asia selviää.” - Jarkko ojentaa papereita pankinjohtajalle.
- Katsotaanpa . toteaa pankinjohtaja ja tutustuu papereihin. - - Kyllähän tässä näyttää olevan ihan
... – Minkä suuruisesta lainasta olisi nyt kysymys?”
- Ei tässä tarvittaisi kuin 30 000 markkaa. Saman verran on meillä säästössä tuossa naapuripankissa. – Ja tarkoitus on maksaa se laina nopeasti takaisin ... varmasti jo puolessa vuodessa ”
Pankinjohtaja selailee vielä Jarkon papereita ja kysyy, - Onko teillä kiinteää omaisuutta?
- Tuolla Varkauden lähellä on sellainen 3000 neliön tontti ja sillä pienehkö taviasuttava mökki ...
järven rannassa. kertoo Jarkko.
- Sehän voisi kyllä olla tässä vakuutena, ... mutta taitaa olla helpompaa tehdä vekseli puoleksi
vuodeksi ... ja puolen vuoden kuluttua otamme rahat tililtänne. - Tuollaisesta palkastahan se
summa varmaan hyvinkin säästyy puolessa vuodessa.. - Tehtäisikö tällä tavalla?
- Kiitos, kyllä se sopii, vastaa Jarkko
- Tehdäänpä sitten sillä tavalla, että minä otan näistä teidän papereista kopiot ... ja teemme paperit
täällä valmiiksi ja voitte tulla tänne pankkiin, tuohon viereiselle luukulle ... silloin, kun haluatte
nostaa rahat ... vaikka jo heti ensi viikolla.
- No, kiitos! vastaa Jarkko iloisesti hymyillen.
- Voitte odottaa tuossa ulkopuolella ... Tytöt antavat nämä paperinne takaisin kohta tuosta viereiseltä tiskiltä - - Hyvää matkaa maailmalle ... Näkemiin, lopettelee pankinjohtaja ojentaen samalla
kätensä Jarkolle.
- Kiitos ja näkemiin, vastaa Jarkkokin kättä puristaessaan .
Jarkko odottelee hetken papereitaan, ... kävelee sitten autolle, ... vilkaisee kelloaan. - Se on kohta
ruokatauon aika ... tässähän aikaa käväistä vielä kotona, hän miettii , ja suuntaa sitten kotiinpäin.
Rauni on Mikan ja Marin kanssa pihalla, kun Jarkko ajaa pihaan. Lapset kirmaisevat heti isän auton
nähdessään isää vastaan ja Rauni reippaasti kävellen perässä.. Lapset ovat jo auton vierellä Jarkon
noustessa autosta ja Raunikin jo varsin lähellä.
- No mitenkäs nyt kotiin kesken päivää? huudahtaa Rauni tullessaan lähemmäksi.
- Tuli sinua niin ikävä kesken kaiken, vastaa Jarkko iskien silmää. - On mulla paljon kerrottavaakin
ja aikaa tässä sen verran, että ehdittäis’ hörpätä kotona kahvit ... ja puraista jotain. En ole ehtinyt
nauttimaan mitään aamupalan jälkeen.
- No sitten nopeasti sisälle, siellä on kaalilaatikko uunissa hautumassa. Mä olin juuri hakemassa
lapsia kotiin syömään. Lähdetäänpäs sitten syömään ... ja kiehautan kahvia jälkiruoaksi.
32

Talon portaikkoa kohti lähdettäessä alkaa Jarkko heti kertomaan ...
- Aika mukavasti oon saanut jo asioita eteenpäin. Hommat koululla voin lopettella jo kohta Vapun
jälkeen, ... Asikaisen Vesa jatkaa. - Se on sovittu Markuksen kanssa.... Ens’ keskiviikkona mennään
vaihteeks’ taas Hesaan, ... saadaan niitä piikkejä kello kymmenen kieppeillä ja iltapäivällä mä menen käymään Maan Autossa sopimassa siitä Pösö-farmarista. - Sitten just äsken mä kävin pankissa,
Postipankissa, juttelemassa lainasta ... ja sekin asia on selvä.
- No olet sä ehtinyt paljon! hämmästelee Rauni oltaessa jo asunnon ovella.
- Ja Rauni, ... sitten viel’ yks’ kiva juttu. - - Tiaisen Kari tuli vastaan aamulla koulun käytävällä, ...
juteltiin siinä hiukan ja hän kertoi haluavansa maksella jo ennakkoon meille ton kuplan ja vesipetin. - Lupas’ tuoda rahat jo huomenna.
- Istahda nyt hetkeks’ tonne olkkariin ... ja lapset kans’ ! Mä laitan kahvin tippumaan ja laitan lautaset pöytään. .
- No Mika ja Mari tulkaapas nyt sitten isän kaveriksi juttelemaan. Mennäänpäs tohon sohvalle
kaikki..
- Isä, mitä piikkejä me saadaan? kysyy kohta Mika.
- Meidän täytyy saada muutamia sellaisia rokotuksia, ettei me sitten sairastuta siellä Afrikassa. Onhan sinua ja Mariakin pistetty jo joskus aikaisemmin.
- Milloin me mennään käymään Korkeasaaressa?
- Mistäs Korkeasaari nyt putkahti mieleen?
- Äiti kertoi, että Helsingissä on sellainen korkea saari, jossa on kaikenlaisia eläimiä, ... apinoita ja
leijonia ... ja ... sellasia, kun on Afrikassa.
- Vai on se äiti kertonut teille sellaisia asioita. - Kyllähän me voitais’ käydä vielä ennen Afrikkaan
lähtöä Korkeasaaressakin. Niin se saari ei ole kovin korkea, sillä on vain sellainen nimi, Korkeasaari. - Katsotaanhan nyt, kun mennään Helsinkiin, jäisikö meille aikaa käydä vielä Korkeasaaressakin.
- Hei, tulkaas jatkamaan juttuja tänne keittiöön ! kuuluu Raunin ääni keittiöstä. - Täällä olis’ nyt
sitä purtavaa!
Jarkko ja lapset siirtyvät keittiön pöydän ääreen.
- No Jarkko, kerro nyt vähän lisää noista asioista. - Mitenkä sun työasiat nyt jo vois’ loppua?
Ja niin on Jarkon kertoiltava aterioinnin ja kahvinjuonnin lomassa aamun tapahtumat ja keskustelut
rehtorin huoneessa. - Aika kuluu ja Jarkon on lähdettävä taas oppilaiden pariin. Muista asioista
kertominen on jätettävä iltaan. - Pienet halaukset ja suukkokin Raunille ... ja kiireiset askeleet autolle ... ajo koululle ... vilkaisu siivottuihin työtiloihin ... ja omassa työhuoneessa käväisyn jälkeen
luokkaan, jonne ”pojat” ovat hetkeä aikaisemmin saapuneet. Alkaa kurssin viimeinen iltapäivä. Jarkko istahtaa opettajanpöydän kulmalle ja aloittaa leppoisaan sävyynsä.
- Nyt pojat ... tämä syksyllä alkanut kurssinne alkaa lähestyä loppuaan. Mutta yksi pieni kirjallinen
tehtävä olisi vielä jäljellä. Jätin jo aamulla tähän pöydälle nipun papereita, jotka aivan kohta jaan
teille. - Tekniikka kehittyy kaikilla aloilla ja myös tämän opettajaopiston työskentelytapoja ja opetussisiltöjä saatetaan muuttaa tarvittaessa. Tästä syystä haluamme myös tietää teidän mielipiteenne tästä kurssista. - Näissä kurssin arviointilomakkeissa on joukko kysymyksiä. Vastatkaa
avoimesti jokaiseen kysymykseen ! Vastaajan nimeä ei lomakkeisiin kirjoiteta. - - Vastailkaa aivan
rauhassa ja harkiten. Jatkan hieman juttua sitten, kun olette vastailleet.
Kymmenkunta minuuttia on kulunut, kun alkaa näyttää valmiilta. ” Nyt ei taida kukaan enää vastailla. Laittakaapas ne paperit tulemaan sieltä takaa tänne eteen! ” kehottaa Jarkko ... ja hetkessä ovat
arviointilomakenippu Jarkolla. ” Kiitos pojat! Näitä täällä sitten tarkastellaan joskus myöhemmin. - Nyt lausahdan vielä muutaman ajatukseni tämän kurssin päätteeksi ja sen jälkeen lopetellaan
tältä päivältä. Huomenna kello 10 on sitten koko kurssin päätöstilaisuus auditoriossa.”
- Näiden kuukausien aikana olette opiskelleet ja oppineet monenlaisia opettajan ammatissa tarvittavia asioita kuten, kasvatusoppia, psykologiaa, opetustekniikkaa ja opetuksen suunnittelua, ammattikouluhallintoa, ergonomiaa, suullisen ja audiovisuaalisen esityksen taitoja sekä tietysti myös
oman ammattialan tietoutta. Käytännön työskentelynne taitoa, opetuksen suunnittelu- ja opetustaitoa, on kehitetty opetusharjoittelun muodossa ja olette myös toistenne harjoitustunteja seuraten ja arvioiden havainneet, että asetetut tavoitteet, oppilaiden oppiminen ja opiskelumotivaation
ylläpito ja kehittäminen, voidaan saavuttaa erilaisilla opetusmenetelmillä ja niitä sopivasti vaihdellen. Viimeisää näytetuntejanne seuranneet ja arvioineet opettajat ovat myös havainneet, että tämän
kurssin tavoitteisiin on päästy varsin hyvin.
Kurssin aikana teillä on kehittynyt myös hyvän yhteispelin henki, jollaista tarvitaan jokaisessa kouluyhteisössä. Yhteistyö teidän kanssanne on ollut miellyttävän toverillista ja antoisaa. Olette myös
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osoittaneet olevanne päteviä jatkuvasti kehittyvän autotekniikan asiantuntijoita. - Kehitys menee
kuitenkin jatkuvasti eteenpäin ja siksi omaa ammattitaitoa on myös jatkossa, tästä eteenpäinkin
täydennettävä monin tavoin. - Erilaisilla täydennyskoulutuskursseilla on ammattitaitoa pidettävä
ajan tasalla jatkuvasti. Tämä kurssi ja huomenna teille jaettava kurssitodistus antaa teille opettajan ammatissa vaadittavan pedagogisen pätevyyden. - Monet teistä palaavat opetustehtäviin ”omiin
kouluihin”, joissa olette työskennelleet jo ennen tänne tuloa muodollisesti epäpätevinä. Osalla teistä on vielä edessä pysyvän työpaikan löytäminen. Niillä taidoilla, joita olette tämän loppukevään
aikana osoittaneet, uskon kyllä opettajan paikkoja löytyvän.
Kiitos miellyttävästä yhteistyöstä pojat! Nyt voitte minun puolestani valmistella huomista kotiinlähtöänne. - Vai olisiko kenelläkään vielä jotakin mielessä ?
Vesa Asikainen nousee seisomaan .. ” Jarkko ! ” hän aloittaa. ” Koko porukan puolesta esitän sinulle kiitoksemme näiden kuukausien yhteistyöstä ja tästä leppoisasta hengestä . Tämä yhteistyö on
ollut todella antoisaa, niinkuin itsekin tuossa puheessasi totesit. Tässä olisi sinulle ja vaimollesikin
pieni lahja tällaisen kukkapuketin muodossa ” -Vesa ottaa lattialta pienehkön kukkapuketin ja
ojentaa sen Jarkolle ... sitten kädenpuristus ja....” Kiitos, pojat !” saa Jarkko sanotuksi , mutta Vesa jatkaa vielä.-- ” Ja Jarkko, ... tämän lisäksi esitän porukkamme puolesta vielä kutsun sinulle ... ja
vaimollesi tulla kanssamme tänä iltana omiin päättäjäisiimme ravintola Härkätiehen ... ja eikös tässä ole sinulla itselläsikin päättäjäiset .”
Jarkko on hetken aivan sanaton, ehkä hieman liikuttunutkin, ... vastaa sitten ” Kiitos, kiitos! - Olisi
kyllä tosiaan aivan hauskaa viettää iloinen ilta Härkätiessä ... , mutta ... tämä tuli nyt niin yllätyksenä, ... että en usko sen onnistuvan. - Meillä on kotona kolme pientä lasta ja ... - Olis’ kyllä ihan kiva
tulla, mutta en uskalla luvata. - Mutta kiitos nyt tästä huomaavaisuudesta!”
” Pojat” lähtevät verkkaisesti luokasta oppilasasuntolan suuntaan. Jarkko astelee kukkapuketti kädessään työhuoneeseensa hieman mietteliään näköisenä ... istuu hetken pöytänsä ääressä ... tarttuu sitten puhelimeen ja pyörittelee numeron ...kotiin.
- Rauni Mäkinen
- No minä taas soittelen. - - Kuulehan nyt, tässä tuli’ yks’vähän vaikee ja yllättävä juttu .
- Mitä nyt on tapahtunut?
- Ei mitään ole tapahtunut, tää on oikeastaan ihan kiva juttu, mutta... Noi pojat pyytävät meitä tänä
iltana Härkätiehen juhlimaan lopettajaisia, mutta löytäisitkös’ näin lyhyellä varoitusajalla lapsenlikkaa illaksi. - Eikös olis’ ihan kiva päästä vähän pyörähtelemään?
- Voi, voi ... ei se varmaan onnistu ..., mutta täytyy yrittää ... , jos toi naapurin rouva ... tai tyttö
suostuis’ auttamaan. - - Olis’ kyllä kiva päästä ... , kuule mä yritän ainakin.
- Mä sain niiltä kukkapuketinkin ..., niin sanoivat muistaakseni vielä ... sinulle ja vaimollesi, ... ei
siinä kyllä taida olla kukkaa sisällä vaan jotain muuta. - Avataan se yhdessä vasta siellä kotona.
- Et kai sä ole pojille vielä luvannut tulla sinne Härkätiehen?
- En luvannut muuta kuin yrittää järjestää, että päästäisi ... mutta pidin sitä hyvin epävarmana.
- Kyllä mä yritän ainakin ... ja toivon , että ...
- Mihin aikaan sä pääset tänään kotiin?
- Mun täytyy mennä vielä tonne alakertaan kirjoittelemaan nimet todistuksiin ja ehkä siellä on vielä
muutakin juttua. - Mä päästin pojat jo valmistelemaan iltaa ja huomista kotiinlähtöä. - - Ei kai tässä enää kovin kauaa mene.
- No, nähdään sitten kun tulet. - Mä lähden yrittämään heti. - Hei!
- No hei!
Kolmisen tuntia myöhemmin Jarkko saapuu kotiin kukkapuketin kanssa. - Rauni tulee keittiöstä
vastaan hieman totinen ilme kasvoillaan ja lapsetkin tupsahtavat omasta huoneestaan
.
- Hei kulta, sä tulit jo! - - Arvaas mitä?”sanoo Rauni.
- Ilmeestä päätellen ei tainnut onnistua.
- Niin, naapurin rouva oli jo luvannut mennä johonkin, kertoo Rauni totisena ...” mutta ... niiden se
vanhempi tyttö, Anu, lupasi tulla.” jatkaa hän ja alkaa nauraa makeasti.
- Hienoa! - Mä kyllä epäilin jo tota sun totista ilmettä ..., Jotenkin tuntui, että siellä takana on toi
ihana hymy ja nauru. - Mutta tää on nyt oikein kunnollisen halauksen ... ja ... pitkän pusun paikka.”
Halauksen ja suutelun jälkeen Jarkko ottaa lattialle hetkeksi laskemansa kukkapuketin ...
- Mennäänpäs tonne keittiöön ja avataan yhdessä tämä puketti. - Kokeilehan täältä tyvestä! ... Ei
täällä kyllä varmaan kukkaa ole, mutta mitäs arvelet? kehottaa Jarkko ... ja Rauni ottaa puketin käsiinsä.
- Ei tää tunnu pulloltakaan, ... jotain nelikulmaista? tuumii Rauni, - Avataan äkkiä!
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” No otetaanpa sitten nää solmut täältä ylhäältä auki näin ja avataan tätä paperia ...- - Kyllä täällä
näyttää kukkia olevan kuitenkin, katsohan ... kaksi tummanpunaista ruusua ..., mutta on täällä
kyllä muutakin ... täältä tulee esiin pullo ... kas tässä se on” , juttelee Jarkko avatessaan.
- Nelikulmainen aika iso pullo ... oo - ihanaa. - Ranskalaista Gointreau-likööriä , 40-volttista!” iloitsee Rauni.
- Onpa noilla pojilla ideota! - Tämähän on kuin linnunmaitoa, tää on ... tosi ”herkkä” aine . - - Tätä
me maistellaan vasta Vappu-aattona, saunan jälkeen, ... kun ollaan ihan kahdestaan, ... vai mitä
Rauni?”
- Ei ole yhtään hassumpi ajatus. - - Mutta mitäs me nyt nautittais’ ? Mulla olis’sulle tuolla uunissa
paistettuja muikkuja ja perunamuusia. Me lasten kanssa syötiin jo äsken, heti kun olin paistanut
muikut..
- Just silloinhan paistetut muikut on parhaimmillaan .
- Mä olen sitten sopinut sen Anun kanssa, että se tulee meille vähän vaille kahdeksan ... ja, että me
tullaan kotiin ennen puolta yötä. - Anunkin on aamulla jaksettava lähteä kouluun.
- Ihan hyvä! - Ja me mennään sinne autolla ... eikä oteta paukkuja. Juhlitaan paremmin vasta huomis-iltana ... ja ... Vappu-aattokin on sunnuntaina.
Kello lähestyy iltasella puoli yhdeksää, kun Jarkko ja Rauni parkkeeraavat ”kuplaa” ravintola Härkätien nurkalle ja lähtevät kohti ravintolan ovea..
- Hei Rauni! Katsohan mikä tossa seisoo!
- Meidän vanha rotisko!
- Ja arvatenkin tossa ravintolan ovessa on mainos, Tänä iltana Jarkko Lehti! - Onpas sattuma.
Jarkko ja Rauni nousevat portaat ylös ravintolan aulaan, jättävät päällystakkinsa vaatesäilöön ja
astelevat ravintolasaliin. Hovimestari tulee vastaan.
- Hyvää iltaa! - Oliko teillä pöytävaraus?
- Iltaa, ... täällä jossakin meitä ehkä odotellaan. - Opettajaopiston porukkaa ... vieläkös ne ovat
”Puustisia? - - Hovimestaria alkaa naurattaa.
- Ovat tainneet jo sen nimen unohtaa, mutta kyllä heitä on täällä tänään runsaasti ... tuolla nuo
pitkät pöydät.
- Kiitos!
Jarkko Ja Rauni lähestyvät salin parhaille paikoille, orkesterin ja tanssilattian läheisyyteen katettuja
pitkiä pöytiä .
- Tuossa pöydässä näyttää istuvan auto-osaston poikia... mennäänpäs sinne. tuumaa Jarkko.
- Hyvää iltaa kaikille!” tervehtii Jarkko, - Täällähän näyttää olevan melkoisesti aivan tuttua porukkaa. - Vesa Asikainen ja hänen esimerkkiään seuraten myös muut auto-osaston ”pojat” nousevat
seisomaan ... - Tervetuloa! - Hienoa , että pääsitte tulemaan!” tervehtii Vesa.
- Kiitos! - Pitihän tänne päästä, ja ... tämä Rauni onnistui saamaan lastenvahdin. - Täällähän näyttää olevan kaikkien osastojen väki melko täysilukuisena ... ja opettajakuntaa myös ja useat vaimojen kera. toteaa Jarkko katsellen ympärilleen. - - - Muutamia vielä odotellaan, koska on tyhjiä
paikkoja, kertoo Vesa , Istukaa te tuohon vastapäisille vapaille paikoille!
- Kiitos! ... ja kiitos teille kaikille myös siitä kukkapuketista!” kiittelee Jarkko ... ja Rauni kiittelee
samoin. Jarkko ja Rauni istuutuvat.
- Odotellaan vielä hetkinen, jos rehtorikin saapuu, kertoilee Vesa, joka näyttää saaneen illan ”seremoniamestarin” hommat. - Tuoltahan hän jo tuleekin, hän toteaa ... astelee rehtoria vastaan ja
ohjaa hänet viereisessä pöydässä olevalla paikalle. - Vesa palaa paikalleen ... kilistää lusikalla lasia
... Puheensorina lakkaa. ” - Arvoisa opettajaopiston rehtori ja opettajat sekä te kaikki opiskelijat!,
aloittaa Vesa kuuluvalla äänellä. - Tervetuloa tähän kurssimme päätösiltaan! - Aloitetaan tämä yhteinen ilonpito ottamalla edessänne pöydällä odottava tervetuliaismalja, ... noustaanpa seisomaan
... Tervetuloa! ” - Lasit kohoavat huulille ... tyhjenevät ...ja ... istuudutaan. - Vesa jatkaa. ” Olkoon
tämä ilta meille kurssin huomenna päättäville iloinen yhdessäolon juhla! - Koko porukan puolesta
haluan tässä lausua lämpimät kiitokset opettajaopiston opettajakunnalle saamastamme opista ja
miellyttävästä yhteishengestä.
- - Eräs asia tässä vielä tiedoksenne. Te muiden osastojen opiskelijat ette ehkä vielä tiedä, että
myös auto-osaston lehtorillamme, Jarkko Mäkisellä, on myös juhlimisen aihetta. Hän on lopettamassa työskentelyn opistolla lähteäkseen edustamaan Suomea kansainvälisiin tehtäviin Tansaniaan, eteläiseen Afrikkaan. Erityiset kiitokset ja onnittelut Jarkolle ja hänen viehättävälle vaimolleen!
- Ja iloista iltaa teille kaikille!
- Kiitos! ... Kiitos! vastaavat Jarkko ja Rauni nousten ylös ja kääntyen myös muihin pöytiin päin. Rauni pyyhkäisee istuutuessaan liikutuksen kyyneliä silmänurkastaan. - Vesalla on vielä asiaa.
”Tuolta keittiön suunnasta on kohta tulossa kaikille pientä purtavaa ja muutakin maisteltavaa. Tämän illan kustannukset katetaan helmikuussa toimittamamme Oppien Ammattiin - lehtemme ilmoitustuloilla. Kiitos siitä kaikille lehtihommassa ahertaneille! - - Sitten vielä pieneksi vinkiksi teil35

le, joilla ei ole seuralaista mukana. - Tuolla salin laidalla on pari pitkää pöydällistä Wetterhoffin
tyttöjä ... ja nuo pelimannit alkavat kohta soittelemaan.”
Jarkko kuiskaa jotain Raunille ... kilistää lusikalla lasiaan ... ja nousee ylös puhuakseen.
- Kiitos vielä noista lämpimistä sanoista. - Tässä purtavaa odotellessa kerron teille kaikille erään
jutun, joka tuli äsken ravintolasaliin astuessa mieleeni. - Tulin itse tänne pedagogiselle kurssille
syksyllä -71. Silloisesta koulustani, Varkaudesta, täällä ennen minua opiskelleet neuvoivat tänne
lähtiessäni, että Härkätie on iltaisin paras paikka ja siellä on aina pöytiä varattuna Puustisen nimellä. - Tulin sitten jo sunnuntaina tänne Hämeenlinnaan ja iltasella astelin tähän ravintolaan. Esitin
tuossa saliin tullessani hovimestarille hieman arkaillen kysymyksen ... Olikohan täällä Puustisen
nimellä pöytävarausta? ... Hovimestari riemastui heti tavattomasti ja kysyi . ” Joko Puustiset ovat
tulleet kaupunkiin? - Kuinka monta teitä tänään tulee? ” Ja pitkä pöytähän löytyi heti näiltä samoilta parhailta paikoilta. - - Ja tulihan niitä ”Puustisia” sitten illan mittaan se pöytä ja viereinenkin täyteen. - - Mutta nyt äsken , kun esitin hovimestarille saman kysymyksen, kuulin, että tuo vuosia
toiminut ”traditio” on jo unohtunut. Silloin tosiaan olimme kaikki opiskelijat ”Puustisia” jopa niin,
että kun asuntolan aulan puhelimeen tuli iltasella puhelu, niin siihen saatettiin vastata ... ”Puustisella”... ja soittaja pyyteli anteeksi väärän numeron valintaansa. ... Tuo ”Puustinen” oli kertoman
mukaan saanut alkunsa opiston aikaisemman rehtorin, Seppo Oinosen, lausahduksesta .. ”On kuin
Uuno Puustinen Kuopion torilla.” - Seppo Oinonen oli parisen vuotta aikaisemmin siirtynyt Ammattikasvatushallituksen pääjohtajaksi. - - Näissä merkeissä toivotan teille kaikille ”Puustisille” oikein
hauskaa iltaa.
Jarkko istahtaa naurun ja aplodien raikuessa ... ja melkoinen puheensorina alkaa. - - Ilta etenee
sitten illallisen, toverillisen ilmapiirin, keskustelujen ja tanssin merkeissä. - Tanssinpyörteiden lomassa Jarkko Ja Rauni käyvät tervehtimässä myös muita opiston opettajia ja heidän puolisoitaan
... ja keskusteluja käydään Afrikan maiden ongelmista, kehitysavusta ja lähdön tunnelmista .
Iloinen ilta on edennyt lähelle puoltayötä, kun Jarkko ja Rauni tanssilattian lievähkössä tungoksessa pyörähdeltyään astelevat orkesterin korokkeen äärelle. - Jarkko juttelee hetken Jarkko Lehden
kanssa ... siirtyy sitten Raunin kanssa hieman keskemmälle. - Orkesterin jäsenet keskustelevat
naureskellen hetken ja valmistautuvat uusiin tahteihin. ” Ja sitten, ... yleisön pyynnöstä...sambaa! ”
- - Ja kappale on kaikille vanha tuttu, Kallis samba . - Sanoissa on kuitenkin jotain ”uutta”. Kalle
Tappisesta on tullut Uuno Puustinen! - Tanssilattia täyttyy ja uusi sanoitus herättää hilpeyttä.
- ” ... niin koittaa uusi aamu, ja kalpeena kuin haamu, hotellissaan herää vihdoin Uuno Puustinen.
- Hän kepulisti jaksoi, ... ne viulut vasta maksoi, ... poissa oli lompakko ja myöskin tyttönen!
- Voi caramba, ... kallis samba, ... tuumii Puustinen ja yksiksensä tuumii.
- Kyllä varmaan, ... Saaran armaan ... kanssa Säkkijärven polkka olis’ tullut halvemmaks’.
Jarkko ja Rauni poistuvat tanssilattialta koko ystäväjoukon taputtaessa .
- Hyvät Ystävät! - Meidän iltalomamme loppuu! ... - Nähdään huomenna ... Hauskaa illan jatkoa!”
toivottaa Jarkko ja molemmat nostavat kätensä tervehdykseksi kaikille.
Pian on punainen ”kupla” taas omassa parkkiruudussaan, naapurin Anu päässyt kotiin, Jarkko ja
Rauni nukahtaneet tapahtumarikkaan päivän ja iloisen illan uuvuttamina .
Jarkko ja Rauni heräilevät sateisen harmaaseen perjantai-aamuun.
- Taidettiin olla aika naatteja kotiin tullessamme, aloittaa Rauni. - Sä nukahdit ainakin ihan heti
suihkusta tultuas eikä ”Saimaa” juuri lainehtinut.
- No kyllähän se alkoi tuntua jo sen Kalliin Samban aikana sellaiselta, että nyt kun vaan jaksais’
sompailla vielä kotiin niin ... kertoilee Jarkko, ... - Mutta tuntuu tuo nukkuminen auttavan. Nyt on
jo taas ihan toisenlainen olo.
- Ventti olo oli kyllä mullakin, ... nukahdin varmaan heti minäkin, myöntelee Raunikin ... - Jaa-a, nyt
olis’ taas noustava ylös ... aamupalaa loihtimaan ja herätettävä Mervi kouluun. - - Sä taisit kertoa
eilen, että menet tänään vähän myöhemmin.
- Joo, se päätöstilaisuus alkaa auditoriossa kello 10. - - Mä lähden niin, että olen puolelta siellä.
kertoo Jarkko, - Täytyy jutella ennen juhlaa Asikaisen Vesan kanssa ens’ viikon hommista. ... Se
juhla kestää ehkä tunnin ja sitten kai juodaan vielä juhlakahvit. ... Mä saatan tulla jo puolenpäivän
tienoilla kotiin.
- No, lepäile sitten siinä Saimaalla vielä vähän aikaa, Mä herätän Mervin, että ehtii kouluun.
- Kyllä mä nousen ja ylös ... ja käyn herättelemässä itteni suihkussa. ... Täytyis’ vähän suunnitella
meidän muuttolaatikoiden kokoa, ennen lähtöä ... , jos mä menisin kysymään ammattikoulun
puumiehiltä vähän apua niiden laatikoiden tekoon.
Uudet opettajat ovat saaneet todistuksensa ja juhla on päättynyt. Opiston opettajat suuntaavat
kahvioon keskenään rupatellen. Kari Tiainen istahtaa Jarkon viereen kahvipöytään.
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- Niin Jarkko! .. Mulla olis’ sulle nyt ne rahat tuolla huoneessani. ... Hoidettaisko homma tämän
kahvittelun jälkeen?”
- Mikäpäs siinä, sopiihan se, mutta ... vielä yks’ juttu tuli mieleen. Onks’ sulla ostajaa sun vanhalle
kuplalle? - Karia alkaa naurattamaan ...
- Eihän tuollaisesta resusta saa enää kuin kilohinnan tuolla hajottamolla .
- Myisätkös’ sen mulle ... viidelläsadalla? - kysyy Jarkko huumorin pilke silmäkulmassa.
- Ootkos sä ihan tosissas?
- No ihan tosissani ... , jos se vaan hyrisee vielä kesäkuun alussa.
- Eihän siitä romu-ukotkaan enempää maksais.
- No hoidetaan raha-asiat sitten heti tämän jälkeen.
Iltapäivällä Rauni ja lapset ovat kotona, kun Jarkko saapuu iloisena.
- Heippa, kullanmurut! Mitä teille kuuluu?
- Tultiin just äsken. Oltiin koululla Merviä vastassa ... ja mä juttelin jo opettajan kanssa siitä meidän ens’ keskiviikon rokotusreissusta. - Mitenkäs teidän juhla meni?
- Juhlahan meni hyvin. Oli hieman puheita ja torvisoittoakin ...ja pojat saivat paperinsa , hyvästelivät ja lähtivät kotimatkoilleen. Sitten juotiin henkilöstön kahvit ... ja Tiaisen Kari makseli sitten
mulle ostoksensa. ... Mä annan nää rahat tästä sulle, ... viis sataa tulee vielä myöhemmin. Asikaisen Vesan kanssa tarinoitiin jo ennen juhlaa ja sovittiin, että mä selvittelen hänelle hommia heti
Vapun jälkeen tiistai-aamuna. ... Sitten kävin ammattikoulun puuosaston miesten juttusilla ja ne
tekevät heti vapun jälkeen meille muuttolaatikot, ... kaks’ pari metriä pitkää ja metri kakskymmentä korkeaa laatikkoa 18 millin rimalevystä. ... Niihin pitäis’ mahtua kaikki meidän romppeet,
polkupyörät, astiat, vaatteet, lasten kirjat ja lelut ynnä muut. Jääkaappi-pakastin, kunhan se ensin
ostetaan, menee perille varmaan tehtaan pakkauksessa.
- Aika paljonhan sä olet taas ehtinyt. ... Meidän pitäis’ kai nyt syödä. Uunissa on maksalaatikko
valmiina ja laittelin lautasetkin jo pöytään vähän ennen sun tuloas’. ... Ja sitten syönnin jälkeen
voitais’ lähteä kaikki yhdessä ... autolla ... kauppaan ruokaostoksille.
- Tuo maksalaatikon herkullinen tuoksu sai kyllä heti aikaan nälän tunteen mullekin.
- Käykääpäs lapset ... ja isä myös... pesemässä kätenne ja sitten ruokapöytään !
Hetken kuluttua istutaan ruokapöydässä ja makoisa maksalaatikko alkaa huveta, juttelun lomassa,
nälkäisiin suihin.
- Isä, mitä kaikkea meidän pitää pakata niihin laatikoihin ? kysyy Mervi.
- No sinne pitäisi meidän ottaa mukaan ihan kaikki mitä me siellä tarvitaan. Siellä ei voi ostaa kaupoista juuri mitään muuta kuin ruokaa ... ja se ruokavalikoimakin on hyvin suppea. Kaupoista saa
jauhoja, sokeria, suolaa ja jotain juomia, torilta hedelmiä ja vihanneksia ja siitä maatalousprojektin
meijeriltä saadaan maitoa ja ehkä voitakin.
- Niin lapset! - jatkaa äiti. Kaikki teidän tarvitsemat kirjat, kynät, kumit, paperit, värit ja lelut on
ostettava ja otettava myös mukaan täältä, koska sieltä niitä ei saa. - Ja myös seuraavien vuosien
suomalaiset koulukirjat meidän olisi saatava mukaan, vaikka te menette siellä englantilaiseen kouluun. ... Mutta syödäänpäs välillä, ettei ruoka jäähdy!
- Otetaanko me toi mun polkupyöräkin mukaan? kysyy Mervi hetken päästä katsoen isään.
- Polkupyöriä meidän pitäis’ ottaa meille kaikille ja niitä on osteltava. Tuo pieni pyörä alkaa olla
sinulle jo liian pieni, mutta se on sopiva Mikalle ... ja Marin kolmipyöräinenkin otetaan mukaan ...
eli meidän kai pitäis’ ostaa kolme uutta pyörää ... ihan vaan noita tavallisia”Jopoja ”.
- Lopetelkaapa ne lautasenne ja lasinne nyt tyhjiksi niin päästään kauppareissulle! hoputtaa äiti. Mehän voidaan käydä nyt pyöräkaupassakin kohta, ... vai mitä Jarkko?
- Aika pianhan kaikki hankinnat on nyt tehtävä. Maanantaina on Vappu, keskiviikko menee rokotusreissulla ja torstaina pitäis’ olla laatikot koululla valmiina ja seuraavan viikon jälkeen lähdetään kielikurssille. Eihän tässä liikoja aikoja taida olla. ... Jos saatais’ laatikot ennen Ruotsin reissua
lähtökuntoon ... Victor Ek:lle Helsinkiin, niin ne olisivat sitten aikanaan perillä. ... Jokos te olette
kohta valmiita lähtemään?
Kauppareissulle lähdetään, ajellaan keskustaan ja parkkipaikka löytyy sopivasti Sokoksen edestä.
- Eiköhän aloitella kierros tuosta Sokoksen polkupyöräosastolta? ehdottaa Jarkko ja sinne sitten
suunnataankin. Katsellaan hetken aikaa polkupyörien rivistöä ja aletaan sitten katselemaan ”Jopojen” hintalappuja. Pian saapuu paikalle myyjäkin.
- Päivää, polkupyörääkö ollaan ostamassa?
- Hyvää päivää! vastaa Jarkko. ... Niin oikeastaan useampikin tarvittaisiin. ... Jokohan tuo meidän
Mervi yltäisi ajamaan tuollaisella normaalikokoisella Jopolla. ... Voisiko tuon satulan säätää ihan
alimpaan asentoon niin kokeiltaisi?
- Hetkinen vain, minäpä säädän. Tämä käy aivan ilman työkaluja. Tässä mutterissa on tällainen
vipu. ... No nyt se on alimmillaan.
- No Mervi! Istahdahan tuohon satulalle ja kokeile yletätkö polkemaan! ...
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Jarkko pitelee pyörää pystyssä, kun Mervi kiipeää satulaan ... ja jalat ylettävät polkimille.
- Miltäs tuntuu Mervi? kysyy äiti. Mika ja Mari seuraavat vieressä.
- Onhan tää vähän suuren tuntuinen, .... mutta ...
- Niinhän se varmaan tuntuu nyt, toteaa isä, ... mutta sinä kasvat ja sillä pitäisi pärjätä nyt seuraavat pari kolme vuotta. ... Minkäs värisen pyörän haluaisit. Tämä on oranssi, tuossa olis’ keltainen
ja vihreä.
- Punaista ja sinistäkin löytyy varastosta, kertoo myyjä .
- Kyll’ tää oranssi on ihan kiva väri.
- Minkäs värinen otettais’ sitten sulle Rauni? ... Punainen vai keltainen?
- Olis’kohan se sitten punainen.
- Ja minä taidan ottaa itselleni sitten ... sinisen.
Myyjä alkaa olla hieman hämmästyneen näköinen.
- No sitten jutellaanpas vähän hinnoista., lausahtaa Jarkko ja jatkaa. ... Niin, me ollaan lähdössä
työmatkalle Afrikkaan. Mä olen tuossa ammattikoulujen opettajaopistolla lehtorina. ... Minkäs verran noista hinnoista voisi saada alennusta, jos ostetaan kolme kappaletta?
- Hetkinen ... kyllä sellaiset 20 % voitaisi antaa.
- Jaa, me tarvittais’ vielä yksi lasten istuin pakkarille, ... sellainen kai löytyy.
- Kyllä löytyy ... ja niitäkin on eri värisenä.
- Otetaanpa punainen ... ja sitten vielä ... otetaan varalle pari kappaletta noita 24 tuuman renkaita
... ja vielä pari sisärengastakin. Nuo vararenkaat varmaankin saadaan kai jo kaupanpäällisäksi.
- No, tehdäänpä niin.
- Sitten vielä yks’ juttu. Voisitteko toimittaa polkupyörät nyt Vapun jälkeen tiistaina tuohon ammattikoulujen opettajaopiston auto-osastolle?
- Kyllä sekin onnistuu.
- Hienoa! ... Sitten vain laskun tekoon ja minä makselen shekillä.
- Mennäänpä tekemään paperihommat tuonne pöydän ääreen.
Rauni ja lapset katselevat hetken aikaa muuta urheiluosastolla olevaa kunnes Jarkko on saanut
pyöräkaupan päätökseen. ... ja Jarkko saapuu.
- No! Nyt on osteltu polkupyörät. Ne tulee koululle tiistaina. ... Siellähän ne muuttolaatikot on
pakattava, eihän ne mihinkään muualle sovi. ... Täytyy soitella asiasta vahtimestari Drischenkolle,
että tietää mistä on kysymys.
- Pitäiskö meidän, Jarkko, katsella nyt samalla jääkaappejakin?
- Ajattelin jo ihan samaa, mutt’ en ehtinyt vielä kysäistä. Mennäänpä sitten tuohon suuntaan, kodinkone-osastolle. ... Ja tuollahan niitä jo alkaa näkyäkin.
- Sen kai pitäisi olla ihan iso jääkaappi-pakastinyhdistelmä. Sellaista ne suosittelivat.
- Sellainenhan sen pitää olla ... ja niitä on tuossa useampia merkkejä ... Elektrolux, ... Philips , ...
UPO . ... Aika samanlaisiltahan nämä näyttävät ainakin päältäpäin ... eikä hinnoissakaan ole suuria eroja.
- Mutta katsohan noita pakastimen hyllyjä. Tuossa on vain nuo kiinteät hyllyt ja tässä taas vedettävät korit noiden jäähdytysritilöiden päällä. ... Tämä on kätevämpi käytössä..
- Harkitse sinä nyt mikä näistä on käytössä parempi emännän vinkkelistä. ... Tuolta tulee nyt myyjäkin. ... Päivää ! Oltaisiin uuden jääkaappi-pakastimen tarpeessa ja ollaan tässä jo vähän tutkittu
näitä vaihtoehtoja. ... Onkos näissä joitakin merkittäviä eroja tekniikassa ?
- No sen verran, että tuo Philipsin yhdistelmä voidaan tarvittaessa jakaa erilleenkin. Pakastimen ja
jääkaapin koneistot ovat täysin erillään.
- Vaimon mielestä myös nuo pakastimen korit ovat kätevämmät.
- Niin, kyllä me ollaan myyty tätä Philipsiä aika paljon.
- Rauni, mitä mieltä olet? Aletaanko hieromaan kauppaa sitten tästä ... vai ... ?
- Kyllä tämä on minusta ihan hyvä. Mutta, Jarkko! Pitäiskös meidän ostaa uusi pesukonekin?
- Hitto! Eihän me sitä ikivanhaa konetta sinne oteta. On meidän katseltava vielä niitäkin.
- No sitten mennään tuohon. neuvoo myyjä. Tässä on automaatteja, Upo ja tässä Rosenlev ja
tuossa Philips ja on tässä vielä ihan perinteistä Upon pulsaattorikonettakin.
- No, Rauni! Automaatti vai pulsaattorikone. - Pärjätäänkö pulsaattorikoneella, se saattaisi olla
siellä varmempikin?
- Kyllä pärjätään. - Ja minullahan on siellä aikaa .
- No sitten ... Me olemme lähdössä vuodeksi ... pariksi Afrikkaan ja pitäisi ottaa tuollainen jääkaappi mukaan ja sitten tämä Upon pulsaattorikone. Ja minkäs verran tuosta hinnasta putoaa
pois, jos toimitatte tällaisen hyvässä tehtaan pakkauksessa maahantuojalta suoraan Victor Ek:lle
Helsinkiin ja sieltä edelleen Tansaniaan toimitettavaksi? Eikös siitä ole mahdollista saada liikevaihtoverokin pois?
- Nyt taitaa olla sellainen asia, että minun täytyy kai vähän soitella ja kysellä ensin.
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- Tehtäisiinkö sitten sillä lailla, että ... palataan asiaan ensi viikon loppupuolella. Saisitteko maahantuojalta tai tukkuliikkeeltä näistä tarjouksen?
- Se sopii hyvin. ... Saisinko vielä teiltä tarkemmin nuo tiedot ... tähän paperille ... mihin toimitetaan ... ja?
- Minulla on tiedot tässä jo valmiiksi paperille kirjoitettuna . Victor Ek Oy, Helsinki / Jarkko
Mäkinen, Nordic-Tanzanian Agricultural Project, Mbeya, Tansania . Eli .. Jarkko Mäkinen on ostaja
ja toimitus Victor Ek:lle ... ja tuossa paperin alareunassa on Victor Ek:in osoite ja puhelinnumeroita.
- Kiitos! Tämä kyllä selviää telexillä varmaan jo heti tiistaina.
- Sitten palataan asiaan loppuviikolla. - Kiitos!
- No tämäkin asia on nyt kehitteessä. Mihinkäs mennään seuraavaksi Rauni?
- Lapset alkavat jo hieman kyllästyä. Eiköhän lähdetä vaan kotiin päin ja mennään siihen meidän
lähimarkettiin tekemään ruokaostokset... ja päästään viettämään kotoista saunailtaa. ... Nyt onkin
huomisen jälkeen kaksi pyhää peräkkäin, kun tuo Vappu sattuu maanantaiksi.
- No lapset, lähdetään ja tepastellaanpa sitten tähän suuntaan ... tuolta ulos... ja autoon.
Perjantai-ilta kuluukin sitten leppoisässa tunnelmissa, katsellaan telkkaria, saunotaan lasten kanssa, napostellaan iltapalaa, ja välillä tarinoidaan. Lasten käytyä nukkumaan käyvät Jarkko ja Rauni
vielä uudelleen saunassa ottamassa kunnon löylyt ja raikkaanvilpoiset suihkut. Jarkko tyhjentää
jääkaapista ottamansa olutpullot lasituoppeihin ... istahdetaan sitten katselemaan telkkaria ... ja
jutustellaan ohjelman lomassa.
- Riittää noilla meidän lapsukaisilla monenlaista kysyttävää, lausahtaa Rauni , ja enimmäkseen tuohon Afrikkaan liittyvää, niin kuin nuo Mikan kysymyksetkin tuolla saunassa, ”Onkos meillä siellä
Tansaniassakin sauna?”... ja ... ”Kasvaaks’ siellä koivuja?”
- Joo, ja kuinka pitkälle ne osaavat asioita ajatellakin. Mä en aluks’ ymmärtänyt mistä ne koivut tuli
mieleen, mutta tottakai saunassa tarvitaan vihta. ... Ja vaikeaa on vastaaminenkin, kun ei itsekään
tiedä asiasta juuri mitään. ... Jaa-a, jos siellä jonkinlainen sauna on , niin vihta on varmaan tehtävä
eucalyptuspuun oksista..
- Mitenkähän käy aikanaan joulukuusen kanssa?
- Ja mitenkä Joulupukki ja Petteri Punakuono sinne pääsevät ... kesäkelillä? Näitä ne eivät ole vielä
kyselleet, mutta aikanaan varmasti kyselevät sitäkin.
- Sinulta ne eivät ole niin paljoa ehtineet kyselemäänkään, kun olet päivät töissä, mutta minulta
kyselevät kaikenlaista pitkin päivää.... ja usein on täytynyt vastata, että en tiedä , ... kysykää isältä.
- Katsellaanpas vielä nuo myöhäisuutiset, jos siellä olisi mitään uutta. Tuo satamalakko näyttää
jatkuvan Vapun yli. ... Ja sitten kai mekin kallistumme tuonne vesipetin aalloille.
- Ja aamulla saadaan nautiskella ... ja soudella pitkään, kun on lauantai.
Lauantai-aamun auringonsäteet ovat kurkistelleet jo pitkään makuuhuoneen ikkunan sälekaihtimen raoista, kun Jarkko ja Rauni nousevat ja hipsivät suihkuun ... toisilleen hymyillen.
- Olipa taas ihana aamu , vai mitä Rauni? ... Ja nautiskelua tais’ kestää toista tuntia .
- Olihan se taas tosi ihanaa.. ja makean ihana olo tuntuu vieläkin ... ja taitaa tuntua vähän siellä ja
täällä vielä pitkän aikaa.
- Tuntuuhan se tosi ihanalta niin tuon seksin aikana kuin vielä pitkään jälkeenkin päin ... ja mikä
tuossa tunteessa on erityisen ihanaa on se, että sinä haluat sitä yhtä paljon kuin minäkin. ... Ja sen
tuntee kaiken aikaa tuon nautiskelun aikana ihan sun liikehtimisessä ... eri asentojen vaihtelulla
löytyy aina vaan makeammalta tuntuvaa hyvää oloa ... ja tuo Saimaan aaltoilu vielä tehostaa sitä
kaikkea.
- Kyllä mä tunnen sen ihan samalla tavalla ... ja ... kun ei hosuta liikaa niin saadaan nautiskella pitempään ... ja sitä haluaisi jatkaa vaikka kuinka pitkään … ihan silleen hitaasti..
- Mutta sekin ... , että soudellaan riittävän usein, tuntuu vaikuttavan kestävyyteen. ... Joskus, kun
on ollut muutama päivä paussia, niin sitä on sitten niin herkkä olo, että sitä laukeaa melkein heti
alkuunsa. ... Mutta onhan se loppuhuipennuskin aina mahtava tunne ja sitten sen jälkeen sellainen
ihanan raukea olo.
- Ja kun se osuu meillä molemmilla vielä samaan aikaan niin ... Mutta Jarkko, noi sun isonvarpaan
kynnethän on ihan mustat. Mikäs niihin on sattunut?
- Onhan ne hieman tummat... ja vähän aran tuntuisetkin. Olis’kohan sekin seurausta meidän seksistä? vastaa Jarkko nauraen.
- Eihän se nyt ole mahdollista.
- No tulipa vain mieleen yks’ aika hyvä kuvaus tuosta orgasmin tunteesta. - Se ”Kössi” Varkaudessa
kuvasi sitä kerran jotenkin näin... ”On se niin mahtavan makea tunne parhaimmillaan läpi koko
kropan, ettei siinä värinässä oikein itsekään tiedä repeääkö perse vai lähteekö varpaista kynnet vai
mitä oikein tapahtuu.” ... Minusta se on kyllä aika todenmukainen kuvaus ... yksi parhaista.
- No onpa varsinainen kuvaus! .. nauraa Raunikin. Mutta onhan se tosiaan mahtava tunne.
- Ja kyllähän se varpaan kynsissä asti tuntuu varmaan sinullakin.
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- Tuntuuhan se, mutta ei ne nyt siitä mustaksi mene. ... Mutta olemmekohan me koskaan jutelleet
suihkussa yhdessä seisten näin pitkään? ... ja tällaisista asioista! Laitahan se hana kiinni, kuivaillaan ja lähdetään loihtimaan aamupalaa. Lapsukaisetkin varmaan jo heräilevät.
- No, mutt’ yks’ pieni juttu vielä ennen kuin suljetaan hana. ... Tällainen seksikäs rutistus ... ja sitten kunnon kielipusu. .... .... Voi kulta, että olet ihana.
- Niinhän sinäkin! ... ja nyt kuivaillaan. ... Oletkos muuten suunnitellut tälle päivälle mitään erityistä?
- En mitään muuta, mutta ... pitäisköhän johonkin aikaan mennä vähäks’ aikaa koululle ... tyhjentelemään oman työhuoneen kaapeista ja pöytälaatikoista kaikki turhat paperit pois. Asikaisen Vesa
tulee heti tiistai-aamuna tutustumaan uusiin tehtäviinsä. - Onks sulla jotain?
- Ajattelin vain, kun on taas noin hieno ilma, että käytäiskö lasten kanssa kävelyllä ... tuolla Aulangon puistossa ... vaikkapa nyt aamupäivällä. Sä voisit mennä vaikka sitten päiväsapuskan jälkeen
koululle
- Ihan hyvä ohjelma. ... Kuule, mä voisin paistella tossa kohta aamupalaksi muutamat munakkaat,
jos sopii. Loihdi sinä muuta!
- Sopiihan se. Jostakin syystä noi munakkaat onnistuvat sulta paremmin. Mä keittelen lapsille puuroa ja laittelen kahvin tippumaan.
Päivä kuluu Mäkisen perheessä sitten suunnitelmien mukaan. Iltasella, Jarkon tultua kotiin istuudutaan ilta-aterian jälkeen taas olohuoneeseen televisäon ääreen seurailemaan illan perheohjelmia ...
ja lasten ”kyselytunti” käynnistyy jälleen.
- Isä, minkälaisia ihmisiä siellä Tansaniassa asuu? kysyy Mika.
- Ne on ihan mustia neekereitä. ehättää vastaamaan siihen Merja ... ja isä kertoo lisää ...
- Niin, siellä asuu useita erilaisia tummapintaisia heimoja. Neekereiksikin heitä kutsutaan, vaikka
he eivät itse pidä siitä nimityksestä.. Olettehan te varmaan nähneet muutamia sellaisia täälläkin. Mika ei taida muistaakaan, milloin tapasi ensimmäisen neekerin. Sinä olit silloin niin pieni. - Mutta
katsokaahan nyt ensin tämä lastenohjelma, niin kerron sitten kohta tuon jutun.
Ja hetkisen kuluttua juttu sitten jatkuu.
- Niin Mika. Oli sinun 1-vuotis syntymäpäivä siellä Sarkamäen mökissä. Mummi ja ukki ja pari naapuriakin olivat tulleet synttärikahveille. Sinä olit juuri parisen kuukautta aikaisemmin oppinut kävelemään. Yht’äkkiä sitten kompastuit jotenkin maton reunaan ja kaaduit aivan nenällesi lattiaan.
Suusta alkoi vuotaa verta melko kovasti ja sinä tietysti huusit täyttä kurkkua. Emme aluksi nähneet
mistä veri tuli, mutta sitten huomasimme, että alahuulessa oli iso reikä. Alahuuli oli kaatuessasi
jäänyt hampaiden väliin, kun leuka iskeytyi lattiaan. Eihän sinulla silloin kai ollut kuin muutama
hammas tuossa edessä. - Ja siinä oli ihan läpireikä. Ajattelimme heti, että se niin paha, että täytyy
lähteä lääkärille Varkauden Sairaalan poliklinikalle, jossa se voidaan ommella. Saimme sinut rauhoittumaan ja lähdin sinun kanssasi autolla kohti Varkautta, äiti jäi vieraiden kanssa kotiin. - Matkan aikana jatkoin sinun rauhoittelemista ja kerroin, että siellä on sellainen mukava valkotakkinen
lääkärisetä, joka korjaa sen niin, että se paranee.
Saavuimme poliklinikalle ja odottelimme sitten jonkin aikaa vuoroamme. Sitten valkotakkinen sairaanhoitaja kutsui meidät vastaanottohuoneeseen. Ja hetkisen kuluttua saapui ovesta sisään valkotakkinen lääkäri, joka oli sysimusta neekeri, tosi tummapintainen neekeriksikin. - Ja sinä parahdit
välittömästi aivan hillittömään itkuun, riuhdoit ja potkit ja teit vaikka mitä eikä itkusta meinannut
tulla loppua.. Lääkäri kyllä puhui aivan hyvää suomea sinullekin, vaikka et varmaan sitä itkusi läpi
kuullut. Kyllä meillä oli sitten hoitajan kanssa melkoinen työ pitää päätäsi liikkumattomana siinä
käsittelypöydällä, kun lääkäri pisti neulalla jatkuvasti liikkuvaan alahuuleesi kaksi tikkiä. Minä pidin
molemmin käsin kiinni alaleuastasi, ettei se liikkuisi ja hoitaja piti samoin molemmin käsin päätäsi
paikoillaan ja sinä itkit ja rimpuilit koko ajan. Olihan se melkoinen shokki minullekin. Sinä kyllä
sitten rauhoituit, kun homma oli tehty ja pääsit taas jaloillesi. - Eikä tuohon alahuuleen jäänyt sitten minkäänlaista arpeakaan.
Myöhemmin kuulin, että se lääkäri oli Ghanasta vai oliko Gambiasta. Hän oli opiskellut Suomessa
ja löytänyt työpaikan Varkaudesta. - Tapasin hänet sitten kerran hieman myöhemmin sairaalan läheisessä apteekissa ostoksilla. Hän oli ostellut apteekkarilta erilaisia lääkkeitä ja kysyi sitten ”lämpömittaria”. Apteekkari ei aluksi oikein ymmärtänyt ja selitti, että lämpömittareita löytyisi ehkä
Instrumentariumista. Tätä lääkäri sitten hieman ihmetteli, etteikö lämpömittareita ole apteekissa.
Silloin apteekkarilla välähti, että olisiko kysymys kuumemittarista. Lääkäriä alkoi hieman naurattaa
ja hän sanoi ... ” englanniksihan se on thermometer, ... thermos / thermal on lämpö ja meter on
mittari, niin miksi se ei ole sitten lämpömittari suomeksi ?” - Minua siinä vuoroani odotellessa
hieman hymyilytti, kun musta mies ”opetti ” apteekkarille suomea.
- No, siinä oli nyt pitkähkö kertomus mustasta lääkäristä. Niitä nähdään sitten Tansaniassa lisää.
...Mutta tuleeko lapsilta sitten lisää kysymyksiä ?
- Onkos siellä muita suomalaisia perheitä, joilla on lapsia ? kysyy Mervi
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- Niitä siellä varmaankin on, koska siellä on perheitä kaikista pohjoismaista ja siellä on ollut tähän
asti suomalainen koulukin. Mutta nyt kaikki lapset alkavat käydä englanninkielistä koulua ja leikkikoulua myös ja opitte vähitellen puhumaan kavereiden kanssa myös englantia.
- Onkohan siellä uimarantaa lähellä?
- Jaa-a, tuo on taas liian vaikea kysymys. Se nähdään vasta siellä perillä. Me menemme aika korkealla olevalle vuoristotasangolle ja siellä ei taida olla lähellä järviä eikä jokiakaan. Ja olen lukenut,
että suuri osa Afrikan vesistä on vaarallisen bilharzian saastuttamaa ja sellaisiin vesiin ei saa mennä edes kahlailemaan. Bilharzia on kai jonkinlainen loismato, joka elää joissakin vesiolioissa ja
voi sieltä nopesti siirtyä ihmisen ihon läpi kudoksiin, joihinkin sisäkaluihin ja aiheuttaa ihmiseen
vakavan sairauden. Siihen voi kuollakin. Merivesi on ainakin turvallinen uimapaikka ja varmaan
päästään joskus uimaan Tyynen Meren hiekkarannoille suolaiseen meriveteen..
- Kuinka pitkä matka sieltä meidän paikasta on meren rantaan?
- Se on kyllä aika pitkä. Se mitä nyt voi noista kartoista arvella on lähes tuhat kilometriä. Ei sinne
vain uimisen vuoksi lähdetä. Mutta pääkaupunki Dar es Salaam on Tyynen Meren rannalla ja siellä
varmaankin käydään aina joskus. Onhan meillä siellä lomapäiviä ja ehkä työmatkojakin voidaan
tehdä. - Kunhan nyt ensin päästään sinne ja saadaan auto niin katsotaanhan sitten. Eiköhän niitä
uimapaikkoja löydy sitten vähän lähempääkin.
- Milloin me mennään katsomaan apinoita ja leijonia sinne ... Korkeaansaareen? kysyy sitten Mika.
- Kyllä me yritetään käydä Korkeasaaressakin vielä ennen Afrikkaan lähtöä. Nyt keksiviikkonakin
saatettaisi ehkä ehtiä. - Katsotaanhan nyt, kun on ensin käyty ottamassa rokotuksia ja sitten pitäis’
käydä keskustelemassa auton ostosta.. Jos meille jää siihen vielä aikaa, niin käydään sitten Korkeasaaressakin.
- Onks siellä käärmeitä? jatkaa Mika.
- Siellä ... Korkeasaaressa ... vai Tansaniassa?
- Siellä Tansaniassa.
- Varmaankin siellä on, vaikka ei siitä ole vielä kukaan meille kertonut. Mutta Afrikassahan on paljon suuria ja vaarallisia käärmeitä ainakin sellaisissa rehevissä sademetsissä. Olettehan te nähneet
niitä joissakin telkkarin elokuvissa. ... Nähdään me niitä kyllä Korkeasaaressakin.
- Mikä sellainen sademetsä on. Sataako siellä aina? kysyy Mervi .
- Sademetsät ovat sellaisia oikein reheväkasvuisia metsiä, joissa kasvaa suuria lehtipuita ja niiden
seassa paljon monenlaista vähän pienempää puuta ja pusikkoa. Tarzan-elokuvissa olette nähneet
sellaista sakeaa viidakkoa, missä on vaikea kulkea. Sellaisia on Afrikan sateisissa osissa ja eiköhän
niitä löydy myös Tansaniasta. Ei siellä aina sada, mutta hyvin kosteaa siellä on silloinkin, kun aurinko paistaa.
- Äiti, milloin mummi ja Pirkko tulee meille? kysyy vuorostaan Mika.
- Siihenhän on aikaa vielä kaksi viikkoa. Nyt huomenna on Vappuaatto. - Iltasella lähdemme kävelylle tuonne keskustaan katselemaan vähän Vapun viettoa.. - Voidaan ostaa teille ilmapallot tai jotain muuta kivaa. Ja sitten maanantai on Vapun päivä. Tiistaina on taas tavallinen koulu- ja työpäivä. Sitten keskiviikko-aamuna meidän pitää lähteä Helsinkiin saamaan niitä piikkejä. Sitten pakkaillaan loppuviikko muuttotavaroita laatikoihin ja seuraavalla viikolla pitäis’ kai käydä vielä saamassa lisää rokotuksia Helsingissä ... ja sen viikon lopulla pitäis’ mummi ja Pirkko hakea tänne
teidän seuraksi. Meidän pitää lähteä varmaankin silloin sunnuntaina Ruotsiin, kun se kurssi alkaa
maanantaina. - Mutta nyt minulla olisi teille lapsille yksi kysymys. Jokohan te lapsukaiset lähtisitte puuhailemaan ainakin vähäksi aikaa tuonne omaan huoneeseenne? Telkkarista tulee ihan kohta
uutiset ja sen jälkeen sellaista enemmän aikuisten ohjelmaa.
Ja lapset lähtevät huoneeseensa. Jarkko ja Rauni jäävät sohvalle TV:n ääreen.
- Jarkko, mulla olis’ yks’ kysymys sullekin, lausahtaa Rauni TV-uutisten päätyttyä hymy suupielessään.
- No, mitä?
- Tuntuuk’s se aamusoutelu vielä mitenkään sun luissa ja ytimissä?
- Onhan se tuntunut jotenkin koko päivän ... ja vähän joka paikassa. ...Olihan se taas mahtavaa
nautintoa ... ja pitkään. - Mitenkäs se on sulla tuntunut? naureskelee Jarkko
- Onhan se tuntunut mullakin ... ja melkein joka paikassa ... ja ihan kivalta kyllä tuntuu vieläkin.
- Ja huomenna on Vappuaatto. - Eikös se olisi aamusellakin taas ... sellaisen Vappusoutelun aika?
- Eiköhän juhlittais’ Vappua vasta myöhemmin iltasella , ... ettei olis’ vaikeaa kävellä kaupungilla
lasten kanssa..
- No katsotaanpas aamulla ... millä mielellä ollaan . ... Mutta ... laitetaankos vielä sauna lämpenemään, ... niin päästäis’ tunnin päästä saunaan ... tai sitten, kun noi tenavat nukahtavat?
- Laita vaan! ... Onhan se niin kiva olo aina saunan jälkeen ... ja nukuttaakin niin hyvin sen jälkeen.
... Telkkarista tulis’ kyllä vielä monenlaista kivaa ohjelmaakin näin lauantai-iltana.
- Katsotaan sitten saunan ja ... ”huurteisten” jälkeen ... alkaisko nukuttaa ... vai ... katottaisko vielä
telkkaria ... tuolta ”Pikku-Saimaasta” käsin.
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Niin sitten ilta jatkuu aluksi telkkaria katsellen, sitten lapsia nukutellen ja saunan löylyistä ja vilpoisista suihkuista nauttien . - TV:n ”Iltalintua” katsellaan sitten kylmiä oluttuoppeja naukkaillen ja
niiden tyhjennyttyä ... jatkuu telkkarin katselu makuuhuoneen pienemmästä telkkarista.
Ja aamuaurinko on tirkistellyt taas jo pitkään makuuhuoneen kaihtimen raoista, kun Jarkko heräilee ... ja alkaa toisella kädellään hyväillä Raunin pakaroita. - Raunikin herää ja vastaa hyväilyyn ...
käännytään vastakkain ja rutistellaan ... kiihkeästi ... ja suudellaankin pitkään , kunnes ...
Makuuhuoneen ovi avautuu hitaasti ... ja Mervi kurkistaa ovenraosta ... ja perässä Mika ja Marikin.
- Äiti ja isä, jokos te kohta heräätte? ... kysyy Mervi. Me ollaan oltu jo varmaan ainakin tunti hereillä.
- Hyvänen aika! Onkos toi kello jo tulossa yhdeksän, hämmästyy Rauni ja nousee ripeästi ylös.
- No onpahan nukuttu hyvin, tuumii Jarkkokin kömpiessään ylös.
- Mitenkäs, Jarkko, se elokuva loppui, kysäisee Rauni hymyillen.
- Kyllä kai he saivat toisensa, vastaa Jarkko nauraen.
- Sehän oli jännäri ... murhajuttu. ... ja sä nukahdit melkein heti alussa. En minäkään sitten pitkää
aikaa katsellut, kun suljin telkkarin ... ja sä nukuit niin sikeästi, ettet tainnut tajuta mun iltasuukostakaan mitään.
- Ai niinkös siinä kävi? ... Mutta toi aamusuukko ... tai suutelu ... oli ... makee ... vai?
- Olihan se ... vaikka jäi vähän kesken. ... Mutta nyt on ryhdyttävä aamutoimiin ja loihdittava aamupalaa ... ja Hauskaa Vappua! Sehän on Vappu-aatto nyt.
- Niinpäs on! Klara Vamppen ... sanoo ruotsalainen. ... Käydäänpä suihkussa ja sitten mä tulen
kaveriks’ aamupalan laittoon. Mitäs lapsukaiset tahtoo aamupalaksi ... puuron lisäksi?
- Paista taas niitä hyviä munakkaita ... makkaran kanssa, kuuluu Mervin toivomus.
- Kyllä mä sen arvasin, mutta kysyin kumminkin.
Niin käynnistyy Vappu-aatto. Aamupalat nautitaan. Lapset katselevat telkkarista lastenohjelmia ja
vanhemmat tutkiskelevat olohuoneen sohvalla istuen aamun lehtiä. Kun lasten ohjelmat loppuvat,
alkavat lapset taas kyselemisen.
- Isä, milloin me lähdetään ostamaan ilmapallot, aloittaa Mika
- No ei nyt ihan vielä ... eiköhän lähdetä vasta iltapäivällä tuonne kaupungille.
- Miten ilmapalloja tehdään?
- Ensin tehdään ohuesta kumista värillisiä pusseja ... ja sitten niihin puhalletaan sisään ilmaa kevyempää kaasua.
- Mistä semmoista kaasua tehdään?
- No niitä on semmoisia tehtaita, joissa sitä kaasua tehdään ja pannaan vahvoihin rautapulloihin ja
niistä pulloista sitä sitten päästetään sellaisen pienen hanan kautta niihin palloihin, kun niitä palloja täytetään. - Jokohan tämä riittäisi selvitykseksi?
Mika on mietteliään näköinen, mutta ei kysy enempää.
- Miks’ teillä ei ole yöpukuja, kun te nukutte? kysyy hetken päästä Mervi.
- Jaa-a, mitähän tuohon vastattaisikaan. Äiti saa nyt vastata tähän kysymykseen! naurahtaa Jarkko.
Rauniakin alkaa naurattaa ... hän miettii hetken ... ja vastaa.
- Tuo meidän untuvapeitto on niin lämmin, että siellä tulee nukkuessa ihan hikiseksi, jos on vielä
yöpuku tai yöpaita yllä. ... Mutta menisittekös te lapset nyt vähäksi aikaa taas omiin leikkeihin tai
piirtelemään. Me laitetaan isän kanssa vähän paikkoja järjestykseen. Lähdetään sitten vähän ulos
... jooko?
Lapset lähtevät huoneeseensa. Rauni ja Jarkko siirtyvät keittiöön puuhailemaan ja jatkavat jutustelua.
- Kyllä noilla lapsukaisilla riittää monenlaista kyseltävää! huokaa Jarkko
- Ja aika vaikeitakin joskus, jatkaa Rauni .
- Monenlaisia ajatuksia siellä pienen ihmisen päässäkin saattaa liikkua. ... Tuli tuossa ihan mieleen
yksi vanha, mutta ihan tosi juttu, ... jonka mun äiti joskus kertoi. ... Yhden tuttavan poika Helsingissä, Kari, jonka minäkin tapasin monta kertaa aikoinaan... se oli ihan mun ikäinen, sairasti astmaa ja kuoli kymmenkunta vuotta sitten. ... Niin se Kari oli muutaman vuoden ikäinen, sodan aikana 1944 ... ,kun Helsinkiä pommitettiin. He asuivat suuressa kerrostalossa. Stadionin lähellä.
Yöllä tuli hälytys, kun vihollisen pommikoneet saapuivat taivaalle. Ihmiset pakenivat talon kellarikerroksessa olevaan pommisuojaan turvaan. Pommeja putoili lähistöllekin ja kaikki olivat peloissaan ja kuuntelivat äänettöminä pommituksen jytinää. - Pieni Karikin istui äitinsä vierellä mietteliäänä hiirenhiljaa, kunnes yht’äkkiä kysyi kuuluvalla, kirkkaalla äänellä . ” Äiti! Millä kirjaimella
paska alkaa?” - Arvaa, oliko sen jälkeen hiljaista .
Rauni nauraa makeasti. - No, vastasiko äiti lapsen kysymykseen?
- No sitä ei äiti kertonut minullekaan.
- Mutta kyllä noilla meidän muksuilla kysyttävää riittää. - Ajatteles, kun mä oon niiden kanssa kaiket päivät ... niin ehtii ne kysellä kaikenlaista. ... Mutta ... mitenkäs me tehtäisi nyt tänään? Lähdet42

täiskö kohta yhdessä vähäks’ aikaa ulos ... ja sitten joskus iltapäivällä syötäis jotain ... ja sitten
lähdettäis’katselemaan kaupungille ilmapallokauppiaita ja muuta melskettä?
- Joo, ... mentäiskö autolla tonne Aulangon puistoon ja käpyteltäis’ sitten siellä ... ja otettais’ vähän elävää kuvaa filmille noista lapsista ja sinusta, joutsenista ja ankoista ... maisemia näkötornista ... ja onhan siellä kaikenlaista. - Niitä on kiva katsella sitten, kun on elelty vuosia eteenpäin.
- Ei hassumpi ajatus ... ja jos mennään autolla sinne niin lapset jaksavat sitten paremmin kävellä
kaupungilla. - Niinhän säkin varmaan ajattelit.
- Sehän mullakin oli mielessä. ... Kuule, muuten noista filmijutuista tuli mieleen ..., että olis’ varmaan siellä Tansaniassakin kiva näyttää yhtä ja toista näistä Suomen oloista ... ja hieman noista
teknisemmistäkin jutuista. Mulla on esimerkiks’ se vuosia sitten metsätraktoreista tehty ”historiikki” ihan äänen kanssa, jossa on mahtavaa menoa tuolta Lapin savotoilta. Mä sain siihen pieniä pätkiä silloin Lauri Marttiinilta ... siitä Marttiinin konepajan telakoneesta ja kippaavasta peräkärrystä.
Nyt niillä olis’ varmaan uudempaakin kuvaa. - Pitäis’ ihan soitella ens’ viikolla Laurille ja kysyä ...
olisko sillä antaa jotain uudempaa pätkää metsäkoneista Afrikassa näytettäväks’ ... ja , jos sais’
samalla jonkun leukun ja fileerausveitsenkin. ... Siitähän tulee elokuussa jo vissiin kuus’ vuotta,
kun oltiin viimeks’ Rovaniemellä.
- Niin ... eihän meillä ollut kuin Mervi silloin ja jätettiin se mummin hoitoon. - Mehän nukuttiin
yks’ yökin siellä Marttiinin vierashuoneessa.
- Joo, ... ja sitten ajeltiin seuraavana päivänä Pohtimolammelle ... ja sitten Pallaksella .. ja Kautokeinon kautta Norjaan. Onhan meillä siltä reissulta ihan kivaa filmiäkin ... Oli ihan kiva reissu ... ja
toi Mikahan taidettiin ”tilata” kans’ jossain sillä reissulla.
- Ettei vaan ollut siellä Marttiinin vierashuoneessa, naurahtaa Rauni. - Nyt mä laitan vielä tohon pataan ton kanan ja muut lisukkeet niin se saa hiljakseen muhia tuolla uunissa sen aikaa, kun ollaan
ulkona. Hei soita nyt heti sille Marttiinille, ettei unohdu. Mä leikkelen ton broilerin palasiksi’, silppuan noi sipulit ja laitan padan uuniin sillä aikaa, ... mutta älä puhu pitkään.
Jarkolla ja Marttiinin Laurilla onkin paljon kerrottavaa puolin ja toisin. Rauni saa patistella Jarkko
useamman kerran lopettelemaan jaarittelut.
- No mitäs Laurille kuului, kysäisee Rauni heti puhelun päätyttyä
- Terveisiä lähetti sullekin. ... Tekniikka kehittyy kaiken aikaa sielläkin ... ja uusia konstruktioita on
taas. Kaitafilmiä laittelee tulemaan heti huomenna ... ja veitsiäkin. ... Ja ...
- Ja nyt lähdetään, keskeyttää Rauni
Ja kanapata jää uuniin muhimaan, kun punainen ”kupla” lähtee pihalta Aulangon suuntaan. Kaunis
kevätpäivä on houkutellut Aulangon puistoon runsaasti ulkoilijoita ja lintulammikon laitamilla riittää vilskettä ja ihailua. Jarkko, Rauni ja lapset kiertelevät lintulammikkoa, Jarkko välillä vähän kauempana sopivia kuvakulmia etsien ja napsien pätkiä filmille lasten ja äidin puuhailusta ja ympäristön näkymistä. Välillä ottaa Raunikin pienen pätkän, että isäkin pääsee lasten kanssa kuviin. Kävellään näkötornille ja kiivetään ihailemaan ympäröivää järvimaisemaa ja filmikamera surahtelee
jälleen. Paluumatkalla tehdään vielä pieni kuvauslenkki Aulangon hotellin pihamaalla ja käpytellään
alas laivalaiturillekin kuvaamaan pieni pätkä ja viimeksi tallennetaan filmille kotipihalla lasten kirmaisua parkkipaikalta kohti talon portaikkoa.
Hetken päässä istutaan ruokapöydässä, höyryävän kanapadan ympärillä ja ruoka tuntuu maistuvan
... ja Jarkko ottaa ruokailun alettua filmille vielä pätkän tästäkin.
- Voi kun nää kamerat ottaisivat tuon äänenkin talteen, niin tulispa hyvää juttuakin samalla . Olis’
ollut niin hyviä keskustelujuttuja tuolla Aulangollakin äsken. - Nythän tämä on vain mykkää kuvaa.
Vieläköhän ehtisi tehdä näistä tämän kevään pätkistä koosteen ja teettää siihen magneettiraita ...
niin, että voitais’ tehdä siihen äänitys. Olis’ kiva katsoa ja näyttää toisillekin siellä Afrikassa ...,
kun siinä olis’ taustamusiikki ja selostus mukana.
- Kuinka kauan sen magneettiraidan saaminen kestää, kysäisee Rauni.
- Viimeks’ syksyllä se tais’ viedä parisen viikkoa. Nythän sen saa jo MTV:ltä Helsingistä. Aikaisemmin oli lähetettävä Fujin laboratorioon Ranskaan ... ja se kesti kuukauden. Se magneettiraita
maksaa nyt kai alle markan metriltä. ... Sellainen puolen tunnin kooste tekisi muutamia satoja
markkoja. - Täytyy ostella ainakin parikymmentä kasettia tota Fujin filmiä ... ja reijitettyä teippiäkin muutamia rullia mukaan, että saadaan siellä otettuja pätkiä liiteltyä yhteen. Posti kai siellä
kuitenkin pelaa niin, että voidaan lähetellä filmit johonkin kehitettäväksi. Filmin kehityshän kuuluu
aina ton pätkän hintaan ja sen voi lähettää kehitettäväksi vaikka Australiaan, jos haluaa. Niitä Fujin
laboratorioita on eri puolilla maailmaa ... ei kuitenkaan näytä olevan Afrikassa yhtään.
- Siellä on varmaankin paljon kuvattavaa ... ja monenlaista nähtävää.
- No se on varmaa. On villiä luontoa, villieläimiä ja afrikkalaisten elämää, työasioita ja omia reissujakin ties kuinka paljon. - Ja parillakymmenellä 4,5 minuutin filminpätkällä ei vielä paljoa kuvata.
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Mutta eiköhän tota filmiäkin saada sinne lisää jotenkin tilaamalla. Tää asia vois’ selvitä jo tuolla
Västeråsin kurssilla. Siellähän niillä pitäis’ olla paljon tietoa Afrikan oloista.
- On kai meidän otettava ihan tavallisia fotojakin, että saadaan lähetellä tänne mummeille ja tuttavillle.
- Onhan niitäkin otettava ... ja voidaan nauhoittaa lasten juttujakin kasetille.
- Hei, mutta ruoka jäähtyy tässä jutellessa ... ja lapset ovatkin jo syöneet. Lopetellaanpas mekin,
että päästään tiskaamaan. - Puuhailkaapas lapset vielä vähän aikaa keskenänne niin sitten voitaisi
lähteä vähän kaupungille katselemaan ... niin ja niitä ilmapallojakin voidaan ostella.
Alkuillasta sitten lähdetään kaupungille. Kauppatorille alkaa kerääntyä väkeä, Vappumarkkinat ovat
alkaneet ja ilmapalloja, huiskuja ja monenlaisia värikkäitä vehkeitä ja vempaimia on tarjolla.
Mika ja Mari saavat ilmapallonsa, Mervi saa haluamansa vappuhuiskun ja serpentiiniä. Jäätelötuutitkin syödään, sitten kävellään ja katsellaan markkinatouhua ja iloista meininkiä, kunnes nuorimmat alkavat olla kypsiä palaamaan kotiin. Ja niin palaa punainen ”kupla” pihalle omaan parkkiruutuun ja lapset kirmaisevat tyytyväisinä kotiin vanhempien tullessa hieman verkkaisemmin perässä.
- Nyt lapset jatketaan Vapun viettoa täällä kotona.. Kohta napostellaan vähän iltapalaa, juodaan
simaa ja syödään tippaleipiä, katsellaan lasten ohjelmat telkkarista ... ja sitten käydään saunassa ja
pääsette nukkumaan. kertoo Rauni lapsukaisille sisälle päästyään.
... POKS! Marin ilmapallo poksahti ja tyttö on ihmeissään. Mikaa ja Merviä naurattaa , Marilla
menee miltei itkuksi, ... isä lohduttelee.
- Se varmaan osui nyt johonkin terävään kohtaan ... Mikähän se olisi ollut? Älä nyt sure ... Ostetaan sinulle huomenna uusi pallo. On niitä kauppiaita tuolla kaupungilla vielä huomennakin. - Ole
sinä Mika nyt varovainen tuon pallosi kanssa, ettei sekin kohta poksahda! Tuo pallon kuori on
hyvin ohut ja venynyt tuollaiseksi läpinäkyväksi, kireäksi kalvoksi ... ja pienikin raapaisu johonkin
terävään kulmaan saattaa poksauttaa sen rikki.
Ilta jatkuu sitten suunnitelmien mukaan. Iltapala simoineen ja tippaleipineen nautitaan lasten kysellessä tapansa mukaan kaikenlaista. Lyhyehkön telkkarin katselun ja saunassa käynnin jälkeen
lapset kömpivät vuoteisiinsa ja lastenhuoneeseen tulee hiljaisuus.
- Olipa lapset väsyneitä. Marihan meinasi nukahtaa jo tuolla lauteilla istuessaan, kertoo Rauni.
- Eihän se mikään ihme ole ... onhan sitä taaperreltu ja touhuttu tänään melkoisesti ... ja johan se
näkyi noissa pienemmissä tuolla kaupungilla, että hieman alkoi jo väsyttämäänkin. ... Mutta nyt,
kullanmuru, mitenkäs me juhlistetaan tätä meidän Vappuaattoa?
- Niin, mitenkähän? naurahtaa Rauni. ... Mä olen kyllä jo vähän valmistellut jotakin ... istahdappas
sinä jo tuohon sohvalle telkkarin ääreen ... ja odota pieni hetki ... Mä pyörähdän vaan keittiössä
... ja ... tuon täältä tällaisen ... vapputarjottimen.
- Millä välillä sä oot tuon loihtinut? .... Onpa herkullisen näköiset leivonnaiset ... ja ihan sokeroidut
lasit ja ...
- Mutta juodaanpas ensin kahvia ... Mä haen ton kannun tuolta keittimestä ... ja otahan sinä se linnunmaitopullo tuolta kaapista ... ja avaa se. Niinhän sä sitä joskus suunnittelit .
- Taitaa tullakin nyt aivan fantastinen Vappu ... Mitähän sulla onkaan mielessä, kun alkaa näin
houkuttelevasti ... Mutta kuule, katsotaanpa kuitenkin nyt kahvia ryypiskellessä TV-uutiset ... Ne
tulee just nyt ... ihan vaan noi tärkeimmät... ja sitten pannaan telkkari kiinni ... ja sitten ... vaan
nautiskellaan. Sopisko niin? ...
- Katsotaan vaan ... se satamalakkohan siellä edelleen on kai tärkeimpänä ... eikä se varmaan näin
Vappuna lopu ... ja siinähän se jo kerrotaankin ... taas kerran.
- Sitkeässä näyttää olevan ratkaisu . ... Katsotaanpas vielä mitä tulee seuraavaks’... onko mitään
erityistä tapahtunut ... ja ..
- Nythän ne kertoo jo Vapun vietosta ... ei siellä mitään tärkeää ole ... Napsauta kiinni ja kaatele
linnunmaitoa ... että saadaan maistella. ... Ollaankos me koskaan tällaista juotukaan?
- Ollaanhan me ainakin kerran nautiskeltu tällaista. Muisteleppas hieman ... missä ja milloin?
- Olik’s se silloin sillä Tukholman reissulla ... kauan sitten?
- No silloinhan se ... oli sekin yks’ tosi makee reissu ... oikein seksisellainen. Se menomatkahan
meni ihan nautiskeluks’ ... paluumatkalla oltiin jo vähän väsyneempiä ... ja taidettiin muutama
tunti nukkuakin.
- Olihan se ... ensin herkisteltiin tunnelmaa tanssien ja välillä baarissa poiketen aamupuolelle yötä
ja sitten se jatko ... oli sitten vielä päivälläkin hieman herkkä olo tuolla jossakin, kun käveltiin
siellä vanhan kaupungin kujilla ... mutta taas teki mieli jatkaa, kun päästiin iltapäivätorkuille hyttiin.
- Niin ... ja silloinhan me avattiin siellä hytissä tällainen samanlainen linnunmaitopullo, mikä oli
osteltu aamulla tax-freepuodista.
- Ja käytiinhän me illan mittaan tanssin lomassa pari kertaa nappaamassa sitä lisää siellä hytissä ja
.. .
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- Ja ... loppu meni sitten aamupuolella yötä ... sen nautiskelun lomassa. ... Olipa se ... sellainen
reissu, että ... pitäisi ihan panna uusiks’.
- Eikös’ se onnistuisä ilman laivaakin ... nyt ... , kun on muisteltu ... niin nyt maistellaan ... ja pannaan uusiks’, niinkuin sä sanoit! ... Ja korvaahan tuo meidän Saimaalla soutelu sen laivan hytin
keinunnan.
- No ... tästä sitten vaan maistelemaan ... ... On tämä hieno aine ... - Kyllä ne ranskalaiset osaavat ... ja tässä on 40 volttia. .... Toi ranskankieli on kyllä vaikean tuntuista ... Gointreau ... tossa
lukee... mutt’ se kai lausutaan jotenkin ... guantroo . - Kehuvat tätä oikein sellaiseksi seurustelujuomaksi, joka tehoaa erityisesti naisiin.
- On tosi hyvää . - Kuule Jarkko! ... Voidaanhan me tässäkin herkistellä vähän tanssien. Pannaan
tuolta mankasta tulemaan vähän tunnelmamusiikkia, hiljaa, ettei lapset herää ... ja sitten pienennellään vähän valaistusta ... kaihtimet kiinni ... ja ... vaikka kynttilä tohon pöydälle ... ja ...
- Hieno ajatus ... otetaanpas tästä kuitenkin ensin vähän lisää tätä herkistelyjuomaa ...ja sitten etsippäs sinä sitä tunnelmamusaa ... ja ... kynttilä on tuossa ... ja kaihtimet eteen ... ja sitten vaan
tanssahtelemaan. ... Tässähän voitaisi vaikka stripata ... näin, kun ollaan vain kahdestaan ... eihän
meillä kyllä nytkään ole yllä kuin tää kevyt oloasu ... , mutta heitetäänpä sekin pois .
Aamu on valjennut hieman utuisena, kun Jarkko heräilee ... siirtää hitaasti kätensä vielä unessa
olevan Raunin reittä pitkin ja alkaa silitellä … . - Raunikin alkaa heräillä.
- Jokos tämä pikku-mirri alkaa herätä? kysäisee Jarkko hiljaa ja silittelee hieman voimakkaammin.
- Eikös anneta mirrin nyt levätä, kuiskaa Rauni hiljaa kääntyen verkkaisesti Jarkon kaulaan. - Ollaan nyt vain näin ... vastakkain ja levätään vielä vähän aikaa. ... Olihan se taas ihana yö ... vaikka
nyt onkin ihan ventti olo ... ja ... - Kuinkahan pitkään me taas nautiskeltiin... ennekuin nukahdettiin?
- Pitkäänhän sitä kesti ... ja tuntuu se huipennus vielä tuolla varpaankynsissäkin ... ja eiköhän me
kohta sitten sen jälkeen nukahdettukin. ... Sä olet kyllä ihan täydellinen nainen ... aivan kultainen
... ja seksikäs ... hiton hyvän näköinen ja mallinen, kaikki kurvit paikallaan ... ihanat kiinteät rinnat
ja ... pakarat ... ja tietysti toi …… on se kaikkein paras paikka ... ihanan kuuma ja pumpulin pehmoinen sisältä ... ja tästä päältä kivan karkeakarvainen.
- Kiitos, ... onpas sullakin jutut! - Mutta kyllä olet ihana mies sinäkin ja ... aina valmiina nautiskelemaan ... ja tämäkin … on aivan suloinen ... jämäkkä ja kuuma, ... kun se liukuu mukavan hitaasti
tonne ...ihan perille asti. Nytkin se tuntuu taas olevan ihan valmiina ... mutta ... ei nyt. ... Tuntuu
tuo mirrikin nyt kyllä sellaiselta, että ei ... odotellaan nyt ainakin iltaan. Kohta varmaan noi lapsetkin jo heräilevät.
- Ollaan nyt kuitenkin vielä siihen asti tässä Saimaalla näin rakkaasti lähekkäin. Tämäkin on aivan
ihanaa.
- Mistäs’ toi mirri nimitys taas tulikaan. Sä kerroit joskus kauan sitten jonkun jutun ja sitten me
alettiin ...
- Mun äitihän sen kertoi. Hän oli lukenut jostakin lehdestä ... lukijoiden kysymyksiä sivulla. Siinä oli
lyhyt kysymys ja siihen lyhyt vastaus. Kysymys oli ” Mirristäni lähtee karva . Mikä neuvoksi? ”ja alla
oli nimimerkki ” Pyöräilevä tyttö ” ja hänelle vastattiin. ” Laske satulaa! ” - Saattoihan se kyllä
olla vain ihan huumoriksi keksitty juttu , ... mutta hyvä kuitenkin. ... Ja eikös toi mirri ole ihan kiva
nimitys?
- Nyt taitaa kuulua tuolta lastenhuoneesta jo ääniä. Kipaistaanpas suihkuun ja päästään loihtimaan
aamupalaa. ... Laita sinä sitten tää peti kuntoon. Mä keittelen lapsille puuroa ja loihdin meille jotain kahvin kanssa pureskeltavaa.
Ja hetken päästä on perhe keittiön pöydän ääressä aamupalaa nauttimassa. Lapset ovat hyvin virkeitä ja kysyttävääkin on jälleen.
- Isä, miksi se ilmapallo on muuttunut yön aikana pienemmäks’? ihmettelee Mika.
- Niinhän siinä usein käy ... eikä se taida enää pysyä hyvin ilmassakaan. Siitä pallosta vähitellen
vuotaa sitä kaasua pois ... sen langalla suljetun suun kautta ja myös sen ohuen pinnan läpi. - Voidaan ostella tänään vielä uusi pallo sinullekin, kun mennään tuonne kaupungille. Seuraavana Vappuna ei sitten ostellakaan yhtään ilmapalloa .
- Miksi, ihmettelevät lapset.
- Siksi, että silloin olemme tähän aikaan Afrikassa ... ja siellä ei ole Vappua eikä ilmapalloja ... eikä
taida olla minkäänlaisia lelukauppojakaan koko maassa. Niitä leikkikalujakin pitää ottaa täältä mukaan niin, että pärjäillään. ... Meidän pitäisi nyt alkaa äidin kanssa järjestelemään ja pakkaamaan
kaikenlaista mukaan otettavaa pahvilaatikoihin. Muuttolaatikot saadaan muutaman päivän päästä
ja silloin niitä tavaroita pitäisi ruveta siirtämään niihin laatikoihin tuonne koululle. Ne laatikot on
täytettävä siellä. Eihän niitä tänne voi tuoda mihinkään.
- Syökäähän lapset nyt ennen kuin puuro jäähtyy! hoputtelee Rauni. - Niin, kyllä meillä tuota
puuhaa riittää ennen kuin kaikki on pakattu ... ja ... pitää ajatella myös mitä viedään sitten matkalaukuissa mukanamme, mitä pakataan laatikoihin ja mitkä romppeet viedään mökille ... ja täälläkin
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pitäisi pärjätä vielä kuukausi. - En olisi alkuun uskonut, kuinka paljon kaikenlaista puuhaa tästä
ulkomaille muuttamisesta tulee.
- Ja on meillä varmaan sellaistakin, mikä joutaa roskikseenkin. - Tosta mun työpöydältä lähtee kohta suurin osa, toteaa Jarkko. - Mutta lopetellaanpas nämä aamukaffeet nyt ensin ... sitten tehdään vähän aikaa töitä ... ja käväistään sitten tuolla kaupungilla.
Vapun päivä kuluukin sitten suurelta osin pakkaushommien valmistelun merkeissä. Rauni alkaa
lajitella vaatekomeroiden sisältöjä, Jarkko saneeraa pöydältään pois kaikki tarpeettomaksi käyneet
paperit, monisteet ja kirjaset. - Välillä pyörähdetään lasten kanssa kaupungillakin ja uudet ilmapallot ostellaan niin Marille kuin Mikallekin. Lounaan jälkeen lapset lähtevät puuhailemaan pihamaalle, Jarkko ja Rauni jatkavat puuhailua pakkaushommien parissa.
- Jarkko! Mikäs kuva tämä on? huutaa Rauni vaatehuoneesta ja tulee hämmästyneen näköisenä
Jarkon luo ... kehystetty dia-kuva kädessään. Hirveä kuva, .. kuka tää nainen on?
... ja Jarkko
nauraa makeasti.
- En tiedä naisen nimeä ... enkä ole tavannutkaan, mutta katsoppa tarkkaan sitä kuvaa ... siitä
keskeltä ... vähän sen mirrin yläpuolelta ... siinä näkyy selvästi lehden keskiaukeamalla oleva metallinen nitoja. ... Niin, se on kuvattu yhdestä lehdestä ... kauan sitten. Se oli silloin, kun mä kävin
täällä opettajakurssin ... ja tein sen väliaikatyön. Toi kuva liittyy tavallaan siihen väliaikatyöhön. En
mä sitä rohjennut silloin sulle kertoa. - Mistä sä ton löysit?
- Se oli yhden pienen pahvilaatikon pohjalla. Se laatikko putos’ hyllyltä ja kaatui lattialle. Jotain
sinun romppeita siinä on. Ja tää jäi ihan siihen päällimmäiseks’.
- En mä ole tiennytkään, että se olis’ vielä tallessa. - Mutt’ eikös ole ihan kiva kuva. ... Tumma
eksoottisen näköinen ja hiton hyväkroppainen tyttö ... olkapäille asti roikkuva pikimusta tukka...
jalassaan pitkävartiset mustat nahkasaappaat ... eikä sitten mitään muuta yllä olekaan ja istuu lattialla jalat leväällään ... ja ... mirri vähän rakosillaan ... ja taitaa tolla kädellään vielä vähän sitä tehostaa. - Eikös ole ihan hyvä lähikuva?
- Mistä sä olet tän saanut? ...
- Mä kuvasin sen ihan itse yhdestä lehdestä, jonka satuin löytämään. ... Samalla kun tein sitä diasarjaa siihen mun väliaikatyöhön silloin. - Täytyy kai nyt kertoa sulle ihan koko stoori, mutta tää
on aika pitkä juttu. Mentäiskö tohon sohvalle ja otetaan jotain juotavaa. ... Ihan hauska juttu ...
kunhan kuulet. Olis’han tän voinut kertoa sulle aikaisemminkin. - Odotas vähän ... mä kaadan
meille pienet drinkit. - Otetaanpas tuosta baarikaapista noi pienet lasit ja ... vaikka tällaista... ja ..
-No, nyt se alkaa.. Silloin oli täällä opiston autopuolen lehtorina se Paavo, jonka säkin olet nähnyt.
Sellainen vanhahko, mukavan lupsakka pappa, joka nyt pari vuotta sitten jäi eläkkeelle. Silloin
kurssilla, ...kun me kokelaat luovutimme niitä väliaikatöitä sellaisissa seminaareiksi kutsutuissa
tilaisuuksissa, joissa oli opiston opettajia ja meitä kokelaita kuuntelemassa, niin Paavo yleensä sen
tilaisuuden loppupuolella nukahti. No mullahan oli tärkeimpänä osana sitä työtä se yli puolituntinen 8-millinen opetuselokuva, johon piti saada jälkiselostusta varten ääniraita kanttiin ... ja se kelahan viipyi Ranskassa noin kuukauden sitä magneettiraitaa hakemassa ... ja se mun työn esittelytilaisuus,... seminaari, jäi ihan sen kurssin lopulle, eikä se filmikela ehtinyt ihan siihenkään vaan tuli
sitten vasta pari päivää myöhemmin ... Ja mä esitin siinä seminaarissa sen filmaushomman yhteydessä syntyneen 40 kuvan opetusdiasarjan. - Jo sitä sarjaa kuvatessani mä ajattelin, että jos
mun seminaaritilaisuudessa ei ole muita opettajia seuraamassa kuin Paavo ... ja jos Paavo siinä
lopussa nukkuu, niin mä herätän sen tolla ylimääräisellä kuvalla. Ja niinhän siinä sitten kävikin ...
melkein ... paitsi, että Paavo ei seminaarin lopussa nukkunutkaan. Tilaisuudessa ei kuitenkaan
ollut muita opettajia kuulemassa eikä katsomassa ... ja mulla oli toi ylimääräinen kuva siinä kasetissa viimeisenä. ... Kun mä sitten pääsin siihen varsinaiseen viimeiseen kuvaan saakka ja päätin
esitykseni ... kerroin, että minulla olisi ollut Paavo täällä sinua varten varattuna vielä yksi ylimääräinen kuva ... siltä varalta, että olisit ollut nukuksissa ..., mutta koska sinä et nyt nukahtanutkaan
niin enpä taida sitä nyt näyttää. - Paavo istui siinä ihan etupenkissä, katsoi minuun veikeästi hymyillen ja sanoi : ” Anna tulla vaan ” ja minä räväytin kuvan valkokankaalle. Pojat alkoivat nauraa
... Paavo tuijotti kuvaa ja sanoi sitten ” Voi jumalauta ” ... ja katsoi edelleen kuvaa tarkkaan. - No,
sitten ohjelma jatkui taas virallisemmin. Opponentiksi valittu kollega esitti arviointinsa työstäni ja
sitten sai Paavo puheenvuoron. Näiltä osin työtäni kehuttiin, diasarja ja sen 40-sivuinen opetusmoniste ja muutama aiheeseen liittyvä havaintoväline saivat kaikki kiitosta, se opetuselokuva jäi
vielä myöhemmin esitettäväksi ja näin myös työn loppuarviointi jäi kesken. Luovutin sitten ne havaintokäikäleet, diasarjan ja monisteen Paavolle. - Otetaanpas välillä pienet ... tää juttu jatkuu vielä. - Raunia naurattaa .. ja on naurattanut jo monta kertaa jutun aikana.
- No, seuraavana aamuna kokoonnuttiin taas siihen auto-osaston luokkaan. Paavo tuli luokkaan ja
kutsui minut vähän sivummalle ja kysyi : ” Et kai sinä vaan jättänyt sitä kuvaa siihen koululle luovutettuun dia-sarjaan? ” ” En tietenkään ” vastasin. ” Kuule, missäs se kuva on nyt?” ” Se on hyvässä
tallessa täällä minun rintataskussa,” vastasin. ” Voisitkos sinä näyttää sen vielä? ” hän pyysi ... ja
mikäpäs siinä. Viriteltiin sitten dia-projektori luokkaan ja laitettiin dia paikalleen ... ja sitten suurennettiin se kuva koko luokan peräseinän kokoiseksi ... ja Paavo katseli tyytyväisenä ja pitkään,
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kunnes sitten siirryttiin ”normaaliin päiväjärjestykseen”. - Päivällä sitten tuli yksi nuorehko opettaja, Timppa, minua vastaan koulun alakerran pitkässä käytävässä ja hymyili jo pitkästä matkasta
leveästi kuin Hangon keksi ja sanoi ” Jarkko, sulla on ollut kuulemma joku mahtavan hyvä dia tuolla luokassa.. - Paavo kertoi äsken tuolla opettajain huoneessa. ”
- Mitäs se Paavo menee sellaisia siellä kertomaan, vastasin naureskellen. - Sitten iltapäivällä, tuntien päätyttyä oppilasasuntolan puolella ... alkoivat muiden osastojen kokelaatkin kysellä asiasta ja
halusivat nähdä kuvan. Kerroin heille, että heti iltaruokailun jälkeen tuo dia esitetään vielä kerran
... suuressa luentosalissa .. ja sen jälkeen sitä ei enää näytetä .
Luentosalissa olikin sitten väkeä melkoisesti. Räväytin kuvan sitten valkokankaalle ja tuumasin
jotakin siihen malliin, että ... katsokaa nyt tarkkaan... tuollainen se on . - Ja kun hetken päästä
sammutin projektorin, oli porukalla melkoinen kiire kaupungille. - ja Raunia naurattaa.
- No, siinä se oli koko stoori tuosta diasta, tuumaa Jarkko. - Jaa, sen verran voisin vielä jatkaa,
että mä sitten esitin muutamia päiviä myöhemmin sen siihen työhön liittyvän opetuselokuvan, kun
olin tehnyt siihen sen äänityksen ... ja sehän oli koko työn pääasia. - Dia-sarjahan syntyi siinä sivutuotteena. ... ja esityksen jälkeen tuli taas rutkasti myönteistä palautetta ... ja sitten ... päättötodistuksissa vain kaksi noin sadasta työstä oli arvosteltu kiitettäväksi ... ja mulla oli se toinen. Nyt
loppui. - Pannaankos toi dia nyt roskikseen ... vai...?
- Onhan tällä melkoinen historia. Laita se nyt johonkin parempaan talteen, mutta sellaiseen paikkaan, ettei lapset löydä. - Jatketaanpas sitten vielä noita hommia, kunnes lapset tulee sisälle.
Pakkaushommat jatkuvat taas jonkin aikaa ja kun lapset tulevat pihalta kotiin sujuu ilta normaalin
perhe-elämän tapaan. Lasten käytyä nukkumaan istahtavat Jarkko ja Rauni olohuoneen sohvalle
TV:n ääreen ja Vapun päivän toimet lopetellaan pienten drinkkien kera rupatellen.
- Kyllä tää muuttohomma teettää kaikenlaista. Nyt jo väsyttää, vaikka tää on vasta alkua, tuumii
Rauni
- Onhan tässä puuhaa, ja vähän väsyttääkin ... jostakin syystä . - naurahtaa Jarkko. - Vaikuttaiskohan meidän viimeöiset puuhatkin hieman tähän olotilaan? Ja eikös ollut tunnelmallinen Vappuyö?
- Olihan se taas huikeaa nautiskelua, myöntelee Raunikin
- Tuli tuossa mieleen pikkupoikana usein kuulemani isän aamuinen lausahdus ” Se yö oli ihmeellinen ”, joka tuntui naurattavan aina äitiä. En silloin ymmärtänyt, mitä tuo lausahdus saattoi tarkoittaa, mutta ...
- Mutta nyt me nautiskelijat lähdemme suihkuun ja kellahdamme sitten tuonne ja annetaan Saimaan olla nyt yksi yö laineilematta. Sinullakin on huomenna taas työpäivä. Eikö se Asikaisen Vesa
tule heti aamulla sinne koululle.
- Niinhän se tulee ... ja sielläkin on mulla vielä vähän siivottavaa. ... No! Pitää selvitä huomisen
aikana noista työasioista ja Vesan opastamisesta.. - Mutta, otetaanpa vielä tyhjäks’ noi lasin pohjat
... ja sitten ...
- Mitenkäs se olikaan se yks’ laulu -- Tule kanssani kylpyyn - - da-da-daa, da-dadaa ... en muista enempää sanoja ... , mutta nyt lähdetään suihkuun?
Seuraava päivä etenee taas melko tavallisen työpäivän tapaan. Jarkko selvittelee työtään jatkavalle
Vesalle työhuoneessa olevia mappeja, lomakkeita, oppimateriaalia, kevään ja alkukesän kurssiohjelmia ja -materiaaleja . Paljon vanhentuneiksi todettuja monisteita ja kansioita kannetaan roskikseenkin. ... Ja kahvitauoilla ja ruokailussa tarinoidaan muiden opettajien ja talon henkilöstön kanssa.. Ja Vesa tuntuu omaksuvan nohevasti uuteen työhönsä kuuluvat asiat ja uudet työtoverithan
ovat jo vanhastaan tuttuja.
Kotonakin jatketaan aikaisemmin aloitettuja puuhia. Rauni touhuaa kotiaskareiden ja lapsista huolehtimisen lomassa pakkaamista kehitellen ja valmistelee perheelle iltapalaa. Jarkon tultua kotiin
tupsahtavat lapsetkin pihalta sisälle. Iltapalan ja keittiöhommien jälkeen pääsevät Jarkko ja Rauni
taas hetkeksi pakkailun pariin. Jarkko hakee autosta kotimatkan varrella kaupasta saatuja pahvilaatikoita, joihin muuttotavaroita sitten lajitellaan. Lapset katselevat telkkarin lastenohjelmat ja jatkavat sitten omia leikkejään. Mervillä on jotain kotitehtäviäkin kirjoiteltava vihkoon. Jarkko ja Rauni
jatkavat pakkaushommiaan välillä lasten puuhia seuraillen ja ennen TV:n iltauutisia on taas lasten
iltasuihkujen ja nukkumaan menon aika.. Iltauutisten katselun jälkeen Jarkko ja Raunikin alkavat
lopetella pakkaushommiaan.
- Jarkko! Nythän meillä alkaa olla nämä Afrikkaan otettavat romppeet jo aika mukavasti koossa
noissa laatikoissa. Muutama pahvilaatikko kyllä vielä tarvitaan lisää, että saadaan nuo kasat tuosta.
ja sitten astiat ... niitä varten pitäis’ olla kai vähän lujempia laatikoita, että ne kestäis’ ehjinä perille. Toi pyyheliinapino on varattu astioiden väliin pehmikkeeksi.
- Täytyy huomenna yrittää löytää jostakin lujia laatikoita ... eiköhän niitäkin löydy.
- Ne meidän melamiiniset lautaset ja kupit ei ainakaan mene rikki ... ja nehän käy ihan meidän
arkikäyttöön ..., mutta on meidän otettava sinne parempaakin kalustoa.. - Eiköhän siellä järjestetä
pohjoismaisten perheiden kesken kutsuja ja ties mitä juhlia ... ja onhan se välillä meidänkin vuoro.
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- Niin, ... on kai se pakattava toi meidän lasivalikoimakin mukaan ... Ne on pakattava tosi hyvin. ...
Mutta ... eikös me lopetella tältä illalta ja ... käväistään suihkussa ... ja sitten ... Saimaalle .....
- Ollaanhan me jo puuhailtu taas niin, että ... lopetellaan vaan ... ja ...
- ... Ja mitäs suihkun jälkeen? ... Jokos meidän mirri on toipunut Vappu-juhlista?
- Viedäänpäs nyt mirri ensin uimaan ... ja katsotaan sitten tuolla petillä miten jakselee. - naurahtaa
Rauni. - Eikös meillä ole aamulla aikainen herätys taas? - Ne rokotuksethan piti ...
- Hitto! ... Tänäänhän on jo tiistai ... ja huomenna meillä on ne rokotukset ”Hesassa” ... kello 10.
Meidän pitäis’ lähteä täältä viimeistään puoli yhdeksän. Ja mä tiedän sen paikan, se on ihan heti
kaupunkiin tullessa ...Tilkan sairaalan alakerrassa ... lähellä niitä Ruskeasuon suuria bussihalleja .
- Kello pitää sitten laittaa soimaan jo seitsemältä, ettei tule liian kiire. ... Ja nyt Jarkko äkkiä suihkuun!
- No ... mennäänpäs virkistelemään mirriä, että päästään vesille ...
naureskelee Jarkko.
Aamuvarhaisella kello sitten pärähtää soimaan herätellen vielä sikeässä unessa ollevat nukkujat.
Rauni vaientaa kellon pirinän. Jarkonkin silmät avautuvat ja käsi siirtyy peiton alla Raunin lantiolle.
- Ai kulta kun olis’ saatu nukkua vielä vähän pitempään, sopertaa Jarkko hiljaa vielä puoliunisena.
Rauni pyörähtää hitaasti Jarkon kylkeen ja käsi kiertyy Jarkon kaulalle ... ja Jarkkokin kääntyy hellään rutistukseen.
- Olisihan se vielä nukuttanut makeasti minuakin ... tuon makean alkuyön jälkeen. ... Kyllä nyt on
juhlittu Vappua niin, että tuntuu, kuiskailee Rauni.
- Olihan todellinen juhlan huipentuma ... ja tuntuu kyllä koko kropassa ... ja taas on varpaankynnetkin hellänä, jatkaa Jarkko. ... Tulee taas ihan mieleen se isän sanonta ”se yö oli ihmeellinen ”.
- Mutta ... nyt on noustava ylös ...otetaan vilpoiset suihkut... ja mennään tekemään noille kullanmuruille aamupalaa, että päästään lähtemään ajoissa... tai laittele sinä toi peti kuntoon niin mä
puuhailen keittiössä.
Näin käynnistyy taas arkiaamu ... ja matkaan päästään ajoissa. Matka sujuu taas tavanomaiseen
tapaan lasten monenlaisiin kysymyksiin vastaillen ja pian lähestytään määränpäätä pääkaupungin
aamuruuhkassa ... kysely ja juttelu hiljenee ... ja Jarkko alkaa selostella reitin näkymiä.
- Näiden maastojen poikki olen joskus kauan sitten hiihdellytkin, kun tässä oli vain metsää ja peltoa. Tämä on Haagaa. Tuossa oikealla on Haagan ammattikoulu ... ja nyt kohta menemme junaradan alitse. Tuo on länteen... eli Turkuun johtava ... rantarata. ... Ja tuosta isosta risteyksestä ajelemme suoraan ...ja kohta tuon risteyksen jälkeen vasemmalla on kaupungin liikennelaitoksen
suuret bussihallit... Pohjoismaiden suurin autokorjaamo, Ruskeasuon hallit, lieneekö tässä ollut
suotakin joskus ... ja tuolla suoraan edessä oikealla oleva korkea rakennus on Tilkan sairaala. ... Ja
sen päädystä tuolta kaupungin keskustan puoleisesta päädystä pitäisi löytyä se rokotuspaikka. Sellaiset ohjeet sain puhelimessa.. .... ja tuossahan jo näkyy sinne osoittava kylttikin, Valtion seerumlaitos, ... ja täällä näyttää olevan vapaita parkkiruutujakin... Ajellaanpa tuohon ruutuun. ... Nyt
ollaan perillä. - Miksi lapset ovat niin hiljaisia? - Jännittääkö?
- Nyt lapset, mennäänpäs ihan reippaasti hakemaan niitä ”piikkejä”, mistä te olette kyselleet. Älkää
pelätkö, eihän se pistäminen tunnu juuri lainkaan, rohkaisee äiti. - Nyt vaan reippaasti ulos autosta ja mennään tuosta ovesta sisälle.
Ja niin astellaan kohti ovea. Jarkko avaa oven ja saavutaan odotusaulaan.
” Tuossa luukulla pitäisi ilmeisesti ilmoittautua ”, toteaa Jarkko ja astelee ilmoittautumaan. ” Hyvää
päivää, viisi kappaletta Mäkisiä olisi valmiina saamaan rokotuksia. Se annettu aika oli kello 10 ...
taidamme olla vähän etuajassa. ”
” Hetkinen vain, katsotaanpa” vastaa valkotakkinen hoitaja. ” Niin on. - Istahtakaa hetkeksi tuohon odottamaan. Teidät kutsutaan aivan kohta tuosta viereisestä ovesta sisään.”
Ja melkein samassa ovi jo avautuukin ja valkotakkinen, nuorehko hoitaja tulee ovesta aulan puolelle ja kutsuu hymyillen, ” Olkaa hyvä ja tulkaa vain tänne sisään koko perhe.” Tervehditään kätellen
... äiti ja lapset ensin ja Jarkko viimeisenä. ” Istukaapa nyt ensin tähän pöydän luo ... niin laitellaan
hieman tietoja papereihin. - Onko teillä sairausvakuutuskortit mukana?”
”On kortit ja otin lasten neuvolakortitkin mukaan ” kertoo Rauni ja ojentaa kortit pöydälle. ” Ja
tässä on minun sairasvakuutuskortti. ” lisää Jarkko laittaen korttinsa muiden vierelle.
” Hyvä! ... Saadaan näistä nuo henkilötiedot ja noista neuvolakorteista näkyy lasten saamat rokotukset ” kertoilee hoitaja ja alkaa kirjoitella samalla. ” Mitenkäs on teidän vanhempien rokotukset
... onko teille nyt muutaman viime vuoden aikana annettu mitään rokotuksia?”
Jarkko ja Rauni katsovat hetken toisiinsa ... ja Rauni vastaa ... ” Eipä ole kai sen jälkeen, kun joskus kauan sitten poliorokotus.”
- Ja tehän olette menossa Afrikkaan ... niinhän se oli?
- Kyllä ... Tansaniaan ... ja kai siellä liikutaan vähän muuallakin. vastaa Jarkko.
- Tässä onkin sitten annettava aika monta rokotusta ... eikä kaikkia voida antaa yht’aikaa ... joten
teidän pitää tulla tänne vielä uudelleen ... ensi viikolla.
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- Joo, se kerrottiin minulle jo puhelimessa, kun soittelin tänne... ja varailtiin kai jo aikakin ensiviikolle ... torstaiksi ... tähän samaan aikaan, kertoo Jarkko.
- Niin ... teille kaikille täytyisä antaa ... kolera- ja lavantautirokote, gammaglobuliinirokote Ahepatiittia eli maksatulehdusta vastaan ... ja keltakuumerokotus ... ja teille vanhemmille lisäksi
vielä yhdistelmärokote kurkkumätää , hinkuyskää ja jäykkäkouristusta vastaan ... ja vielä varmuudeksi uusi poliorokotuspiikkikin. Kolerarokotus pitäisi uusia sitten aina puolen vuoden välein, keltakuumerokotus suojaa noin 10 vuotta.
- Eikös malaria ole vielä yksi vaara? kysyy Rauni.
- Malariaa vastaan ei voida rokottaa, vaan sitä varten on otettava lääkettä, klorokiinia viikottain.
Sitä saa apteekista sekä tabletteina että nestemäisenä ... ja se olisi aloitettava viikko ennen lähtöä.
... Vielä pieni hetki niin aloitetaan ... osa laitetaan käsivarteen ... ja osa tuonne ”kankkuun” .... ja
otetaanpas teidät yksi kerrallaan tuohon tuon pöydän ääreen. ... Aloitetaanko tuosta isästä?
- No aloitetaan vaan, tuumaa Jarkko ... siirtyy osoitettuun paikkaan ja alkaa kääriä paidanhihaa
ylemmäksi . Raunia hymyilyttää, lapset seuraavat hiljaisina ja totisina hoitajan puuhia.
- Nyt otetaan tästä ampullista rokotetta näin, kertoilee hoitaja .... - ja puhdistetaan tuosta tuota
ihoa ... sitten pistetään ... tämän ei pitäisi juuri tuntua ... ja näin ... ja vielä pieni pyyhkäisy ... ja
tämä oli ensimmäinen. Sitten toinen rokote ... vaikkapa toiseen käsivarteen .”
- Eihän se tunnu sen kummemmalta kuin itikan pisto, toteaa Jarkko , - Ei teidän tätä tarvitse pelätä
yhtään.
Niin rokotus jatkuu ... Jarkon jälkeen Rauni ... ja sitten lapset saavat ikäjärjestyksessä piikkinsä.
- No, lapset ... nyt olette saaneet jo suurimman osan tarvittavista rokotuksista. Seuraavalla kerralla ei teitä pistellä enää kuin kerran ja isää ja äitiä kaksi kertaa. ... Sitten saatte jokainen tällaiset
keltaiset, kansainväliset rokotuskortit, joihin on merkitty teille annetut rokotukset. Näitä tarvitaan
sitten matkoilla ... ja näihin merkitään myös kaikki teille myöhemmin annettavat täydennysrokotukset. ... Niin, eihän näissä nyt ole kuin tuo kolera, joka on uusittava aina puolivuosittain. Minä
pidän nämä todistukset vielä täällä ja annan teille sitten ensiviikolla. kertoilee hoitaja lopuksi.
- Kiitokset koko perheen puolesta ! Tämähän sujui nopeasti ja mukavasti. ehättää Rauni kiittelemään. ... - Kiitos ... ja näkemiin , lausahtaa Jarkkokin ... ja lapsetkin isän mallin mukaan ... ja perhe astelee aulaan ... ja ulos autolle. - Hetken kuluttua on punainen kupla taas vilkkaan liikenteen
seassa ... ja jutellaan päivän ohjelmasta ja Jarkko selostelee.
- Nyt ajellaan sitten Lauttasaareen ... tästä käännytään tätä rantatietä oikealle ...ja tuolta Hietaniemen hautausmaan vieritse ... Lauttasaren sillalle. - - En ihan tarkkaan muista missä se Pösöliike on, mutta eiköhän se löydy, kunhan nyt ensin päästään sinne lähimaille.
- Isä! ... Mennäänkö me tänään sinne Kor... Korkeasaareen? kysyy Mika .
- Tuo rokotus sujui niin nopeasti, että eiköhän me ehditä iltapäivällä sinnekin. Nyt käydään ensin
tuolla autokaupassa tilaamassa uusi auto sinne Tansaniaan. Yritetään selvitä täältäkin nopeasti.
- Jossakin meidän pitäisi varmaan sitten käydä jotain syömässäkin, tuumaa Rauni. - On mulla kyllä
tuossa kassissa muutama voileipä ja vähän mehua kaiken varalta.
- Hoidellaan nyt tuo auton tilaus ja katsellaan sitten ruokapaikkaa .. ja sittenhän voitaisi kyllä
mennä Korkeasaareenkin ... Tuossa vasemmalla... nuo suuret rakennukset ... on Salmisaaren
voimalaitos ... nyt tuossa edessä olevaa siltaa mennään Lauttasaareen ... katsokaahan lapset tuohon vasemmalle ... siinä on pari isoa laivaa. ... Kun lähdetään täältä sinne Korkeasaareen, niin ajetaan tuolta kaupungin rantateitä ... ja näette sitten lisää suuria laivoja.
- Ja satamalakko jatkuu ... satamatyöt ovat edelleen pysähdyksissä ... Kuinkahan kauan se vielä
kestää? tuumii Rauni.
- Sitkeässä tuntuu olevan ratkaisu. ... Ja kalliiksi se tulee Suomen taloudelle, vienti ja tuonti seisoo. ... Nyt tuosta käännytään vasemmalle ja tuolta vähän matkan päästä oikealle ja jossakin
siellä pitäisi sitten lukea Maan Auto, juttelee Jarkko.
Ja paikka löytyy varsin helposti. Rauni ja lapset jäävät pihalle katselemaan uusien autojen rivistöä
Jarkko astelee pääovesta sisään ... ja ... aulassa neuvontaan.
- Hyvää päivää! Tax-free autokaupasta olisi kysymys ja ... Lars Holmenin kanssa olen sopinut tapaamisesta.
- Pieni hetki vain. Istahtakaa hetkeksi. Ilmoitan Holmenille, kertoo herttaisesti hymyilevä neitonen ja tarttuu samalla puhelimeen.
... ja hetkisen kuluttua Jarkko ja Holmen kättelevät ja esittäytyvät.
- Mennäänpä tuonne minun työhuoneeseen keskustelemaan, esittää Holmen - - vai haluaisitteko
katsoa ensin meidän esittelyautoja tuossa näyttelyhuoneessa?
- Olisihan se ihan hyvä nähdä autot ihan todellisinakin.
- No sitten mennään tänne ensin ... tässähän niitä nyt on koko rivi.
- Tuo 504 farmarimalli on se mitä olemme vaimon kanssa harkinneet ...ja dieselinä .
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- No tämä on 7 hengen Familiale ... tämä on kyllä bensakoneella. Dieseleitä meillä ei juuri tällä
hetkellä ole kuin muutamalla piirimyyjällä. ... Dieselmoottorihan on 2,3 litrainen Peugeotin oma
diesel.
- Joo, se on kyllä minulle tuttu. Millä dieselpumpulla se nykyisän tulee.
- Niitä on sekä saksalaisella Boschin jakajapumpulla, että ranskalaisella Rotodiesel-jakajapumpulla,
joka on CAV:n jakajapumpun kopio.
- Onko asiakkaalla mahdollisuus valita kummalla pumpulla haluaa.
- Se ei valitettavasti ole mahdollista. Se tulee tehtaalta jommallakummalla... miten sattuu. ... Eihän
siinä juuri mitään eroa ole.
- No se lienee makuasia. Minun mielestä kyllä boschilaisen käyntiääni on jotenkin pehmeämpi.
- Saattaahan siinä aivan pieni ero olla, myöntelee Holmen.
- Mutta ... vaimoni ja lapset kävelevät juuri tuossa ulkopuolella ... minä kai voin pyytää heidätkin
tänne katsomaan.
- Tottakai. Tuosta ovesta pääsette suoraan ulos.
Jarkko astelee ovelle ja kutsuu Raunin ja lapset sisälle. Holmen tulee myös ovelle vastaan tervehtimään... ja astellaan sitten Holmenin johdolla farmarimallin vierelle.
- No katselkaapa nyt koko perhe ihan rauhassa ... ja kyselkää. Onhan tämä farmarimalli perheen
kanssa matkoilla tilava ja käytännöllinen. ... nuo takimmaiset penkit voi helposti kääntää nurin
lattiatasoon ja tarvittaessa nuo normaalit takapenkitkin ja silloin on tasaista lattiaa pari metriä.
- Onks’ tää Jarkko ... ihan sama väri, kuin niissä esitteen kuvissa?
- Kyllä tämä se on. Eikös tämä ole ihan hyvä väri ... vai olisko joku noista parempi ... tuo viininpunainen tai ... tuo vaalea?
- Ei kyllä tämä on paras .. ainakin näistä mitä tässä on.
- Ei kai tässä sitten enää tarvita muuta kuin ... tehdä papereita, toteaa Jarkko
- No sitten me voimme lähteä tuonne minun työhuoneeseen. Rouva ja lapset... voitte katsella
vielä hetken tässä autoja ja ... mennään kohta kaikki yhdessä tuonne meidän kahvioon.
- Kiitos! nyökkää Rauni.
Jarkko ja Holmen astelevat tekemään papereita.
- Niin... Täytelläänpäs nyt ensin tilaussopimus. kertoo Holmen. Ja nimi oli ... Mäkinen ?
- Kyllä... Jarkko Mäkinen ... ja osoite ... Kaaritie 12 A 9 Hämeenlinna
- Hetkinen ... ja sitten toimitusosoite ... se oli Tansaniaan, mutta tarkemmin ?
- No ... se on sitten ... tässä tilauslomakkeessa, jota kotona jo hieman täyttelimme ... NordicTansanian Agricultural Project... Mbeya, Tansania. Mutta ... auto kai toimitetaan Dar Es Salaamin
satamaan.
- Niin ... prosessi on nyt sellainen, että toimitan tämän tilauksen vielä tänään telexinä tehtaalle
Ranskaan ja sieltä saamme parissa päivässä tiedon tarkemmasta toimitusajasta... se on yleensä
noin 3 - 4 viikkoa.... ja auton hinnan Frangeina rahtikuluineen. Tuo hinta teidän pitäisi maksaa
frangeina suoraan Ranskaan ja me veloitamme täällä omat toimituskulumme. Auto laivataan Ranskasta suoraan Tansaniaan ja tehtaalta tulee meille tieto milloin ja millä laivalla autonne on lähtenyt. Sisustuksen tiedot näkyy olevan tässä teidän paperissa ... kellanruskea keinonahka.
- No ... siinä me hieman tuumailimme ... , että kangasverhoilu olisi vilpoisempi kuumassa ilmastossa, mutta toisaalta siellä on kai aika pölyistäkin ... ja keinonahka on taas helpompi pitää puhtaana.
- Niinhän se on. ... Entäpäs sitten ... tarvitaanko autoon lisävarusteita? Niistähän te saitte luettelon
myös.
- Tuleehan se ihan Suomen varusteilla ... lämmityslaite, turvavyöt, ... ?
- Kyllä, kyllä ... aivan kuin kaikki Suomeen tilatut autot, - talvitermostaattikin tulee auton mukana.
- Radion ... kasettisoittimella saisi kyllä laitella jo tehtaalla. Merkillä ei ole väliä, kunhan se toimii.
- No ... tämähän alkaa olla selvä .... sitten tuohon vain teidän allekirjoitus ... ja tilaus lähtee eteenpäin. Kun tehtaalta tulee meille lasku lähipäivinä, me lähetämme sen välittömästi teille. Siinä on
laivauskustannukset mukana ... ja se olisi maksettava noin viikon kuluessa Ranskaan.
Jarkko allekirjoittaa tilauksen ja saa Holmenilta yhden kopion itselleen.
- Tämä asia on selvä. toteaa Holmen - Sitten lähdetään juomaan kahvit.
Kahviossa juodaan kahvit, lapset juovat Jaffaa, munkkirinkilöiden kanssa. ... Ja taas autoon ...
suuntana Korkeasaari.
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- Nyt olisi sitten kaksi vaihtoehtoa mennä Korkeasaareen, kertoo Jarkko. Tuosta kaupungin keskustan tuntumasta laivalla ... ja autollakin sinne nykyisin pääsee tuolta kaupungin itälaidalta Mustikkamaan kautta. Lapset saavat päättää , mistä mennään.
- Laivalla! tulee vastaus heti takapenkiltä kolme-äänisesti.
- Hyvä! ... Ajellaanpa nyt tuosta Kaivopuiston ja Etelä-sataman kautta ... niin näette suuria laivoja
... ja jo tuossa aivan kohta ajelemme Hietalahden telakan ohi ja siinä tehdään uusia laivoja
Etelä-sataman kautta on ajeltu katseltu laivoja ja maisemia ... ja saavutaan Kauppatorin tuntumaan. - Rauni havahtuu ” Hei Jarkko! Täällähän on torikauppa vielä vilkkaimmillaan. Käväistäisikö
ihan nopeasti torilla? ” .... ” No sitten pitäisi löytää täältä jostakin parkkipaikka ... ja se on joskus
aika vaikeaa . ... Mutta hei ... tuosta näyttää olevan just joku lähdössä pois ... päästetäänpäs se
ensin lähtemään niin saadaan siitä paikka. - Nyt oli tuuria!”
Auto saadaan ruutuun ja noustaan autosta. - Jarkko laittelee auton ovia vielä lukkoon, kun läheltä
kuuluu tervehdys ...
- Jarkko ja Rauni ... Terve! Jarkko ja Rauni kääntyvät katsomaan ...
- ”Saksu ”... terve! Eipä ole nähty aikoihin. Tervehditäänpä ihan kätellen!
- No ... onhan siitä kai aikaa joku 6 - 7 vuotta ainakin.
- Se oli silloin Pieksämäen maatalousnäyttelyn aikaan viimeksi vai oliko se Iisalmessa ?
- Silloin kai se oli. Teillä ei ollut lapsia vielä silloin.
- On siitä kai sitten jo kahdeksankin vuotta ... tuo Mervi on jo seitsemän.
- No mitäs teille nyt kuuluu? Lapsia olette ainakin tehneet.
- Ihan hyväähän meille... Vuosi sitten muutettiin Hämeenlinnaan ... ja nyt ollaan lähdössä Afrikkaan ... kirahveja ja sarvikuonoja katselemaan. Oltiin juuri tilaamassa uusi auto ... tax-free.
- Älä hitossa! - Mikäs homma se on?
- Tärppäsi sellainen Pohjoismaiden yhteisen maatalousprojektin koulutushomma Tansaniassa, jonkinlainen korjaamon päällikön ... ja kouluttajan vakanssi se on ... ja nyt on melkoiset valmistelut
meneillään. Aamusella käytiin ensin ottamassa rokotuksia ja ...nyt tilailtiin auto ...
- Mersuko?
- Sehän se olis’ muuten ollut, mutta kun niitä pitäis’ odotella yli puoli vuotta niin oli tilattava ”Pösö” ... Tilattiin sellainen 7 hengen Familiale ... farmari ... diesel. Se lähtee tehtaalta suoraan Tansaniaan.
- Onpa hieno juttu . ... Vai rodunkehittäjiksi! - Milloin se homma alkaa?
- Nyt parin viikon päästä mennään ensin swahilinkielen kurssille Ruotsiin pariksi viikoksi ... Lähtö
on sitten joskus tuossa kesäkuun puolivälissä. - Mutta mitäs sinulle kuuluu? Oletkos samoissa
hommissa edelleen.
- Samaa konekauppaahan se on ... ja kiertolaisen hommaa ... ympäri maata ...varsinkin taas kesiaikaan.
- Jokos sulla on perhettä?
- Ei ... mutta melko vakituinen seuralainen kyllä.
- Sulla oli silloin viimeksi ”kaverina” ... Kaarina ... Lahdesta. Onkos hän vielä ”kuvioissa” ?
- Aika pitkäänhän me oltiin ... monta vuotta... , mutta ... ei enää.
- No, olis’ kiva tarinoida pitempäänkin, mutta meillä on ohjelmaa noiden lasten kanssa. Luvattiin
mennä Korkeasaareen, mutta Rauni halusi käväistä tässä. torilla.
- Kiire on mullakin... pitäis’ olla kohta Porvoossa. - Olipa kiva tavata !
- Samoin, samoin! .... Mutta nyt on jatkettava kierrosta .
- No hei vaan ... ja hyvää matkaa teille ... koko perheelle!
- Kiitti vaan .. ja hei! Jutellaan seuraavalla kerralla pitempään .
- Nyt Jarkko ja lapset... tehdäänpä vain sellainen pikakierros tässä torilla, esittää Rauni. ... että
päästään Korkeasaareen.
- Olihan hupaisa toteamus tolla Saksulla ...” Vai rodunkehittäjiksi!” naurahtaa Jarkko. - Tehdäänpä kierros tässä torilla ... lapsukaiset... Mika ja Mari ... pidetäänpä sitten käsistä kiinni, että ette
eksy ihmisvilinään. Mennäänpäs katsomaan tuota Havis Amandaa vähän lähempää ... tuota suihkulähdettä tuolla ... nuori alaston nainen tuossa jalustalla ja vettä suihkuttavat merileijonat siinä
ympärillä ... sen nimi on Havis Amanda. Tässä torilla on aina Vappuaatto-iltoina melkoinen tungos, kun ylioppilaat laittavat ylioppilaslakin tuonne Havis Amandan päähän.
- Jarkko ! Pidä sinä huolta Mikasta ja Marista. Me mennään Mervin kanssa tuonne ostelemaan vähän vihanneksia kotiin. Tavattais’ko noin kymmenen minuutin kuluttua autolla?
- Sopii. - Menkää vaan!
Viidentoista minuutin kuluttua istahdetaankin sitten taas autoon ja matka jatkuu. ”Tuossa vasemmalla on presidentin linna ” kertoilee Jarkko . ”Tuolla edessä tuo suuri punatiilinen kirkko ... on
Uspenskin katedraali ja tässä ... missä on noita vartiosotilaita ... on Päävartio. Nuo vartiosotilaan
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vartioivat tuota presidentin linnaa ... ja tuolla edessä, lapset, näkyy jo Korkeasaareen kulkeva lauttakin. Parkkipaikka pitäisi taas löytää jostakin.”
Lapset ovat innoissaan päästessään laivaan ... katselevat ympärillä olevia monenlaisia pieniä laivoja, moottori- ja purjeveneitä, ... ja ihmettelevät kuinka hirveän likaiselta merivesi näyttää. Pian ollaan Korkeasaaren laiturissa ja lasten kauan odottama kierros eläintarhassa alkaa. Katseltavaa, ihmeteltävää on joka puolella. Lapset ovat innoissaan ja vanhemmat yrittävät vastailla jatkuvaan
kysymysten tulvaan ja aika kuluu aivan huomaamatta. - ” Hyvänen aika!” havahtuu Rauni, ” Onk’s
kello jo puoli kolme ... eikä me olla syötykään mitään?” ” Kyllä se niin on. ” toteaa Jarkkokin vilkaistuaan kelloaan. ” Lapsilla on varmaan nälkä .. Eiköhän puraista jotain välillä tuossa baarissa?”,
ehdottaa Rauni. ” Onpas aika tosiaan hurahtanut nopeasti ... ja kyllä se minunkin vatsassa tuntuu ”
ihmettelee Jarkkokin ... ja niin astellaan baariin.
Välipalan jälkeen tehdään vielä pieni kierros eläintarhassa ... ja nuorimmaiset, Mika ja Mari, alkavat
olla kypsiä kävelemään laivalaiturin suuntaan. Paljon eläimiä on nähty ja kyseltävää tuntuu lapsilla
riittävän jatkuvasti vielä laivarannassakin, nurmikolla tepastelevaa upeaa riikinkukkoa katsellessa
ja laivaa odotellessa.
- Isä, onko siellä Tansaniassa noita riikinkukkoja, kysyy Mervi .
- Enpä linnuista osaa sanoa. Se nähdään sitten siellä, mutta noita erilaisia apinoita, seeproja, monenlaisia antilooppeja, kirahveja ja norsuja saatte varmasti nähdä siellä paljon ... ja ihan vapaana
luonnossa ... ei tuollaisissa ahtaissa häkeissä tai aitauksissa ... ja varmasti nähdään vaarallisempiakin eläimiä ... leijonia ja leopardeja ... ja ehkä sarvikuonojakin. Siellähän on suuria luonnonpuistoja, joissa eläimet saavat ellellä aivan rauhassa ... ja niitä on siellä suurina laumoina. Odotellaanpa nyt vielä muutamia viikkoja ... niin päästään sinne katselemaan.
- Voiko ne leijonat tulla ihan meidän pihalle? kysyy Mika.
- No ei varmaankaan leijonia, eikä sarvikuonoja, mutta apinoita ehkä voi tulla pihallekin. Me asutaan kai siellä aika korkealla, jossa ilmasto on viileämpi ... ja minusta tuntuu, että nuo villieläimet
asustelevat alempana olevissa lämpimissä viidakoissa ... mutta sekin selviää varmemmin vasta
siellä.
- Nyt lapset, ihan kohta päästään taas laivaan! kertoo Rauni. Ensin sieltä tulee ihmisiä ulos ... ja
sitten on meidän vuoro ... Ja pian olemme taas tuolla kaupungin rannassa ja auton luona.
Korkeasaari jää taakse, saavutaan kaupungin laituriin, kävellään autolle ja lähdetään ajelemaan
kaupungin vilinässä kohtiin päin. Lapset juttelevat keskenään jonkin aikaa Korkeasaaressa näkemistään eläimistä ja välillä heiltä tulee joku kysymyskin. Matkan edetessä takapenkki hiljenee ja
lapset nukahtavat. - Jarkko ja Rauni jatkavat jutustelua.
- Tämän päivän puuhat ovat taas puuhailtu. Taidetaan olla mekin aika kypsiä petiin, kun päästään
kotiin. tuumaa Jarkko
- Onhan tässä ollut ohjelmaa taas ihan riittävästi. - Jokos me huomenna päästään täyttelemään
laatikoita?
- Kyllä ne saattaisivat olla jo huomenna valmiita. Täytyy mennä aamusella koululle katsomaan. ...
Niin ja yks’ tärkeä hommahan on huomenna myös ... toi auton maksaminen. Pankissa on käytävä
heti kun se aukeaa. - Jaa-a. ... Kun saadaan tavarat laatikoihin ja laatikot lähtemään ... alkaa olla
hommat jo voiton puolella, ... vaikka eihän ne vielä lopu .
- Niin, ... onhan meidän käytävä vielä kerran hakemassa lisää rokotuksia ... käytävä kursseilla
Ruotsissa ... ja meidän loput romppeetkin on kuskattava vielä mökille
.
- Onhan sitä puuhaa vielä. Ei sitä alussa arvannutkaan mitä kaikkea tällainen ... rodunkehittäjäksi
lähteminen aiheuttaa.
- Saksu ei ole muuttunut näiden vuosien aikana yhtään ... ja on samanlainen huuliveikko edelleen.
- No mikäs sitä muuttais’. Oli ne joskus hauskoja hetkiä silloin, kun tavattiin siellä Naarajärvellä,
maatalousnäyttelypuuhissa. - Silloin yhtenä iltana siellä ravintola Triossakin ... kun se nuori tarjoilija tyttö lupasi tuoda meille pöytään ihan mitä me vaan tilataan ... ja Saksu tilas’ puolen kilon paketin voita. Siitähän Saksu sitä sitten neuvotteli tytön kanssa useamman kerran ja pitkään ... ja
saatiinhan me tytöltä se voipakettikin vihdoin ravintolan sulkeuduttua ... takaovelta.
- Ja sen juttuja kuunnellessa sai nauraa jatkuvasti ... ja ...
- Ja yksi sen silloin tällöin heittämä kysymys oli.. ” Panettaako?”, jonka se heitti joskus Marjatallekin.
- Ja oppihan sen muutamat muutkin ... sinäkin ... silloin joskus.
- Niin, Saksuhan siitä filosofoi joskus jotenkin näin, että ... ” Nuo nykyajan pojat kun juttelevat
noille tytöille ummet ja lammet .... ja eihän ne tytöt niistä pitkistä jutuista oikein ymmärrä mitä ne
pojat oikein tahtoo. - Eikös sitä vois mennä heti suoraan asiaan ja kysyä ... Panettaako? ... ja ,
jos panettaa, niin mitäs sitä siinä enää pitempään lörpöttelemään.”
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- Ja Saksuhan heitti sen kysymyksen sitten usein ihan yllättävissä tilanteissa, kuten joskus kesken
muikunperkauksen.
- Joo, se oli myös sitä Saksun huumoria. - Olihan niitä huuliveikkoja niissä myyntimiesporukoissa enemmänkin. Ne oli ihan kivoja aikoja ja reissuja silloin.
Näin matka jatkuu sitten menneitä aikoja muistellessa ja saavutaan kotipihan parkkiruutuun. Lapsetkin heräilevät ja kömpivät ulos autosta. Pääkaupunkiretki on taas takanapäin.
Seuraava aamu valkenee sateisen harmaana. Aamun lehti ja TV-uutiset kertovat, että pitkään jatkunut satamalakko oli vihdoin loppunut pääministeri Martti Miettusen vedottua SAK:hon ja työt
satamissa olivat käynnistyneet Kotkan satamaa lukkunottamatta.
Lehden nopeahkon tutkiskelun, TV-uutisten ja aamupalan jälkeen Jarkko vie Mervin autolla kouluun ja ajelee sitten ammattikoululle. Muuttolaatikot ovat koulun puuosastolla jo valmiit ja Jarkko
siirtää ne muutamien oppilaiden avustuksella opettajaopiston puolelle ”omaan työpajaansa”. Perheen polkupyörätkin ovat siellä jo odottamassa pakkaamista. Jarkko soittaa kotiin Raunille ja kertoo laatikoiden olevan jo valmiina tavaroiden pakkaamiseen ... ja tulevansa jonkin ajan kuluttua
kotiin, kun on ensin käynyt pankissa hoitelemassa auton maksuasiat. - Rauni alkaa laitella kotona
Jarkkoa odotellessa perheelle ruokaa. Mika ja Mari puuhailevat keskenään lastenhuoneessa. Ruoka
alkaa olla valmista, kun Jarkko saapuu.
- Heippa taas! Raha-asiat on hoideltu ja ... ai , kun on hyvä ruo’an tuoksu. Mitä sä olet paistelemassa?
- En mitään kovin erikoista. Jauhelihapihvit vaan ...ja sipulia sulle tässä hieman vielä ruskistelen ...
siitähän sä tykkäät ... perunamuusin kaveriksi. Laitellaan vaan kohta lautaset pöytään, niin päästään syömään.
- Ihan kiva. Minäpä laittelen ne lautaset ... ja työkalut.
- Joko sä meinaat tänään ruveta kuskailemaan noita muuttotavaroita niihin laatikoihin?
- On tuo sää kyllä aika ikävän tuntuinen ... vettä tulee ihan kaatamalla ... eiköhän odotella parempaa säätä. ... Ja Tiaisen Karilta saadaan huomisaamuna tohon kuplaan käyvä kattoteline, että saadaan noita pahviaskeja kulkemaan enemmän kerrallaan.
- Onk’s sulla mitään erityisiä suunnitelmia nyt iltapäiväksi?
- Eipä ole .
- Lähdettäis’kö sitten koko porukalla Rakettiin ostoksille? ... Meidän pitäisi vielä ostella yhtä ja
toista tarpeellista mukaan. ... Mervi voitais’ hakea koululta mukaan, kun sataa noin kovasti. Sen
pitäis’ päästä tänään kahdelta.
- Ihan hyvä ehdotus, ... lähdetään. ... Ja sitten voidaan viettää vaihteeksi ihan rauhallinen koti-ilta
... saunotaan ... ja ... katsellaan telkkaria . - No, ... lautaset ... ja muut kilut ja kalutkin ovat pöydässä .
- Kurkistahan sinä mitä lapset puuhailevat ja kutsu heidät syömään, ensin käsien pesuun. Minä
nostelen sapuskat pöytään.
Ruokailun jälkeen Jarkolle jää jonkin verran aikaa lehden tarkempaan lueskeluun. Rauni tiskailee
astiat keittiössä ... ja istahtaa sitten sohvalle Jarkon viereen.
- Mitenkäs ne raha-asiat pankissa menivät?
- Siellä oli kaikki paperit jo melko valmiina ... niinkuin oli jo sovittu. Auton maksu menee nyt tehtaan tilille Ranskaan. Suomen Pankilta saatavaa lupaa valuutan siirtoa varten oli se UM:stä saatu
paperi, jossa kerrotaan, että lähden pohjoismaisen projektin hommiin Tansaniaan ja tarvitsen tehtäväni hoitamiseksi auton. ... Ja se puolen vuoden vekseli tehtiin ... ja se maksellaan nyt sitten
puolen vuoden palkkarahoilla. ... Sinne nyt jäi tilille sen verran, että hyvin pärjäillään. - Onhan tässä vielä jonkin verran rahanmenoa ennen lähtöä ... mutta palkkahan juoksee koko ajan.
- Nyt pitäisi Raketista ostella ainakin talouspapereita ... leivinpaperia, kelmua ... ja foliotakin ... ja
pakasterasioita ja -pusseja ... pyyhepaperirullia ... lautasliinoja. - Pitäis’köhän ottaa paperinenäliinojakin? - Voihan sielläkin saada nuhan ... ja vaikka minkälaisen flunssan. Kyllä siellä varmaan
vessapaperia on kaupoissa.
- Niinhän ne kyllä neuvoivat, että kaikki mitä tarvitaan on otettava mukaan Suomesta ... mutta
kaipa siellä nyt vessapaperia kumminkin saa.
- Ai kun tiedettäis’ kuinka monta ikkunaa ja minkä kokoisia ne on ... Tarvitaanhan me niihin
verhot. - Siinä yhdessä ... talon pihamaan kuvassa näytti taloissa olevan aika iso ... ihan lattian
tasoon asti oleva iso ikkuna ja olikohan siinä lasiovikin.
- Se meidän asuntohan pitäis’ olla kolme huonetta ja keittiö ... ja ainakin yksi ikkuna pitää olla
joka huoneessa ... eli ikkunoita on neljä ... tai viisi ... ja niistä se yks’ on iso.
- Olen mä kyllä pakannut jo parit vanhat verhot mukaan ja otetaan nämä olohuoneen verhot vielä,
mutta kaiken varalta voitais’ ostella vielä muutama metri jotain kivaa verhokangasta. Ommellaan
siellä sitten. Onhan meillä ompelukonekin mukana. - Tuolla yhdessä kangaskaupassa oli minusta
aika kivan näköistä verhoa ... siinä oli sellaisia telkkariruudun muotoisia kuvioita jotenkin limittäin
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ja sellaiset lämpimän vihreän ... keltaisen ... ja valkoisen sävyt. Käydäänkö kohta katsomassa ... ,
kun mennään ostoksille?
- Niin ... telkkariahan siellä ei voida katsella, kun sellaista ei ole koko maassa. Olisihan se ehkä
kiva katsella telkkariruutuja edes siitä verhosta. - Mutta ... tuosta katselusta tuli yks’ asia mieleen.
Nuo meidän kaitafilmit ja projektori otetaan tietysti mukaan ja ... siellähän kuvataan sitten paljon
lisää katseltavaa. Mutta näitä suomalaisia pätkiä on kiva näyttää niille paikallisälle ihmisille. Tuo
Marttiinin Laurin lähettämä filmi on mahtavaa katseltavaa metsätöistä. Lumesta ja jäästähän ne ei
siellä ymmärrä mitään, kun eivät ole koskaan nähneet edes jääkaapissa. ja tuossa kun ajetaan
järven jäällä ja kipataan mahtava pöllikuorma jäälle, niin ...
- Hei, mutta katsohan Jarkko kelloa! Meidänhän pitää lähteä nyt heti. Merja pääsee ihan kohta
koulusta.
Ostosreissulta palaillaan kotipihan parkkiruutuun kolmisen tuntia myöhemmin auto täynnä tavaraa. Sade on lakannut ja aurinkokin jo pilkahtelee. Talouspaperit ja verhokangaskin osteltiin ... ja
melkoisesti muutakin tarpeellista, mitä tuli mieleen suurta markettia kierrellessä.
- Rauni, eik’s nää kassilliset voida jättää tänne autoon ja viedään ne huomenna suoraan koululle?
Miksi niitä edestakaisin kannellaan. Pakataan ne sopiviin pahvilaatikoihin siellä.
- Niin ... oikeassa olet. - Otetaan sitten vain tämä ruokakassi tästä mukaan. - Lapset! Nouskaahan varovasti nyt autosta ulos, ettei mene nuo ostokset ruttuun!
- Kas vain ! Ilmakin taas kirkastuu. ... Kyllä se vanha totuus pitää paikkansa. - Sateen jälkeen tulee
aina pouta!
Kotona Rauni alkaa loihtimaan perheelle iltapalaa. Jarkko ja lapset istahtavat sohvalle televisäon
ääreen.
- Laita isä kakkoselle, pyytää Mervi ... - Sieltä tulee Pikku Kakkonen. –
No laitetaanpa ... ja sitten käyn laittamassa saunan lämpiämään niin pääsette iltapalan jälkeen
saunomaan, tuumailee Jarkko, käy sitten napsauttamassa saunan kytkintä ja menee Raunin luo
keittiöön.
- Mitäs täällä on tekeillä?
- Tein niitä jauhelihapihvejä päivällä sen verran runsaasti, että nyt saatte syödä niitä vielä ... ja
tuossa kiehuu spaghettia ... ja tästä pari päivää vanhasta ranskanleivästä tulee jälkiruoaksi köyhiä
ritareita.
- Mä napsautin jo saunan lämpiämään niin voidaan saunottaa lapset kohta, kun on syöty ... ja
eikös mekin saunota sitten oikein kunnolla ... katsellaan telkkaria kaikessa rauhassa.
- Jaa, minäpäs alan laitella jo lautasia pöytään.
- Mitenkäs tehdään huomenna, ... jos aletaan rahtaamaan autolla noita muuttotavaroita ... Mikan
ja Marin kanssa? Pitääkös meidän kuskata niitä mukana edestakaisin?
- Tuotapa en ole vielä ajatellutkaan. Pitää kai niitä kuskailla mukana. ... Saataisi kyllä enemmän
tavaraa kerralla kyytiin, jos ....
- Se asia on kyllä jo ratkaistu ... ainakin aamupäiväksi, jos tuo ilma pysyy poutaisena. Tuo yks’
viereisen rapun rouva lupasi hoidella omiensa ohessa meidänkin tenavia tuossa pihalla. Heillä on
ihan samanikäiset kaverukset.
- Hieno juttu .
- Nyt taitaa tuo Pikku Kakkonen loppua ...Käskehän meidän pikku-kolmikko taas ensin käsien pesulle ja sitten syömään.
Ilta kuluukin sitten suunnitelmien mukaisesti ... ja seuraavana aamuna normaalien aamutoimien
jälkeen aloittavat Jarkko ja Rauni muuttotavaroiden siirtämisen ”työpajalla” odottavien muuttolaatikoiden luo. Seuraavatkin päivät menevät sitten tavaroiden siirron ja pakkaamisen merkeissä.. Välillä hoksataan, että jotakin pienehköä mutta tarpeellista on muistilistoista vielä jäänyt pois ja iltaisin tuumitaan yhdessä, olisiko vielä jotakin tarpeellista ehkä lisättävä laatikoihin. Viikonvaihteen
aikana Jarkko ja Rauni saavat pakkausurakkansa päätökseen. Polkupyörät ja kaikki matkalaukkuihin ja pahvilaatikoihin pakatut mukaan otettavat vaatteet, jalkineet, astiat, keittiökoneet, talouspaperit, kirjat, kaitafilmiprojektori ja kaitafilmit, lasten lelut ym. ovat tiiviisti aaltopahvilla vuoratuissa
muuttolaatikoissa, jotka alkavat olla jokseenkin täynnä. - Jarkko haluaisi jo sulkea ruuveilla laatikoiden kannet kiinni. Rauni kuitenkin esittää, että odotettaisi vielä maanantaihin, jos vielä huomattaisi jotakin tarpeellista puuttuvan.
Maanantai-aamuna aamupalan jälkeen Jarkko ja Rauni katselevat TV:n uutislähetystä, jossa kerrotaan lauantaina Pohjois-Italiaa kohdanneen maanjäristyksen järkyttävistä tapahtumista. Arviolta
noin 500 ihmistä on saanut surmansa ja noin 100 000 menettänyt kotinsa. ... Puhelin soi ...
Jarkko menee vastaamaan.
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- Jarkko Mäkinen.
- Lars Holmen Maan Autosta, huomenta.
- Huomenta.
- Rupesin heti soittelemaan, kun huomasin juuri töihin tultuani tehtaalta Ranskasta tulleen telexin, joka koskee tilaamaanne autoa. - Tehdas ilmoittaa, etteivät he voi toimittaa Tansaniaan diesel-mallia, koska he eivät pysty hoitamaan siellä sen huoltoa. Tansaniassa ei ole valmiuksia dieselautojen huoltoon.
Jaa-a. ... Mutta auttaisikohan se, että ottaisin itse vastuun diesel-moottorin huollon osalta,
olenhan autoinsinööri ja menossa sinne korjaamon päälliköksi ... ja hallitsen varmasti dieselmoottoriasiatkin. - Jos saisin teiltä vielä Peugeotin korjaamokäsikirjat mukaan, niin voisin auttaa siellä
ehkä muitakin saman merkin käyttäjiä.
- Uskoisin, että tällainen selvitys auttaa. Korjaamokäsikirjat saatte varmasti täältä meiltäkin ...
elleivät laittaisi niitä tehtaalta auton mukaan. ... Niin täältä saatte kirjat suomenkielisinä. - Minäpä
laitan tästä heti tehtaalle vastaustelexin ... ja soittelen teille heti, kun tehtaalta tulee vastaus.
- No, jäädäänpä sitten odottelemaan ... Kiitos !
- Kiitos ... kuulemiin!
- Mitäs nyt, kysyy Rauni hämmästyneenä.
- Tehtaalta Ranskasta oli tullut telexi, ... että eivät voi myydä dieseliä Tansaniaan, koska eivät
pysty hoitamaan sen huoltoa siellä. ... Ei kai tää asia nyt tähän kaadu ... kyllähän mä oman autoni
huollot hoitelen ilman tehdastakin. ... Mutta öljy- ja diesel-filttereitä on otettava varmuuden
vuoksi myös mukaan. - Niitähän siellä ei varmasti ole satavana, jos ei ole yhtään ”diesel-Pösöä”
koko maassa. ... Niin ja ... moottorin kiilahihnatkin varalle.
- Kuinkas pian ne nyt tehtaalta vastaavat?
- Eiköhän tämä selviä aika pian ... ehkä ei kuitenkaan ihan tämän päivän aikana, ... odotellaan.
- Mitäs me nyt tehdään ... muuttolaatikoiden kanssa ... ja ...
- Annetaanhan nyt olla laatikot sulkematta vielä, ... kunnes saadaan korjaamokäsikirjat ja filtterit,
mukaan. Eiköhän sitä käsimatkatavaraa ole otettava sitten lennollekin vielä aika monta kassillista,
että pärjäillään siihen asti ... että nuo laatikot ovat perillä. - Nyt kai pidetään vain ”lomaa” ja odotellaan ... lisätietoja . - Torstaina on vielä se toinen rokotusreissu. Silloinhan voitaisi hakea samalla korjaamokirjat ja filtteritkin, jos asia selviää ... ja sitten pannaan laatikot menemään.
- Mummi ja Pirkko pitäisi hakea perjantaina ... meidänhän pitää lähteä sunnuntaina jo Ruotsiin.
- Se haku täytyy kai tehdä niin, että he tulevat bussilla Lahteen ja mä haen ne sieltä. - Eiks’ me sitä
jo niin suunniteltukin. .... Kiirehän meille taitaa siinä viikonvaihteessa muutenkin tulla.
- On tässä maailmalle lähdössä vaan melkoisesti kaikenlaista puuhaa. - Ei ollut kyllä tällaisesta
aavistustakaan silloin alussa.
- Onpahan sitä ... Mutta, nyt voidaan ottaa hetki rennommin ... odotellessa uusia tietoja. Lähdetäänkös ulos pienelle lenkille, kun on noin hyvä ilmakin ?
Jo iltapäivällä tulee puhelu Maan Autosta ja Holmen kertoo Jarkolle asian olevan kunnossa. Auto
lähtee tehtaalta ja laivataan toukokuun viimeisellä viikolla ja pitäisi olla perillä Dar es Salaamissa
kesäkuun loppupuolella. Jarkko kertoo tulevansa torstaina Helsinkiin ja noutavansa samalla korjaamokäsikirjat mukaan.
Muutaman ”lomapäivän” jälkeen , torstaina, tehdään sitten toinen rokotusreissu Helsinkiin, mikä
menee perheeltä jo vanhalla rutiinilla. - Maan Autossa , Lauttasaaressa, pyörähtämisen jälkeen
palataan kotiin jo hyvissä ajoin iltapäivällä. Jarkko käy vielä iltasella sijoittelemassa saamansa korjaamokäsikirjat ja ostamansa öljy- ja diesel suodattimet sekä moottorin kiilahihnat muuttolaatikoihin. Pakkaushommia varten hankitun aaltopahvirullan loppu käy sopivasti laatikkoon jääneen
tyhjän tilan täytteeksi. Jarkko kiinnittää laatikoiden kannet paikoilleen ruuveilla. Jo alkuviikolla
Jarkko on soitellut huolintaliikkeeseen ja sopinut, että laatikot noudetaan perjantaina

5.

Kielikurssi

Perjantai-iltana Jarkko porhaltaa Lahteen hakemaan mummia ja Pirkkoa, jotka saapuvat sinne bussilla. Rauni valmistelee kotona iltapalaa lapsille ja myöhemmin illalla saapuville mummille ja ”Pikelle”… ja kutsuu sitten lapset syömään ... ja kertoo .
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- Nyt lapsukaiset, kun olette syöneet, käytte suihkussa ja laitatte yöpuvut ylle. Saatte sitten valvoa
vielä siihen saakka, kun mummi ja ”Pike” tulevat. - Siihen saattaa mennä vielä pari tuntia, kunnes
he tulevat.
- Milloin te isän kanssa sitten lähdette sinne Ruotsiin, kysyy Mervi.
- Me lähdetään sunnuntai-aamuna. ... Huominen päivä ollaan vielä kotona. ... Teidän pitää sitten
pärjätä täällä mummin ja Piken kanssa, ilman meitä, ... kaksi viikkoa.. Se voi tuntua pitkältä ajalta. Huomisen aikana pitää mummille ja Pikelle neuvoa kaikki tarpeelliset asiat ... pesukoneen käyttö ... saunan lämmitys ... ja mitä meillä on missäkin kaapissa. - - Eihän meillä kyllä enää ole kaapeissa juuri mitään, kun melkein kaikki pakattiin menemään Tansaniaan. Sen verran vain on, että
pärjätään nämä muutamat viikot jotenkuten.
- Onkos meillä siellä Tansaniassakin pesukone, kysyy Mika.
- On meillä ... mehän ostettiin uusi jääkaappi ja pesukone, Ne ovat menneet kaupasta jo suoraan
Helsinkiin tehtaan paketissa. Tämä automaattikone viedään mökille. - - Mutta syökäähän nyt, että
pääsette suihkuun!
Parin tunnin kuluttua lapset näkevät ikkunasta, kun ”punainen kupla” kaartaa pihalle ... ja huutavat
miltei yhteen ääneen ...” Äiti ! Nyt ne tulee.” ja menevät ulko-ovelle vastaan ... ja hetken päästä
tulevat mummi ja Pike sisään ja Jarkko heidän jäljessään mummin matkalaukkua ja Piken kassia
kantaen. Lapset hyörivät iloisina tulijoiden ympärillä. Raunikin on eteisessä tervehtimässä.
- No, tervetuloa ... tähän ”nuorisoseuraan” ! ... Mitenkäs matka meni?
- Hyvinhän se meni, vastailee mummi ... Nuo nykyajan bussit kulkevat niin mukavasti ja nopeasti
ja Jarkko oli jo odottamassa, kun tultiin ulos bussista. ... Ja tämä kevät on niin kaunista aikaa ...
Oli kaunista katseltavaa koko matkan ajan.
- On tämä teidän pihamaakin kaunis ... ja nuo samanlaiset kukat kaikilla tuolla parvekelaatikoissa.. jatkaa Pirkko.
- Niin on meidänkin mielestä, myöntelee Rauni. - Mutta käydäänpä nyt ensin tuonne ruokapöytään ... ja jatketaan juttelua siellä.
Juttelua riittääkin aina puoleenyöhön saakka. Tarinoinnin lomassa Jarkko ja Rauni laittelevat
mummin ja Pirkon nukkumasijat kuntoon, mummi olohuoneen sohvalle ja Pirkko lattialle, kellarikomerosta haetulle patjalle.
Lauantai-aamuna tuntuu aikuisia nukuttavan pitkään. Lapset ovat ensimmäisinä ylhäällä ja hipsivät
uteliaina, keskenään supisten olohuoneeseen. ”Ollaan hiljaa. Mummi ja Pike vielä nukkuu” varoittelee Mervi hiljaa. - - ” Ei mummi enää nuku ” kuuluu kuitenkin pian mummin hiljainen vastaus.
”Olen tässä jo pitkään ollut hereillä, vaikka en ole noussut ylös.” Ja samassa myös Pike heräilee ja
puheensorina lasten kanssa alkaa. Hetken kuluttua Raunikin hipsii joukkoon makuuhuoneesta.
- No huomenta! Lapsetko ne ensimmäisinä heräsivätkin tänä aamuna?
- Kyllä minä olen hereillä ollut jo kauan, kertoilee mummi. ... Oli mukava kuunnella ulkoa kuuluvaa lintujen laulua ... ja sitten kuului, että ovi avautui ja alkoi kuulua lasten supinaa. ... Supisivat
keskenään joko uskallettaisi mennä katsomaan nukkuuko mummi ja Pike ... Kyllä minä kuulin
kaikki supattelut.
- Nouskaapa nyt ihan kaikessa rauhassa ... ja käykää suihkussa ... ja ... Minäpä käväisen ensin
nopeasti suihkussa ja alan sitten keittelemään puuroa ja aamukahveja. ... Annetaan Jarkon vielä
nukkua. Hän oli äsken vielä ihan sikeässä unessa.
- Hereillä olen kyllä jo minäkin, kuuluu Jarkon vastaus makuuhuoneen ovelta.
Jonkin ajan kuluttua aamupalaa nautittaessa suunnitellaan sitten päivän ohjelmaa. Raunin pitäisi
”valmentaa” Mummi ja Pike seuraavien viikkojen puuhiin.
- Nyt tänään meidän pitää neuvoa teille muutamia asioita. ... Eihän ne mitään vaikeita ole. ...Tuo
pesukoneen käyttö on yksi ... ja saunan lämmitys toinen ... ja ... olisikohan jotain muuta vielä. ...
Mutta kyselkää nyt, kun tässä yhdessä pyöritään ... jos tulee mieleen jotakin. ... Ruokakaupassahan
teidän on käytävä, se on tuossa lähellä. - Mervin pitää mennä kouluun aamuisin kello kahdeksaksi.
Hän osaa kyllä huolehtia siitä itse, mutta illalla pitää lasten käydä ajoissa nukkumaan.
- Saakos noita mattoja ja petivaatteita puistella tuosta parvekkeelta? kysyy Pirkko.
- Kyllä talon järjestyssäännöt sen kieltää. Matot olen hakannut tuolla pihalla olevalla telineellä,
mutta ei teidän tarvitse nyt niitä sinne raahata. Kyllä imurointi ihan riittää ... ja Mervi osaa senkin
jo tehdä. Noita petivaatteita olen kyllä puistellut tuosta parvekkeelta ja niin näyttää tekevän muutkin.
- Mari ja Mika viihtyvät hyvin ulkona tuossa pihalla, mutta on heitä pidettävä hiukan silmällä ... ja
joskus on tehty kävelyretkiä tuonne Aulangon puistoon ... tai tuonne järven rantaan. ... Mehän
voidaan kohta lähteä kävelylle tuonne Aulangolle koko porukka, kun on noin hyvä ilmakin.
Mutta ottakaapa vielä lisää kahvia ja noita voileipiä tai pullaa! Sitten istahtakaa vähäksi aikaa!
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... Jaa, ... nuo teidän patjat ja petivaatteet nostetaan vaan päiväksi tuonne nurkkaan. Ensi yönähän
niitä vielä tarvitaan, sitten saatte nukkua tuolla meidän makuukammarin vesipetissä.
Näin jatkuu lauantaipäivä ... kotiin ja ympäristöön tutustuttamisen merkeissä. Lapset tuntuvat
viihtyvän hyvin mummin ja Piken seurassa ja juteltavaa ja kyseltävää tuntuu riittävän.
Iltasella neuvotaan mummille ja Pikelle saunan lämmitys ... ” Tästa katkaisijasta ... naps’ ... ja tuo
punainen valo syttyy. ... ja noin tunnin päästä on tarpeeksi lämmintä ... ja silloin voi sen jo sammuttaakin ” opastelee Jarkko. ”Mutta, jätetäänpäs sauna nyt lämpiämään niin päästään tunnin
päästä löylyihin.” - Ja Rauni antaa pikakurssin pesukoneen käytöstä.
Saunomisen ja illallisen jälkeen istuskellaan olohuoneessa jutellen ja televisiota katsellen. Myöhemmin illalla Jarkko ja Rauni valmistelevat Ruotsin matkalle lähtöä pakkaamalla matkalaukkuun
vaatteita ja muuta tarpeellista. Lapset komennetaan nukkumaan ja mummin ja Pikenkin petit laitetaan kuntoon ... ja puheensorina hiljenee. - Jarkko ja Raunikin hipsivät makuuhuoneeseensa ... ja
kellahtavat kevyen untuvapeiton alle ... lähekkäin kietoutuen.
- Mä panin varmuuden vuoksi ton kello soimaan aamulla ... seitsemältä, kuiskaa Rauni - Meidänhän pitäisi lähteä viimeistään yhdeksältä matkaan.
Aamulla kello ei ole vielä ehtinyt soida, kun Jarkko ja Rauni hipsivät suihkuun. Mummi on herännyt jo aikaisemmin ja aloitellut aamuaskareet keittiössä. Rauni on vetäissyt kylpytakin ylleen ja
tulee keittiöön ja hämmästyy.
- Huomenta! - Jokos sinä olet täällä puuhailemassa?
- No minähän heräsin jo kello viisi ... ja ajattelin, että rupeanpa jo harjoittelemaan. Olen tutkinut
tässä nämä kaikki kaapit ... keittelin tuossa jo puuroa ... ja kahvikin on jo tippumassa. - Nukuitteko te ihan hyvin vai oliko jo matkakuumetta?
- Kyllä me nukuttiin oikein makeasti. Tuo vesisänky on niin mainio nukuttaja. Nukuttiin kyllä kuin
tukit ... Saimaan aalloilla ... Herättiin kuitenkin vähän ennen kuin kello olisi herättänyt.
- Jokos Jarkkokin heräsi?
- Ihan yht’aikaa me herättiin ja hipsittiin sitten yhdessä suihkuun. Jarkko jäi ajelemaan partaansa.
Lapset varmaankin nukkuvat vielä jonkin aikaa, kun kävivät aika myöhään nukkumaan. Herätellään
heidät ennen meidän lähtöä, jos eivät herää aikaisemmin. ... Paistellaanpa aamupalaksi vielä makkaramunakkaat lapsille ... ja ... meillekin. - Istahda sinä nyt johonkin vähäksi aikaa.
- Jospa minä teen niitä munakkaita. Valmistelkaa te vain matkalle lähtöä. – Sieltähän se Jarkkokin jo tulee ... ja sinähän olet saanut jo housutkin jalkaan.
- Eihän tänne nyt passaa ihan munasillaan tulla, naurahtaa Jarkko.
- Ja hyvinkö se nukutti sinuakin?
- Kyllähän ... se ... nukutti hyvin ... koko yön ... meitä molempia. ... Te varmaan pärjäätte siellä
keittiössä, jos minä selailen tämän Aamulehden tärkeimmät uutiset.
Hetken kuluttua heräilevät lapset ja Pikekin aamupalalle. Puuro, paahtoleivät ja mummin paistelemat munakkaat katoavat rupattelun lomassa teen ja kahvin kera niin lasten kuin aikuistenkin suihin. - Jarkko ja Rauni seurailevat ajan kulumista. ... Alkaa olla lähdön hetki ... ja Raunin viimeiset
ohjeet kotiin jääville.
- Nyt lapset, kuunnelkaahan! Olkaapa kilttejä kuten tähänkin asti. Auttakaa ja totelkaa mummia
ja Pikeä. Me kyllä soitellaan sieltä välillä, kuullaan ja kysellään miten te pärjäilette täällä ... ja kerrotaan myös miten meidän kurssi sujuu siellä Ruotsissa. Nyt halitaan ja hyvästellään.
- Niin ... lapset! jatkaa Jarkko . - Sitten seuraavalle matkalle lähdetään kaikki yhdessä ... ja se onkin sitten pitkä reissu. Halitaanpas nyt sitten ... ja lähdetään.
- Ja vielä ... mummi ja Pirkko! Muistakaa ottaa avaimet mukaan, kun lähdette ulos, että ette jää
oven ulkopuolelle! muistuttaa Rauni.
- Muistetaan ... muistetaan.
Jarkko ottaa matkalaukun ... ja kassin toiseen käteensä ja lähtee portaikkoon ... Rauni seurailee
perässä. Pihalta vielä vilkutukset parvekkeella vilkuttavalle kotiväelle. Laukut autoon ja matka alkaa.
- On kai meillä, Jarkko, nyt kaikki mukana ... passit, lompakko ... ja liput saadaan kentältä Finnairin luukulta.
- On ... on! Nyt vaan ajellaan Hesaan ja jätetään auto sinne ukin ja mummin takapihalle ”säilöön”,
ja otetaan taksikyyti kentälle. - Ei tässä taida liikoja aikoja jäädä Käpylässä rupatteluun.
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- Kuule, mä taidan vielä vähän tässä torkahtaa mennessä. Olisihan ... se ... vielä nukuttanut aamullakin pitempään, mutta ... kun sun käsi alkoi olla taas vähän levoton, ... niin heräsin ... ja kellokin olis’ herättänyt varttitunnin päästä.
- No, ... jos sinua nukuttaa, niin kallista sitä selkänojaa ja yritä vaan nukkua.
Pääkaupungin liikenteen äänet herättävät Raunin, kun ollaan jo melkein perillä. - Mummi ja ukki
tulevat jo ovelle vastaan, kun näkevät auton kaartavan pihaan. - Auto ajetaan takapihalle, otetaan
matkatavarat, lukitaan auton ovet ja Jarkko käy soittamassa taksin. Taksia odotellessa ehditään
kertomaan tuoreimmat kuulumiset. Taksi saapuu ja niin on Jarkon vanhemmatkin hyvästeltävä.
Viitisentoista minuuttia myöhemmin saavutaan Helsinki-Vantaan lentoasemalle.
- Nyt mennään tuosta ovesta sisään ja otetaan kärryt näitä matkatavaroita varten. ... Onpas täällä
väkeä ja vilskettä. ... Tuossa on kärryjä ... laitetaanpa nämä tähän ja ... mennään tuonne laitaan ...
missä lukee Finnair. Odottele sinä tuossa sivussa näiden kärryjen kanssa, minä käyn tuossa luukulla selvittelemässä lippuasiat.
Jarkko menee Finnairin tiskille, keskustelee hetken virkailijan kanssa ja palaa Raunin luo liput kourassaan.
- Tässä on liput. Tämä on sinun ... ja tämä minun. Nyt mennään tuonne lähtöselvityksen jonoon
... ja saadaan nämä matkatavarat pois käsistä. Tämä meidän kassi on ehkä vähän rajatapaus ...
menisiköhän se vielä käsimatkatavarana. ... Niin, se tarkoittaa sitä, että voisiko sen kantaa kädessä mukana koneeseen. ... Nyt tähän jonon jatkoksi ja odotellaan vuoroa.
- On täällä porukkaa ... ja kiire näyttää olevan kaikilla ... johonkin.
- Tämä on ihan normaalia lentoaseman hässäkkää ... voisi olla vielä paljon pitemmätkin jonot ... Ei
tässä jonossa kauaa mene. - Mutta juuri tämän takia pitäisi selvityksessä olla tuntia ennen koneen lähtöä. Nyt ... tässä jonossakin ... on lähtijöitä monelle eri lennolle ... ja jokaisen matkalaukut pitäisi mennä oikeaan koneeseen .
- Mitenkäs, jos laukut menevätkin johonkin muualle ? Voi kai sellaistakin tapahtua. Mä olen lukenut jostakin.
- Voihan niinkin tietysti käydä, mutta kyllä se on harvinaista. ... Silloin, kun mä matkustelin jonkin
verran, ... niin kyllä mun laukut tuli aina samassa koneessa perille ... enkä ole kuullut kenenkään
tutun joutuneen pulaan. Olis’han se aika ilkeä tilanne varmaan, jos laukku katoas’. ... Nyt tuossa
pannaan laukkuihin kiinni tollaiset laput, joissa on lennon numero ja määränpää lyhennettynä ...
Helsinki on HEL ja onkohan Tukholma STO ... kohtahan se nähdään ... ja sitten siihen tulee muita
tietoja ... ja matkustajalle annetaan sitten lappu, jossa on myös samat tiedot. ... No, nythän se
nähdään. ... Laitetaanpas tämä matkalaukku jo tuohon vaakalle.
- ” Hyvää päivää!” tervehtii virkailija pirteästi. ”Päivää, meitä olisi kaksi menossa Tukholmaan”
tervehtii Jarkko ja ojentaa lippuvihkot. ” Mahtaisikohan tämä meidän kassi mennä käsimatkatavarana ?” .... ” Kyllä tuon voi ottaa koneeseen, mutta laittakaa se lattialle .. jalkatilaan.” vastaa virkailija ja naputtelee tietoja näyttöpäätteeseen, kirjoittaa sitten jotakin lappuun, jonka kiinnittää sitten
nopeasti matkalaukkuun ja siirtää laukun liukuhihnalle. ”Tupakointi vai tupakoimattomalle puolelle?. - ” Emme tupakoi” vastaa Jarkko. ... ” Ja tässä lippunne, olkaa hyvä! Hyvää matkaa!” ” Kiitos!”
vastaa Jarkko.
- No nyt matkalaukku on menossa noita liukuhihnoja pitkin johonkin tuonne alas ja se tulee sieltä
sitten koneeseen. Meidän pitäisi mennä nyt tuonne ... passitarkastuksen kautta ... tuonne odotusaulaan ja tuolta isolta taululta nähdään jo miltä portilta Tukholman lento lähtee. ... Se näkyy tuolla melko alhaalla ... AY 501 Stockholm
ja kello 13.50 ... gate 15, portti 15. - Tässä on vielä
runsas tunti aikaa.
- On täällä vilskettä! Ihmisiä on menossa ja tulossa koko ajan ... ja pitkät jonot tuonne selvitykseen.
- Niin, tuossa taululla ennen meidän lentoa on lähdössä parikymmentä lentoa ... eli koneita nousee noin viiden minuutin välein ... ja niiden välissä saattaa laskeutuakin saman verran. ... Nyt
Rauni, tästä portista tuohon passintarkastukseen ja tämä laukku menee tuon läpivalaisulaitteen
kautta tuohon toiselle puolelle. Mene sinä vaan edellä! ....
- - - Eihän tuossa ollut muuta ... kuin vähän vilkaisi vain passia, ihmettelee Rauni.
- Eihän näissä meidän omissa passeissa juuri mitään epäselvyyksiä ole ... ja kyllä nuo virkailijat
näkevät jo kaukaa kenen passi on katsottava tarkkaan. - - Nyt Rauni, ... meillä on lähes tunti aikaa koneen lähtöön ja voidaan katsella vähän ympärille. Tuosta valtavasta lasiseinästä näet nyt
tuonne kentälle ja siellä on koneita vieri vieressä ja tuolla kiitoradalla on juuri yksi lähdössä ....
Katso! Nyt se irtoaa juuri kentän pinnasta ... ja ... nousee aika jyrkästi ... Nyt meni laskutelineet
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sisään ... Lufthansan kone. ... Ja katsohan tuonne! ... Sieltä on tulossa heti perään toinen kone
laskuun ... ja tuosta on juuri tuo Swissairin kone lähdössä rullaustietä pitkin tuonne kiitoradan
päähän.
- Hei, tuossahan on kahvio. Eik’s mennä juomaan kahvit.
- Mennään vaan. Sitten ennen tuonne portille menoa käydään vielä tuolla tax-free kaupassa ... ja
ostetaan pari pientä pulloa jotain juomaa. Niin, Ruotsissa on alkoholijuomat vielä Suomen hintojakin kalliimpia.
--Kahvit on juotu ja tax-free kaupassakin on käyty. Jarkko ja Rauni ovat istahtaneet koneeseen johtavan portin tuntumaan, muiden Tukholmaan matkustavien joukkoon. Viehättävän näköinen nuori
virkailijaneitonen saapuu portille. ” Lähtö Finnairin vuorolla AY 501 Tukholmaan, portti 15 , matkustajia pyydetään siirtymään koneeseen”, kuuluu samaan aikaan kaiuttimista. Jarkko ja Rauni
nousevat ja lähtevän muiden matkustajien tapaan, esittävät vuorollaan lippuvihkonsa virkailijalle,
joka irrottaa vihkosta yhden lipukkeen ja jonossa mennään koneeseen johtavaan käytävään.
... Ja koneeseen tultaessa on vastassa herttaisesti hymyilevä lentoemäntä, joka toivottaa matkustajat tervetulleeksi ja neuvovat oikeille paikoille. ... ” Tuossa edessä oikealla, toinen rivi ”
- Istu sinä tuohon ikkunan puolelle! kehottaa Jarkko. ... - Sitten tämä kassi tänne jalkoihin ja minä
tulen tähän viereen. ... No, miltäs nyt tuntuu?
- Onhan tämä minulle taas uusi kokemus. ... Kyllä vähän jännittää.
- Katselehan tuosta ikkunasta. Tuolla tulee tommoisella kärryjunalla matkatavarat koneeseen ja
siellä se meidänkin matkalaukkukin on jossakin. Aika paljonhan niitä on ... mutta alkaahan tämä
konekin olla ihan täysi. ... Sitten tästä nupista voit säätää selkänojaa haluamaasi asentoon. Tämä
vyökin pitää panna kiinni ennen lähtöä.... Tuolla edessä seinällä jo palaakin tuo ” Fasten seatbeltsvalo”.
Hetken kuluttua koneen moottorit käynnistyvät ja kone alkaa liikkua ensin hieman takaperin, sitten etuperin rullaten kiitoradalle päin. ” Hyvät naiset ja herrat ! Kapteeni Tuomola miehistöineen
toivottaa teidät tervetulleiksi lennolle Tukholmaan. Lentoaikamme Tukholmaan on noin 45 minuuttia. Matkan aikana tarjoamme teille kahvin ja pienen välipalan. ... Mina damer och herrar .... ”
ja sama tiedote ruotsiksi ja englanniksi kuuluu matkustamon kaiuttimista ... ja koneen rullatessa
kohti kiitoradan päätä esittää lentoemäntä vielä koneen turvalitteiden käyttöohjeet mahdollisen
vaaratilanteen varalle.
- Pelottaak’s sua yhtään, kysyy Rauni pelokkaan näköisenä.
- Ei sitten tippaakaan. Tämä on hyvin varmaa touhua. Lentomatkan vaarallisin osa on matka autolla lentokentälle. Siinä on suurempi mahdollisuus joutua onnettomuuteen kuin ilmassa. ... Se on
kuule ihan kiva tunne kohta, kun kiihdytellään tuonne yläilmoihin. Tuntuu, että tämä selkänojakin
todella työntää meitä eteenpäin. .... Lähdetään näköjään ihan aikataulussa.
Kone saapuu kiitoradan päähän, kääntyy ympäri ... sitten alkaa moottoreista kuulua mahtava humina ja kone lähtee nopeasti kiihtyen eteenpäin. Kiitoradan pienet epätasaisuudet tuntuvat hetken
aikaa koneen pyörissä kunnes koneen nokka kohoaa jyrkkään kulmaan kohti taivasta. - Raunin
käsi tarttuu lujasti Jarkon käteen.
- Katsohan nyt vaan ikkunasta ulos ... me ollaan jo ilmassa ... ja noustaan pian pilviin.
Lattian alta kuuluu sarja kolahduksia.
- Mitä noi äänet oli, hätääntyy Rauni .
- Koneen laskutelineen menivät sisään, naurahtaa Jarkko ... ja katsohan nyt ollaan jo pilvissä ja
noiden hattaroiden välistä näkyy maa yhä pienempänä.
- Ihan upeaahan tämä on ... nuo pellot ... ja siniset järvet ... ja ..
- Kohta kun olemme noiden pilvien yläpuolella, ne näyttävät kuin pumpulilta.
- Moottorien äänikään ei enää kuulu.
- Niin. Moottorithan olivat täydellä teholla vain hetken aikaa tuossa nousussa. Heti noin pilvien
korkeudelle päästäessä koneen nousukulmaa aletaan loiventaa ja moottorit pannaan osateholle.
Tämä Helsinki Tukholma väli on niin lyhyt, että koneen noustua määrättyyn lentokorkeuteen , ollaan jossakin Ahvenanmaan paikkeilla ja siitä sitten aletaankin pian liukua ”alamäkeä” Tukholmaan. ... Hei nyt Rauni, käännetään tästä edessä olevasta selkänojasta nämä pöytälevyt alas.
Nuo lentoemojen tarjoiluvaunut lähestyvät. Saadaan kupposet kahvia ja jotain pientä purtavaa.
” Saako olla kahvia vai teetä? ” kysyy hetken päästä lentoemäntä ja ojentaa pöydille pienet pakkaukset. ” Kahvia, kiitos!” vastaavat Jarkko ja Rauni miltei yht’aikaa.
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Lentoemäntä kaatele kahvit kuppeihin ... ja Jarkko alkaa antaa neuvoja Raunille.
- Nyt availlaan tämä pakkaus ... sieltä löytyy kaikki tarvittava. ... Näissä pienissä pusseissa on sokeria ja tuossa on kermaa .... muoviset työkalut ... ja .. tuo lienee jonkinlainen lihapasteija ja
..vielä pari makeampaa keksiä tuossa. .... Tästä vaan nyt nautiskelemaan ... kohtahan nämä on jo
kerättävä pois, kun ollaan jo parisenkymmentä minuuttia lennetty. Niin ... me olaan jo noin puolivälissä. Ei tässä ehdi kuin just kahvit juomaan ... ja noilla lentoemoilla on kohta melkoinen kiire
hoitaa nämä pois.
Ja matkustamon kaiuttimista kuuluu kilahdus ”Bing” ... ja lentokapteeni Tuomolan ääni ... ” Arvoisat matkustajamme! Lennämme juuri Ahvenanmaan yläpuolella, lentokorkeutemme on tällä hetkellä 5000 metriä ja laskeudumme Tukholmaan 20 minuutin kuluttua . Sää Tukholmassa on aurinkoinen ja lämpötila 23 astetta. ... Mina damer och herrar - - - - ”
- Ihan mukavaahan tämä lentäminen on vaikka alussa vähän pelotti. ... Aika ahdasta tässä kyllä on
näiden ruokailuvälineiden kanssa..
- Niin, tämä turistiluokka on pantu mahdollisämman täyteen penkkejä, kun jokainen matkustaja
tuo rahaa. Tuossa pienessä ekan luokan tilassa on väljempää, mutta on sitten myös vastaavasti
kalliimpaakin. Ja tämä viihtyisyys ja palvelu on kyllä Finnairilla huippuluokkaa. - - Muistuu mieleen
yks’ paluulento Lontoosta ... kurssilta ... Suomeen ... kauan sitten. Ensin British Airwaysilla Frankfurttiin ja sitten Finnairilla Helsinkiin ja kyllä oli valtava ero palveluissa ... mutta se olis’ liian pitkä
juttu nyt kerrottavaksi. - - Säästellään se vaikka sille pitkälle lennolle Afrikkaan ... muutaman viikon
päästä..
- Hei mihin aikaan se meidän juna lähtee sinne Västeråsiin.
- Se oli 16.05 ja sen pitäisi olla 18.50 Västeråsissa. - - Nyt on kelloa kierrettävä tunti taaksepäin
Ruotsin aikaan. Eik’s ole hauskaa?... Lähdettiin kymmentä vaille yks’ ja ollaan perillä 25 vaille !
Kentältä menee ehkä puolisen tuntia bussilla Tukholman terminaaliin ja rautatieasema on siinä
aika lähellä. Meillä on aikaa vielä käppäillä tavarataloissakin .
- Tuo ” Fasten seatbelts- valo” syttyi taas ... ja on noilla lentoemännillä tosi kiirettä näiden tarjottimien keräämisessä.
” Bing” kuuluu jälleen ... ” Arvoisat matkustajamme, alamme laskeutua Tukholmaan. Pyydämme
teitä kiinnittämään istuinvyönne ja sammuttamaan savukkeet ... Mina damer och herrar - - Ja koneen moottoreista kuulunut hyvin hiljainen suhina lakkaa kokonaan kuulumasta .
- Katselehan Rauni nyt taas siitä ikkunasta. Olemme jo Tukholman saariston reunamilla la
liu’umme loivasti alaspäin. Tämä Ruotsin rannikko on hyvin kallioinen ja rikkonainen ... ihailtiinhan
me sitä tuntikausia silloin laivareissulla ... toissakesänä. Täältä se näkyy nyt kokonaisuudessaan.
- On tosi upeeta. ... ja mehän ollaan jo lähempänä noita pilvenhattaroita ... tuolla näkyy jo mökkejä ... ja isompia huviloita ... veneitä ... ja ...
- Kohta tämä kone saattaa hieman vavahdella. Älä pelästy! Kun saavutaan tuohon pilvien korkeudelle, saattaa siinä esiintyä nousevia ja laskevia ilmavirtauksia, jotka hieman tuntuvat. Nuo koneen
siivetkin ehkä hieman notkahtelevat. Tällaisena lämpimänä ja aurinkoisena päivänä ne saattavat
olla aika voimakkaitakin ... no niin, nyt se tuntuukin ... ja siksi on hyvä pitää jo näin hyvissä
ajoin nuo vyöt kiinni. Kiinnihän ne ovat meillä kyllä olleet koko matkan, mutta pitemmillä lennoilla
on mukava välillä jaloitellakin. - - Jaa-a , kunhan lennetään Afrikkaan niin saadaan istua koneessa pitkään ... ja välilaskujakin tehdään jossakin ... ja meidän pitää nukkuakin tällaisissa penkeissä.
... Nyt pudotetaan korkeutta jo vahvasti ... ja kone tärisee. Tuolla siivissä on sellaiset jarrulaipat,
joilla hidastetaan menoa ja pudotetaan korkeutta. Nuo siivet ovat tuolla takana eikä me tästä nähdä ... mitä siellä tapahtuu.
- Sinähän tiedät tästä lentämisestäkin paljon !
- No, maailmalla oppii kaikenlaista ... ja olenhan mä joskus lentänyt vähän itsekin ... nuorena
poikasena ... purjelentokoneella. Olenhan mä joskus siitä sulle kertonut. ... Mutta nyt kohta
olemme kiitoradan pinnassa ... mehän ollaan jo puunlatvojen tasalla ... ja hetken päästä pyörät
koskettavat kentän pintaan ... ja silloin taas saattaa hieman tärähdellä samaan tapaan kuin nousun
alussa ... ja heti perään tulee voimakas jarrutus.
Ja hetken päästä kone rullailee kiitoradalta lentoaseman edustalle ja matkustajat pääsevät käytäviä
pitkin suureen odotushalliin.
- Nyt mennään tästä muiden mukana nämä liukuportaat alas ja odotellaan tuolla meidän matkalaukkua. Matkatavarat tulevat kohta kuljetushihnaa pitkin tuosta luukusta, jossa on jo meidän
lennon numero ... tuohon kiertävälle hihnalle ja siitä sitten jokainen ottaa omansa. Hetki tässä täytyy vielä odotella.
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- Hei tuollahan on ne ... Teräväiset ... Marjatta ... oliks’ tuo mies Pentti. Nehän ovat tulleet samalla koneella.
- Niinpäs ovat. ... Pentti .. ja Marjatta ne taisivat olla. Mennäänpä tervehtimään. Meillähän taitaakin olla sitten junassa matkaseuraa Västeråsiin.
Teräväisetkin havaitseva Jarkon ja Raunin lähestymisen ja tulevat iloisina vastaan. - Tervehditään
ja kätellään .
- Onpas sattuma, että tekin olette samaan aikaan lomamatkalla ... ja samassa paikassa ! vitsailee
Jarkko.
- Jäättekös te tänne Tukholmaan vai onkos suunnitelmissa jatkaa johonkin ?
jatkaa siihen naurahtaen Pentti Teräväinen .
Raunia ja Marjattaa naurattaa miesten vitsailu.
- Eiköhän me jäädä nyt vähäksi aikaa tänne Tukholmaan ! vitsailee sitten Raunikin.
- Menettekös hotelliin ... vai onkos’ teillä täällä tuttuja ? jatkaa vielä Marjattakin.
- Mutta eikös täällä pitäisi nyt olla enemmänkin tuttuja matkalaisia ? kysäisee Jarkko. - Oletteko
nähneet tai kuulleet mitään muilta lähtijöiltä ? ... Karjalaiset ja ne ruotsinkieliset ... Bergströmit
...
- Karjalaisen Matin kanssa ollaan soiteltu kyllä pari kertaa autoasioista ja he varmaankin tulivat
tänne jo aikaisemmin ... viime viikon lopulla. He kai saivat ostetuksi Mersun myös täältä ... niinkuin mekin, kertoo Pentti. Eiköhän me tuolla rautatieasemalla jo tavata muutkin matkalaiset.
- Hei ... nyt tuolta alkaa tulla laukkuja ! havaitsee Rauni.
- Odottele sinä tämän kassin kanssa tässä. Minä menen nappaamaan tuolta meidän matkalaukun.
Pentti ja Jarkko menevät lähemmäksi kuljetushihnaa. Pentti napaa kohta omansa. - Jarkko seuraa
tarkkana hihnalle tulleita laukkuja, joita matkustajat sieppaavat hihnalta mukaansa ja lähtevät
laukkuineen kohti tullia. Tutunnäköistä laukkua ei vaan vielä näy. - Vielä tulee luukusta hihnalle
lisää laukkuja ... mutta tutunnäköistä ei vaan näy. - Raunikin on tullut matkakassin kanssa Jarkon
viereen.
- Missähän se meidän laukku nyt viipyy. Taitaa tulla ihan viimeisenä, manailee Jarkko. - Jokos
Teräväiset menivät?
- Joo, he menivät jo muiden perässä tuonne eteenpäin.
- Ei sitä laukkua nyt vaan näy. .... Ja nyt tuo hihna jo pysähtyi. Nuo kaksi laukkua tuohon jäivät
vielä pyörimään ... mutta ... tuo luukusta ulos tuova hihna jo pysähtyi.
- Mutta ... jos niitä on vielä lisää tulossa. ... vai pitäisikö nyt kysyä jostakin?
- Hitto! Eihän tässä ole enää yhtään matkustajaakaan niitä odottamassa. - Mä menen kysymään
tuolta neuvontatiskiltä.
- Olisiko joku nyt ottanut vahingossa meidän laukun
- Ei ! Siitä mä olen ihan varma. Mä kyllä seurasin tarkkaan ja olisin varmasti nähnyt meidän laukun
heti tuolta luukulta. ... Nyt mennään kysymään tuolta neuvonnasta. .. Hei, mä otan ton kassin.
Jarkko ja Rauni astelevat mietteliään näköisinä neuvontaluukulle. - Jarkko yrittää kertoa ensin
ruotsiksi takerrellen, että matkalaukkua ei ole saapunut. Keskustelu vaihtuu sitten englanninkieliseksi. - Virkailijaneitonen soittaa johonkin ... ja antaa sitten Jarkolle lomakkeen täytettäväksi.
- Voi helvetti! noituu Jarkko. Laukku on jäänyt kai Helsinkiin ... tai sitten se on mennyt väärään
koneeseen ... ja nyt on täytettävä tällainen katoamisilmoitus, että voivat ruveta etsimään .
- Mitäs me sitten tehdään? ... Eihän me voida mennä sinne ... ilman meidän laukkua. Siellä on
kaikki meidän vaatteet ... ja ...
- Mennäänpäs tohon viereiselle tiskille ja täytetään nyt nopeasti tää ”lanketti”, että pääsevät etsintöihin. Paska juttuhan tää on ... mutta joskus voi sattua näinkin.... Mulle tää on eka kerta, mutta
on näitä joskus sattunut muillekin. ... Ilmoittajan henkilötiedot ... lennon numero ... Nyt tuohon
laukun tuntomerkit, ... Keskikokoinen ... kovapintainen ... tumman harmaa... ja yksi varma tuntomerkki on se nimilappu.... Pannaanpas se teksti ... nimi ja osoite tähän...
- Onhan noiden meidän lippujen mukana vielä sellainen pieni lappu, jonka sä sait silloin, kun sä
annoit sen laukun ...
- Joo, sehän kertoo niille kans’ jotakin ... - - Yhteystiedot ... Mitähän tähän olis’ pantava . Nyt tätä
pitää kysyä tossa luukulla.
Jarkko menee lomakkeen kanssa neuvontaluukulle ... kaivaa esiin lippuvihkonsa ja näyttää sitä
virkailijalle. - Virkailija kirjoittelee lomakkeeseen jotakin ... ja kertoo sitten Jarkolle, että seuraava
kone Helsingistä saapuu kello 16.45 ... ja kadoksissa ollut laukku saattaisi tulla siinä. Vielä hieman keskustelua ... ja Jarkko kääntyy Raunin puoleen.
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- Nyt Rauni, meillä olisi kaksi mahdollisuutta aluksi. Odotellaanko seuraavan lennon saapumista
täällä tai sitten kaupungin terminaalissa. Seuraava kone tulee 16.45. - - Mitäpä tehdään? ... Odotellaanko täällä ... vai ... ?
- Kello on nyt vähän yli kaksi.... Kaks’ ja puol’ tuntia - Eikös ole parempi mennä sitten kaupunkiin
ja ... kysellä laukkua sitten sieltä terminaalista. Tuleeks’ se laukku sitten sinne ..., jos se löytyy?
- Niin mä asian ymmärsin. - No, mä juttelen vielä ton tytön kanssa.
Jarkko keskustelee vielä hetken neuvontaluukulla,
kaksoiskappaleen.

Saa sitten virkailijalta katoamisälmoituksen

- No nyt Rauni, otetaan tämä kassi ja mennään tuosta tullin ja passikontrollin läpi ulos ... ja sieltä
bussilla kaupunkiin. - Kaupunkiterminaalissa saattavat jo noin tunnin kuluttua tietää, onko laukkumme tulossa seuraavalla koneella. Tämä lappu pitää esittää siellä heille.
- Entä, jos se laukku onkin mennyt johonkin toiseen koneeseen ... johonkin kauas ?
- Se olisi sitten keljumpi juttu ... ja voisi kestää pitkään, mutta odotellaanpa nyt ensin tuo seuraava kone. ... Hei nyt tuosta portista ... tuossa näytetään passit ... ja päästään ulos.
Hetken kuluttua Jarkko ja Rauni istahtavat bussiin ja matka kaupunkiin alkaa. Molemmat ovat hetken hiljaa, omissa mietteissään.
- Jarkko! Nythän me ei ehditä siihen junaankaan. Milloinkohan menee seuraava juna?
- Sekin asia pitää selvittää ... kunhan nyt päästään ensin kaupunkiin. Rautatieasemalla on käytävä
siinä odotellessa. - Voi helvetin helvetti ! Tässä saattaa olla vielä monta mutkaa matkassa ... mutta katsotaanhan nyt ... Tämä Tukholmahan on pirun vaikea paikka. On mulla ollut täällä ongelmia
kerran aikaisemminkin ... vähän toisenlaisia. Kauan sitten, kun olin niissä traktorihommissa, tultiin yhden työkaverin, Herbertin kanssa tänne lentäen ja meidän piti jatkaa täältä myös junalla ...
Filipstadiin ... viikon kurssille. Meillä oli monta tuntia aikaa junan lähtöön ... ja me jätettiin matkatavarat rautatieaseman säilytykseen siksi aikaa, kun käppäiltiin kaupungilla. Kun me sitten otettiin
ne tavarat ulos säilytyksestä niin mun sellainen paksuhko asiakirjasalkku, jossa mulla oli monenlaista teknistä paperia, sanakirjoja ja muuta tärkeää, haisi melkoisesti whiskille ... sen salkun pohjakin oli ihan kostea ... ja hitto, kun mä avasin sen niin hirmuinen whiskin tuoksu pölähti sieltä
ulos ja se näky sisällä salkussa oli melkoinen. Mä olin ostanut lähtiessä tax-free kaupasta pari litteää pulloa matkaevääksi ja pannut ne siihen salkkuun.... ja siellä säilytyksessä ne olivat kolauttaneet sen johonkin niin, että toinen puteli oli hajonnut ... ja suurin osa siitä whiskistä oli imeytynyt
niihin papereihin ja kirjoihin. Jokseenkin kaikki oli pilalla. Autoteknillinen sanakirjakin oli turvonnut paksuudeltaan tuplaksi. Yritin mä niistä sitten enimpiä hajuja huuhdella aseman vessassa ...
ja valuttelin ... ja sain tungetuksi sen muovikassiin suljettuna matkalaukkuuni. Siellä perillä sitten yritin seuraavana päivänä huuhdella lisää, kuivatella ja pelastaa .... mitä oli pelastettavissa .. ,
mutta eihän se onnistunut. Ne kirjojen sivutkin olivat ihan käppyräisiä ja osa niistä oli liimautunut
yhteen ... ja eihän se whiskin hajukaan kokonaan lähtenyt siitä salkusta . - - No, se oli silloin ...
kauan sitten. Nyt ovat nuo pullot kuitenkin ehjinä tuolla kassissa. Otetaan pienet ”paukut”, kun
saadaan matkalaukku mukaan ja päästään junaan.
- Entä, jos sinne ei mene enää myöhemmin tänään junaa?
- No sitten on oltava jossakin yötä ... hotellissa ... ja mennään perille sitten, kun päästään. Tulisi
nyt vain se laukku seuraavassa koneessa ... eihän me voida kai ilman sitä jatkaa.
- Aletaankos me olemaan jo lähellä keskustaa. ... Eiks’ me tossa silloin joskus kävelty?
- Ei kai tästä enää pitkää matkaa ole .
Bussin saavuttua terminaaliin Jarkko ja Rauni astelevat odotushallin laidalla olevan neuvontatiskin
luo. Jarkko odottelee hetkisen vuoroaan ja kertoo sitten virkailijalle asiansa, näyttää lentoasemalta saamansa paperin ja keskustelee hetken virkailijan kanssa. Virkailija ottaa puhelun jonnekin ja
keskusteltuaan hetkisen sulkee puhelimen ja kääntyy Jarkon puoleen ojentaen paperin takaisin
Jarkolle ja kertoo, ” Teidän matkatavaranne ovat tulossa Helsingistä seuraavalla lennolla ja saatte
ne täältä terminaalista ... tuolta vastapäiseltä tiskiltä, noin kello 17.30.” Rauni on odotellut tiskin
vieressä kuuloetäisyydellä ja hänenkin huolestunut ilmeensä muuttuu hetkessä iloisemmaksi.
- No ! Onneksi ei käynyt tämän pahemmin. Joku pieni töppäys ... ja laukkumme oli joutunut seuraavan lennon matkatavaroiden joukkoon. - Hitto, jos se olis’ mennyt johonkin väärään koneeseen
ja ... johonkin kauas. - Mutta ... meillä on nyt reilut pari tuntia aikaa ... ja lähdetään rautatieasemalle tutkimaan junien aikatauluja. Jätetäänkös tää meidän kassi siks’aikaa tänne säilytykseen?.
- Eihän siinä oikeastaan ole mitään sellaista mitä me nyt tarvittaisiin. Ne UM:n matkaohjeet on
mulla tässä olkalaukussa ... ja passi. Sullahan on liput ja valuutat kai taskussa. Ei kai me muuta
nyt tarvita.
- Sitten vaan kassi tuonne ja lähdetään talsimaan asemalle.
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Rautatieaseman lippuluukulla selviää, että seuraava mahdollisuus lähteä junalla Västeråsiin on kello 20. 25 ... ja juna on perillä hieman ennen puoltayötä ... vai olikohan vähän jälkeen. Se jää Jarkolle hieman epäselväksi.
- Voi helkkari! Hiton myöhäiseksi menee! noituu Jarkko. Juna lähtee 25 yli kahdeksan ja ollaan
perillä joskus puolenyön paikkeilla. - - Nyt istahdetaan hetkeksi tohon penkille ... ja kaivetaan
esiin ne UM:n ohjeet. ... Nehän tulee hakemaan asemalta porukkaa tältä junalta mihin me ei ehditä
... ja ...
- Ei näitä papereita tarvi kaivaa ... tässä tää on koko nippu.
- No istahdetaan tähän ja tutkitaan yhdessä. - - Katsotaanhan ... Tässä ... siellä on aseman
edessä ... auto, ... jossa kyltti SIDA ... ja ... perillä majoittuminen huoneisiin ... ja iltapala kello
20, jonka yhteydessä ”alkuinfo”. - Helvetti ! ... Nyt on yritettävä soittaa sinne, onhan tossa puhelinnumero. Tuolla on puhelinkoppi, mutta ... minkälaisilla kolikoilla noi telefoonit täällä toimii ?
Meillähän on nyt vain setelirahaa.
- Eiköhän ne tossa lippukassalla vaihda sulle kolikoita ?
- No täytyy mennä solkkaamaan taas svenskaa! - Hitto, kun sekin tuntuu niin pirun vaikealta. Sekin vähä, mitä koulussa joskus puoliväkisin oppi, on unohtunut. - Piru, nyt sitä tarttis’ !
Hetken päästä Jarkko on puhelinkopissa ... ja saa yhteyden ” SIDA:aan”, Västeråsiin. - Ja taas on
kieliongelmia niin, että ruotsi pitää vaihtaa englanniksi. Asiat kuitenkin tuntuvat selviävän ... ja
Jarkko saapuu penkillä odottelevan Raunin luo.
- No ! .. Kerro ! hoputtaa Rauni.
- Joo. ... Meidän on otettava sieltä asemalta taksi ja sanottava osoitteeksi SIDA ... eli se koulutuskeskus ... ja sitten siellä SIDAN pääoven vieressä on laatikko, johon he laittavat meitä varten avaimen, jossa on meille varatun huoneen numero ... , jos nyt ymmärsin niin se on kaks’ sataa ... ja
jotakin... eli toinen kerros. Se ulko-ovi on auki.
- Myöhäiseksihän se menee ... mutta päästään perille kuitenkin. Mitäs nyt tehdään ?
- Tässähän meillä olisi aikaa nyt käppäillä hieman kaupoissa ... tai käväistäiskö jossakin vähän
puraisemassa jotakin ... meillähän on edessä vielä pitkä ilta ... eikä ehditä perillä iltaruokailuunkaan.
- Tuossa äsken tänne kävellessähän siinä oli ihan kivan näköisiä pieniä ruokapaikkoja. Voitais’
kyllä syödä vähän jotakin.
- Lähdetään !
Ja iltapäivä jatkuu. Pienessä pubissa napostellaan grillipihvit ja ranskalaiset ... ja maistellaan tuopit ruotsalaista ”mellanöliä”. Sitten onkin aika astella terminaaliin ... saadaan kaivattu matkalaukku
... otetaan kassi säilytyksestä ... ja kävellään kassia ja raskaanpuoleista matkalaukkua kanniskellen
taas takaisin rautatieasemalle.
- No täällä ollaan taas. Istahdetaankos tuonne samalle penkille mistä lähdettiin ?
- Istahdetaan. Kyllä tämä kävely ja kanniskelu alkaa jo tuntua.
- Jaa-a , se muu porukka istuu jo junassa ja ... ovat kohta perillä. Meidän pitää odotella vielä reilut
pari tuntia junan lähtöä. Istutaanko se aika tässä vai ... ?
- Istutaan tässä. Mä kaivan tuolta kassista vähän lukemista ... on sullekin. Viimeinen Seura ... ja
sulle tuli Tekniikan Maailma. Mä säästin ne meille matkalukemiseksi.
- Hienoa !
Niin kuluu aika sitten lehtiä selatessa ja välillä hieman rupatellenkin. Hyvissä ajoin ennen junan
lähtöaikaa lähtevät Jarkko ja Rauni kantamuksineen asemahallista etsimään oikeaa laituria ... nousevat junaan ... ja istahtavat vielä melko tyhjään vaunuun.
- Vähänlaisesti on vielä porukkaa ...lausahtaa Rauni ... , mutta onhan junan lähtöön aikaa vielä
varttitunti.
- Aika pitkä junahan tämä kuitenkin on.. Kyllä tämä ehtii vielä täyttyä . - - Mutta eikös me nyt voitais’ tässä ottaa ihan pienet drinkit ... tosta konjamiinipullosta ... ennen kuin on enemmän porukkaa ympärillä. Kevennettäis’ vähän tätä tunnelmaa.
- No ! Nopeasti sitten ennen kuin kukaan näkee.
Niin otetaan sitten pienet tujaukset pullosta ... juuri, kun väkeä alkaa virrata ovista sisään. Sitten
istuskellaan ja seuraillaan ympärillä hyöriviä ja rupattelevia ihmisiä ihmisiä .
- Hei Jarkko! Nuo ihmiset ovat hieman märkiä ja ... puistelevat vielä sateenvarjojaankin. Siellä
taitaa sataa.
- Niinpä näyttää. Eihän me täällä sisällä ja katetussa tilassa tiedetä miten säätila kehittyy. Kohta,
kun juna lähtee tuonne ulkoilmaan, nähdään ikkunasta sataako siellä.
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- Sateenvarjoja ei tullut mukaan ... eikä sadetakkejakaan. - - Olis’kohan pitänyt ... ?
- Sisätiloissahan me siellä ollaan, jos satelee. Ei me sadevarusteita tarvita. ... Onhan meillä tota
rompetta laukussa jo ihan tarpeeksi.
Vihdoin juna lähtee nytkähtäen liikkeelle ... ulos katetulta ratapihalta ... ja tosiaan, ilma on muuttunut sateisen harmaaksi.
Matka jatkuu ja juna pysähtelee pienillekin asemille. - - Jarkolla on taas aihetta noitua.
- Hitto! Tämähän paikallisjuna ... pysähtelee vähänväliä ... joka asemalla. Siksi se kestääkin niin
turkasen kauan. Eihän se Västerås kovin kaukana näyttäisi olevan kartalla ... vähän toistasataa kilometriä.
- On se nyt kuitenkin hyvä, että saatiin toi laukku ja ollaan jo täällä junassa. ... On tämä Ruotsin
maaseutu vähän toisen näköistä kuin Suomessa ... hyvännäköisiä taloja ja peltoja ... ja ..
- Ja autokanta on paljon parempaa kuin Suomessa. Tukholmassa taksit oli melkein kaikki uusia
Mersuja ... joku iso Volvo oli joukossa. Ladoja, Mosseja ja Volgia en ole nähnyt liikenteessä ainuttakaan. ... Noita Saabeja ja Volvoja on katukuvassa aika paljon ... jostakin syystä ... ja toi raskaampi kalustokin on enimmäkseen Volvoja ja Scanioita.
- Nämä junatkin taitavat olla kaikki sähköjunia.
- Niin näyttää olevan. ... Junamatkasta tuli tässä mieleen yks’ toteutumaton junamatka. Tätä mä
en ole vielä kai sulle kertonut ... samalta tekun päätteeksi tehdyltä Keski-Euroopan bussireissulta,
josta mä jo kerroin sulle ... , kun se bussikuski joi itsensä känniin laivalla tänne Ruotsiin tullessa.
... Mutta minulla oli sitten pari päivää myöhemmin Saksassa hankala tilanne. Oli ajeltu Tanskan
läpi Saksaan ja tultiin Hampuriin. Mulla oli tarkoitus käydä sieltä junalla yhden tutun leipuripariskunnan luona yhdessä pikkukaupungissa. Mutta, kun otin bussin tavaratilasta, bussin lattian alta
matkalaukkuni, niin se oli ihan dieselöljyssä. Bussikuskilla oli siellä monta isoa kanisteria, jotka oli
täytetty Tanskassa, kun siellä dieseli oli paljon halvempaa kuin Saksassa ... ja yks’ kanisteri oli
vuotanut ja mun matkalaukku oli just sen vuotaneen kanisterin vieressä ... ja koko laukku sisältöineen oli kastunut... kaikki kahden viikon reissuun varatut vaatteet ... ja matkalaukku ihan pilalla.
Siihen tuli sitten ohjelman muutos. - Jäi junamatka tekemättä. Soitin heille vain, että en voi tulla.
Minä ostelin uuden matkalaukun ja se ilta meni sitten meidän majapaikassa vaatteiden pesun ja
kuivattelun merkeissä. Kyllä mä sain sen uuden matkalaukun hinnan sitten siltä liikennöitsijältä
Suomessa. - Olipahan varsinainen kokemus sekin. - Mutta sinähän taidat nukahtaa !
- Jotenkin alkoi tuntua sellaiselta, että ... olis’ ihan kiva vähän torkkua.
- Nuku vaan sinä siinä, ... jos osaat. Minä pysyttelen hereillä, ettei ajeta vahingossa ohi Västeråsin.
Mä otan Seuran ja ratkon ristisanatehtävää.
Näin sitten matka jatkuu ... ja aika kuluu. Juna pysähtelee asemilla ja ihmisiä tulee ja menee. Jarkko tiirailee ikkunasta näkyviä asemien nimiä ja yrittää saada selvää kaiuttimista tulevista kuulutuksista ... ja käy välillä tutkimassa vaunuosaston seinällä olevaa karttaa. Kello on jo hieman yli puolenyön, kun lähestytään Västeråsia. Sateinen sää näyttää jatkuvan. Raunikin heräilee samalla, kun
kaiuttimista ilmoitetaan saapumisesta Västeråsiin. Juna pysähtyy jarrut kirskuen asemalle ja melkein kaikki matkustajat alkavat tungeksia oven suuntaan kantamuksineen. ” Annetaan noiden kiireisempien mennä ensin. Eihän meillä ole enää kiirettä mihinkään.” vitsailee Jarkko.
Asemalaiturille astuessa ryöpsahtää taivaalta melkoinen vesikuuro, jota tehostaa vielä voimakas
tuuli. ” Voi hitto, mikä ilma !” noituu Jarkko matkalaukkua raahaten. Rauni yrittää vetää ohuehkoa
takkiaan päänsä suojaksi. Vastatuulessa ponnistellaan monen muun samaan suuntaan pyrkivän
perässä kohti kentän laidalla näkyvää taxiasemaa. Taxiasemalle syntyy pitkä jono, Jarkko ja Rauni
jonon viimeisinä. Kaksi paikalla ollutta taxia lähtee, eikä uusia näytä tulevan. Minkäänlaista katosta ei näy lähimaillakaan, jonne voisi mennä suojaan ja sade jatkuu. Rauni yrittää levittää takkiaan
Jarkonkin suojaksi, mutta kova tuuli tekee kiusaa. ” Hitto ! Kyllä tässä nyt kastutaan aivan läpimäriksi. ... Eikö tässä kylässä ole kahta taxia enempää?” puhisee Jarkko. ... Ärtyneitä tuntuu olevan
muutkin jonossa olijat. Kaksi taksia tulee taas ... ja jono lyhenee hieman. Sitten taas pitkä odotus
ja sama tilanne toistuu. Osa jonottajista lähtee jo jalkaisin määränpäähänsä, kun kyllästyvät odottamaan. Sade hellittää heikoksi ripotteluksi. Puolisen tuntia on kulunut, kun Jarkko ja Rauni pääsevät vihdoin taxi-Mersuun. ” Till SIDA-center ” kertoo Jarkko nuorelle kuskille ja auto lähtee.
”On täällä autossa kuitenkin lämmin ... ja kohta päästään nukkumaan.” huokaa Rauni. .
Taxi ajaa aluksi pienehköltä vaikuttavan kaupungin katuja rantakadulle, jonka vasemmalla puolella kimaltelee suurelta vaikuttava järvenselkä. ” Tuo on Mälaren järvi, yksi Ruotsin suurimmista ”
kertoo Jarkko Raunille. Pian taxi kääntyy pikkutielle ... ja tullaan pitkähkön kaksikerroksisenrakennuksen päätyyn ja pysähdytään oven eteen. Ollaan perillä. Jarkko maksaa kyydin ja molemmat
nousevat autosta. Kuljettaja nostaa matkalaukun takakontista, astuu ripeästi takaisin autoonsa ja
hetkessä Mersun takavalot häipyvät pimeään yöhön.
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- Onpas pimeää ja hiljaista ... ja kello on melkein puoli kaksi. Nyt tuossa laatikossa pitäisi olla
meille avain! juttelee Jarkko ja menee laatikolle . - - Tässä se on ... ja siinä on numerolappu kiinni. Mennäänpä sisälle ... tuossa aulassa näyttää olevan valoakin ... ja etsitään tämä huone.
Jarkko avaa oven ja molemmat astuvat sisälle tummahkosävyiseen aulaan, josta johtaa portaan
toiseen kerrokseen.
- Ei mitään luksusta ... mutta sellaista vanhahkoa ... arvokasta ! lausahtaa Rauni
- Niinpä on! myöntelee Jarkko
Jarkko katselee avainta.
- Numero 211. Mennäänpä portaat ylös ja sieltä se löytyy.
Puiset portaat narahtelevat noustessa. Ylhäällä Jarkko löytää valokytkimen ja valot syttyvät pitkään
käytävään .
- Nyt vain hipsitään tätä käytävää eteenpäin ... ja seuraillaan noita numeroita, supattaa Jarkko
... Tässä !
Jarkko avaa avaimella oven ... ja löytää sisäpuolelta oven pielestä valonappulan ja sytyttää pienehköön eteisaulaan valon.
Samassa hetkessä kapsahtaa peremmällä olevan huoneen vuoteesta mieshahmo pystyyn ja mutisee jotakin aivan ihmeellistä kieltä ... ja viereisessäkin sängyssä näkyy liikettä. - Jarkko saa sanotuksi ” Sorry, sorry ! ” ... Sammuttaa sytyttämänsä valon ja vetäytyy nopeasti takaisin käytävää.n,
- Mitä nyt, ihmettelee Rauni.
- Helvetti ! Siellä asuu joku. Sieltä nousi sängystä pystyyn mies ... näytti hämärässä afrikkalaiselta
... ja toisessakin sängyssä oli joku. Onkos ne perkeleet antaneet meille väärän kämpän avaimen?
- Mitäs me nyt tehdään. Onhan meidän jossakin voitava nukkua.
- Voi helvetin helvetti! - - Joku huone varmaankin on tyhjänä, mutta ... eihän me voida alkaa herättelemään koko tätä porukkaa.
- Mä olen kyllä nyt ihan poikki ... ja me ollaan ihan läpimärkiä ... paleltaa ... ja ...
- Kyllä on viluinen olo mullakin ... ja ihan märkä olen minäkin.
- Eikös täällä ole mitään ilmoitustaulua, josta löytyisi jonkun henkilön puhelinnumero. Pitäis’hän
näillä joku päivystys olla , jos sattuis’ yöllä joku hätä.
- Tämän käytävän seinillä ei näy mitään taulua ... eikä ollut tuolla ala-aulassakaan.
- Mennäänkö takaisin tonne alas, .... jos siellä olis’ sittenkin jotain.
- No mennään.
Ala-aulasta ei kuitenkaan löydy mitään. Kaksi isoa lukittua ovea .. ja muutama kapea komeron ovi,
suurehko tummapintainen puinen sohva, pari puista nojatuolia ja pienehkö pyöreä pöytä.
- Voi hitto! Mitä me tehdään? ... Pitäis’kö yrittää nukkua tossa puisella sohvalla vähän aikaa. Kohtahan alkaa jo aamukin valjeta.
- Yritetään ... eiköhän me tohon mahduta just’ ahtaasti lähekkäin ... ja lämmittäähän sekin vähäsen.
- Onk’s meidän matkalaukussa mitään mikä kävis’ peitoksi ... ja tyynyksi?
- Ei ... ei siellä ole kuin alusvaatteita ja kesäisiä paitoja, mekkoja ja sulle farkut ja yhdet housut,
pyyheliinat ... ei niistä ole apua.
- Tehdään nyt kuitenkin niistä pyyheliinoista, sukista ja alusvaatteista joku käärö tyynyksi.
- No yritetään.
Hetken päästä Jarkko ja Rauni sitten yrittävät nukahtaa puisella sohvalla ...pyyheliinoista ja vaatteista tehty käärö pään alla, ... mutta olo tuntuu vaan hyvin viluiselta.
- Jarkko! Olis’kohan noissa kaapeissa tuossa seinällä mitään?
- No tutkitaan ne vielä.
Jarkko nousee availemaan kaappeja.
- Tämä on tyhjä, ... samoin tämä , ja ... hei! Täällä on jotain kankaista ylähyllyllä. ... Hitto!
Ruotsin lippu! ... Tämän me nyt kyllä otamme peitoksi, ... kun muuta vaihtoehtoa ei ole.
Rauni meinaa tukehtua nauruun, kun Jarkko taittaa lipun kaksinkerroin ... asettaa sen ensin Raunin
peitoksi ... ja asettautuu sitten itse lipun alle Raunin viereen.
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- Jokohan me nyt nukahdettaisi hetkeksi, kuiskaa Jarkko hiljaa Raunin korvaan. ... Yks’ kysymys
putkahti jostakin vielä mieleen.
- No?
- Jos … Saksu olis’ nyt tässä tilanteessa, niin se varmaankin kysyis’ ”Panettaako?”
Aamuaurinko on ajanut pilvet taivaalta ja asuntolan väki alkaa heräilemään. Jarkko ja Rauni ovat
nukkuneet muutaman tunnin lippu peittonaan, kun he heräävät vierestä kuuluvaan makeaan nauruun. - Pentti ja Marjatta Teräväinen ovat tulossa portaita ala-aulaan lähteäkseen aamulenkille ... ja
havaitsevat puusohvalla Ruotsin lipun verhoamat nukkujat. - ” Jarkko ja Raunihan ne siinä nukkuvat! hörähtää Pentti. - Huomenta! ”
Jarkko ja Rauni kapsahtavat vielä unisina ylös. ”Huomenta, huomenta” saavat hekin sanotuksi.
” Pankaa tuo lippu nopeasti pois, ennen kuin kukaan näkee!” neuvoo Pentti.
- Hitto! - Kyllä meillä oli ongelmia tullessa ihan riittävästi, kertoilee Jarkko noustessaan ylös. Ensin matkalaukku oli jäänyt Helsinkiin odottelemaan seuraavaa lentoa ... eikä ehditty siihen junaan
... ja seuraava juna Västeråsiin tuli vasta puolenyön jälkeen ... vettä satoi kaatamalla ... ja taksiasemalla oli hitonmoinen jono ... Tunti kai siinä sateessa paleltiin ... ei ollut sateenvarjoakaan ...
ja sitten täällä vielä oli meille jätetty sellaisen huoneen avain, jossa asui jo muita ihmisiä.... Ja eihän me sitten voitu koko tätä ”hotellia” herättää, että olis’ löydetty tyhjä peti ... Voi helvetti, kun
on kostea ja kylmä olo vieläkin.
Raunikin on päässyt nopeasti jalkeille ja alkaa taitella jo lippua kokoon.
- On ollut tosi viluinen yö ... eikä tossa nukkumisesta meinannut tulla mitään ... mutta ... nyt pitää
päästä johonkin nopeasti, että saadaan itsemme lämpöisiksi, kertoilee Rauni ääni väristen.
Otahan Jarkko kiinni tosta toisesta päästä, että saadaan tää samalla tavalla tonne kaappiin takaisin.
- Minä kyllä yöllä kuulin käytävästä, meidän oven takaa, hiljaista puhetta ja ajattelin, että ihan kuin
Jarkon ja Raunin ääniä, kertoo Marjatta. - Ja kyllä me illalla jo kuultiin, että teillä oli Tukholmassa
ongelmia.
- Hei, nyt Rauni! Pannaan tää lippu tuonne kaappiin ... ja tungetaan noi meidän romppeet takaisin laukkuun! ... Ja kertokaapas te nyt missä täällä on jonkinmoinen toimisto ... niin ... ja mihin
aikaan se mahtaa avautua, ... että saataisi vähän purkaa kiukkua. - On tää hiton huono alku tälle
kurssille! noituu Jarkko.
- Tuo ovi tuossa takanasi, kertoo Pentti. Nyt kohta klo 7 - 8 saadaan aamupalaa ... noiden ovien
takana tuolla on ruokasali. Eiköhän ne kohta ala availemaan ovia! Ja sitten kohta 8:n jälkeen pitäis’ alkaa opiskelu. Sen verran saatiin illalla informaatiota. Meidän opettajakin jo tavattiin .... On
ihan kivan tuntuinen kenialainen, pitkä kikkaratukkainen kaveri, Aleksi. … - Ja hän kyllä kertoi
meille myös, että yhdellä suomalaispariskunnalla on ollut matkatavaroiden kanssa vaikeuksia ja he
tulevat vasta yöjunalla.
Puiset portaan alkavat natista ... alas astelevat Karjalaiset, Leena ja Matti. - Toivotellaan hyvät
huomenet puolin ja toisän ... ja Pentti kertoo sitten naureskellen kuinka Jarkko ja Rauni olivat
hetkeä aikaisemmin heräilleet nukuttuaan Ruotsin lippu peitteenään viereisellä puisella sohvalla. Ja
alkaahan tapaus naurattamaan Karjalaisiakin ... eikä Jarkko ja Raunikaan voi pidätellä nauruaan.
- Johan tämä nyt alkaa naurattamaan meitäkin, mutta kyllä minulla oli yöllä itkukin lähellä, lausahtaa Rauni. ... Likomärkinä ensin paleltiin yöllä taksijonossa toista tuntia ja sitten ... meille jätetty
avain olikin jonkun toisen huoneeseen. ... - Hei Jarkko, tuo nainen menee toimiston ovea kohti!
Mennäänkö heti perässä?
- Mennään.
Nainen avaa toimiston oven ... Jarkko ja Rauni astelevat hänen perässään toimistoon. Jarkko esittelee Raunin ja itsensä ja alkaa kertoa sitten yön tapahtumia ... ensin ruotsiksi tankaten, mutta
sitten kieli vaihtuu englanniksi. - Nainen ottaa käteensä Jarkon antaman avaimen ... On hämmästyneen näköinen. ... Tutkii pöydällä olevaa kirjaa ... sitten seinällä olevaa taulua, jossa riippuu
huoneiden avaimia ... punastuu ... ja pyytää sitten useaan kertaan ...”tuhannesti”... anteeksi sattunutta erehdystä. ... myöntäen erehdyksen omaksi syykseen. Oikea huone olisi ollut se viereinen
huone ... numero 210. - Jostakin syystä hän oli illalla ottanut taulusta väärän avaimen.
Saatuaan oikeat avaimet ja joitakin lomakkeita täytettäväksi Jarkko ja Rauni rientävät vihdoin huoneeseensa.
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- No nyt alkaa kai vähitellen helpottamaan ... vai mitä Rauni? tuumii Jarkko ovea avatessaan. - Ja
tämähän on kohtalaisen mukavan näköinen kämppä.
- Onk’s täällä ”kylppäriä” ?
- Tämän oven takana se vois’ olla. .... Onhan tässä jonkinmoinen suihkunurkkaus.
- Nyt on kai käväistävä äkkiä suihkussa ja vaihdettava kuivat kamppeet ylle ja lähdettävä muiden
joukkoon aamupalalle.
- Niinhän se on tehtävä. Kyllä on ilkeän nihkeä olo joka paikassa ... ja tuntuu, että nää vaatteetkin
haisevat ... vaikka mille. Hei mene sinä ensin suihkuun niin ehdit sitten vähän meikkaillakin.
Hetken päästä Jarkko ja Rauni saapuvat ”uudistuneina” ruokasaliin, jossa näyttää olevan melkoisesti väkeä ... osa tummapintaisia afrikkalaisia. - Katseet etsivät heidän joukostaan tuttuja kasvoja.
- Hei Jarkko! Tuolla ... ovat kaikki suomalaiset samassa pöydässä. ... Pentti ja ... Marjatta sieltä jo
meille viittoilevatkin.
- Ja siellä näyttää olevan paikat meillekin.
Jarkko ja Rauni astelevat pöydän ääreen. Pöydän päässä istuva pitkä, tummapintainen, kikkaratukkainen afrikkalainen nousee ylös tervehtimään heitä kätellen. ” Tervetuloa Västeråsiin !” hän aloittaa sujuvalla englanninkielellä. ”Minä olen teidän opettajanne Aleksi. Kuulin juuri, että teillä on
ollut aivan hirveä yö ” hän jatkaa. ”
- Ongelmia oli todella enemmän kuin tarpeeksi, kertoo Jarkko hymyssä suin. - Mutta kyllä nyt,
kun saimme oikean huoneen, otimme suihkut ja saimme kuivat, puhtaat vaatteet ylle, ... tuntuu
olo jo ihan hyvältä.
- Nyt ottakaa tuolta pöydästä itsellenne syötävää ja juotavaa ... ja tulkaa istumaan tähän viereen
niin jutellaan lisää.
Aamupalan jälkeen haetaan huoneista mukaan jo Suomessa annetut swahilinkielen oppikirjat ja
Aleksi ohjaa suomalaisryhmän pienehköön luokkahuoneeseen ja kurssi alkaa.
” Hamjambo wanafunzi? ... Habari za asubuhi? Welcome my students! - Good morning ... or ...
How are you in the morning? ... Same in English.” aloittaa Aleksi ja kertoo sitten, että swahilin
kieltä puhuu Itä-Afrikassa, kuten Keniassa ja Tansaniassa noin 70 miljoonaa ihmistä. Hän itse on
kenialainen ja työskentelee täällä Ruotsissa swahilinkielen opettajana. - Swahilin kielessä, samoin
kuin afrikkalaisissa kielissä yleensä, oikea tervehtiminen on tärkeä. Sen vuoksi heti aluksi opetellaan tärkeimmät tervehdykset. Keskustelu ihmisten kanssa, virastoissa, kaupoissa ja aivan tavallinen juttelu, alkaa aina tervehtimisellä. Siihen sisältyy kuulumisien vaihtoa ja puhuteltavan kuulumisten lisäksi saatetaan kysellä myös lähiomaistenkin kuulumiset.
Jambo .. on yleisin tervehdys, perustervehdys, kuten suomalainen ”Terve!”, ymmärtävät oppilaat.
Sen eteen tulee yleensä persoonan mukaan etuliite, yksikössä hujambo? (sinä) ja merkitys on
suunnilleen ”Onko asiat hyvin?” siihen vastataan sijambo ( Minä voin hyvin ). Tervehdykseen
”Hamjambo?” ( te ) vastataan ”Hatujambo ” - Meillä on kaikki hyvin.
Habari -‘uutinen’ tarkoittaa kysymyksenä - Mitä uutta? - Perustervehdyksen jälkeen tervehtiminen jatkuu keskusteluna, jossa kysellään yhtä ja toista tilanteeseen soveltuvaa. Sääntöjä ei ole siitä, kumpi osapuoli alkaa tervehtimisen ja kumpi kyselee mitäkin. Eräs rajoitus on kuitenkin se, että
kuulumisia kysyttäessä on aina vastattava, että hyvää kuuluu. Asubuhi - ‘aamu’ ja näin ”Habari za
asubuhi?” merkitsee ‘Mitä aamuun kuuluu?’ ”Habari za kazi?”- ’Mitä työhön kuuluu?’ ... ja ”Habari
za mama?”- ‘ Mitä äidille kuuluu?’ ”Habari za watoto?”- ‘Mitä lapsille kuuluu?’ .... jatkuu Aleksin
leppoisa opetus. - - Ja kyselyyn vastataan aina ...”Mzuri ” - ‘hyvää’ , ”Mzuri sana” - ‘oikein hyvää’
tai ”Salama” - ‘rauhaa’.
Näin ovat swahilinkielen opinnot alkaneet. - Iltasella, koko päivän tehokkaan opiskelun ja makoisan illallisen jälkeen Jarkko ja Rauni pääsevät vihdoin omaan huoneeseensa.
- No, loppuihan se päivä vihdoin, tuumaa Jarkko. Mä meinasin kyllä jo siinä lopussa torkkua ...
vaikka ihan kiinnostava heppuhan toi Aleksi on. ... Mitäs tehdään seuraavaksi?
- Kyllä nyt ollaan ihan kypsiä nukkumaan.
- Kyllä mä teen vielä ... muutaman pikku homman!
- No mitä nyt vielä?
- Nämä petit siirretään vierekkäin tähän keskelle, ... riisutaan ... ja ... otetaan suihkut ... ja ...sitten
koemaataan nää patjat. - - Eivät kyllä tunnu yhtään hassummilta! juttelee Jarkko kokeillen kädellään patjan pehmeyttä ja alkaa sitten siirrellä sänkyjä.
- Mä olen kyllä nyt niin kypsä, että voisin nukkua vaikka tossa lattiallakin.
- No ... nämä ovat nyt tässä näin. Nyt vaan suihkuun ... ja ...
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- On toi swahilin kieli aika erikoinen kieli, - keskeyttää Rauni .
- Onhan se. ... Ja jotkut sanat ovat kuin suomenkielessä, vaikka merkitys on ihan toinen.
- Joo. niin on. ... Salama on rauhallinen ... ja kymmenen on kumi
- Ja kymmenen ja puoli on jotenkin helppo muistaa ... ‘kumi na nusu ‘ jatkaa Jarkko ... ja ... ”fifty-fifty” on swahiliksi ‘nusu nusu’
- Mitähän sulla on taas mielessä? - Mennäänpä suihkuun nyt!
- Joo, mennään! --- Ja sitten substantiivit on aika vekkuleita ... monta eri ryhmää, joiden yksiköt
ja monikot ... muuttuvat alkuosasta ... kitabu ‘kirja’ , vitabu ‘kirjat’ ja kitu ‘ esine, tavara’ on
monikossa vitu ... ja sipuli on yksikössä kitunguu, monikossa vitunguu.
- Aika paljonhan me jo tänään opittiin. ... Ja tätä menoa nyt kaks’ viikkoa ... niin mehän osataan
swahilia jo ... jonkin verran.
- Ja toi Aleksi näyttää osaavan opettaa sen ... jotenkin niin kiinnostavasti. - Ihan kiva tyyppi.
- Nyt vaan pian tuonne peiton alle ... niin jaksetaan aamulla herätä. Pannaanpa vekkarikin soimaan, ettei nukuta rokuliin.
- Pannaan pannaan!
Aamulla kellon pirinä herättää sikeästi yönsä nukkuneet Mäkiset. Edellisen päivän väsymys on
poissa. Aamutoimien ja aamupalan jälkeen jatkuu opiskelu jälleen Aleksin johdolla. Seuraavatkin
päivät kuluvat samaan tapaan aamusta iltaan tehokkaan leppoisissa merkeissä. Aleksi on miellyttävä persoona ja taitava opettaja . Opetusmenetelmiä ja -tilanteita vaihdellaan, keskustellaan pienissä ryhmissä swahiliksi, selitetään mitä Aleksin näyttämät pienehköt kuvakortit kertovat, opetellaan swahilinkielisiä lauluja jne. Iltaisin tehdään vielä kotitehtäviä. Kurssikeskuksen filmikirjastossa
on runsaasti Afrikan oloista kertovia filmejä, joita katsellaan myös porukalla. - Toki joinakin iltoina
hieman vapaa-aikaakin löytyy ja silloin käyvät Jarkko ja Rauni läheisessä puhelinkopissa soittelemassa kotiin, jossa mummi ja ”Pike” tuntuvat pärjäilevän lasten kanssa hyvin.
Ensimmäinen viikko on opiskeltu ahkerasti. Sunnuntai on vapaapäivä ja aamu valkenee jo varhain
aurinkoisena, mutta Jarkko ja Rauni nautiskelevat yhdessäolosta peiton alla melko pitkään. - Vihdoin Rauni havahtuu.
- Hei, nyt on kohta lopetettava ... , että ehditään aamupalalle!
- Olipa taas aivan ... täydellinen homma! kuiskaa hetken päästä Jarkko.
- Ja oli illallakin ... ja ne konjakkipaukut vielä tehostivat tunnelmaa ... ja sen jälkeen nukuttaa aina
niin makeasti ... ja on sellainen ihanan hyvä olo joka paikassa.
- Niin on mullakin ... ihan varpaankynsissä asti se taas tuntuu nytkin. … Ja kyllä tämä hyvä joustinpatja tuntuu paremmalta alustalta kuin se vesipeti … ja tyyny sun pepun alla vielä lisää…
- Mutta nyt on kipaistava suihkuun ... pantava vaatteet ylle ja mentävä nauttimaan aamupala.
Lähdetäänkö sitten vähän katselemaan kaupunkia. Siellähän on aivan kesäisen aurinkoinen päivä.
- Lähdetään! Toi säähän on ihan houkuttelevan kaunis.
Niinpä sitten aamupalan jälkeen Jarkon ja Raunin askeleet suuntaavat kaupungin laidalla olevalta
kurssikeskukselta kaupungille johtavalle, Mälare-järven rantaa myötäilevälle puistokäytävälle. Kesä
on kauneimmillaan, nurmikot ja koivun lehdet loistavat tuoreen vihreinä, puistoon istutetut tulppaaniryhmät loistavat eri väreissä, lintujen liverrystä kuuluu kaikkialta ja aurinko paistaa aivan pilvettömältä taivaalta. Mälaren laajan ulapan peilityyntä pintaa rikkoo vain muutaman pienveneen
piirtämät aallot.
- On tämä Ruotsin luontokin upean näköistä ... vai mitä olet mieltä ? tuumaa Jarkko pian heidän
puistokäytävälle päästyään.
- On tosi upeeta ... ja tämä sää ... ja on ihan hiljaistakin ... vain tuo lintujen liverrys joka puolella. Eikös istahdeta hetkeksi tohon penkille ihailemaan tätä luontoa ja maisemaa!
- Onhan tämä kuin postikortissa. Kyllä tähän passaa istahtaa hetkeksi. - Tafadhali! ... Niinhän sanotaan swahiliksi ‘ole hyvä!’
- Asante sana, ‘kiitos paljon ‘ vastaa Rauni. ja istahtaa penkille
- Hei ... mehän osataan swahilia! toteaa Jarkko istuutuessaan.
- On tämä kurssi hyvää valmennusta niihin oloihin. ... Ei kaikkia asioita osaisi ennakkoon kuvitellakaan. Yksi hyvä esimerkki on se ovikellon korvaava huuto, Hodi - hodi! Eihän niiden savimajojen ovenpielessä soittokellon nappeja ole.
- Nuo filmit, mitä on iltaisin katseltu, antavat myös paljon tietoa niistä oloista ... ja illalla katsellaan niitä kai taas lisää ... , jos vielä jaksetaan.
- Mutta ...tämä järvihän on aika suuri ... ja tuolla on ihan isoja laivojakin.
- Niinpä on ... ja tuolla on satama. Nuo laivat ovat ankkurissa tuossa selällä odottelemassa satamaan pääsyä. Tännehän pääsevät melko suuretkin laivat mereltä kanavia pitkin ... ja aika suuriahan ovat nuokin.
- Kyllä täällä Ruotsissakin osataan pitää kadut, puistot ja pihamaat siistinä ja kauniina ... ihan kuin
meillä Suomessa.
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- Eipä voi moittia. Kyllä on hoidetun näköistä joka paikassa.
- Onkos sulla, Jarkko, ihan hyvä ja pirteä olo nyt?
- No kyllä on ihan hyvä ... mutta ehkä ei kuitenkaan ihan niin pirteä olo. - Tuo yö oli taas pitkästä
aikaa sellainen ... unelmayö ... vaikka nukuttiinkin siinä välillä.
- Samalta tuntuu minustakin . ... On vähän sellainen raukea olo tuon pitkän aamun jälkeen ... ja
tuntuuhan se muutenkin vielä tuolla jossakin. Mutta ihan ihana yöhän se taas oli.
- Jatketaankos kävelyä vai ... tuntuukos ... ?
- Tottakai! ... Nyt tehdään sellainen reipas lenkki tuonne kaupungille ... Lounas on kello yksi ...
Sittenhän voidaan ottaa pienet iltapäivätorkut sen jälkeen. ... Meillä on tässä kolmisen tuntia aikaa.
- No, sitten jatketaan.
Niin lenkki jatkuu kaupungin keskustaan, jossa katsellaan kauppojen ikkunoita, ihaillaan puistikoita. Välillä rimpautetaan keskustan puhelinkopista kotiinkin. Siellä pärjäillään hyvin. Takaisin päin
tultaessa tavataan Teräväisen Pentti ja Marjatta, joiden kanssa rupatellaan loppu matka ja saavutaan asuntolaan sopivasti ennen lounasaikaa.
Lounaan jälkeen on sitten pienten iltapäivätorkkujen vuoro. Uni maittaakin ... ja Jarkko ja Rauni
heräilevät vasta, kun Pentti ja Marjatta koputtavat huoneen oveen. ” Hodi - hodi! ... Jarkko ja
Rauni ... Nukutteko?” kuuluu Pentin ääni ovelta. ” Mennäänpä illalliselle ennen kuin loppuu! ”
- Hitto! Nyt on Rauni kiire! toteaa Jarkko ponkaistessaan ylös ja vilkaistuaan kelloa. - Pesaistaanpa unet silmänurkasta ja mennään. Kyllä me vielä ehditään.
- Aah! Nukuttipa se hyvin ... ja olisi nukuttu vieläkin ... ellei ...
Illallisen jälkeen katsellaan taas filmikirjaston anteja ja kello kymmenen paikkeilla on Jarkon ja
Raunin huoneessa hiljaisuus.
Seuraava viikko kuluu myös tehokkaan opiskelun merkeissä. Parina päivänä ollaan jokunen tunti
kielistudiossakin, jokainen omassa ”pilttuussaan”, kuulokkeet korvissa Aleksin ohjatessa ja testatessa oppilaiden taitoja. Torstai-iltana Aleksi järjestää asunnollaan Itä-Afrikkalaisen illan, jota hän
muutaman apulaisen kanssa on valmistellut jo koko iltapäivän. Ja ilta on tosi eksoottinen. Ruokana
afrikkalaiseen tapaan keitettyjä, hyvin voimakkaasti sipulilla ja tulisilla mausteilla höystettyjä kanankoipia ja ohutta afrikkalaista ”rieskaa” ja ”chambusoja”, pienehköjä, tetran mallisia, öljyssä
keittäen kypsytettyjä, tulisesti maustetulla liha-riisi-sipuliseoksella täytettyjä ”makupaloja”. Aleksi
neuvoo, kuinka syöminen tapahtuu, koska lautasia, veitsiä ja haarukoita ei siinä käytetä. Rieskasta
repäistään sopiva pala, joka taitetaan kaksinkerroin ja otetaan sen sisään kanankoipea ... ja sitten
haukataan. - Itä-Afrikkalaisten omatekoista juomaa, ”pombea” saa kukin imeä suurehkosta pytystä
pitkällä ”imukepillä”. - Kirkasta juomaa pitäisi olla jossakin pytyn keskivaiheilla, kuka siihen kohtaan osaa imuputken pään laittaa. Useimmat tuntuvat saavan kuitenkin pientä ”poroa” juoman joukossa suuhunsa. Juoma on lämmintä, maultaan jotakin oluen ja sahdin välimailta ... ja tuntuu kyllä
olevan vaikutukseltaan melko vahvaa. Rieskaa ja kanaa haukkaillen, chambusoja napostellen, välillä pombea imeskellen sekä afrikkalaisesta tunnelmasta ja vapaasta ilonpidosta nauttien ilta kuluukin huomaamatta yömyöhään.
Seuraava aamu onkin jo kurssin viimeinen ja työskentely lopetellaan päättäjäislounaaseen. Matkalaukut on pakattu lähtökuntoon jo aamusella. Koko aamupäivän ohjelma on leppoisaa keskustelua
Aleksin johdolla. Mitään oleellisen uutta asiaa ei enää selvitellä. Kaikki tuntuvat olevan tyytyväisiä
kurssin antiin. Swahilinkielen rakenteesta ja afrikkalaisten kulttuurista sekä elinolosuhteista on
saatu runsaasti arvokasta perustietoa, josta tulee varmasti olemaan paljon apua tulevissa tehtävissä. Päättäjäislounaalla Aleksi kiittää kurssilaisia erittäin miellyttävästä yhteistyöstä ja toivottaa onnea tuleviin tehtäviin Tansaniassa. Pentti Teräväinen lausuu kiitossanat kurssilaisten puolesta
Aleksille ja koko kurssikeskuksen väelle ja lopettaa puheensa Aleksille kohdistaen swahiliksi ” Kwa
heri mwalimu. Tutaonana baadaye ! ‘ Näkemiin opettaja. Tulemme näkemään toisemme myöhemmin.’ ... ja ryhmän naiset Marjatan johdolla käyvät ojentamassa Aleksille upean kukkakimpun.
” Kwa herini wanafunzi,. Asanteni sana sana!” ‘ Näkemiin oppilaat. Kiitoksia oikein paljon!’, vastaa
Aleksi aivan liikuttuneena, minkä jälkeen hän kiittää vielä kätellen kaikki ryhmän jäsenet.
Hetken kuluttua saapuu ulko-oven tuntumaan bussi viemään kurssilaiset rautatieasemalle ... ja
kotimatka alkaa. Junamatka menee ryhmältä aivan huomaamatta, koska monenlaista keskustelun
aihetta tuntuu riittävän.
Lentokentälle saavutaan pari tuntia ennen koneen lähtöaikaa ja ilmenee, että Helsinkiin on lähdössä yksi lento jo vajaan tunnin kuluttua ja siinäkin näyttää olevan tilaa. Jarkko saa vaihdetuksi liput
tuohon koneeseen . Matkalaukku lähtee koneeseen taas lähtöselvityksen kautta. Jarkko ja Rauni
suuntaavat kulkunsa lähtöportin suuntaan ... mutta muutaman askelen kuljettuaan Jarkko pysähtyy.
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- Rauni! Tässä on just sen verran aikaa, että mä ehdin käväisemään tossa tax-free shopissa ennen
koneeseen menoa. Otetaan vähän ‘linnun maitoa’ kotona nautittavaks’. Noita kruunujakin on vielä
sen verran jäljellä..
- No, käy nopeasti. Minä odotan tässä.
Pian istutaan mukavasti Finnairin koneessa ja Helsinkiin laskeudutaan auringon ollessa vielä reilusti horisontin yläpuolella. Nyt on matkalaukkukin tullut samalla koneella. Päästyään vihreää linjaa
läpi tullitarkastuksen Jarkko ja Rauni soittavat puhelinkopista ensin kotiin ja kertovat olevansa jo
Helsingissä. Sitten soitto mummille Käpylään ... ja kerrotaan, että tullaan hetken kuluttua pikavisiitille. ”Seuraava kulkuneuvo on kai sitten taksi” toteaa Jarkko.
Parinkymmenen minuutin kuluttua ollaan jo mummilan kahvipöydässä. Kerrottavaa olisi vaikka
kuinka paljon ja mummilla paljon kyseltävää, mutta nyt on kiire kotiin. - On kerrottava vain pikaisesti tärkeimmät asiat, koska toinen mummi ja lapset odottavat kotona ja sinne on vielä yli tunnin
ajomatka. Kahvipöydästä noustaan ja kannetaan matkatavarat pihalla olevaan ‘punaiseen kuplaan’, hyvästellään pihalle seuranneet mummi ja ukki ... ja lähdetään liikenteeseen.
Paljon on Jarkolla ja Raunillakin juteltavaa kohti Hämeenlinnaa porhallettaessa, aiheet arvatenkin
kurssin antiin ja tuleviin tehtäviin liittyvää. Muutama swahilinkielen hauskuuskin muistuu välillä
mieleen.
- No nyt osataan hiukkasen swahilinkielen alkeita. Kai siitä jotain hyötyä on ... ja kai sitä opitaan
siellä sitten pikkuhiljaa lisää. Aika erikoinen kieli ... noin ... rakenteeltaan ...ja joitakin aika hauskoja sanoja ... niinkuin se ... tavara ... yksikössä ‘kitu’ ja monikossa ‘vitu’. tuumailee Jarkko
- Niin, ja pippuri on ‘ pili-pili ‘ ja sitten se punainen, tulinen pippuri on ‘ pili-pili ho-ho ‘. muistelee
Rauni - - ja kana on ‘kuku’.
- Ja, kun kana jää auton alle, siitä tulee ‘msusi wa kuku’ eli kanamuhennos, jatkaa Jarkko naurahtaen.
- Hei mikäs sulla olikaan se hieno sana... ja lause, mistä Aleksi erityisesti tykkäs’ ?
- Jaa ... sä tarkoitat varmaan sitä ‘tengenesa’-verbiä ... ja sitten ...‘Nina tengenesa motokaa na
trakta’ ( minä korjaan autoja ja traktoreita ) .... moottoripyörä on ‘piki-piki’ ja polkupyörä on ‘baisikeli’. - - Jaa-a, muutaman viikon päästä me siellä palmujen ja eucalyptuspuiden siimeksessä niitä
korjaillaan.
- Ja Aleksi tykkäs’ kovasti niistä sinun piirtelemistä teknisistä kuvakorteista.
- Niitähän oli ihan kiva piirrellä ajankuluks’ ja niistä teknisemmistä asioistahan Aleksilla ei kuvia
ollut yhtään. ... Ja sitten oli ihan kiva piirrellä niitä lisääkin, kun näki, miten hän niistä tykkäs’. - Taisinhan minä niitä piirustella ainakin parisenkymmentä korttia.
- No, nyt ollaan taas pari viikkoa lähempänä lähtöä. Se ilmastokin on siellä erilainen, lämmintä
ainakin riittää..
- Yks’ hupijuttuhan oli meidän puheessa sana ‘kuuma’, joka kävi Aleksin korvaan. Ensinhän se
kyseli, mitä se meillä tarkoittaa. Sitten häntä alkoi hymyilyttämään ja ... kehotti meitä sitten katsomaan swahili - englanti sanakirjasta, mitä se merkitsee swahilin kielessä. Sehän kirjoitetaan kyllä
yhdellä u:lla, ‘kuma’ , mutta lausutaan pitkänä uu:na ... ja sieltä löytyi ‘vagina’ ... kansanomaisemmin sanottuna ...
- Jätähän sanomatta. Sitä kuulee nykyisen nuorison puheessa jo ihan tarpeeksi.
- Niinhän se on ... sanotaan me sitä vaan mirriksi. Se on ihan kiva nimitys ... sellainen lämmin ja
pehmoinenhan se on ... ja .... onhan ...
- Annahan nyt mirrin olla rauhassa! Eik’s ole ihan kiva päästä taas kotiin ja omaan saunaan.
- Onhan se. ... ja sitten vesipetille nukkumaan ja ... soutelemaan.
- Ei ne Sidan petitkään mitään huonoja olleet. Ihan hyvähän niissäkin oli nukkua.
- Olihan ne muuten ihan hyvät, mutta kyllä se rako siinä keskellä vähän häiritsi.
- Ja tämä yö nukutaan vaihteeksi ihan kiltisti. Se on semmoinen aika taas.
Keskustelu jatkuu ja pian ollaan kotipihan parkkiruudussa. Lapset rientävät pihamaan poikki kilpaa
juosten vastaan ja hetkeä myöhemmin istutaan kotoisen ruokapöydän ääressä, missä höyryävät
mummin tekemät herkut, perunamuusi, karjalanpaisti ja piiraset. Loppuilta kuluu matkakokemuksia kertoillen, välillä saunassa käyden ... ja kerrottavaa riittää myöhään yöhön.
6.

Lähtö lähestyy

Seuraavan aamun kahvipöydässä keskustelu jatkuu ja aiheena on edelleenkin matkustaminen. Nyt
pohditaan ohjelmaa tästä lauantaiaamusta eteenpäin. Mummi ja Pike pitäisi viedä kotiin, sitten
olisi pakattava vielä kaikki jäljellä olevat tavarat ja vietävä ne mökille. Huoneisto on sitten siivotta70

va ja luovutettava Tiaisille, ... samoinkuin autokin. Lähtöpäiväänkin on posti tuonut jo tarkempaa
tietoa. Kahden viikon päästä maanantai-aamuna vihdoin alkaisi kauan valmisteltu matka.
Pienen neuvonpidon jälkeen on ohjelman alkupuoli selvä. - Huomis-aamuna Jarkko lähtee viemään
mummin ja Piken kotiin Sarkamäkeen ja he ottavat Marin jo mukaan. Raunin on jäätävä Mervin ja
Mikan kanssa kotiin, koska autoon ei sovi .. ja Mervillähän on vielä pari koulupäivääkin. Jarkko
palaa maanantaina kotiin, selviteltyään sitä ennen mistä ja milloin saa lainaksi kuorma-auton
muuttokuormaa varten..
Näin sitten suunnitelma toteutuukin. Jarkko saapuu reissultaan kotiin maanantai-iltana, kun lapset
jo nukkuvat. Rauni napsauttaa saunan lämpenemään ja laittelee sitten pöytään hieman iltapalaa.
Jarkko kertoo saavansa ”Veksiltä” auton lainaksi seuraavaksi viikonvaihteeksi. - Ja Rauni kertoo
pakkailleensa jo melkein kaikki tavarat valmiiksi.
- Sittenhän tässä ei ole muutamaan päivään juuri mitään tekemistä. - Saadaan ihan levätä ja nauttia kesästä. tuumaa Jarkko
- No nyt voidaan huomenna mennä yhdessä Mervin koululle lukukauden päättäjäisiin. Sinne on
kutsuttu lasten vanhemmatkin.
- Eik’s me voida ajella sitten loppuviikoksi mökille heti, kun kaikki romppeet on pakattu.
- Niin ... mitäs me täällä melkein tyhjässä kämpässä enää tehdään. Laitellaan vaan nuo astiat valmiiksi laatikoihin ... ja tuolla vaatekaapissakin on vielä vähän pakattavaa. Mehän voitais’ lähteä jo
huomenna iltapäivällä ... Mervin koululta tulon jälkeen.
- Huomenna pitää soitella ... heti aamusella ... Tiaisen Karille... kertoa meidän aikatauluista ... ja
kysyä, jos se vois’ tulla auttamaan kuorman teossa lauantaina. Noiden nojatuolien ja sohvan hilaaminen noita portaita alas ei ole ihan pikku juttu. Pöydäthän puretaan nopeasti osiksi. Se ei tuota
ongelmia. - Niin, ja sitten pitää soittaa vielä meidän lentolipuista, että toimittavat ne Varkauteen.
Sieltähän me sitten hypätään koneeseen.
- Soittaa! Hei mitäs me tehdään tälle puhelimelle?
- Hitto! Tämähän on suljettava ja selviteltävä myös. - Täytyy soittaa puhelinyhdistykseenkin ja ...
- Minkälainen auto sillä Veksillä on?
- Se on ihan tavallinen keskikokoinen kuorma-auto, melko uusi Ford. - Pitää ottaa pressu mukaan
siltä varalta, että tulee sade. Mä saan sen jo perjantai-iltana, kun ”Tunttu” tulee ajosta. - - Mutta ...
me lähdetään vasta sitten aamulla aikaseen ... että ollaan ennen puolta päivää täällä ... tehdään
kuorma ja lähdetään takaisin. - Jos ei illalla enää jakseta purkaa sitä kuormaa ... niin tehdään se
aamulla ja viedään sitten auto pois.
- Mutt’ eik’s se ole liian rankka homma ajaa samana päivänä edestakaisin? Siitähän tulee yli 700
kilometriä yhteensä. - Ethän sä jaksa!
- Kyllä mä jaksan. Ei se niin rankka homma ole. - Ja onhan meillä sitten taas aikaa levätä. - Pakkohan se on näin tehdä, kun ne tarttee sen auton taas maanantaina ajoon.
- Väsynythän sä olet varmaan nytkin. ... Mutta nyt kulta! Tuolla odottelee meitä lämmin sauna ...
ja sen jälkeen ... tuo makuukammari! Eikös jo lähdetä? ehdottaa Rauni veitikkamainen hymy kasvoillaan.
- Hieman ventti olohan tässä on, mutta kyllä se saunassa taas häipyy hetkessä. Ja ... olo vaan paraneee vielä lisää, kunhan päästään tuonne ... meidän Saimaalle. Jaa-a, eipä ehditä siitäkään ilosta
täällä nauttimaan enää ... - Hitto! - Onkos tää jo ... viimeinen yö?
- Saattaa olla ..., jollei suunnitelmat vielä muutu.
Suunnitelmat toteutuvat jokseenkin muutoksitta. Seuraavana iltana saunotaan jo mökillä Sarkamäessä. Loppuviikon päivät kuluvat kauniista kesäpäivistä nauttien ja pihalla lasten puuhailuja seuraten ja välillä mummilassa pyörähtäen. Lahnan kutukin sattuu juuri sopivaan ajankohtaan ja rantakaislikon katiskoista sekä illalla kaislikon reunaan lasketuista verkoista saadaan komeita lahnoja,
joita iltasella savustellaan, paistetaan nuotion loisteessa, tehdään suolakalaa ja pakastimeenkin
saadaan sopimaan muutama köriläs. Aurinko porottelee miltei pilvettömältä taivaalta ja lintujen
jatkuvaa livertelyä pihapuissa säestää ajoittaan hieman kauempana kukkuva käki. Sauna lämpenee
joka ilta ja lauteilla saadaan nauttia tuoreen vihdan pehmeästä ”hutkeesta” ja ihanasta tuoksusta.
Välillä pulahdetaan järven sopivan vilpoiseen veteen. - Suomen kesä on parhaimmillaan.
Aikaisin lauantai-aamuna on sitten lähdettävä illalla noudetulla kuormurilla kohti Hämeenlinnaa,
kuten oli suunniteltukin, ja puolilta päivin päästään muuttokuorman tekoon. - Kari ja Liisa Tiainen
tulevat avuksi, kuten oli ennakkoon sovittu. - Ainoa seikka mikä ei kuulunut suunnitelmiin on sade, joka alkaa juuri parahiksi kuormanteon alkuhetkillä. Mukaan otettu pressu onkin tarpeen ja
sillä peitellään kuormaa sitä mukaan kuin lava täyttyy
Tiaisten kanssa sovitaan, että he pääsevät asuntoon tiistaina, kun Jarkko ja Rauni ensin siivoavat
huoneistonsa. Silloin vaihdetaan myös ”kuplavolkkareita” niinkuin kaupoista on aikaisemmin sovittu.
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Hyvissä ajoin iltapäivällä pääsevät Jarkko Ja Rauni paluumatkalle. Kaupungin laidalla käväistään
huoltoaseman baarissa puraisemassa kinkkusämpylät ja hörppäämässä kupilliset kahvia. - Sade
jatkuu ja yltyy ajoittain rankaksi kuurosateeksi. Parisenkymmentä kilometriä ajettuaan Jarkko pysäyttää bussipysäkkilevikkeelle tarkistaakseen, että kaikki pressun reunat ovat pysyneet tiiviisti
suojaamassa kuormaa. Matkanteko jatkuu sateisessa säässä ongelmitta. Keskusteltavaa riittää niin
aikaisemmista kuin edessä olevistakin matkan valmisteluihin liittyvistä aiheista.
Kun sade ei hellitä vielä illalla perille päästäessäkään ja sekä Jarkko että Raunikin tuntevat itsensä
melko väsyneiksi, päätetään kuorman purkaminen jättää seuraavaksi aamuksi. - Niin pitkän reissun ja saunassa käynnin jälkeen uni tuleekin herkästi.
Aamu valkenee sumuisena, mutta kirkkaalle taivaalle kohoava aurinko kuivattelee sään pian taas
kesäisen herttaiseksi. Mummi ja ukkikin saapuvat kuormanpurkutalkoisiin. Osa huonekaluista saadaan sopimaan mökkiin, osa on varastoitava piharakennukseen.
- Tämä mökkihän alkaa tuntua ahtaalta ... ja tuota rompetta tuntuu olevan aivan liikaa! tuskailee
Jarkko.
- Ja ajattele kuinka paljon me ollaan lähetetty tavaraa jo Afrikkaan. ... Ja yhtä ja toista mä heitin
roskikseenkin, jatkaa Rauni. - Nuo kaksi matkalaukullista tuossa ovat mukaanotettavia vaatteita,
lakanoita ja pyyheliinoja ... ja sellaista mitä me tarvitaan siellä heti. Katsotaan ne ennen lähtöä vielä yhdessä ... ja pakataan paremmin. Jotain me tarvitaan mukaan ehkä vielä lisääkin. Tuo yksi iso
kassi tyhjennetään siihen tarkoitukseen myös.
- Kyllä sä olet näköjään ajatellut nämä asiat valmiiksi ihan perusteellisesti. - Nyt kun saadaan nämä viimeiset nyssykät tästä pihalta vielä sisälle ... niin me taitellaan ukin kanssa toi pressu nättiin
pakettiin ... niinkuin se olikin ... ja sitten mä pesaisen enimmät liat pois tosta autosta. Annetaan
se pois yhtä siistinä kuin saatiinkin. - Lähdetäänkö sitten yhdessä viemään tää Veksille ja Tuntulle.
- Lähdetään, mutta mummi pyysi meitä kohta sinne syömään. Käydään siellä ensin. ... Lapset viihtyvät kyllä sitten mummilassa Piken kanssa sen ajan.
- Tehdäänpä sitten nämä hommat äkkiä, niin päästään herkuttelemaan piirasilla.
Mummilassa aterioinnin jälkeen lähdetään sitten auton palautusreissulle, poiketaan reitin varrella
huoltoasemalle, täytetään polttoainetankki ja jatketaan sitten Veksin ja Tuntun luo kaupungin laidalle. Lyhyehkön tarinatuokion jälkeen Jarkko ja Rauni istahtavat omaan ”kuplaansa” ja lähtevät
ajelemaan takaisin mökilleen.
- Kylläpä tuntuu aluksi taas ihan oudolta tämä pieni kottero, kun sompaili pari päivää isompaa.
- Vieläkös sulla se reissu ... ja toi raskaiden mööpeleiden kantelu tuntuu mitenkään jäsenissä?
- No eipä juuri. Ehkä ihan vähän ... vai johtuisko se jostakin muusta? Nyt kun päästään taas saunaan ja nukkumaan ... niin eiköhän sitä olla taas ihan virkeitä lähtemään seuraavalle reissulle
huomenna.
- Ei kai me huomenna lähdetä kuin joskus iltapäivällä ... niin, että ollaan illalla siellä.
- Joo, lähdetään niin, että poiketaan Varkaudessa matkatoimistoon ja otetaan meidän lentotiketit,
nehän pitäis’ olla siellä valmiina. Mehän tullaan tänne takaisin sitten sillä Karin vanhalla rotiskolla.
Se taidetaan ajaa sitten tullessa suoraan tonne Jukan purkaamoon. - Hyvä, jos päästään sinnekään.
- Ja sittenkö meidän pitää pärjätä loppuviikko täällä ilman autoa?
- Eiköhän me pärjätä. ... On pakko. ... Ja mihinkäs me autoa tarvittais’?
- Pärjätään toki! Eihän me tarvita kaupastakaan mitään. Kalaa on jääkaappi ja pakastin täynnä ...
ja kaikkea muutakin. Ihan kiva vaan olla täällä maaseudun rauhassa.
- Onk’s meillä nyt kaikkea, mitä pitää ottaa vielä mukaan, vai vieläkö pitäis’ ostaa jotain.
- Pitäis’köhän meidän katsoa noi laukut vielä yhdessä läpi ... ja ostellaan sitten huomisella reissulla, jos jotain vielä puuttuu.
- Tehdäänkö se homma heti kohta, kun päästään mökille.
- Tehdään! ... Sillä aikaa, kun sauna lämpiää. - Hei yks’ tärkeä asia putkahti mieleen ... malarialääkkeet. Niitä piti ruveta ottamaan viikko ennen matkaa ... Ne on pieniä pillereitä.
- Niitä kai pitää ruveta sitten popsimaan ... huomisesta lähtien.
Seuraava, maanantai-iltapäivä koittaa ja Mäkisten punainen kupla lähtee taas matkaan. Ensimmäinen pysähdys on Varkauden matkatoimistossa, josta Jarkko saa nipun lentolippuja. Poiketaan sitten K-marketissa tekemässä puutelistan mukaiset ostokset ja kurvaillaan sitten valtatie 5:lle suuntana jälleen Hämeenlinna. - Rauni alkaa tutkia Jarkon matkatoimistosta saamia lentolippuja.
- Hei, tää Varkaus-Helsinki ... tää on aamupäivällä ... kello 10.15 Varkaudesta ... ja sitten on
Helsinki-Kööpenhamina ... kello 14.30... tää on Finnairin lento ... ja .... sitten ... Köpiksestä ... tää
DeS on kai Dar es Salaam ... tämä lähtee kello 18.15 ja mikähän tämä lentoyhtiö on EAA ?
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- Se on varmaankin East African Airways. Finnairilla on koulutettu sellaiselle lentäjiä ja huoltomekaanikkojakin. ”Vekkuhan” kertoi siitä joskus.
- Tässä Köpiksen ja Dar es Salaamin välissä on vielä ... CAI. Mitähän se tarkoittaa?
- Se vois’ olla vaikka Kairo. ... Jospa me tehdään välilasku Kairossa. Onhan se niin pitkä lento, että
jossakin pitää kai tankata välillä ... ja Keski-Afrikassa ei juuri tankkauspaikkoja taida olla.
- On se sitten aika pitkä lento. ... Ja yöllä. ... Onk’s tällainen afrikkalainen lentoyhtiö ihan luotettava?
- No ei niiden koneita ainakaan vielä pudonnut ole yhtään ... ja kyllähän nykyisin kaikilla on niin
hyvä kontrolli, että ei ole syytä pelätä.
- Huh-huh! Tulee siitä huima reissu!
- Tuleehan sille lennolle pituutta. Joskus seuraavana päivänä kai ollaan perillä .. puolen päivän aikaan ehkä..
Niin ajellaan ... välillä matkasta keskustellen valtatien liikennevirrassa määränpäätä kohti . Lahdessa poiketaan kahvilla ja Hämeenlinnaan saavutaan ilta-auringon ollessa vielä melko korkealla. Auto
ajetaan parkkiruutuunsa ja kiivetään portaat ylös asuntoon.
- Onpas avaran näköistä. Ihan kuin silloin, kun tänne tultiin. - Jaa, onhan tuo vesipeti sentään
tuolla makuukammarissa, juttelee Jarkko sisään tultuaan.
- Nyt tehdäänpä pienet iltapalat, kertoilee puolestaan Rauni. - Tässä kassissa mulla on vähän tarpeita. Nyt on naposteltava sitten tässä keittiön työpöydän ääressä seisten, kun kaikki mööpelit on
poissa. - Sitten kai me vielä saunotaan, ... mutta sitä ennen mä pesen jo tuon olohuoneen lattian ...
ja lastenhuoneenkin voisi vielä siivota valmiiksi ... niin ei jää aamuksi niin paljon. Aamulla sitten
viimeistellään makuuhuone ... kylppäri ja tää keittiö. - Pari pyyheliinaa mä jätin vielä tuonne saunan naulaan ... ja tuolla sängyssä on vielä lakanat ja peitto.
- Olisko sulla nyt mulle jotain puuhaa?
- Käyppäs sillä aikaa, kun mä laittelen iltapalaa... tuolla kellarissa ja lakaise roskat pois meidän
varastokomerosta ja pyyhi kylmäkomeron hyllyt tällä rätillä. Harjan ja rikkalapion löydät tuolta siivouskaapista.
- Ndio! ( kyllä ) vastaa Jarkko swahiliksi.
Iltapalan ja askareiden jälkeen Jarkko ja Rauni saunovat ja nukahtavat illan pimetessä makuukammarin vesipetille. Aamuvarhaisella verhottomista ikkunoista kirkkaasti sisään tunkevat auringonsäteet herättävät toisiinsa kietoutuneet nukkujat ja kumpaisenkin silmät alkavat raottua samanaikaisesti.
- No ... kullanmuru!
kuiskaa Jarkko, käden hivellessä Raunin pakaroita. - Taidettiin nukahtaa
illalla ihan huomaamatta.
- Sinä kyllä simahdit ihan heti ... ja ei kai se kauaa kestänyt minullakaan.
- Ja minä vielä saunan lauteilla ajattelin, että kun on ihan viimeinen yö tässä ihanassa petissä, niin
olisi pitänyt vielä viritellä sellainen ... ” ilta Saimaalla ”.
- Samoja ajatuksia oli minullakin jossakin vaiheessa, mutta .... niin siinä kuitenkin kävi.
- Mutta ... onhan tässä ollut juhlavia aamujakin ... ja eiköhän me ...
- Toi kirkas auringonpaiste kyllä tuntuu vähän ... häiritsevältä ... ja meillä on vielä tässä puuhaa
jäljellä niin, että .... - Juhlitaan vasta illalla mökillä.
- Mutta ...
- Ei! - Nyt noustaan reippaasti ylös. Kellohan on kohta jo 6 ... ja käydään suihkussa. Sitten keitetään aamukahvit ja napostellaan noi jäljellä olevat eväät. Siivoillaan ja kootaan loput romppeet ja
... Mihin aikaan ne Tiaiset tulee?
- Kymmenen paikkeilla ne tulevat katsomaan tilannetta.
Ja kun Tiaiset päristelevät vanhalla kuplallaan pihaan, on kaikki valmista. Tiaiset saapuvat asuntoon, ihastelevat puhdasta asuntoa ja saavat asunnon avaimet. Sitten täytellään autojen luovutustodistuksia ... ja vaihdetaan autojenkin avaimia. Mäkiset ottavat kassinsa ja lähtevät astelemaan
portaita pihamaalle ... Tiaiset astelevat perässä.
- Kuule Jarkko! kertoo Kari Tiainen autojen luo tultaessa.. Tuolla etukontissa on kanisterissa öljyä,
jota nyt viimeaikoina on pitänyt lisäillä aika usein. Mä lisäsin öljyä juuri vähän yli tikun ylämerkin.
Katso tuolla matkan varrella ... , kun olet ajanut yli 100 kilometriä ... niin varmuuden vuoksi ainakin. ... ja kaada lisää, jos alkaa olemaan lähellä alamerkkiä. - Ja tyhjäkäynnillä toi mylly sammuu
herkästi, että pidä valoihin pysähtyessä vähän kaasulla jalkaa. ... Ja tankissa on bensaa ... Se on
suunnilleen puolillaan.
- No eiköhän tässä pärjäillä. Tuo kupla ei kuluta öljyä sitten lainkaan. Öljynvaihtolappu on oven
pielessä. Vaihda öljyt 10 000 kilometrin välein. Mobilin Specialia siellä on nyt.
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Jarkko ja Rauni nostavat ”nyssykkänsä” autoon, hyvästelevät Tiaiset, jotka jäävät pihalle seuraamaan pahasti pärisevän ja sinistä savua jälkeensä jättävän kuplansa lähtöä pihapiiristä.
- On tämä hirveä rottelo! noituu Rauni. Kuinka ne on voinut pitää tällaista näin pitkään?
- No! Köyhyys ei ole ilo, vaikka se joskus naurattaa! - Sehän on vanha fraasi, mutta kyllä kai Tiaisillakin on hankinnat pantu jonkinlaiseen arvojärjestykseen ... ja onhan tämä kottero kuitenkin
hoitanut tehtävänsä tähän asti. ... Mutta kyllä tämä nyt ihan viimeisäään vetelee. Kestäisi nyt vain
nämä viimeiset kilometrit, ettei jäädä taipaleelle.
- Miksi sä tämän tempun keksit?
- No, kun mä tein kaupat tosta meidän kuplasta, niin ajattelin, että pitäähän meidän päästä täältä
vielä pois. - Ja nyt, jos ei olis’ tätä purkkia, niin meidän olisi mentävä busseilla. Ensin Lahteen ja
sitten toisella bussilla Varkauteen ja sieltä vielä päästävä Sarkamäkeen.
- Tässähän on sellainen metelikin, että pitää puhuakin ihan huutamalla... Ja tuolta lattiannurkastahan näkyy tienpinta. ... Siellähän on ihan iso reikä.
- Onhan tämä kori jo kymmeniä kertoja paikkailtu ja ... ihan loppuhan tämä on.
Ennen Lahden kaupunkivilinään tuloa Jarkko tarkastaa öljytilanteen ja litran verran on öljyä koneeseen lisättävä. Lahden ja Heinolan puolivälissä lähestyy takaa poliisiauto, ajaa rinnalle ja autosta
näytetään pysähtymismerkkiä ja ohjataan läheiselle levikkeelle.
- No Hitto! noituu Jarkko pysäyttaessään autoa poliisiauton taakse. - Tämä nyt vielä puuttui.
Löytyyhän tästä varmasti vikaa ja sakotettavaa, jos haluavat.
Poliisit nousevat autostaan ja tulevat Jarkon luo.
- Hyvää päivää! Saisinko ajopaperit? pyytää toinen poliiseista kohteliaasti.
- Kaikin mokomin, kas tässä! vastaa Jarkko. Tässä on rekisteriote ja runsas tunti sitten tehty luovutustodistus ja tässä ajokortti. Tämä kosla on elinkaarensa viimeisellä matkalla. Kestäisi vaan
vielä tuonne varkautelaiselle purkaamolle saakka..
Poliiseja alkaa naurattaa katsellessaan vuoroin rekisteriotetta, luovutustodistusta ja Jarkon ajokorttia vuoroin surkean näköistä autoa.
- No, jos asia on todella noin, niin jatkakaa matkaa. Katselimme tuossa hetken perässä ajellessa,
että tuo savutus alkaa olla jo vaaraksi muulle liikenteelle ... ja olisihan tässä varmasti yhtä ja toista
muutakin huomauttamisen aihetta.. puhelee poliisi hymyssä suin, ojentaa paperit takaisin Jarkolle
ja toivottaa vielä ” Hyvää loppumatkaa ”.
- Kiitos, ... ymärtäväisyydestä! vastaa Jarkko kohteliaasti nyökäten.
Jarkko saa auton uudelleen käyntiin ja niin pääsevät he jatkamaan matkaansa.
- Hitto! noituu Jarkko. - Jos ne olis’ olleet virkaintoisia, niin olis’han ne voineet lyödä kovatkin sakot ... ja riisuttaa kilvet pois ja määrätä ajokieltoon siihen paikkaan. Onneksi olivat kuitenkin ymmärtäväisiä. Niitähän ihan nauratti koko tilanne.
- Mitä muita vikoja tässä on kuin tuo savutus?
- En minä tiedä, mutta kyllähän tällaisesta rotiskosta vikoja löytyy, jos aletaan syynäämään. Jarrut
tuntuu ainakin puoltavan melkoisesti tuonne ojan puolelle ja käsijarrussa ei ole minkäänlaista pitoa . Körötellään nyt vaan varovasti ja toivotaan, ettei mikään paikka laukea. Kohta tullaan Heinolaan. Siellä on taas monet liikennevalot peräkkäin ja liikenne ruuhkautuu tähän aikaan. Tuon kaasupolkimen kanssa on osattava taktikoida, ettei motti sammu välillä. Tuolla akussakaan ei tunnu
olevan puhtia kovin moneen ylimääräiseen starttaukseen ja tuo latauksen merkkilamppukin tuikkii
oudosti.
Loppumatka sujuu kuitenkin ilman lisäongelmia ja niin saavutaan vihdoin määränpäähän, purkaamolle. Korjaamon Jukka tulee tervehtimään ... ja ihmettelemään.
- Tämäkö se on? kysyy Jukka
- Tämähän se!
vastaa Jarkko lyhyesti.
- No on se tosiaan kypsä Volkkari ... ja täähän on ihan niitä ensimmäisiä, kun siinä on tollainen
toi takalasikin.
- Onhan tämä jo parhaat päivänsä nähnyt kauan sitten.
- Mitäs mä lupasin maksaa tästä?
- Kyllä sä näkemättä lupasit viis’sataa .
- En mä kyllä olis’ voinut kuvitella, että se näin huono on. Mutta ... luvattu mikä luvattu . Tule
tonne koppiin, niin saat rahat.
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- Kuule Jukka! Ei näillä sun kavereillas olis’ aikaa heittää meitä Sarkamäkeen ... vaikka pientä
korvausta vastaan.
- Hei, mun pitäis’ käydä siellä lähellä katsomassa yhtä auton raatoa. Mä voisin lähteä kohta. Mä
vaan otan yhden puhelun ensin. Nostelkaa jo nyssykät tuohon siniseen farkkuun. Tule sitten
käymään tuolla kopissa.
Niin järjestyi matkan loppukin mukavasti. Sarkamäkeen ajeltaessa Jukka kuuli sitten lyhyesti millaiselle työmatkalle Jarkko ja Rauni ovat lähdössä.

7. Vihdoin matkalle

Muutama kaunis kesäpäivä on vierähtänyt luonnonrauhasta, lintujen liverryksestä, lasten kanssa
puuhailusta, uimisesta ja saunomisesta nauttien. Mökin ahtaudesta ei juuri ole ollut haittaa, koska
ilmat ovat olleet aurinkoisia. Iltaisin on herkuteltu saunanlämmityksen lomassa savustettujen tai
loisteella paistettujen lahnojen aromeista ... nuotion hehkussa kärventyneiden perunoiden kera ja
lasten lähdettyä nukkumaan Piken kanssa mummilaan, ovat Jarkko ja Rauni saaneet nauttia upeista
auringonlaskuista kahdestaan saunan kuistilla istuskellen, välillä saunan löylyssä piipahtaen ja järvessä pulahtaen ... ja oman lisänsä tunnelmaan on antanut vielä illan mittaan naukkailtu kylmä
”lahtelainen”. - Vihdoin koittaa lähtöpäivän aamu.
Edellisenä iltana on tarkastettu ja pakattu kaikki mukaan otettavat laukut valmiiksi. Aikainen herääminen on varmistettu herätyskellon virittämisellä soimaan kello 6. Jarkko herää kauniiseen kesiaamuun kuitenkin hieman ennen kellon soimista, vilkaisee herätyskelloa ja painaa sitten soitonestonappulaa ... käännähtää sitten Raunin puoleen ... kädellään vartaloa hivellen ja supisee ... ”
Rauni... kulta ... nyt on jo aamu ... ja pitäisi heraillä .” - Kestää hetkisen ennen kuin Rauni avaa
silmänsä ja tajuaa tilanteen .
- Hyvänen aika, ... joko nyt on aamu. ...Ai, kyllä mä nukuin sikeästi, hän sopertaa vielä puolinukuksissa. - Mikähän se noin hyvin nukutti?
- Mikähän mahtoikaan nukuttaa? naurahtaa Jarkko. - Mutta nyt ... ponkaistaanpa reippaasti ylös
ja käydään herättelemässä itsemme tuolla järvessä.
- Mitenkä sä heräsit? Soik’s toi kello?
- Ei se ihan ehtinyt. ... Jotenkin mä vaan aavistin ... tai kääntäessäni kylkeä tiukasti tossa sun vieressä havahduin, että jokohan alkaa olla kellon soitto lähellä, ... vilkaisin kelloa ... ja sehän oli
muutamaa minuuttia vailla. Kyllä mä ihan sikeästi nukuin siihen asti. - Mutta hei, nyt lähdetään
uimaan! ... ja se on viimeinen kerta pitkään aikaan! Sitten puetaan hynttyyt ylle ja lähdetään
mummilaan aamupalalle. Ei meillä enää tässä kovin pitkiä aikoja ole. Taksi tulee hakemaan puoliyhdeksältä ... ja sitten alkaa tosi pitkä retki.
- Vihdoinkin! ... Jännittääkö sua yhtään?
- No ... ei voi sanoa, että jännittää ... ehkä paremminkin on sellainen ... odottava tunne. Ollaanhan
me menossa ihan erilaisiin olosuhteisiin. Mutta nyt äkkiä järveen, ... Mä menen jo. Juokse perässä!
Mummin tarjoamat aamupalat herkkuineen on nautittu ja kellon lähestyessä puoli yhdeksää saavutaan takaisin omalle pihalle Mummin, Emppu-ukin, Piken ja Murre-koiran saattelemana. Lapsilla on
siistit matka-asut yllä samoin kuin vanhemmillakin. - Mummi on ollut koko aamun suruissaan, kun
ei saa nähdä lapsukaisia pitkään aikaan ... ja huolissaan, kuinka siellä kaukana pärjäillään. Lähtöhetken lähestyessä on mummin silmänurkissa jo kyyneleet ... eikä ne näytä olevan kaukana Pikelläkään. Jarkko ja Emppu juttelevat lentomatkojen turvallisuudesta. Tuntuu olevan Empullakin lentopelkoa, vaikka ei ole koskaan lentokoneella matkustanutkaan. Pike yrittää peitellä liikutustaan
juttelemalla Mikan ja Marin kanssa. Mervi rapsuttelee vakavailmeisenä tyytyväisen näköisen Murren
korvan takusia ... kuin hyvästiksi.
Ja taksi saapuu.
- No, sieltä se tulee. lausahtaa Jarkko. - Ja Vesahan on hankkinut uuden Mersun.
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Taksi kääntää pihalla ympäri ja Vesa, lähellä asuva autoilija, nousee autosta. ja tervehtii käden
nostolla.
- Terve, kaikille! - Vai on teillä pitkälle matkalle lähtö edessä . Ihan Afrikkaan astiko se oli?
- Niinhän se on, myöntelevät Jarkko ja Rauni ja alkavat nostella matkalaukkuja lähemmäksi autoa.
- Sitten vaan matkatavarat kyytiin ... Kyllä nuo mahtuvat kaikki tänne takakonttiin.
- Ja nyt vielä viimeiset kädenpuristukset ... halaukset ... ja lähtöitkut! neuvoo Jarkko - Eihän
tässä nyt pidä tihraamaan ruveta. Kyllähän me sieltä kirjoitellaan ja lähetellään valokuvia ja varmaan voidaan soittaakin.
Sitten hyvästellään omaiset halauksin ja kädenpuristuksin ... ja kömmitään autoon, Jarkko eteen ja
Rauni lasten kanssa takapenkille. - Saattojoukko jää pihalle kyynelsilmin huiskuttamaan hyvästiksi,
kun taksi katoaa näköpiiristä. Hetken on autossa hiljaista, mutta pian pikkutieltä valtatielle päästyä alkaa Jarkko jutella Vesalle.
- Tämähän ei taida olla kovin vanha ... tää sun Mersu.
- Onhan tämä ollut ajossa jo ... pari kuukautta. naurahtaa Vesa.
- On tää mersu kyllä mukavan tuntuinen peli. ... Kyllä passaa tällaisella ajella. Mekin yritettiin
hankkia Mersua sinne Afrikkaan, mutta tuntuu olevan tehtaalla niin pitkät jonot, ettei voida odottaa.
- Puoli vuotta piti minunkin tätä odotella ... ja nyt kai pitäisi odottaa vielä pitempään.
- Kyselin sitten muita dieseleitä, ... eihän niitä montaa vaihtoehtoa olekaan ... ja sitten päädyttiin
”Pösöön”, 504, sellainen 7 hengen farmari. Sen pitäisi näinä päivinä lähteä suoraan tehtaalta Tansaniaan.
- Eihän se ”Pösökään” huono ajokki ole. Onhan niitä joitakin maaseudulla taksissakin ja se Pösön
dieselihän on luja kone. Ovat ajaneet ainakin niillä vanhemmilla puolimiljoonaakin kilometriä ilman
remontteja. Hyviä öljyjä kun vaan käyttää, niin kyllä nykyiset moottorit ovat aika pitkäikäisiä.
- Mutta diesel-Pösö taitaa olla Afrikassa harvinaisuus, kun ei tehdas meinannut sitä ensin sinne
toimittaa. Kun sitten selvitettiin, että asiakas lähtee itse sinne korjaamon päälliköksi ja ottaa dieselistä itse vastuun, niin suostuivat. Sain sitten täkäläiseltä maahantuojalta korjaamokäsikirjatkin
mukaan. Filttereitä, hihnoja ja muita tarvikkeita oli otettava myös täältä mukaan.
Autoteknilliset jutut jatkuvat etupenkillä ... ja matka jatkuu läpi Varkauden ... ja edelleen viitostietä
Joroisten lentokentälle. Rauni juttelee koko ajan takapenkillä lasten kanssa, jotka tapansa mukaan
kyselevät kaikenlaista ... ja kuuntelee välillä ”toisella korvalla” etupenkkiläisten juttuja. Taksi pysähtyy lentoaseman ovelle, Jarkko maksaa kyydin ... ja perhe nousee autosta. ”Taksi-Vesa” nostelee
laukut ulos takakontista ja toivottelee koko perheelle hyvää matkaa.
- No, lapsukaiset! neuvoo Jarkko . Mennäänpä sitten tuone sisälle näiden laukkujen kanssa.. Minä otan nämä kaksi suurta ja äiti pärjää varmaan noiden pienempien kanssa.
- Helppohan näiden kanssa on pärjätä. Tämä pienempi otetaan sitten käsimatkatavarana koneeseen.
Tullaan odotushalliin, jossa istuu vasta muutamia ihmisiä. Lapset seuraavat hiljaisina mukana ja
katselevat hieman hämillään ympärilleen. Odotushallin lasiseinän takana näkyy laaja lentokenttä,
mutta ei ainuttakaan lentokonetta.
- Isä! Eihän täällä ole yhtään lentokonetta, havahtuu Mikakin.
- Ei ihan vielä, mutta kunhan odotellaan vähän aikaa ... niin kyllä se tulee. Mutta nyt pitää kantaa
nämä isommat laukut tuonne lähtöselvitykseen, ennen kuin bussi tuo lisää porukkaa. Menkää te
lapset äidin kanssa tuonne lasiseinän lähelle istumaan. Minä hoidan nämä laukut tuonne.
Jarkko kantelee laukut lähtöselvitykseen, esittää matkaliput. Keskustelee hetken virkailijan kanssa
ja saapuu sitten Raunin ja lasten viereen penkille ... ja kertoo.
- Meidän pitää ottaa nuo laukut vielä Helsingissä vastaan saapuvan matkatavaran joukosta ja
kannettava ulkomaan lentojen lähtöselvitykseen. Sieltä ne sitten menevät aivan perille asti. Näin
selvitti asian minulle tuo virkailija.
- Entäpäs jos käy samalla tavoin ... tai vielä pahemmin kuin Tukholmassa? vitsailee Rauni.
- Eihän ne nyt jatkuvasti töppäile. Ei ole mitään syytä pelätä .
- Isä milloin se lentokone tulee? utelee Mika
- Kyllä sen kohta pitäisi tulla. Bussikin tuli jo ... ja täällähän alkaa olla melkein tungosta. ... Katselkaahan nyt tuonne kentän laitaan, tuonne vasemmalle. Sieltä päin sen pitäisi laskeutua tuon tuulipussin asennosta päätellen.
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- Mikä on tuulipussi? kysyy Mika
- Näetkö tuossa kentän reunassa ... tuon pitkän tangon päässä liehuu tuulessa tuollainen haalistuneen punainen pitkä säkki. Siitä näkee, mistä päin tuulee. ... Ja lentokone laskeutuu aina vastatuuleen, jos on mahdollista. Ja nousukin tehdään vastatuuleen. Tämän rakennuksen yläosassa on
lennonjohtotorni, josta lentäjille annetaan laskeutumisohjeet, mille kiitoradalle ja mistä suunnasta,
annetaan tiedot tuulen suunnasta ja nopeudesta ... ja annetaan lupa laskeutumiseen, jos kiitoradalla ei ole muita koneita lähdössä tai tulossa. Ja lennonjohto on koneeseen yhteydessä koko lennon ajan. Jokaiselle koneelle määrätään jo ennen lähtöä oma lentokorkeus ja reitti niin, ettei voi
tapahtua yhteentörmäyksiä. - Tämä kone tulee nyt Kuopiosta. Ihan kohta sen pitäisi tulla. Katselkaahan nyt vaan tuonne taivaalle.
- Onko se tuolla ... tuo pieni piste? kysyy Mervi .
- Odota’s’ kun katson tarkemmin. .... Sieltähän se on tulossa .... pudottelee korkeutta ... ja nyt
se sytytti kirkkaat valot.
- Miks’ päivällä tarvii olla valot? ehättää heti kysymään Mika.
- Se on ihan turvallisuusjuttu. Lennonjohto ja muut kentällä ja läheisyydessä liikkuvat näkevät koneen paremmin ... ja varsinkin, jos on huonompi sää. ... No, ... nyt se on jo aivan tuossa lähellä
... vielä nopeutta ja korkeutta pois jarrulaipoilla ... sitten vielä sellainen loppuveto, että tullaan
pehmeästi kentän pintaan ... kas noin.. Oli ihan hyvä lasku. - Ja sehän on lyhyt DC-9. Minä arvelin sen olevan se pienempi ”propelikone”, mutta sehän on ihan kunnon ”suihkari”. - Nyt se jarruttelee vauhdin pois ja kääntyy takaisin päin. Se tulee kohta tuota rullaustietä tähän lentoaseman
eteen. Tuossa jo on nuo kaverit ja portaat odottelemassa.
Ja samassa kuuluu lentoaseman kaiuttimista kuulutus : ” Finnairin vuoro AY 323 Kuopiosta on laskeutunut”
Rauni ja lapset seuraavat hiljaisina kentän tapahtumia. Kone rullaa aseman eteen , ovi avautuu ja
portaat työnnetään ovelle. Muutama matkustaja tulee portaita alas.
- Nyt meidän on mentävä tuonne portille, mistä mennään koneeseen. Noiden muiden ihmisten
joukkoon. - Kohta tulee kuulutus.
Hetkisen kuluttua se tuleekin. ” Lähtö Finnairin vuorolla AY 323 Helsinkiin. - Matkustajia pyydetään siirtymään koneeseen ”
Niin mennään muun joukon mukana lähtöselvityksen vieressä olevalle ovelle, jossa virkailijaneitonen irrottaa jokaisesta lippuvihkosta yhden lipukkeen .... ja sitten kävellään kentällä seisovaan
koneeseen. Herttaisesti hymyilevä lentoemäntä toivottaa koneen ovella tulijat tervetulleiksi.
- Jäädään me tähän ihan eteen, kun tässä on vielä tilaa. opastaa Jarkko. Menkää te tytöt tuohon,
noihin kolmeen penkkiin. Me mennään Mikan kanssa tähän teidän taakse. Tässä edessä näkee
noista ikkunoista hyvin, kun ei ole siipi tiellä. ... ja tuolla takana on tupakankäryä, kun siellä saa
polttaa. ... Sitten remelit kiinni!
Kone täyttyy, ovi suljetaan ja portaat koneen viereltä vedetään pois. Koneen takaosasta alkaa kuulua voimistuva moottoreiden suhina ja kone lähtee hitaasti liikkeelle.
” Bim! - Hyvät matkustajamme, tervetuloa Finnairin vuorolle 323 Helsinkiin. Lentoaikamme Helsinkiin on noin 35 minuuttia. Olkaa hyvä ja kiinnittäkää istuinvyönne ja sammuttakaa savukkeet. Mina damer och herrar ...” ( ja sama ruotsiksi ja vielä englanniksikin). - Sitten seuraa turvallisuusohjeet, joita lentoemäntä ”demonstroi” happilaitteen käyttöä esitellen.
- No lapset! Nyt te olette ensimmäistä kertaa lentokoneessa. juttelee Rauni. Kohta ollaan tuolla
kiitoradan päässä ja sitten vauhti kiihtyy kovaksi ja noustaan ilmaan.
- Ja katselkaa ikkunasta ulos kohta tuon nousun aikana. Pian kaikki tuolla alapuolella näkyy ihan
pienenä. valistaa Jarkko.
Kone kääntyy kiitoradan päässä ympäri ... ja moottoreista kuuluu mahtava jylinä, kun kone ampaisee nousukiitoon. Lapset istuvat jännittynein ilmein penkeissään ... Mika yrittää katselle ikkunasta
ulos mutta nopesti kiihtyvä vauhti painaa päätä selkänojaan. Pyöristä kuuluva jyrinä ja kentän epätasaisuudesta johtuva tärinä vaimenevat ... koneen nokka kohoaa yläviistoon ... ollaan ilmassa.
Jostakin koneen lattian alta kuuluu joukko kolahduksia. Lapset tarraavat vanhempien käsistä kiinni.
- Älkää pelästykö! rauhoittelee Rauni. - Laskutelineet vain menivät sisään . ... Kyllä minäkin pelästyin tuosta äänestä ensimmäisellä kerralla.
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Lapset ihmettelevät hetken ikkunoista avautuvaa näkymää ja maassa yhä pienempinä näkyviä järviä, peltoja, taloja ja teitä. Pian kaikki häipyy valkoiseen sumuun.
- No lapset, nyt ollaan pilvessä . kertoo Jarkko
- Ja kohta paistaa taas aurinko, kun päästään
pilvien yläpuolelle. Kyllä se maakin vielä välillä vilahtelee noista pilvien raoista.
Nousukulma loivenee ja moottoreiden suhina hiljenee. Aurinko paistaa, sininen taivas näkyy yläpuolella pilvettömänä ja pilvet alapuolella kuin suuret pumpulitukot. Pilvien välistä pilkahtelee vihertävää maata ja sinisää järviä. ... Ollaan pilvien yläpuolella. Lapset katselevat ihmeissään, sanattomina ikkunoista avautuvaa näkymää.
- No, miksi lapset ovat ihan hiljaisia? Miltäs teistä nyt tuntuu? alkaa Rauni udella.
Vastausta ei hetkeen tule, kunnes Merja vihdoin lausahtaa: ” Onhan tää ihan hienoa!” hetken hiljaisuus, ja Merja jatkaa : ” Mutta miten tämmöinen iso lentokone oikein pysyy ilmassa?
- Sen asian saa isä selvittää, ... se menee taas tekniikan puolelle.
- Se olisi pitkä juttu, aloittaa Jarkko ... Mutta, tuo siipi tuossa takana tätä kannattelee. Ja sen
kantovoima perustuu tähän nopeuteen ja ilman virtaamiseen siiven ala- ja yläpinnalla. Kyllä siitä
voisi kertoa pitkänkin jutun, mutta te ette sitä kaikkea varmaankaan aivan ymmärtäisi.
- Miksi pitää lentää näin korkealla? jatkaa Merja.
- Se on taas ... oikeastaan … se on turvallisuuden ja myös taloudellisuuden vuoksi. Täällä pilvien
yläpuolella on aina hyvä näkyvyys joka suuntaan ja sitten täällä korkealla on edullisempaa lentää,
kun ilma on harvempaa. ... Hei, tuo ”fasten seatbelts-valo” syttyi. Jokos me tullaan Helsinkiin. ....
Onhan teillä vyöt kiinni.
” Bim ” kuuluu kaiuttimista. ” Lähestymme Helsinkiä, jonne laskeudumme noin 20 minuutin kuluttua. Joudumme pudottamaan korkeutta ja saattaa esiintyä ilmakuoppia, joten on syytä pitää istuinvyöt kiinni ” kertoo lentokapteeni ja saman vielä ruotsiksi ja englanniksi.
- Mitä ne ilmakuopat ovat? tulee kysymys välittömästi Merjalta.
- No nyt tuolla pilvien korkeudella ja niiden alapuolella on nousevia ja laskevia ilmavirtauksia ... eli
... yhdessä paikassa ilma virtaa ylöspäin ja toisessa paikassa taas alaspäin ... ja se saattaa ravistella vähän tätä lentokonettakin. Älkää pelätkö, jos tämä kone kohta vähän vapisee. ... Tässä on nyt
yksi syy siihen, että lennetään korkealla, missä ilmakuoppia ei ole.
Moottorien suhinaa ei kuulu lainkaan, kun kone laskeutuu alemmaksi loivassa liukulennossa. Saavutaan hajanaiseen pilvikerrokseen. Lapset yrittävät kurkottaa päitään lähemmäksi ikkunaa nähdäkseen pivien välistä alapuolella vilahtelevaa maata. Pian ollaan jo pilvien alapuolella ja yht’äkki’
kone vavahtelee melko voimakkaasti.
- No nämä ovat nyt niitä ilmakuoppia, lapset! kertoo Jarkko välittömästi. - Kurkkikaapa nyt ikkunoista sen minkä näette. Tuolla alapuolella näette jo paljon taloja ja teitä ... ja ... autotkin erottuvat jo.
Kone kallistuu ja kaartaa jyrkästi vasemmalle ... sitten aletaan laskeutua yhä lähemmäksi maata ...
Tullaan jo lähelle puiden latvoja ... Sitten näkyy vain peltoa, heinikkoa ... jo aivan lähellä ... ja
tullaan kiitoradalle. Pyörät koskettavat maata ja kone värisee hieman. - Sitten kuuluu voimakasta
moottorien ääntä ja vauhti hidastuu huomattavasti. Lapset ovat istuneet hetken aivan sanattomina
ja seuraavat ikkunoista näkyvää lentokenttää ja sen laidalla näkyviä lentokoneita ja suuria rakennuksia.
- Isä, miksi noi moottorit hurisi hirveästi äsken, kun laskeuduttiin? kyselee Mervi
- Oletpas sinä tarkka, kun huomasit. Niillä moottoreilla jarrutetaan tätä konetta heti, kun ollaan
kiitoradan pinnassa kiinni. Suihkumoottorien takapäässä on sellaiset läpät, joilla moottorista tuleva puhallus saadaan käännetyksi eteenpäin ... jarruttamaan koneen vauhtia.
” Bim! Arvoisat matkustajat, pyydämme teitä istumaan paikoillanne ja istuinvyöt kiinnitettyinä
kunnes FASTEN SEATBELTS- valo on sammunut ” kuuluu taas kaiuttimista
Kone rullaa kiitoradalta pois ja pysähtyy johtoauton osoittamaan kohtaan lentoasemarakennuksen
edustalla. Hetken kuluttua matkustajat pääsevät asemarakennukseen ja rientävät vastaanottamaan
matkatavaroitaan ... Jarkko, Rauni ja lapset kävelevät joukon loppupäässä verkkaisesti, koska heillä ei ole kiire. Lapset katselevat ympärilleen ihmeissään ja kyselevät milloin mitäkin.
Rauni jää lasten kanssa odottelemaan sivummalle, kun Jarkko menee noukkimaan saapuvien matkatavaroiden joukosta omat laukut ... ja nostelle ne avukseen ottamiinsa kärryihin..
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- Nyt meidän pitäisi mennä tuolta noita liukuportaita ylös. neuvoo Jarkko
... Siellä on ulkomaan lentojen lähtöselvitys.
- Isä, katso neekeri! huutaa Mika samassa kovalla äänellä - Tuolla! ja osoittaa sormella.
- Shhh! Hiljaa! Ei sellaista saa huutaa! toruu Jarkko. - Kulkaapa nyt lapset! hän jatkaa . Nuo
afrikkalaiset eivät pidä sanasta neekeri. Se on niiden mielestä haukkumanimi. Ja vaikka näkisitte
kuinka erikoisen näköisen ihmisen, niin älkää osoitelko heitä sormella ... älkääkä katselko heitä
ihmeissänne. Nyt te näette pian hyvinkin erilaisia ihmisiä ja huomenna, kun olemme perillä, siellä
ovat melkein kaikki ihmiset tuollaisia tummaihoisia ja he voivat katsella ihmeissään meitä valkonaamoja. ... No, nyt tästä näitä liukuportaita ylös.
Ulkomaan lentojen lähtöselvityksessä on tungosta ja kaikilla tiskeillä on pitkähköt jonot. Rauni ja
lapset menevät hallin laidalla oleville penkeille odottelemaan Jarkon alkaessa jonottaa lähtöselvitykseen. Lapsilla riittää ihmettelemistä ja kyseltävää. Lisää ihmisiä tulee kaiken aikaa halliin ja kaikilla näyttää olevan kiire jonnekin. - Jarkko on saanut matkatavarat matkaan ja saapuu Raunin ja
lasten luo nippu lipukkeita kädessään.
- No nyt ovat sitten matkalaukut jo menossa. Niitä ei nähdä ennen kuin perille päästyämme ... ja
tähän yhteen lippuvihkoon on kiinnitetty matkatavaralipukkeet, joissa on tarpeelliset tiedot ....
jos tulisi jotakin hässäkkää. ... Nyt meillä on tässä aikaa .... Kello on tulossa 12 ja meidän kone
lähtee 14.30 ... eli pari tuntia olisi vielä odoteltava. Nyt kai lähdemme tuosta passintarkastuksen
läpi tuonne odotushallin puolelle.
- Pitäisikö meidän käydä haukkaamassa jotakin ... vaikka kahvilla ennen koneen lähtöä. kysyy
Rauni. - Lapsilla taitaa olla jo nälkä.
- Kyllä kai . .... Tuollahan on ravintola ja baareja ... tuolla lähtevien hallissa. Koneessa me saadaan
varmaankin jonkinlainen lounas, mutta napostellaan nyt jotain pientä, että jaksetaan siihen asti.
Lähdetäänpä nyt tuonne katsomaan.
Niin kävellään sitten passintarkastukseen ja mennään turvatarkastusportin kautta ja tullaan odotushalliin. Suuren lasiseinän läpi näkyy lentokentällä paljon lentokoneita ja niiden takana kiitoradalla on juuri yksi kone nousussa. Lapset seuraavat kentän tapahtumia sanattomina, kunnes Mika
huomaa yläpuolellaan hallin katossa roikkuvan vanhan lentokoneen,
- Isä, mikä lentokone tuo ... tuossa katossa on? hän kysyy.
- Se on vanha ... historiallinen kone, ...se on ainakin 30 vuotta vanhempi kuin minä ... majuri Wäinö Bremerin vanha Junkers, jolla hän lensi maailman ympäri kauan sitten.... yli 40 vuotta sitten Kun katsotte sitä tarkkaan niin tuohon koneen aaltopeltisen rungon pintaan ja peräsimiin on kirjoiteltu mustin kirjaimin paikannimiä, kaupunkejä ja päivämääriä, missä päin maailmaa hän kierteli.
Jossakin siellä lukee Kap kaupunkikin, joka on ihan Afrikan eteläkärjessä ... paljon pitemmällä kuin
mihin me nyt mennään.
- Sehän on ihan ... avonainen. Eihän siinä ole ollenkaan kattoa.. ihmettelee Merja .
- Niin on. Ne ensimmäiset lentokoneet olivat tuollaisia avonaisia, vain pieni tuulilasi tuossa edessä ... ja lentäjillä oli lisäksi ajolasit ja nahkaiset myssyt suojanaan.
- Kyllä siinä pitää olla aikalailla rohkeutta lähteä tuollaisella pienellä koneella pitkille matkoille,
ympäri maailmaa. jatkaa Rauni.
- Sitähän suomalaisista on aina löytynyt ... ja halua tehdä erilaisia ennätyksiä ... ja sillähän on saatu kuuluisuuttakin. toteaa Jarkko. .... Ja hieman rohkeuttahan tähän meidänkin reissuun tarvitaan. ... Mutta istahdetaanko vähäksi aikaa tuohon penkille ja tuumaillaan, mitä tehdään.
- Jarkko, pitäis’köhän sinun nyt täällä vaihtaa kaikki Suomen markat dollareiksi? ... Tuossa on
rahavaihto paikka.
- Hitto! Sehän pitää tehdä. Hyvä, kun muistutit. - Istukaa te tuossa sen aikaa!
Jarkko käy vaihtamassa kaikki suuremmat setelinsä ... jättää markoiksi vaan muutaman kympin
kahvilla käyntiä varten ... ja palaa sitten Raunin ja lasten luo penkille.
- No, mitähän sitten vielä pitäisi? hän mutisee. .... Tuumaillaanpa nyt rauhassa.
Tuumailun tuloksena käydään sitten aluksi odotushallin laidalla olevassa kahviossa . Lapset juovat
lasilliset mehua ja syövät karjalanpiirakat, vanhemmat juovat vain kupilliset kahvia. Istahdetaan
taas hetkeksi hallin penkille ja katsellaan katosta riippuvaa suurta taulua, jossa on lähtevien lentojen lähtöajat ja porttien numerot... ja nähdään että kymmenen lähtöä on taululla ennen Kööpenhaminan lentoa., AY 503 Copenhagen klo 14,30 Gate A 3. - Kaiuttimista tulevat lentokenttäkuulutukset antavat vähän väliä ohjeita lähtevistä lennoista ja lähtöporteista. - Sitten kierrellään hallin
tax-free kaupassa ja katsellaan muiden pikku myymälöiden tuotevalikoimia. Yleisöpuhelimesta
soitetaan Käpylän mummilaan, Jarkon vanhemmille. Jarkko kertoo ensin äidilleen , että nyt ollaan
lähdössä ... ja kaikki on hyvin, lupailee lähetellä kirjeitä ja valokuvia, kunhan ollaan kotiuduttu
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perille, ... haastelee sitten hetken isänsä kanssa ... ja sitten on Raunin ja lastenkin vuoro rupatella
muutama sana mummin kanssa. ”Ikävä tuntuu olevan heilläkin, kun ei ole joudettu käymään. ”
toteaa Rauni. - Kellon lähestyessä 2:ta kävellään verkalleen kohti pitkän käytävän päässä olevaa
lähtöporttia. Maria on alkanut pitkä kävely jo väsyttää ja Jarkko työntää häntä rattaissa, jotka hän
on napannut käyttöön käytävän varrelta. Saavutaan portille A 3, istahdetaan penkille odottelemaan
lähtöhetkeä ja katselemaan kentän tapahtumia.
- Nyt olisi ennen koneeseen pääsyä hyvää aikaa käydä vielä tuossa vessassa, niin ei tarvitse sitten
koneessa käydä! hoksaa Rauni ... ja niin sekin homma hoidetaan.
Portin tuntumassa oleva nurkkaus täyttyy vähitellen matkaan lähtijöistä ... ja heidän joukkoonsa
saapuu tuttujakin, ensin Karjalaiset ja hetkeä myöhemmin Teräväiset, jotka Mäkisen perheen
huomattuaan tulevat heitä tervehtimään.
Hetkinen ehditään jutella matkaanlähdön tunnelmista, kun kaksi virkailijaneitosta saapuu portille,
... järjestelevät ensin omia papereitaan ja toinen heistä soittaa puhelimella jonnekin. Sitten hän
silmäilee lähtevää joukkoa ja ilmoittaa: ” Ne matkustajat, joilla on pieniä lapsia, pääsevät ensin
koneeseen ”.
- No lapset! Nyt lähdetään! opastaa Jarkko ja ottaa taskustaan esiin lippuvihkonipun.
- Menkäähän Merja ja Mika tuossa isän perässä, minä tulen Marin kanssa tässä jäljessä!
Rauni .. ja ottaa Maria kädestä kiinni .

neuvoo

Virkailija ottaa portilla Jarkolta lipukkeet ja neuvoo jatkamaan käytävää myöten suoraan koneeseen. Lyhyehkön, hieman alaspäin viettävän käytävän päässä, lentokoneen oviaukossa odottava
herttaisesti hymyilevä lentoemäntä toivottaa matkustajat tervetulleiksi ja hieman peremmällä oleva
toinen lentoemäntä neuvoo Mäkisen perhettä asettumaan etummaisiin penkkeihin ja laittamaan
käsimatkatavarana olevan laukun istuimen alle, lattialle.
- No! Tämähän on jo tuttua. Eiköhän istahdeta samalla tavalla kuin aamullakin. ehdottaa Jarkko
... ja niin myös tehdään.
Välittömästi alkaa matkustajia tulvia sisään käytävän täydeltä ja matkustamo alkaa täyttyä. Karjalaiset löytävät paikkansa myös etupenkistä, käytävän vastakkaiselta puolelta. Teräväiset menevät
hieman peremmälle.
- Nyt lapset! juttelee Rauni
- Tämä alkaa olla teille jo ihan tuttua. Tämä on ihan samanlainen
kone, kuin se millä tultiin aamulla ... ja kohta me taas noustaan tuonne ilmaan ... ja pilvien yläpuolelle. Ikkunoista näette nyt kentällä paljon lentokoneita ja suuria rakennuksia ... ja kohta me
taas rullataan tuonne kiitoradalle.
- Tämä lentomatka on vähän pitempi, kuin aamulla. jatkaa Jarkko. - Kestää kai pari tuntia. Ja
varmaankin heti ilmaan noustuamme saadaan syödä jonkinlainen lounas. Se on taas teille lapsille
uusi kokemus. Äiti on harjoitellut sitä jo meidän Ruotsin reissulla.
Pian kaikki matkustajat ovat asettuneet paikoilleen. Koneen ovi suljetaan ja kone alkaa liikkua
aluksi jonkin matkaa takaperin, sitten eteenpäin rullaten, ja samassa kuuluu koneen kaiuttimista
jo aamulla kuultu ääni ” Bim ! - Arvoisat matkustajamme, lentokapteeni Roininen miehistöineen
toivottaa teidät tervetulleeksi Finnairin vuorolle AY 503 Kööpenhaminaan. Arvioitu lentoaikamme
on 2 tuntia 10 minuuttia. Matkan aikana tarjoamme teille lounaan. ... Mina damer och herrar - -.”
ja samat tiedot ruotsiksi ja englanniksi ... sen jälkeen turvallisuusohjeet demonstraatioineen ja niin
ollaankin jo kiitoradan päässä valmiina nousuun. - Moottoreiden jymistessä noustaan taas melko
jyrkässä kulmassa kohti sinistä taivasta palleroisten puotapilvien lomaan ja kohotaan koneen nousukulman hieman loivetessa edelleen niiden yläpuolelle ... ja nyt melkoisesti korkeammalle kuin
aamuisella lennolla.
Nousukulman loivetessa alkaa koneessa myös lounastarjoilu. Lentoemännät ojentelevat tarjoilukärryistään jokaiselle matkustajalle lounastarjottimet. Jarkko ja Rauni auttavat ja neuvovat lapsia
pakkausten avaamisessa ... ja kertovat mitä ohuisiin pieniin pusseihin on pakattu. - Kun makoisa
ateria, kana, perunamuusi ja keitetyt kasvikset on naposteltu, kaatelevat lentoemännät matkustajien kuppeihin kahvia tai teetä, lapset saavat mehupurkit imupilleineen. Uusista ja erikoisista olosuhteista huolimatta sujuu ruokailu lapsilta ilman vahinkoja.
”Bim!” kuuluu jälleen kaiuttimista. ” Arvoisat matkustajamme! Lennämme juuri Ruotsin rannikon
yläpuolella Tukholman kohdalla. Lentokorkeutemme on tällä hetkellä 6500 metriä. Sää Kööpenhaminassa on pilvipoutainen ja tuulinen. Lämpötila on 22 astetta. - - Mina damer och herrar --- ” ja
samat taas vierailla kielillä.
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- Hei Rauni! Tämä on nyt juuri sitä palvelua, josta Finnairia kehutaan. juttelee Jarkko. - Tämä ystävällinen ja huomaavainen palvelu matkan alusta loppuun ja tällaiset informaatiot matkan aikana
ovat hyvää mainosta. - Pieniä, mutta tärkeitä pikku juttuja. Kyllä monella muulla lentoyhtiöllä olisi
vielä opittavaa. - Mulla on yks’ juttu näistä palvelun eroista vielä kertomatta, mutta mä säästelen
se tuolle seuraavalle pitkälle lennolle, koska se on aika pitkä juttu.
- Jarkko! Yks’ asia meiltä on tänään unohtunut. - Malarialääkkeet.
- Se asia on hoidettava nyt, kun tullaan ”Köpikseen”. Jotain ryypättävää siinä hommassa pitää olla,
kun ne on niin hiton pahanmakuisia, vaikka ne heittäis’ kuinka syvälle kurkkuun.
- Ei noi isommat lapset ole valitelleet mitään, mutta Mari ei osaa niitä niellä. Jotenkuten mä olen
saanut ne menemään jonkun ruokalusikallisen mukana.
- Minä en myöskään saa nielastua mitään pillereitä tosta kielen päältä, niikuin se useimmilta käy.
Ne on aina työnnettävä tuonne kurkkuun asti.
Alkumatkasta repaleiselta näyttänyt pilvimatto koneen alapuolella alkaa olla tiiviimpää, eikä maata
eikä mertakaan erotu sen lävitse. Matka jatkuu välillä lasten moninaisiin kysymyksiin vastaillen,
välillä taas jutellen käytävän vastakkaisella puolella istuvien Matti ja Leena Karjalaisen kanssa. Näin
aika kuluu ja kone laskeutuu Kööpenhaminaan. Rullattuaan johtoauton perässä kiitoradalta kone
pysähtyy melko kauaksi terminaalirakennuksesta. Hetkisen kuluttua koneen vierelle saapuu kaksi
suurikokoista bussia, joihin matkustajat siirtyvät lentoemäntien opastamina ja taas lapsiperheet
ensin. Jarkko ja Rauni kiittävät oviaukossa olevia lentoemäntiä, jotka omasta puolestaan toivottavat hyvää matkaa.
Bussi vie matkustajat terminaalirakennuksen ovelle, josta matka jatkuu jalkaisin pitkältä näyttävään käytävään.
- Nyt astellaan tuohon rullaavalle matolle niin ei tarvitse kävellä, opastaa Jarkko Ja tuolla käytävän päässä on transit-halli, jossa meidän pitää taas odotella seuraavaa konetta. - Niin, täällä on
kello nyt 16 ... ja meidän seuraava kone lähtee 18.15 ... pari tuntia on siihen aikaa.
- Isä! Mitä tarkoittaa transit-halli. kysyy Mervi, kun astutaan rullamatolle
- Se on transit-matkustajille tarkoitettu halli ...ja transit-matkustajia ovat sellaiset, jotka jatkavat
täältä edelleen johonkin toiseen maahan ... niinkuin nyt mekin. Ne jotka jäävät nyt Tanskaan, menevät passintarkastukseen ja tulliin ja sitten ulos.
Teräväiset ja Karjalaisetkin tupsahtavat matolle viereen taaempaa matkustajajoukosta.
- No nythän meillä alkaa olla melkein koko joukkue koossa . lausahtaa Pentti Teräväinen
- Bergströmmien pitäisi vielä tulla joukkoon, jatkaa Marjatta ... - ja sitten kai tulee vielä joku
islantilainen vai olikohan norjalainen perhe . Kertoivat UM:stä, kun soitin. Ja Dar es Salaamissa
ovat huomenna bussilla meitä vastassa.
- Meillä on näköjään pari tuntia aikaa koneen lähtöön. toteaa Karjalaisen Matti. - Ehtii tekemään
vielä ostoksia.Täällähän tax-free kauppa on paljon suurempi kuin Helsingissä ... ja on paljon
enemmän kaikenlaista tavaraa.. Tuossa koneessa istuessa äsken tuli mieleen, että lyhytaaltoradio
jäi muuttotavaroista pois. Siellähän voi kuulla Suomen lyhytaaltolähetyksiä.
- Jarkko, onk’s se meidän radio nyt sellainen? kysyy Rauni
- On ... tai ainakin niin se myyjä vakuutti. Siinä on lyhyet aallot jaettu kolmeen osaan ja sitten on
sellainen hyvin tarkka hienosäätö.
- Minkä merkkinen? kysyy Matti
- Panasonic.
- No on se ainakin laatumerkki.
- Mutta ne lähetysten aaltopituudet ja lähetysajat ... niistä en ottanut selvää.
- Ne saatte kyllä sitten minulta . kertoo Pentti Teräväinen
Näin ollaan tultukin jo huomaamatta käytävän päähän ... ja joukko astelee suureen halliin.
- Katsotaanpas nyt heti tuosta valotaululta, miltä portilta me parin tunnin päästä lähdemme. ehdottaa Pentti Teräväinen. - Tämä Kastrupin terminaali on jotenkin niin sokkeloinen, että täällä voi
eksyä.. ... Noita pitkiä käytäviä lähtee niin moneen suuntaan. ... Tuolla melkein viimeisenähän se
taitaa olla. EAA 211 klo 18.30 Dar es Salaam ... ja portti on E 11. Se on kai käytävä E:n perillä.... Ja tuo lähtöaikahan on muutettu 15 minuuttia myöhäisemmäksi. ... No siellä sitten tavataan.
Niin joukko hajaantuu. Jarkko ja Rauni katsovat toisiaan. ” Malarialääkkeet.” sanoo Rauni hiljaa.
... tähyilevät sitten hetken ympärilleen. ” Tuolla on baari. ” havaitsee Jarkko ... ja niin lähdetään
baarin suuntaan.
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- Nyt lapset! Täällä on niin paljon ihmisiä, että teidän pitää pysyä nyt aivan tässä meidän vierellä ja
pitää meitä kädestä kiinni ... että ette eksy. neuvoo Rauni. - Nyt meidän pitäisi taas ottaa ne malariapillerit ..ja tuosta baarista me ostetaan nyt vaan vähän jotain juotavaa, että saadaan ne pillerit
alas.
Rauni ja lapset istahtavat baarin pöydän ääreen. Jarkko menee ostelemaan juomia. ... ja niitä odotellessa Rauni kaivaa laukustaan pillerit. Jarkko saapuu ja tuo tarjottimella kaksi kupillista kahvia,
kolme pienehkö lasillista mehua ja pienet pullat jokaiselle.
- Tää satsi oli sitten vähän päälle 5 taalaa. ... Ei hirveän kallista. hän kertoo.
- Nyt lapset sitten ... tästä pillerit ja mehuhuikka perään! kehottaa Rauni ... kas näin!
Jarkko ottaa myös pillerinsä sormenpäiden väliin ... työntää syvälle kurkkuun ja hörppää hieman
kahvia päälle. ... ” Ja näin se käy ! ” - Merja ja Mika katsovat hieman toisiinsa. Nappaavat pillerit
sormiensa välissä suuhun ja kulauttavat nopeasti mehua perään. ... ja toteavat iloisina miltei
yht’aikaa ” Sinne meni ”. - Sitten Marikin yrittää ensin rohkeasti ... mutta ... ennen kuin saa hörpätyksi mehua sylkäisee pillerin kauas lattialle. ” Hyi ...pahaa ” hän sopertaa.. - Rauni antaa uuden
pillerin ja ... Mari yrittää uudelleen ... , mutta samalla tuloksella. - Kolmatta kertaa hän ei suostu
enää yrittämään, syö vain pullan ja juo mehun.
- On ne kyllä niin hiton pahan makuisia, ... jos alkaa maistelemaan! myöntelee Jarkko . Vieläkin
tuntuu tuolla kurkussa se maku, vaikka olen syönyt jo perään pullaa ja hörpännyt kahvia.
- Se pitäisi tehdä vaan niin nopeasti, että ei ehdi maistelemaan. jatkaa Rauni. ... Mutta jotenkinhan ne pitäisi tuolle tytölle saada menemään. ... Täytyy yrittää tuolla koneessa uudestaan, kun
syödään jotain, ... jos se menisi vaikka jonkun ruokapalan kanssa.
- Nyt meillä on vielä pari tuntia tässä aikaa koneen lähtöön. tuumii Jarkko. - istutaanko hetki vielä
tässä ja lähdetään sitten vähän katselemaan noita kauppoja.
- Eihän tässä mitään kiirettä nyt ole mihinkään. ... Hei, eikös tuolla tiskin ääressä ole ne Bergströmit ... Inga ja Lars ... ja tuollainen Mikan kokoinen poika.
- Hehän siellä ovat. ... Nyt lähtevät tulemaan tänne päin.
Inga huomaa ensiksi pöydässä istuvat Mäkiset ... ja niin he tulevat viereiseen pöytään ... laskevat
tarjottimensa pöydälle ja kääntyvät kättelemään Jarkko, Raunia ja lapsiakin.
- Terve vaan! Hauska tavata tuttuja. tervehtii Jarkko
- Terve, terve. vastaa Lars - Kyllä maailma on pieni, kun me ... tavaamme näin suuressa joukossa. Me jo tavattiin äsken Karjalaisen Matti ja Leena tuolla tax-free shopissa.
- Millä koneella te tulitte tänne? kysyy Rauni
- Me tulimme Stockholmin kautta. Olimme yhden päivän siellä ... Ingan syst ... siskon luona..
kertoo Lars hieman kankealla suomenkielellä.
- Ja teillä on tuommoinen meidän Mikan kokoinen poika. jatkaa Rauni. - Mikäs hänen nimi on.
- Tom, Tom ja Mikael on toinen nimi. vastaa Inga.
- Niin ... nämä meidän lapset ovat ... Mervi ... tässä, Mika ja tämä pienin on Mari.
- No kuinka teidän hommat ... ja kaikki on mennyt? kysäisee Lars.
- Kaikki on nyt OK ... , mutta kyllä näissä valmisteluissa on ollut paljon enemmän hommaa kuin
alussa luultiin. toteaa Jarkko.
- On ... on. myöntelee Lars ... ja Ingakin nyökyttelee päätään.
- Yksi ongelma on nyt vain , kun tuo Mari ei suostu syömään noita malarialääkkeitä ... kun ne on
niin pahanmakuisia.
Ingaa alkaa naurattaa ... ja Lars kertoo .
- Meillä oli ihan sama juttu, ... mutta sitten apteekissa ne kerto, että on yks’ toinen lääke, nestettä ... ja ihan hyvä maku, ... smultron ... se on mansikka suomeks’ .... ja meill on nyt sitä monta
pulloa. ... Näytä Inga sitä pulloa!
Inga ottaa pienen pullon laukustaan ... ja ojentaa sen Raunille. Rauni tutkii tarkkaan pullon tekstejä .
- Sveitsiläistä. Tämähän olisi pelastus! ihastuu Rauni. - Mutta mistä me nyt tätä saataisi.
Rauni antaa pullon takaisin Ingalle. Inga kiertää pullon korkin auki, ottaa pöydältä lusikan ja kaataa siihen lääkettä ... ojentaa sen varovasti Raunille. ” Anna tytölle ! ”
- No, Mari! Nyt maistetaan uutta lääkettä ... Tämä ei ole pahaa . kehottaa Rauni
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Mari katsoo äitiä ja miettii hetken ... mutta avaa sitten suunsa ... ja äiti työntää lusikallisen suuhun. ” Hyvää ... ihan mansikalle maistuu .” ilostuu Mari.
- Mutta mistä me tällaista nyt saadaan ... täällä? aprikoi Rauni. Ei kai tällä lentoasemalla ole apteekkia.
- Voisi ollakin, onhan täällä kaikenlaista. tuumaa Jarkko. - Se pitää lähteä tutkimaan. Annatko Inga
sen pullon minulle malliksi. Minä teen pienen kierroksen. Istukaa te tässä sen aikaa tarinoimassa.
Jarkko saa Ingalta pullon ... ja lähtee etsimään apteekkia. - Ja palaa hetkisen kuluttua takaisin iloisesti hymyillen.
- Tuostahan löytyi ”farmasia” aivan vähän matkan päästä ... ja tässä niitä nyt on ... kolme pulloa
... enempää ei ollut. ... ja tässä on tämä mallipullo takaisin. - Kiitos, tämä oli tosi hieno juttu .
- Oli todella ... hyvä, että tavattiin teidät tässä.
Hetkisen vielä Bergströmien kanssa tarinoituaan lähtevät Mäkiset katselemaan ympärillä olevia
kauppoja. Kellon lähestyessä 18:ta suunnataan askeleet käytävään E, jonka loppupäästä löytyy
portti E. Käytävän lasiseinän takana näkyy suuri, vihrein ja keltaisin juovin maalattu kone, jonka
kyljissä vihrein kirjaimin teksti EAST AFRICAN AIRWAYS. - Lapset alkavat olla hieman väsyneitä,
katselevat kentälle avautuvaa näkymää hieman mietteliään näköisänä, mutta kysymyksiä ei enää
satele niinkuin alkumatkassa.
- No, tuolla me sitten kohta lähdetään. lausahtaa Jarkko. Taitaa olla englantilaisen Lockheedin
vehkeitä ... Trident, koska siinä on yks’ moottori tuolla pyrstössäkin.
- Taitaa tulla jonkin verran tummaihoisia ihmisiäkin nyt koneeseen . aprikoi Rauni - Tuossa niitä
jo on muutama ja tuolta taitaa tulla lisää.
- Tuleehan sieltä valkonaamojakin ... niiden takana ... Karjalaiset ja Teräväiset ... ja tuolla heidän takanaan taitavat tulla Bergströmitkin ... eikös vain?
- Niin tulevat. ... Ai kun on kivaa, että on tuttua porukkaa. ... Olis’ se vähän orpoa lähteä tällaiselle reissulle ihan yksin.
- No, terve taas! Olettekos’ tekin lähdössä safarille? vitsailee Jarkko jo kuuloetäisyydelle saapuneille Karjalaisille ja Teräväisälle.
- No, sellaiselle pienelle tiikerinmetsästysreissullehan me tässä vain. tulee Pentiltä takaisin.
- Ja meinataan käydä myös katselemassa maisemia Kilimanjaron laelta. jatkaa Matti
- Jaa, me ollaan menossa rodunkehittäjiksi ... johonkin Tansanian ylätasangolle.
- Hah-hah! nauraa Pentti makeasti ja nauru tarttuu muihinkin. - Vai rodunkehittäjiksi, sehän onkin sattuva ammattinimike meille ... rodunkehittäjä.
Bergströmitkin saapuvat joukkoon juuri, kun nauru on makeimmillaan.
- Terve! Mitä te niin kovasti nauratte? ihmettelee Lars.
- No tuo Jarkko keksi tuossa juuri meille niin loistavan tittelin, ... rodunkehittäjä.,
olisi ruotsiksi?

… Mitähän se

Ja niin nauru maittaa Bergströmeillekin hetkeksi, kunnes keskustelut siirtyvät muihin aiheisiin.
Lähtöä odottavien matkustajien joukko kasvaa vähitellen ilmoitetun lähtöajan lähestyessä ja lähtijöitä näyttää olevan kasvon piirteistä, ihonväristä ja puheensorinasta tunnistettavista kielistä päätellen kaikista maanosista. Portin yläpuolella olevassa pienessä valotaulussa lähtöaika kuitenkin
muuttuu vielä 15 minuuttia myöhäisemmäksi, mikä kerrotaan myös eri kielillä kaiuttimista. - Aika
kuluu kuitenkin keskustelun merkeissä nopeasti. Kellon ollessa juuri 18.45 saapuu kaksi virkailijanaista portille ja niin alkaa siirtyminen koneeseen ... taas lapsiperheet ensin ja niitä onkin nyt
useita.
Koneen oviaukossa aivan eurooppalaisen näköiset lentoemännät tervehtivät englanniksi ja kertovat
että koneen taka-osa rivistä 20 taaksepäin on tupakoitsijoille. - Mäkiset sijoittuvat neljänteen
penkkiriviin kaikki vierekkäin ja muut suomalaisperheet seuraaville riveille. Yksi lentoemännistä
tuo Marille tyynyn pyllyn alle korokkeeksi. - Kun sisään tulevien matkustajien virta loppuu, jää koneeseen vielä melkoisesti vapaita paikkoja. Lentoemännät laskevat matkustajien määrää, katselevat välillä papereitaan, vilkuilevat oviaukkoon aivan kuin odotellen vielä lisää matkustajia. Vihdoin
koneen ovi suljetaan ja moottorit käynnistyvät. Kaiuttimista kuuluu taas tuttu ääni ”Bim” ja kerrotaan englanniksi turvaohjeet, joita lentoemännät happilaitteet kädessään demonstroivat. Kone alkaa hitaasti liikkua ja lähtee rullaamaan kohti kiitorataa. Osa matkustajista seuraa turvaohjeesitystä , osa katselee ikkunoista kentälle , jonka länsilaidalla aurinko on jo laskemassa. Turvaohjeiden loputtua kuuluu kaiuttimista uusi ”Bim” ja lentokapteenin englanninkielistä puhetta ”Ladies
and centlemen .... ”
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- Saitko sä Jarkko tuosta selvän? kysyy Rauni kuulutuksen loputtua.
- No sen verran, että meidät toivotettiin ensin tervetulleiksi lennolle EAA 211 Dar es Salaamiin ...
ja jos nyt oikein kuulin niin teemme välilaskun Kairoon polttoainetäydennystä varten ja lentoaika
sinne on noin viisi ja puoli tuntia. Ja ilmaan päästyämme meille tarjotaan illallinen.
Samoin ymmärsivät asian muutkin suomalaiset. Hetkisen kuluttua kone pysähtyy . Koneen oikean
puoleisista ikkunoista näkyy merkkivalojen reunustama kiitorata arviolta reilun sadan metrin päässä koneen vierellä ja etuoikealla näkyy sille laskeutumassa oleva kone. Ikkunoista seurataan saapuvan koneen laskeutumista. Koneen poistuttua kiitoradalta näkyy etuoikealla kiitoradalle rullaava
kone.
- Jaa, me ollaan näköjään jonossa. toteaa Jarkko. - Tuo kone oli kai tässä meidän edellä ja se
nousee ensin. Jokohan me ollaan vuorossa sitten ... vai onko tuossa edessä vielä joku kone?
Puheensorina koneessa on miltei kokonaan tauonnut. Kaikki seuraavat kiitoradalle menevää konetta ja sen lähtöä nousukiitoon. Koneen poistuttua näkökentästä lähdetään taas rullaamaan ja nyt
päästään vihdoin kiitoradalle ... kone kääntyy kiitoradan suuntaan ... moottoreiden jylinä voimistuu ... nopeus kasvaa ... niin noustaan taas kohti auringonlaskun sävyttämää sinitaivasta.
- Lähtö oli nyt 15 yli 7. kertoo Jarkko. - Eli kolme varttia myöhässä siitä ihan alkuperäisestä. ...
ja jos nyt lennetään Kairoon 5 ja puol’ tuntia, niin me ollaan siellä ... vähän vailla 1 yöllä ... ja
paikallinen aika on siitä tunnin edellä ... eli kello on siellä tulossa 2. ... Sieltä on varmaan vielä toinen mokoma perille.
- Nyt, kun saadaan kohta ruokaa, niin täytyy yrittää nukkua. Noi lapset on ihan puolinukuksissa jo
ja kyllä minullakin alkaa olla jo ventti olo.
- Ei ole kyllä ihme. Onhan tässä ollut sellainen ohjelma aamuvarhaisesta alkaen, että ihan ventti
olo on minullakin.
- Täällähän on aika paljon ... noita tyhjiä paikkoja. Saadaan niille lapset nukkumaan ihan makuuasentoon.
Koneen nousukulma loivenee ja moottorien ääni vaimenee. Lentoemännät tulevat tarjoiluvaunuillaan käytävälle ja aloittavat illallispakkauksien jakelun. Ruokailupöydät taitetaan eteen ja aloitetaan
pakkausten avaaminen ja tutkiskelu. - Ihan kotoista ruokaa näyttää olevan, pieni annos italiansalaattia, perunamuusia, lihapullia ja keitettyjä porkkanansuikaleita. Mineraalivettä saadaan juotavaksi ja jälkiruoaksi vielä suklaakeksit, vanhemmille kupilliset kahvia ja lapset saavat pienet mehupurkit. Maria ja Mikaa täytyy hieman auttaa pakkausten avaamisessa, muuten sujuu ruokailu lapsilta jo ongelmitta. - Onhan homma kertaalleen jo harjoiteltu.
Ruokailun loputtua lentoemännät keräävät pois ruokailuvälineet ja tyhjät pakkaukset ... ja jakelevat huopia niille matkustajille , jotka haluavat nukkua.. Jarkko ja Rauni laittelevat lapset nukkumaan hieman taempana oleville tyhjille penkeille ja muutkin lapsiperheet näyttävät olevan samoissa puuhissa.. Lasten nukahdettua Jarkko ja Rauni palaavat omille paikoilleen. Jarkko vilkaisee ikkunasta ulos näkyisäkö siellä mitään.
- No eipä näy muuta kuin yläpuolella kirkas tähtitaivas ja alapuolella vain pimeää. hän kertoo. Taitaa olla taivas umpipilvessä, kun ei näy yhtään valopistettäkään. ... Eiköhän mekin kallistella
nämä selkänojat ääriasentoon ja vedetään viltit korville ja yritetään nukahtaa. Samanhan nuo näyttävät tekevän muutkin matkustajat.
Jarkko ja Rauni heräävät aivan säpsähtäen tuttuun ääneen. ” Bim ! ... Ladies and centlemen ... ”
Jarkko kuuntelee ... vilkaisee kelloaan ... ja kertoo sitten Raunille.
- Laskeudutaan noin viidentoista minuutin kuluttua Kairoon , jossa on noin yhden tunnin pysähdys
... ja Dar es Salaamiin jatkavien matkustajien on siirryttävä koneen tankkauksen ajaksi transithalliin. ... Ja nuo ”fasten seatbelts-valot” syttyivät juuri ... eli vyöt pitäisi olla taas kiinni. Mennäänpäs herättelemään lapset !
- Ai kyllä olis’ollut kiva nukkua vielä. Nyt on ihan pökkeröinen olo. valittelee Rauni
- Niin olis’ nukuttanut minuakin . kuuluu Karjalaisen Leenan ääni vähän taaempaa
- Nyt Rauni mennäänpäs herättelemään lapset .
Vaikeata on herääminen lapsistakin kesken makoisan unen. Hetkisen silmiä hierottuaan he kuitenkin piristyvät, kun äiti kertoo, että laskeudutaan kohta Egyptiin ... ja päästään koneesta ulos
transit-halliin.
Kone kaartaa ja kallistuu ja alapuolella näkyy laaja valomeri.
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- No katsokaahan lapset tuonne. Kairo yövalaistuksessaan ... onpa komean näköinen... iso ...
sehän on monen miljoonan asukkaan kaupunki.
Kone jatkaa liukulennossa lentokenttää lähestyen ... hetki vielä ja pyörät koskettavat kiitoradan
pintaan ... pari pientä ”pomppua” ... voimakas jarrutus ... kääntyminen rullaustielle ja edelleen
terminaalirakennuksen tuntumaan. ” Fasten seatbelts-valo” sammuu ja matkustajat alkavat siirtyä
kohti oviaukkoa. Ovella seisova lentoemäntä jakaa matkustajille tarkistuslipukkeet, joihin on merkitty lennon numero ja päivämäärä. Sitten varovasti portaita alas kentälle ja portaiden vierellä oleva
lentoemäntä neuvoo matkustajia kävelemään suoraan edessä olevasta ovesta sisään ja transithalliin.
- Onpas täällä kuuma. huomaa Rauni heti koneen rappusille tullessaan.
- No niin on . Taitaa olla 30 astetta ... jollei enemmänkin ... ja aika kova tuulikin.
- Nyt Mika ja Mari ... varovasti näissä portaissa ottakaapas isää ja äitiä kädestä kiinni. huolehtii
Rauni. - Ja Mervi, pidä lujasti kiinni kaiteesta.
Koneesta vajaan sadan metrin päässä olevan terminaalin ovelle kävellään sitten melkoisessa vastatuulessa. Helteisessä ilmassa tuntuu olevan mukana kentän laidalta tuulen nostattamaa hienoa
hiekkaa.. Terminaalirakennus näyttää jo ulkoapäin aika ankealta ... ja sitä se on myös sisäpuolelta, ... rapistuneen näköiset seinät, likaiset läpinäkymättömät ikkunat, syville urille kuluneet lattiat
... ja hiekkaa ja pölyä näyttää olevan joka paikassa. Transit-hallin laitamilla on myyntikojuja, joista suurin osa on tähän aikaan vuorokaudesta kiinni. Jonkin verran arabiasuisia ihmisiä kuitenkin
istuskelee hallin vastapäisellä laidalla olevilla nuhruisen näköisillä penkeillä ... ja englanniksi ja
arabiksi kaiuttimista juuri tuleva kuulutus kehottaa Addis Abebaan suuntautuvan lennon matkustajia siirtymään koneeseen.
- Onpas ankean näköinen paikka! sanoo Rauni pysähtyen heti transit-halliin päästyään.
- On tosiaan! myöntelee Jarkkokin. - Näyttääpä tosi sottaiselta ... ja täällä on sellainen outo hajukin.
Hieman taaempana tulleet Karjalaiset ja Teräväiset kuuluvat päivittelevän keskenään samaa asiaa
ja seisahtavat muutaman metrin päähän. Samaa hämmästelevät myös Bergströmit halliin saavuttuaan, mutta ruotsiksi. Bergströmien kanssa jutustelee myös nuorehko pariskunta, jolla on pieni
poika..
- Eiköhän mennä koko joukkue nyt tuonne penkeille istumaan ja juttelemaan. ehdottaa Karjalaisen Matti - Eihän täällä näytä olevan mitään erityistä katseltavaa .
- Kannatetaan! vastaa heti Pentti. Sinnehän nuo näyttävät menevän muutkin.
Astellaan toiselle laidalle ja istahdetaan penkeille. Bergströmit ja heidän kanssa jutteleva perhe
liittyvät joukkoon ... ja Larsilla on koko joukolle asiaa.
- Niin, te kaikki suomalaiset! hän aloittaa - Nämä ystävät tulevat meidän kanssa myös Mbeyaan.
He ovat Islannista ja Norjasta, Harald , ... Gunilla ja poika Arni .. - ja jatkaa englanniksi ‘ kertokaa itse lisää!’
Ja Harald kertoo sujuvalla englanninkielellä olevansa Harald Ivarsson, kotoisin Islannista, mutta
asuneensa nyt muutaman vuoden norjalaisen vaimonsa Gunillan ja poikansa Arnin kanssa PohjoisNorjassa, Swanvikissa. Koulutukseltaan hän on koneinsinööri ja tehtävänä Mbeyassa tulee olemaan
maatalouskoneiden käytön ja huollon koulutus. Gunilla-vaimo on ammatiltaan parturi-kampaaja.
Välittömästi seuraa kättely- ja esittelykierros ... Pentin, Matin ja Jarkon esitellessä vuorotellen englanniksi sekä itsensä, että perheensä..
- Löysittekö te toisenne Islannissa vai Norjassa? kysyy Pentti Haraldilta.
- Minä olin Norjassa opiskelemassa ja siellä minä tapasin Gunillan. kertoo Harald.
Aika kuluu sitten transit-hallin penkeillä istuen ja keskustellen... välillä kelloa vilkaisten. - Reilu
tunti on odottelua kestänyt, kun kaiuttimista kuuluu kehoitus, EAA:n lento Dar es Salaamiin matkustajia pyydetään siirtymään koneeseen, portti B 2, ... sama, josta tultiin sisälle. Yksi lentoemännistä ilmestyy portille. Hän tarkistaa matkustajien lipukkeet ja neuvoo kävelemään kentälle
päästyään suoraan koneeseen ja koneeseen johtavien portaiden tuntumassa on toinen lentoemäntä vastassa. ja keräämässä tarkistuslipukkeet pois.
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Koneeseen päästyä jokainen istuutuu aikaisemmille paikoilleen. Kaikki matkustajat näyttää olevan
paikoillaan , kun oviaukosta työntyy sisään vielä pienehkö joukko tummaihoisia miehiä ...jonkin
verran kantamuksia mukanaan ... arvatenkin uusia matkustajia. He sijoittuvat matkustamon vapaille paikoille. Hetki vielä odottelua ja ovi suljetaan. Turvaohjeet tulevat taas kaiuttimista ja
lentoemännät demonstroivat. Kiitorataa kohti rullattaessa kertoo kapteenin ääni, että ennen Dar
es Salaamia tehdään välilasku Kilimanjarossa ... ja lentoaika sinne on noin 5 tuntia .
- Ja kello on nyt paikallista aikaa 03.25. kertoo Jarkko kelloon vilkaistuaan. ... eli tuossa puoli
yhdeksän aikoihin nähdään lumihuippuinen Kilimanjaro. Onhan tässä sitten istuttava melko kauan
vielä.
- Vieläkö lapset haluaisi nukkua. kyselee Rauni.
- Ei nyt nukuta ... minua ainakaan. vastaa Mervi. - Toi yks’ lentoemäntä antoi meille tällaisia
lehtiä ... me katsellaan nyt näitä.
- Nukuttaakos sinua? kyselee Jarkko Raunilta
- Ei .
- No sitten mä voisin kertoa sen yhden jutun, jota olen säästellyt tälle matkalle. ... Mä aloitan kohta, kun on päästy ilmaan. Katsohan! Me ollaan just tulossa kiitoradalle.
Kone kääntyy kiitoradan suuntaan ... sitten moottorin jylinää ja renkaiden jyrinää hetken aikaa ...
ja taas ollaan ilmassa.
- No nyt se alkaa! aloittaa Jarkko. - Eri lentoyhtiöiden palveluilla saattaa olla paljonkin eroja .. ja
tästä kertoo tää mun omakohtainen kokemus vuosien takaa. Olin palaamassa Lontoosta yhden
työkaverini, Niilolan Jaakon, ”Jaskan”, kanssa. Oltiin opiskeltu viikon verran uusien traktorimallien
tekniikkaa Chelmsfordissa, noin tunnin junamatkan päässä Lontoosta johonkin suuntaan. Se oli
syyskuun loppua 1968. Oli tultu ensin junalla Lontooseen ja ajeltu kaksikerroksisella bussilla
Heathrown lentokentälle ja huomattiin siinä, että voitaisi ehkä hieman nopeuttaa Suomeen pääsyä, jos päästäisi pian lähtevällä BEA:n koneella ... BEA on kai British European Airways
...Frankfurtiin ja sieltä Finnairin vuorolla kotiin. ... Ne meidän buukkaukset oli monta tuntia myöhemmin lähtevälle Lontoo-Helsinki lennolle. No ... mentiin kyselemään olisiko BEA:n koneessa ja
Frankfurt-Helsinki koneissa tilaa ... ja olihan niissä vielä muutama paikka vapaana. Saimme uudet
tiketit ja pääsimme BEA:n koneeseen. Se taisi olla aikalailla samanlainen kuin tämä. Istahdimme
koneen keskivaiheille, käytävän vasemmalle puolelle, minä ikkunapaikalle ja Jaska siihen viereen.
Kohta tuli siihen kolmanneksi isokokoinen ... keski-ikäinen mies, joka osoittautui heti kohta myös
suomalaiseksi. - Taisimme olla ainoat suomalaiset koko koneessa, mikä varmistuikin sitten vähän
myöhemmin. Heti istumaan päästyään ... ja todettuaan meidät suomalaisiksi ... hän alkoi moittia
BEA:ta. ” Tämä palvelu näillä on kyllä surkeinta mitä olen missään tavannut.... ja nää penkitkin on
sullottu näissä koneissa niin tiukkaan, että täällä pitää istua polvet suussa. ... Eikä täällä toivotella
tervetulleeksi, eikä kerrota edes mihin ollaan menossa. ... ja matkustajat eivät tiedä ovatko edes
oikeassa koneessa. ... Ja aina tekevät erilaisia töppäyksiä. - Mitähän taas tälläkin lennolla töpeksivät ? ” Kone tuli sitten melkein viimeistä sijaa myöten täyteen. Lähdettiin rullailemaan ja lentoemännät kävivät nopeasti läpi nuo pakolliset turvaohjeet. Mitään muuta ei kaiuttimista sitten
kuulunutkaan. Kun oli päästy ilmaan tulivat lentoemot kärryineen käytävälle tarjoilemaan iltapäiväteetä. Matkustajilta kysäisivät haluavatko teetä vai kahvia. Muut halusivat teetä, englantilaiseen
tapaan, mutta meidän kohdalle saapuessa tilasi Jaska nopeimpana ” Coffee, black coffee ” , ‘Kahvia, mustaa kahvia’. Lentoemäntä katsoi ihmeissään ja kysyi ” Black ?” ja Jaska toisti, että ‘Kyllä,
mustaa kahvia’ ja me Jaskan kanssa tilasimme myös mustaa kahvia. --- Se engelsmannien kahvihan on sellaista lierua, puolet laihahkoa kahvia ja toinen puoli keitettyä maitoa, jotka kaadetaan
kuppiin yht’aikaa. No, saimme laihahkoa mustaa kahvia ja sen kanssa sellaisen hiton makean
leivoksen, josta minä en kerran haukattuani enää toista kertaa haukannut. Tulivat sitten lentoemot tarjoamaan toista kierrosta ja kysyivät meiltä , ” Saisiko olla lisää teetä ?” Silloin tuo naapuri täräytti aika napakasti, että ” Emme laita teetä kahvin joukkoon !”. Tyttö vähän vaihtoi väriä ja
lähti hakemaan meille kahvia. Tuo naapuri siinä sitten vielä totesi, että ” Tuon verran ne katsovat.
Kun on juotu kupilliset kahvia, niin kysytään saako olla lisää teetä .”
Hetken päästä alettiin jo sitten laskeutua Frankfurtiin, sehän on varsin lyhyt väli. Sää oli sateisen
harmaa, kun laskeuduttiin ... ja kone rullasi johonkin sen terminaalin takapuolelle. Matkustajia
neuvottiin kävelemään siinä sateisessa säässä noin sadan metrin päässä olevasta ovesta passintarkastukseen ja meitä kolmea transit-matkustajaa neuvottiin menemään siitä ovesta parikymmentä
metriä vasemmalle olevasta ovesta transit-halliin. - Kun tulimme ovelle, totesimme sen olevan lukossa, eikä oven takanakaan näkynyt kuin pitkä tyhjä käytävä. Kiersimme sitten rakennusta ...
aika pitkästi ... ja pääsimme jonkinlaisen ”keittiön oven” kautta sisälle ... ja löytyihän se sitten
vihdoin se transit-hallikin. No sitten odottelimme hetken Finnairin konetta. Se Finnairin vuoro oli
muistaakseni tulossa Roomasta Frankfurtin kautta Helsinkiin.
Kun sitten illan juuri pimetessä oltiin istuuduttu Finnairin koneeseen ja kone lähti liikkeelle tuli
heti ”Bim !” ja ” Arvoisat matkustajamme, lentokapteeni Puhakka miehistöineen toivottaa teidät
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tervetulleeksi Finnairin vuorolle AY 573 Helsinkiin. Arvioitu lentoaikamme on 2 tuntia 40 minuuttia. Matkan aikana tarjoamme teille lämpimän iltapalan ” ... ja sama sitten kielillä. Ja tulivathan ne
siinä myös sitten lentoemäntien turvaohje-esityksetkin rullatessa kiitoradalle.
Kun oli sitten lennetty jonkin aikaa... ja lentoemännät jakelivat sitä iltapalaa, näkyi alapuolella melkoinen valomeri... joku isonpuoleinen kaupunki ... ja samassa kuului ” Bim ! - Lennämme juuri
Kööpenhaminan yläpuolella, lentokorkeutemme on 6 500 metriä. Sää Helsingissä on tuulinen ja
sateinen, lämpötila +2 astetta.” ja sama taas eri kielillä. Ja matka jatkui.
Oli siinä sitten syöty ihan hyvä illallinen ja ruokailuvälineet oli korjailtu pois, kun tuli taas kaiuttimista ”Bim !” ... ja ” Olemme tulossa juuri Tukholman yläpuolelle, kaupunki on koneen oikealla
puolella. Kallistan konetta hieman, että näette paremmin ” ... ja sama vielä kielillä ... ja sitten
kone kallistuu komeasti kaartaen Tukholman yllä niin, että nekin jotka istuivat siiven kohdalla saivat ihailla iltavalaistua Tukholmaa ... ja se oli tosi komea näky. - Tuumasimme siinä sitten, että
tämä on sitä todellista palvelua. Siinä tuli sitten perään vielä lisää informaatiota. Kapteeni kertoi
vielä, että sää Helsingissä on muuttunut. Sade on lakannut ja tuulikin tyyntynyt ja lämpötila on 2
astetta miinuksen puolella. Se aiheutti sitten pienen kohahduksen matkustamossa, kun suurin osa
matkustajista oli tulossa lämpimästä Italiasta. - Kyllä näiden kahden peräkkäisen lennon palveluissa oli melkoinen ero ... ja tuo ”kallistan konetta hieman, että näette paremmin” ja sitten iso
kone kaartaa komeasti Tukholman taivaalla... se oli kyllä tosi hieno teko ... ja tuolla hyvällä palvelulla juuri saadaan tyytyväisiä matkustajia. Tällainen ystävällisyys ja informaatio ovat pieniä ...
mutta tärkeitä asioita lentoyhtiöiden keskinäisessä kilpailussa ja sehän ei maksa mitään.
No, ei tämän jutun kertomiseen nyt kovin pitkää aikaa mennyt. Kyllä tässäkin koneessa tuo palvelu toimii ihan hyvin. Tällaisella pitkällä lennolla nämä viltit ja lapsille leluja ja kirjasia ... onhan tämäkin ihan hyvä juttu.
Lapset nukahtavat ... ja Rauni ja Jarkkokin ... ja ovat torkkuneet jonkin aikaa, kun aamu alkaa vaaleta. Jarkko herää, ja näkee ikkunasta idästä jo hieman pilkottavan auringon ja alapuolella näyttää
olevan ohutta harsopilveä, jonka läpi ajoittain näkyy maatakin. Jarkko seuraa ikkunasta auringon
nousua ja päivän valkenemista ... ja alapuolella näkyvien harsopilvien kadotessa alkaa maakin
erottua selvemmin, ... tasaista savannia, jolla kasvaa harvakseen puita. Muutkin koneessa olijat
alkavat heräillä ja alkaa kuulua puheensorinaa sieltä täältä..
” Bim ! ” kuuluu kaiuttimista ja lentokapteenin ääni, toivottaa englanniksi hyvää huomenta ja kertoo koneen laskeutuvan Kilimanjaroon puolentoista tunnin kuluttua.... ja hetken kuluttua tarjotaan aamupalaa .
- Nyt on heräteltävä lapset, havahtuu kuulutukseen herännyt Rauni. - ...Ja käytävä niiden kanssa
vessassa. Siellä taitaa olla jo vähän jonoakin.
- Pitäis’köhän minunkin lähteä sinne ... ja pitäis’ kai lyhennellä vähän näitä turpajouhiakin. Se patterikonehan on tuossa meidän laukussa.
Ja jonkin ajan kuluttua istutaan taas omilla paikoilla ja napostellaan lentoemäntien tarjoilemaa aamupalaa, kinkkuvoileipä, lämmin munakas ja teetä tai kahvia. Lapset juovat teetä, vanhemmat
kahvia. Aamupalan nauttimisen jälkeen kurkitaan sitten ikkunoista alapuolella näkyvää maastoa,
joka näyttää kuivalta ja karulta. Lennetään vielä melko korkealla, mutta tasaisesta maastosta erottuvat harvakseen kasvavat pensasmaiset puut, joitakin pieniä kyliä ja eläinlaumojakin. Koneen
moottoreiden humina hiljenee, mikä kertoo laskeutumisesta alemmaksi. Maasto alkaa näkyä yhä
selvemmin. ” fasten seatbelts” merkkivalo syttyy ja kuuluu ”Bim !” ja lentokapteeni kertoo laskeuduttavan Kilimanjaroon. - Ikkunoista yritetään kurkkia vielä melko kaukana etuvasemmalla näkyvää
Kilimanjaro-vuorta, joka on Afrikan korkein ja ainoa lumihuippuinen vuori. Lentokorkeus alenee ja
vuoren näkyessä jo aivan koneen vieressä laskeudutaan pienehkölle kentälle. Kone rullaa kiitoradalta terminaalirakennuksen eteen ja kapteenin kuulutus opastaa Dar Es Salaamiin jatkavia matkustajia istumaan paikoillaan noin puolen tunnin välilaskun ajan.
Kenttä ja terminaalirakennus vaikuttavat melko uusilta. Taustana muutaman kilometrin päässä
oleva lumihuippuinen Kilimanjaro näkyy upeana sinistä taivasta vasten. Koneen pysähdyttyä siitä
poistuu joukko matkustajia, ... sama, joka tuli koneeseen Kairosta. Myös koneen rahtiluukuista
nostellaan viereen tulleen kuorma-auton lavalle suurehkoja laatikoita.
Jarkko kaivaa kassista kameransa ja nappaa koneen ikkunasta kuvan upeasta näkymästä. Samanlaisissa puuhissa näyttää olevan Pentti ja Mattikin.
- On tuo näkymä tosi upea. Ihailee Rauni ja samaa tuntuvat juttelevat muutkin.
- Päästäisiköhän ne tuohon kentälle ottamaan tuosta valokuvaa, aprikoi Jarkko - Tulisi parempi
kuin tästä ikkunan läpi.
- Kysy noilta lentoemänniltä!
- Minäpä käyn kysymässä tuolta ... tuossa oven pielessä.
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Jarkko käy jututtamassa lentoemäntää ... ja saa luvan ... ja astelee portaita alas kentälle. Pentti ja
Matti huomaavat myös tämän ja tulevat perässä ... ja kamerat rapsahtelevat .
- Tää on pojat harvinaista, että Kilimanjaro näkyy kokonaan. kertoo Pentti - Yleensähän tuo huippu on pilvien peittämä, vaikka muualla olisikin pilvetöntä.
- Kuinka korkea tää nyt olikaan, kysyy Matti.
- Se on noin 5 900 metriä, tietää Pentti.
- Nämä kuvat olivat sitten meidän ensimmäiset otokset täällä Afrikassa, toteaa Jarkko.
” Kuvaajat ” palaavat koneeseen. Hetki vielä odottelua ... ja matka jatkuu. Koneen rullatessa kiitoradalle kapteeni kertoo, että lentoaika Dar Es Salaamiin on noin 45 minuuttia. Kone nousee pilvettömälle taivaalle ... ja näyttää siltä, että kovin korkealle ei enää noustakaan. Nyt näkyy alapuolella
oleva maasto selvästi ja niinpä sitä sitten tarkkaillaankin ikkunoista. Vasemmalla näkyy jonkinlaista karua vuoristoa ... ja oikealla tasaista savannia, jolla kasvaa harvakseen tupsumaisia puita, mutta vähitellen alkaa maasto muuttua vihreämmäksi ... ja koneen vasemmanpuoleisästa ikkunoista
alkaa näkyä etuviistossa, kaukana horisontissa Intian valtameren rannikko. ... Saavutaan aivan rannikon tuntumaan. ... ”Fasten seatbelts”-valo syttyy ja kuulutus kehoittaa kiinnittämään vyöt ja
sammuttamaan savukkeet. Lentokorkeus alenee jatkuvasti ... kaarretaan suuren kaupungin yläpuolella.
- Siinä se nyt sitten on, Dar Es Salaam, toteaa Jarkko - Tämähän on melkoisen suuri kaupunki !
- Katsokaahan, mitkä pitkät hiekkarannat tuolla kaupungin laidalla, huomaa Rauni.
- Tuolla näkyy paljon laivojakin, havaitsee Mika.
- Ja isoja palmupuita tuolla rannalla, tunnistaa Mervi.
- Nyt alkaa näkyä jo lentokenttää tuolla edessä, kertoo Jarkko. - Ja kohta pyörät koskettavat kiitorataa.
Pian rullataan kiitoradalta terminaalirakennuksen vierelle, ”fasten seatbelts”-valo sammuu ja matkustajat alkavat nousta paikoiltaan. Hyvässä järjestyksessä ja rauhallisesti laskeudutaan koneen
portaita kentälle.
- Onpas täällä lämmintä, on Raunin ensihavainto.
- No on tosiaan, ... reilusti yli 30 astetta, toteaa Jarkko. - Tuolla sisällä saattaa olla vähän viileämpää.
- Pitäkäähän lapset nyt taas meidän käsistä kiinni. Täällä näyttää olevan melkoinen tungos, kehottaa Rauni.
Matkustajien jono etenee sisälle terminaalirakennukseen ja kokoonnutaan odottelemaan koneesta
hetken kuluttua tulevia matkatavaroita. Sisällä on ahdasta ja hiostavan lämmin ja tunkkainen ilma.
Pentti ja Marjatta hivuttautuvat Jarkon ja Raunin viereen ja alkavat jutella.
-

Mitäs arvelette, onkohan meidän laukut tulleet mukana, vitsailee Pentti.
Kohtahan se nähdään, vastaa Jarkko.
No nythän sieltä jo alkaa niitä tulla, huomaa Marjatta.
Odotelkaahan te Rauni ja lapset tässä, minä menen tuohon noukkimaan laukkuja, neuvoo Jarkko.

Ja onhan toki kaikki matkalaukut tulleet perille. Laukkuja tungoksessa siirrellen jonotetaan sitten
tullitarkastukseen, joka näyttää olevan hyvin perusteellinen. Jokainen matkalaukku pengotaan läpikotaisin ja aikaa näyttää kuluvan. Pitkähkön jonotuksen jälkeen tulee Jarkonkin vuoro nostaa
laukut pöydälle ja avata tullimiehen syynättäväksi. Rauni ja lapset seuraavat tarkkoina vieressä.
Aikansa pengottuaan Jarkko saa sulkea laukut ja niin päästään tullista ulos hieman avarampaan
halliin, jossa tungeksiin matkustajia vastassa olevaa väkeä ... ja ...”Nyt tuonne”, näyttää Jarkko,
joka on huomannut väkijoukon laidalla seisovan harmahtavatukkaisen miehen kädessään suurikokoinen taulu, jossa lukee ” Nordic-Tanzanian Agricultural Project ”. - ”Tuolla ollaan meitä vastassa!
... Ja siellähän ovat jo Teräväiset ... ja Bergströmitkin.” iloitsee Jarkko.
- Tervetuloa Tansaniaan! Minä olen Björn Forss, tervehtii mies.
- Kiitos! Ja me olemme Mäkisen perhe. Tässä on vaimoni Rauni ... ja lapset Mervi, Mika ja Mari ...
niin ja minä olen Jarkko.
- Hauskaa, että saamme lisää lapsiperheitä tänne! ... ja sitten kätellään. - Odotellaan vielä, että
tulevat ... Karjalaiset ... heitä on kaksi ... ja Harald Ivarssonin perhe Islannista. Sitten meillä on
joukko koossa. Me tulimme Mbeyasta bussilla hakemaan teitä.
Ja hetkisen kuluttua joukko on koossa ja Björn Forss kertoo hieman tulevasta ohjelmasta.
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- Niin, tervetuloa vielä kerran ... teille kaikille. Nyt lähdemme kohta tästä ulos ... tuolta pääovesta
... meidän bussi on siinä lähellä. Olkaa tarkkana tässä tungoksessa, ettei kukaan vie teidän laukkujanne. Täällä on omat vaaransa. Kun pääsemme autoon, ajamme ensin vähän kaupungin ulkopuolelle ja käymme syömässä. Sen jälkeen... kello 14.00 käymme Suomen lähetystössä ... ja sitten
ajamme vielä koko illan bussilla ... noin kolmesataa kilometriä Mikumiin, jossa olemme yötä.
Huomenna ajamme sitten vielä koko päivän ja illalla olemme perillä Mbeyassa. Tässä nyt lyhyesti
ohjelma. Nyt lähdemme tuon tungoksen läpi ... tuonne autolle. Minä menen edellä.
Heti liikkeelle lähdettyä törmätään joukkoon kantajia, jotka haluavat auttaa matkatavaroiden kantamisessa. Osalla heistä on kaksipyöräisiä kärryjä matkalaukkujen kuljettamiseen. Yksi heistä, repaleisiin haalareihin pukeutunut vanhahko laiha mies, nappaa puoliväkisin Jarkolta ja Raunilta
matkalaukut kärryynsä ja lähtee työntämään niitä vinhaa vauhtia kohti ovea ja ulos. Jarkko, Rauni
ja lapset saavat seurata juoksujalkaa kintereillä Jarkon pitäessä varmuuden vuoksi kokoajan kädellään kiinni kärryssä olevasta päällimmäisestä laukusta. Björn Forss on onneksi nähnyt myös tilanteen ja on opastamassa väentungoksessa reittiä bussille. Laukut ... ja myös Rauni ja lapset saadaan onnellisesti bussiin siinä odottaneen kuljettajan avustuksella.. Mies ... ja joukko mukana seuranneita muita ”auttamishaluisia” odottavat käsi ojossa korvausta auttamisestaan. Jarkko kaivelee
auton ovella seisten taskujaan löytääkseen jotain annettavaa. Joitakin lääkeostoksesta takaisin
saamiaan kolikoita löytyy ja Jarkko työntää ne miehen kouraan. Muiden käsiä hosuu ojossa oviaukossa, mutta turhaan. Muilla matkalaisilla näyttää olevan samanlaisia ongelmia, mutta kaikki pääsevät matkatavaroineen autoon.
- Olihan kokemus, ... kuin olisi joutunut keskelle hyeenalaumaa, toteaa sisään puuskuttava Pentti.
- Hitto! Tuo meidän kantaja meni noilla hirveillä kärryillään niin pirun lujaa, että luulin hänen yrittävän rosvota koko lastin. ... Oli todella hurja kokemus, kuvailee Jarkko.
- Ja me lasten kanssa ei meinattu pysyä perässä siinä tungoksessa . jatkaa Rauni.
Samaa kauhistelevat Karjalaisetkin, ... samoin myös heidän perässään saapuvat Bergströmin ja
Ivarssonin perheet keskenään ... mutta ruotsiksi.
- No, nyt olemme kuitenkin onnellisesti bussissa, toteaa Björn Forss. - Tämä meidän kuljettajamme on nimeltään Aleksi. Niin, ja minua voitte kutsua ”Nalleksi ”. Nyt lähdemme ajamaan täältä
kaupungin laidalta ensin Nyerere roadia kaupungin keskustaan ... keskustan läpi ja sitten kymmenkunta kilometrejä pohjoiseen päin ... tuonne rannikolle. Siellä on Kunduchi Beach Hotel, jonne
menemme syömään. Kun tämä ilmasto on täällä näin kuuma, niin täällä pitää juoda ... aina, kun
janottaa. Täällä edessä on pari korillista ”limpsaa”, joita voitte ottaa tarpeen mukaan ... ja lisää
saadaan tuolla matkan varrella, jos tarvitaan. Mutta eiköhän tämä riitä tuonne Mikumiin asti.
Pienehkö, 24 paikkainen Isuzu lähtee liikkeelle ja ”Nalle” alkaa selostella reitin varren nähtävyyksiä.
8.

Dar Es Salaamista Mbeyaan

Bussi puikkelehtii kaupungin keskustan katuja Nallen selostellessa ja matkustajien katsellessa ikkunoista avautuvia näkymiä . ”Tuossa oikealla näette yhden kaupungin tunnetuimmista patsaista,
Askari-patsas. Askari tarkoittaa sotilasta. ” Useimmille vasemmanpuoleinen liikennekin on aivan
uusi kokemus. Kaupungin rakennukset näyttävät vanhoilta ja huonokuntoisilta, samoin kadut ja
niillä liikkuvat autot. Jalankulkijoita on runsaasti, samoin polkupyörillä liikkuvia ja useimmat heistä melko resuisissa asuissa. Naiset kantavat pieniä lapsiaan selkään huivilla sidottuina ja useilla
naisilla on suuriakin kantamuksia päänsä päällä. Keskustasta ajellaan kaupungin laidalle ja rannikon suuntaiselle pienehkölle maantielle, jonka kunto on kohtalaisen hyvä. Nalle kertoo tien olevan
rannikkoa pohjoiseen seuraileva valtatie. Tien molemmin puolin on rehevää kasvillisuutta, pensaita, korkeaa heinää ja kauempana näkyy upeat palmupuiden rivistöt. Siellä täällä tienvarressa on
ryhmä alkukantaisia savipaakuista muurattuja asumuksia, joissa katon rakennusaineina näyttää
olevan luonnonväärät puut ja pitkä heinä. Joissakin rakennuksissa katto on aaltopeltiä. Asumusten
pihapiirissä on pieniä viljelmiä, joiden kasvilajeista tunnistetaan maissi sekä banaani- ja papaiapuut. Vanhemmille näkymät ovat jo tuttuja Västeråsissa nähtyjen filmien muodossa, mutta
lapsilla riittää ihmeteltävää ja kyseltävää runsaasti. Kymmenisen kilometriä valtatietä on ajettu,
kun käännytään pienemmälle soratielle ja saavutaan meren rantaan, jota reunustavat komeat palmupuurivistöt. Vielä muutama sata metriä ajetaan tiilenpunaista soraa pöllyttäen, upeita palmuja
ja niiden takana lainehtivaa valtamerta ihaillen, kun edessä näkyy upea hohtavan valkoisten rakennusten rivistö ja suuri kyltti ” Kunduchi Beach Hotel ”. Nalle kertoo, että nyt käymme täällä vain
nopeasti syömässä, mutta sitten, kun tulette tänne omille asioillenne ja omilla autoillanne, niin
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tämä on hyvä paikka olla pitempäänkin. Bussi pysäköidään hotellirakennuksen lähelle, palmupuiden siimekseen ja noustaan autosta.
- Kävellään nyt tuolta rannan puolelta sisään, että näette tuon parhaan puolen, opastaa Nalle.
Heti rakennuksen päädystä rannanpuolelle tultaessa avautuu huikea näky. Laajan hiekkaisen kentän keskellä suuri uima-allas, jonka ympärillä pieniä päivävarjon muotoisia kaisloilla tai pitkällä
heinällä katettuja katoksia ja taempana silmänkantamattomiin näkyy vaaleaa puhdasta hiekkarantaa. Nalle kertoo, että nyt näyttää olevan laskuveden aika, kun rantaviiva on useiden satojen metrien päässä. Nousuveden aikaan meri lainehtii vain muutaman kymmenen metrin päässä olevan
penkan takana. Veden korkeus vaihtelee useita metrejä.
Vain lyhyt hetki on nyt aikaa ihailla tätä näkymää, koska ruokapöytä ja sen jälkeen pitkä matka
odottavat. Joukko astelee suureen ravintolasaliin, jonne on jo katettu pitkä pöytä valmiiksi.
Melko pian pöytään istuuduttua tuovat tummapintaiset miestarjoilijat pöytään ensin pienet salaattilautaset ja hetkeä myöhemmin lämpimän ruuan, perunamuusia ja palapaistia, joka tuntuu maistuvan kaikille. Vielä tulee jälkiruo’aksi hedelmältarjotin, josta kukin saa ottaa mitä mieli tekee, banaaneja, appelsiineja, papaijaa ja jotain aivan oudon näköisiä hedelmäviipaleita. - Nalle katselee
kelloaan ja kertoo aikataulun olevan hieman kireä ja kohta olisi lähdettävä. ”Toiletissa ja tupakalla
ehditte vielä käydä ” hän ilmoittaa.
Verkkaisesti siirrytään taas pihalle ja ihaillaan vielä hetki upeaa hiekkarantaa ... ja jatketaan sitten
hohtavan valkoisen hotellirakennuksen päädyssä kasvavien, tuulessa kahisevien yli 5 metriä korkeiden elefanttiheinätupsujen ja pitkien palmupuiden lomitse, ihaillaan pihamaan kukkaloistoa ...
ja saavutaan rakennuksen taakse parkkeerattuun bussiin. - Nalle katselee taas kelloa ... ja kertoo, ”Olemme aika hyvin aikataulussa. - Nyt ajamme takaisin kaupunkiin ja menemme käymään
Suomen suurlähetystössä, joka hoitaa tämän pohjoismaisen projektin asioita täällä Tansaniassa.”
Kuljettaja, Aleksi, hyräyttää bussin käyntiin ja niin lähdetään takaisin kohti kaupunkia. - Nalle kertoo, että nyt nähdyn Kunduchi Beach Hotellin lisäksi siinä lähellä on kaksi muutakin hyvää hotellia,
Africana Hotel ja Bahari Beach Hotel, joihin voitte tutustua sitten, kun tulette tänne autojanne
hakemaan ja ostosreissuille. - Katseltavaa ja ihmeteltävää on tienvarret täynnä ja autossa on tästä
syystä melkoinen puheensorina.
Saavutaan jälleen kaupungin keskustakortteleihin ...Nallen selostellessa. ” Nyt lähestymme Suomen
suurlähetystöä, se on tuossa jo parin korttelin päässä ... ja tuolla jo näkyykin Suomen lippu.”...
Bussi pysäköidään lähetystörakennuksen eteen ja koko joukko astelee pääovesta sisään ja rakennuksen toiseen kerrokseen. Vastaan tulee nuorehko naishenkilö, joka opastaa vieraat istumaan
suurehkoon neuvotteluhuoneeseen. ” Aivan pieni hetki, Tauno Kääriä tulee teitä tervehtimään.”
hän kertoo. ... ja miltei heti ovesta saapuukin nuorehko, hymyilevä mieshenkilö, joka tervehtii tuttavallisesti ensin Nallea ja sitten koko joukkoa ...
- Hyvää päivää ja tervetuloa Tansaniaan teille kaikille ! Minä olen Tauno Kääriä ja hoitelen täällä
sekä Suomen että Pohjoismaiden yhteisiä kehitysyhteistyöprojektiasioita. Suomellahan on täällä
muutamia kahdenkeskisiä projekteja ja lisäksi olemme mukana Pohjoismaiden yhteisissä projekteissa, joista yksi on tuo Mbeya-projekti. Olette varmaankin saaneet jo Suomessa tästä hallintopuolesta riittävästi informaatiota. Täällä Suomen suurlähetystössä me hoidamme kaikki tämän Mbeyaprojektin asiat ... ja autamme myös teidän henkilökohtaisten asioiden hoidossa, kuten esimerkiksi
muuttotavaroiden kuljetukset , tullaukset jne. Jospa seuraavaksi tehdään kättelykierros ja kerrotte keitä olette ja mikä tehtävä teitä odottaa Mbeyassa. Ja kohta saattaa ehtiä vielä suurlähettiläs
Martti Ahtisaarikin teitä tervehtimään. Sitten tuossa pöydällä ... on kupit ja leivonnaiset jo valmiina
ja tytöt tuovat aivan pian siihen kahvia ja teetä, joten olkaapa hyvät ja ottakaa itse siitä. Kohta
kahvinjuonnin lomassa voidaan jutella ... ja jos teillä on jotain kyseltävää, niin kysykää.
Kättelykierros alkaa ja kukin vuorollaan esittäytyy. Kahvi- ja teepannutkin tulevat pöytään ja ensiksi
esittäytyneet , Teräväiset ja Karjalaiset ovat jo kaatelemassa kahvia kuppeihin, kun suurlähettiläs
Ahtisaari tulee huoneeseen. ” Hyvää päivää, kaikki uudet tulokkaat ja tervetuloa Tansaniaan! Olen
Martti Ahtisaari.” hän sanoo heti ovella kuuluvasti ja kaikki kääntyvät katsomaan. ” Minulla on juuri
nyt hieman kiireitä, valitettavasti, joten en ehdi muuta kuin nopeasti näyttäytymään. Toivotan teille
kaikille onnea ja menestystä tehtävissänne.” hän jatkaa ja poistuu samantien. Esittelykierros jatkuu ja päästään kahvin ja teen juontiin.
- Teidän muuttotavaroista ei kukaan ole vielä ehtinyt kysyä,
kertoo Tauno Kääriä ... ja puheensorina lakkaa. - Arvelisin niiden saapuvan ensiviikon alussa tänne ”Dariin”. Laivan nimi ja arvioitu
tuloaika on faxattu meille Victor Ekiltä. Siinä menee yleensä muutama päivä, ennen kuin tavarat on
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purettu laivasta ja tullattu. Me lähetämme ne täältä sitten heti kuorma-autolla Mbeyaan. Toivottavasti saamme tavarat lähtemään teille jo ensiviikon lopulla.
Rauni ja Jarkko katsovat toisiaan, samoin näyttävät tekevät muutkin pariskunnat.
- Mitenhän me pärjätään? aprikoi Rauni. - Kaksi viikkoa ... ilman astioita ... ja ... kaikkea muutakin ? ?
- Pakkohan se on pärjätä. Tästähän ne meitä varoittelivatkin, tuumaa Jarkko.
Samat tuntuvat olevan mietteet muillakin perheillä. ... Mutta Nallella on hieman lisää uutisia.
- Huomasin heti, että tuo tieto muuttotavaroista aiheuttaa huolia, hän aloittaa. - Me olemme
Mbeyassa kyllä jo huolehtineet siitä, että te pärjäätte. Teidän asuntoihinne olemme tuoneet hieman astioita ja muuta tarpeellista. Ja ensimmäisänä päivinä käytte nauttimassa aamupalat, lounaat ja illalliset naapuriperheiden luona. Ei tarvitse olla huolissaan mistään.
Nyt kohta, kun kahvit on nautittu, lähdemme ajamaan kohti Mbeyaa ... ja meidän on ajettava tänään vielä noin 300 kilometriä Mikumiin, jossa olemme yötä. Olemme siellä myöhään illalla.
Hetken kuluttua on koko joukko taas bussissa ... matkalla kaupungista ulos ja Nalle kertoilee taas.
- Tämä Morogoro road on yksi tärkeä pääkatu. Tämähän lähtee aivan kaupungin keskeltä tuolta
rannan tuntumasta ... ja tämä on teille tärkeä siksi, että tämä johtaa Mbeyaan vievälle valtatielle.
Morogoro on yliopistokaupunki tuolla matkan varrella parinsadan kilometrin päässä. Mbeyahan on
Sambiaan johtavan valtatien varrella ... ja tämä valtatie on yksi harvoista asfalttiteistä koko maassa ... melko hyväkuntoinen, mutta pahoja kuoppiakin on yllättäen ja on ajeltava varovasti. ... Myös
täällä on kylien kohdalla paljon ihmisiä, jotka saattavat juoksennella eteen ... ja eläimiä on myös
... lehmiä, koiria ... ja sitten villieläimiä. Tuolla Mikumissa valtatie kulkee noin 60 kilometriä suuren luonnonpuiston alueella ja siellä näette ehkä vielä tänään joitakin eläimiä. Olemme siellä kyllä
vasta pimeän tultua, mutta aamulla ainakin näette apinoita, norsuja ja kirahveja ... ehkä leijoniakin.
No nyt, niinkuin näette alamme olla jo kaupungin laitamilla, talot ovat pieniä ja tuollaisia auringon
kuivattamista savipaakuista muurattuja ja katto on tehty risuista ja heinästä. Hieman varakkaammat ovat ostaneet kiinalaista peltiä kattoonsa ja nuo harvat punatiiliset talot ... niinkuin tuo tuossa, ... niiden tiilet on itse tehtyjä ja poltettuja.
Kaupungin laidalla kuljettaja, Aleksi, ajaa tienvarressa olevalle Agip-huoltoasemalle. Nalle kertoo,
että nyt olisi aikaa hieman jaloitteluun ja aseman laidalla olevista pienistä myyntikatoksista voisi
ostella hedelmiä matkaevääksi.
- Mutta ... eihän meillä ole paikallista rahaa ! toteaa ensimmäiseksi Matti.
- Niin, tosiaan ! huomaa Nalle. - Minulta saatte tästä nyt lainaksi. Maksatte takaisin sitten, kun
olette käyneet pankissa ... Mbeyassa. Minäpä annan tästä 100 shillinkiä jokaiselle perheelle. Se on
Suomen rahassa noin 50 markkaa.
- No Jarkko ja lapset, lähdetäänpä mekin ostoksille ! ehdottaa Rauni.
- Mennään heti noiden kiireisempien perässä.
Niin auto tyhjenee. Jarkko saa Nallelta shillinkejä 10 ja 20 shillingin seteleinä ... ja niin mennään
muiden tapaan kaupantekoon. Luonnon antimista kyhättyjen myyntikatosten ääressä pyörii paikallisia asiakkaita, jotka huomatessaan vieraat siirtyvät hieman sivummalle. Kauppiaat, joita on useita
... 6...7-vuotiaista lapsista vanhuksiin, yrittävät houkutella äänekkäästi swahilin kielisillä tervehdyksillä vieraita myyntipöytiensä ääreen.
- No nyt on kai harjoiteltava kielitaitoa, toteaa Jarkko. - Otahan Rauni sinä nämä rahat ... ja ryhdy
kaupantekoon.
- Minunko hommaa se nyt on?
- Eikös nämä ruokaostokset ole enemmän naisväen hommia ... meinaan, että sä osaat paremmin
valita ... hyviä banaaneja , vai mitä sieltä nyt ostellaan.
- No mennään vähän lähemmäksi ... tuohon, missä on väljempää.
- Hamjambo! tervehtii nuorehko afrikkalaisnainen
- Sijambo, vastaa Rauni ja Jarkkokin hieman taaempana.
- Habari? ‘ Mitä kuuluu’
- Msuri sana . ‘ Oikein hyvää ‘ vastaa Rauni ja kysyy nopeasti - Bei gani? ‘Mitä maksaa’ , osoittaen tiskillä olevaa banaanikasaa.
- Shillingi mbili. ‘kaksi shillinkiä’, tulee vastaus
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- Ninanunua, ‘ Ostan ‘ sanoo Rauni hieman arkaillen ja ojentaa 10 shillingin setelin.
- Asante sana! ‘ kiitos paljon’ vastaa myyjä hymyillen, ottaa pöydän alta paperiarkin ja nostaa
banaanit paperille. Antaa vaihtorahat Raunille ... ja paperiin käärityt banaanit.
- Asante sana, ... Kwaheri ‘ Kiitos paljon ...näkemiin ‘ lopettelee Rauni ... Jarkon ja lasten seuratessa vieressä.
- On nämä halpoja! Ajatelkaapa ... tämmöinen kasa banaaneja maksaa yhden markan ... ja tässähän on varmasti yli kilo, hämmästelee Rauni ostostaan.
- Sinähän selvisät kaupanteosta hienosti, kehuu Jarkko.
- Hei lapset, ottakaapas tästä heti näitä banaaneja ... Tää paperi hajoaa käsiin. ... Ottakaapas nyt
kaks’ banaania ensin jokainen! - Ja sinä Jarkko kans’ !
Ja lapset ja Jarkko ottavat.
- Hei tässä paperissa on vielä neljä! Niitähän oli sitten 12 kappaletta ... ja markalla, päivittelee
Rauni ostosta.
- Taidetaan kohta lähteä, toteaa Jarkko. - Porukka palailee autolle ja Aleksi siellä nostelee
jerry-kannuja kyytiin. Täällä on kai tankkauspaikat harvassa, kun on oltava kanistereita mukana.
Auton vierellä vielä rupatellaan hetki muiden perheiden kanssa ja kaikki ihmettelevät halpoja ostoksiaan. Matti ja Leena ovat ostaneet pään kokoisen ananaksen, joka maksoi 4 shillinkiä eli 2
markkaa.
- Nalle! Onkos’ täällä tankkauspaikat harvassa, kun on noita jerry-kannuja mukana, kysäisee
Jarkko.
- Kyllä niitä on aika sopivin välein, mutta kun niillä ei aina ole bensiiniä ... niin on hyvä olla varalla, että pääsee seuraavalle ... tai vielä sitä seuraavalle. Tässä kaupungin laidalla sitä yleensä on,
mutta tuolla kauempana on usein lopussa.
Noustaan autoon ja matka jatkuu. Asumukset tien varressa harvenevat ... ja näkymät vaihtuvat
rehevänvihreiksi metsämaisemiksi. Välillä on taas laajoja tasaisia viljelmiä, joilla kasvaa tasavälein
riveihin istutettuja parisen metriä korkeita, suippolehtisää kasveja. Muoto muistuttaa kotonakin
kasvanutta Anopinkieltä, mutta koko on aivan toinen. Nalle kertoo, että kasvi on yksi Tansanian
tärkeimmistä viljelykasveista, sisal, josta saadaan lujia kuituja sisal-köysien raaka-aineeksi. Nyt
lujien keinokuitujen tultua markkinoille, on sisalin hinta ja kysyntä laskeneet jyrkästi. - Autossa on
hiostavan kuuma vaikka ikkunat ja kattoluukut ovat auki. Jarkko ja Matti alkavat jutella keskenään,
kun Nalle pitää pientä taukoa.
- On täällä tuo autokanta vähän erilaista, kuin meillä, aloittelee Jarkko.
- Onhan se. Noita täysperävaunullisia rekkoja kulkee molempiin suuntiin melkoisesti ... ja bussit
ovat hurjan näköisiä ... kuin kyläsepän tekemiä ... täysiä ... ja niissä on melkoiset tavarakuormat
katollakin.
- Tuossa äsken tankkaustauolla meni ohi yksi bussi, jossa istui katollakin ihmisiä.
- Ja useimmat noista raskaista rekoista näyttää olevan Fiatteja ja niissä on kansallisuustunnus Z,
joka lienee Sambia.
- Maastureita on myös aika paljon ja surkeassa kunnossa useimmat ... ja henkilöautot ovat vanhoja ja kolhittuja. Kyllä köyhyys näkyy selvästi autokannassakin.
Ja Nalle kertoilee taas lisää.
- Nyt täällä rannikon tuntumassa alkaa olla lämpimin kausi kuumimmillaan ja puolisen vuotta kestänyt hieman viileämpi sadekausi on takanapäin. Vähitellen luonto kuivuu ja kellastuu. Osa noista
isoista puista ja pensaista jaksavat kuitenkin pysytellä vihreinä kuivan kauden yli. Tuossa tienvarressa näette noita suuria, paksuja hieman erikoisen näköisiä puita, baobap-puita, joita kutsutaan
myös apinan leipäpuiksi. Niistä on sanottu, että ne kasvavat juuret ylös päin ... ja nyt, kun niissä ei
ole lehtiä, nuo oksat ovat aikalailla juurien näköiset.
Äkkiä kuljettaja jarruttaa voimakkaasti, kun joukko apinoita on mutkan takana keskellä tietä.
- No nyt katsokaahan kaikki eteen, kehottaa Nalle. - Näin näitä villieläimiä saattaa olla minkä tahansa mutkan takana, niinkuin nyt nämä paviaanit. Nyt ne juoksevat pois, mutta joskus niitä saattaa olla suuri lauma koko tien täydeltä, eikä ne halua lähteä siitä mihinkään. Silloin täytyy vaan
ajaa autolla hiljaa niitä päin, kyllä ne siitä sitten hyppäävät pois, kun auto alkaa olla metrin päässä.
Norsut ovat vähän hankalampia. Niitäkin voi joskus joutua odottelemaan, että suvaitsevat siirtyä
tien viereen.
Matka jatkuu edelleen ja nähtävää riittää. Välillä on tienvarressa kyliä, vieriviereen rakennettuine
savimajoineen ja luonnon antimista kyhättyine myyntikojuineen. Siellä täällä tien varressa on myös
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kauppiaita, jotka myyvät puuhiiliä säkeittäin sekä pilkottuja polttopuita pieniin nippuihin sidottuina, Nalle kertoo, että paikalliset asukkaat käyttävät hiiliä jokapäiväisiin
ruoanlaittopuuhiinsa. Tuli tehdään majan keskellä olevien kolmen kiven väliin ja kettoastia kivien
varaan hiilloksen yläpuolelle. Hiilet maksavat 10 ... 15 shillinkiä säkki, mutta ostajalla pitää olla
tyhjä säkki antaa vaihdossa. Ilman tyhjää säkkiä ei hiiliä voi ostaa.
Illan jo alkaessa hämärtyä, pidetään pieni tauko tienvarressa. ” Nyt, jos teidän pitää keventää
oloanne, niin miehet tien oikealle puolelle ja naiset vasemmalle ” neuvoo Nalle. ” Mutta älkää
menkö ihan tuonne pusikkoon ja pitkään ruohikkoon, koska siellä voi olla käärmeitä. Katsokaan
tarkkaan eteenne, mihin astutte!”
Tauon jälkeen jatketaan taas matkaa. Iltahämärä muuttuu nopeasti pimeäksi yöksi ja lapset nukahtavat auton penkeille. Tienvarren näkymät peittyvät pimeyteen. Vain auton valokeilassa näkyy pätkä tietä ja joskus vastaantuleva autokin. Tienvarren kylien asumuksista tuikkii pieniä valoja ja paikoin jokunen nuotiokin, jonka ympärille on kokoontunut joukko ihmisiä. Autossa keskustellaan
monista maan oloja koskevista asioista ja vilkuillaan välillä tuulilasin takana valokeilassa näkyvää
tietä.
- Nyt saavumme Morogoroon, kertoo Nalle. - Tuosta vasemmalle erkanee tie kaupunkiin, jonka
valot näette tuolla kaukana vasemmalla. Me jatkamme tästä suoraan ... meillä on vielä noin 100
kilometriä matkaa Mikumiin.
- Se tietää tällä vauhdilla vielä paria tuntia. kertoo Jarkko hiljaa Raunille. - Kyllä tässä alkaisi olla jo
ihan kypsä lakanoiden väliin.
- Niin olis’. On tää rankka reissu. ... Ja kuinka paljon on tähänkin päivään mahtunut ... aamuvarhaisesta asti. Mutta ei tässä autossa osaa nukkua, Hyvä kuitenkin, että noi lapset nukahtivat.
- Mutta, jos yritetään mekin nukahtaa hetkeksi. Kallistu sinä tähän mun kainaloon ... ja mä kallistun vähän tänne ikkunanpieltä vasten. Nyt on jo vähän viileämpikin, kun tuo aurinko lakkasi porottamasta.
Jonkin aikaa ovat Jarkko ja Rauni torkkuneet, kun he säpsähtävät voimakkaaseen jarrutukseen.
- Taas on jotain tiellä, aprikoi Jarkko ja katselee tuulilasin suuntaan. - Tuossa oli jotain risuja pantu tielle merkiksi ... ja siellä on joku iso auto ojassa nurin ... ja peräkärrykin nurin ja puoleksi tiellä. Se on tullut vastakkaisesta suunnasta, kun on noin päin. Kyllä tuosta vielä ohi päästään. ... ja
lasti on levinnyt pitkin tienvartta ... Hitto, nehän on kuin kupariharkkoja.
- Onpa hurjan näköistä. toteaa Raunikin
- Ja tuolla takana on vielä kaksi samanlaista autoa pysähtynyt ... auttamaan.
- Täällä ajavat Sambiasta kuparia Dar Es Salaamin satamaan, kertoo Nalle ... - Ja heille tapahtuu
joskus onnettomuuksia niinkuin nytkin. Syy taitaa olla aika usein nukahtaminen. Tässä on tie ainakin ihan suora.
Onnettomuuspaikasta päästiin ohi ja matka jatkuu taas. Jarkko ja Rauni ovat nukahtamaisillaan
uudelleen, kun säpsähtävät taas jarrutukseen. ” Katsokaapa kaikki” , kehottaa Nalle. Suuri kissaeläin vilahtaa nopeasti auton valokeilassa tien yli. Aleksi yrittää kääntää miltei pysähtyneen auton
keulaa vielä eläimen menosuuntaan, mutta siellä näkyy vain heinikkoa. ”Se oli gepardi!” kertoo
Nalle. ” Olemme juuri tulossa Mikumin kansallispuiston alueelle ja täällä on paljon monenlaisia
villieläimiä. Nämä isot kissat liikkuvat yölläkin.”
- Eihän tässä taida tulla nukkumisesta mitään, kun jatkuvasti sattuu ja tapahtuu, toteaa Jarkko. Ja nyt ollaan kai kohta jo perillä, kun alkaa kansallispuiston alue ... ja kellohan on jo puoliyhdeksän.
- No, katsellaanpa mitä näkyy seuraavaksi.
Muutamia kilometrejä on ajettu, kun tien varressa näkyy isot taulut, joissa on swahiliksi ja englanniksi varoitus ” Tie kulkee 60 kilometrin matkan Mikumin kansallispuiston alueella ja tiellä saattaa olla villieläimiä . Autoilijoita kehotetaan erityiseen varovaisuuteen ja myös autosta poistuminen
on vaarallista.” Taulut ovat molemmin puolin tietä ja lisäksi on nopeusrajoitusmerkit 60 km/h ja
kolmion muotoinen varoitusmerkki, jossa on norsun kuva. Nalle kertoo, että matkaa hotelliimme,
Mikumi Wildlife Lodgeen, on enää vajaat30 kilometriä. Kaikki lapset nukkuvat, mutta aikuiset tarkkailevat valokeilassa mahdollisesti näkyviä eläimiä. Mitään otuksia ei kuitenkaan näy ja kolmisenkymmentä kilometriä myöhemmin käännytään pienemmälle tielle, vasemmalle ja viitassa on teksti
Mikumi Wildlife Lodge.
- Vihdoinkin perillä, huokaa Rauni. - Pitää kai ruveta herättelemään noita kullanmuruja
- Niin kai, toteaa Jarkko haukotellen. On se ihanaa päästä kohta kahden lakanan väliin.
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- Katsotaanpas nyt millainen hotelli täällä on ... ja onko huoneessa edes lakanoita,
Rauni.

virnuilee

Saavutaan hyvin valaistuun pihaan, jonka laidalla on komean näköinen pitkä, kaareva kaksikerroksinen rakennus, jonka valkeaksi rapattuja seiniä kiertävät jyhkeät ruskeaksi petsatut puiset parvekkeet. Aleksi ajaa bussin pääoven yllä olevan laajan katoksen alle ... ja Nalle antaa ohjeita.
- Nyt voitte ottaa ne matkatavarat, joita tarvitsette yöpymiseen. Siirrymme ensin tuohon vastaanottoaulaan ja kun saatte avaimet, voitte mennä huoneisiinne. Eiköhän me saada vielä jotain iltapalaakin, vaikka on jo myöhä.
- Jarkko! Eiköhän oteta meidän kaikki laukut tuonne sisälle. Ne on ihan sekaisin sen tullin jäljiltä.
Mä järjestelen niitä aamulla ... ja voidaan panna aamulla vähän kevyemmät vaattteetkin ylle.
- Joo, otetaan. ... Hitto! Tämähän on ihan fiksun näköinen hotelli.
- Ihan hyvältä näyttää, myöntelee Raunikin. - No lapset, jokos te olette hereillä. Nyt päästään hotelliin ... ihan kohta.
Lapset hierovat vielä silmiään ja lähtevät hiljaisina isän ja äidin perässä poistumaan autosta.
Jarkko nostaa Marin korkeahkolta auton rappuselta alas ja menee sitten auton takaovelle ottamaan
vastaan Aleksin ulos nostelemia matkalaukkuja. Ympäristöstä kuuluu melkoinen siritys, aivan kuin
lauma heinäsirkkoja pitäisi konserttiaan ja kauempaa kuuluu outoja ulvahduksia.
Koko joukko siirtyy sitten laukkuineen hotellin aulaan. Nalle on mennyt joukon edellä jo järjestelemään asioita vastaanottotiskin luo ... ja tuleekin pian ryhmänsä luo takaisin. Yksi perheenjäsenistä käy nyt täyttämässä tuossa tiskillä lapun ihan samoin kuin Suomessakin ja saatte sitten huoneen
avaimen. Puolen tunnin kuluttua saamme iltapalaa tuolla alahaalla olevassa ravintolassa. Ja menkääpäs lapsiperheet ensin tuonne tiskille.
Jarkko ehtii ensimmäisenä tiskille, täyttää kortin ja saa virkailijalta avaimen ... saapuu sitten Raunin ja lasten luo.
- Huone 204, tuolta ulkokautta oikealle, toinen kerros. Jos nyt oikein ymmärsin niin tää on kahden huoneen ”sviitti”. Nyt mennään, mä otan nää kaks’ painavinta laukkua tästä taas. Tuosta pikkuovesta ulos ... se kai menee suoraan sille parvelle.
Niin mennään peräkkäin Jarkon johdolla ulos parvelle. Lapset katselevat pihamaalle, jossa bussikin
seisoo.
- Hei katsokaa! hihkaisee Mervi. - Tuolla bussin luona on apinoita ... neljä ... viisi.
- Niinpä onkin, havaitsee Raunikin - Ne ovat siellä tutkimassa vierasta autoa, kiertelevät ja katselevat tarkkaan. Mutta mennäänpäs nyt tuonne isän perässä. Isä jo avaa ovea.
Jarkko astuu huoneiston ovesta sisään, sytyttää valot ja nostelee laukut ovelta peremmälle. Rauni
ja lapset astelevat perässä huoneeseen.
- Tämähän on ihan kansainvälistä tasoa. Hyvännäköiset sängyt ... ja tässä on vessa ... ja kylppäri
... joo, ja ihan täyspitkä amme ja suihku ...
- Ja hei tules katsomaan tänne, huutelee Rauni jo viereisestä huoneesta. - Täällä on toinen huone
ja ... ihan siistiä joka paikassa.
- No, mitä tehdään? utelee Jarkko. - Onko lapset nälkäisiä vai unisia? ... Haluatteko lähteä vielä
iltapalalle vai käyttekö jo nukkumaan. Haluatteko mennä suihkuun?
Lapset ovat hieman mietteissään, mutta Mervi vastaa hetken mietittyään. ” Ei mulla oo nälkä. Mä
haluan vaan nukkumaan. Suihkussa kyllä on kiva käydä.”
- Entäs Mika ja Mari? kysäisee Rauni. - Onko nälkä. Mulla on teille vielä kaksi banaaniakin.
- Mennään ... suihkuun ja nukkumaan, sopertaa Mika.
-Testaa isä tuo suihku ... tuleeko sieltä lämmintä vettä ... ja sitten vaan muksut suihkuun ja nukkumaan.
- Joo! ... Noita sänkyjä on neljä ja tuosta sohvasta saadaan peti Marille. Käännetään se toisinpäin
niin siitä ei putoa.
Ja kun puolisen tuntia on kulunut, ovat lapset käyneet nukkumaan ... ja Jarkko ja Rauni astelevat
kohti alakerrassa olevaa ravintolaa ja tapaavat käytävässä Teräväiset ja Karjalaiset.
- Jokos lapset kävivät nukkumaan? kysäisee Marjatta.
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- Jo, kävivät ensin suihkussa ja sitten kömpivät sänkyyn. Olihan tämä aika raskas päivä.
- No me jo Pentin kanssa ihmeteltiin tuossa matkalla, kuinka kiltisti ne istuivat ja katselivat ... eikä
ollut minkäänlaista kränää, niinkuin lapset usein väsyneinä alkavat kiukutella.
- Nukkuivathan he aika pitkään nyt loppumatkasta ja olivat ihan unisia vielä, kun päästiin huoneeseen ... ja nukahtivat sitten suihkun jälkeen kyllä heti.
- Mutta täällähän ihan komea ravintolasali, huomaa Matti.
- Ja näyttää olevan ihan baaritiskikin, jatkaa Jarkko.
- Mutta ei ainuttakaan asiakasta ... hiljaista kuin huopatossutehtaassa. toteaa Pentti.
- No eipä tosiaan ole tungosta ... onkohan täällä mitään tarjoiluakaan?
aprikoi Matti - Istuudutaan nyt kumminkin tuohon pöytään.
- Tuolta näyttää tulevan joku, huomaa Leena.
- Hyvää iltaa! lausahtaa tummapintainen miestarjoilija hyvällä englanninkielellä. - Valitettavasti
meillä on tällä hetkellä hiljaista, mutta ... mitähän teille saisi olla?
- Jotain pientä voisimme syödä ja juoda vaikkapa kupilliset teetä tai kahvia, vastailee Pentti. - Mitähän saisimme nopeasti? jatkaa siihen Jarkko .
- Munakas ... tai lämmin kanavoileipä ... tai ...
alkaa tarjoilija luetella.
- Kanavoileipä saattaisi olla sopivaa ... mutta hetkinen vielä, selittää Pentti englanniksi .. ja kysyy
sitten suomeksi . - Kävisikö koko porukalle kanavoileivät?
- Kyllä käy, myöntelevät kaikki.
- Ja otetaanko kahvit ... ja konjakit jälkiruoaksi? jatkaa Pentti
- Sekin käy! myöntelevät muut.
- Sitten kuusi kanavoileipää ja kahvit ... ja saako teiltä konjakit myös kahvin kanssa? tilailee
Pentti.
- Ulkomaista konjakkia meillä ei ole ... mutta ... kävisiköi Africoco ... Se on kookoslikööri, kertoo
tarjoilija.
- Kuulostaa ihan hyvältä. Otamme sitten kuusi kahvia .. ja ne Africocot.
Tarjoilija kiittää tilauksesta ja lähtee ... ilmeisesti keittiöön. ... Ja ravintolaan saapuu lisää asiakkaita, Nalle ja Aleksi sekä Bergströmit ja Ivarssonit, jotka ovat myös saaneet lapset nukkumaan ... ja
he istuutuvat viereisiin pöytiin.
- Jokos te olette tilanneet jotakin, kysyy Nalle
- Kyllä me juuri tilasimme... kanavoileivät ... kahvit ja Africocot ... kuusi kertaa. kertoo Pentti.
Nalle keskustelee ruotsiksi hetken Bergströmien ja Ivarssonien kanssa ... ja kävelee sitten keittiöön, ... Palaa hetken päästä takaisin ja kertoo ” Tilasin samanlaiset meillekin.”
- Nalle! Mitenkäs täällä kaupoissa ja ravintoloissa yleensä on tuo alkoholijuomien puoli? kysyy
Matti. - Ei me kyllä mitään juoppoja olla, vaikka nyt tällaista kyselen.
- Aika hyvähän se täällä on. Näistä tansanialaisista juomista yleisin on Konyagi, joka on kirkasta ...
kuin suomalainen ”kossu” tai vodka ... ja sitä saa ostaa melkein joka paikassa. Sitten saa joskus
sellaista Lion Blend whiskiä, joka kyllä minusta muistuttaa enemmän konjakkia. Tuota Africocoa ei
Mbeyan kaupoissa ole näkynyt, mutta sitä voitte ostella Darissa käydessänne.
- Entäs oluet? jatkaa Matti.
- Olutmerkkejä on muutamia. ... Tembo, joka tarkoittaa norsua, on nimestään huolimatta aika
mieto olut ja kaikkein vahvin olut on Pilsner. ... Näille paikallisille ihmisille olutkin on liian kallista
... ja siksi he juovat kotitekoista pombea, joka on jonkinlaista kiljua. Pullo olutta maksaa täällä 6
shillinkiä eli noin 3 markkaa ... mutta, kun nekin ihmiset, joilla on työpaikka, saavat palkkaa vain
380 shillinkiä kuussa, noin 170 markkaa, niin eipä sillä olutta ostella.
- Nalle, kuinkas kauan arvelet noiden kahdentoista kanavoileivän teon kestävän? kysäisee Pentti.
- Kyllä ne kanoja siellä jo leikkelivät, kun tein äsken tuon lisätilauksen.
- Ajattelin vaan, että onkohan niillä kaapissa tarpeeksi kanoja pilkottuna, ettei tarvitse lähteä kanatarhaan.
- Oletkos Pentti koskaan joutunut sellaisen tilanteeseen? kysyy Jarkko.
- En kyllä ole, mutta kaikkihan on mahdollista.
- Minulla on kyllä ihan omakohtainen kokemuskin ...se oli kauan ... kauan sitten. Kuunnelkaahan
muutkin, niin kerron lyhyesti!
Se tapahtui toukokuussa 1963 tuolla Reinin laaksossa,
Rûdesheimin pikkukaupungissa. Oltiin ”tekun” päätteeksi koko luokka parin viikon bussiretkellä
Keski-Euroopassa. Se oli ihan toukokuun alkua eli turistikausi ei ollut vielä alkanut. Meitä oli semmoinen 25 kaverin ryhmä ... ja etsittiin ruokapaikkaa. Mentiin sitten yhden ”ravintelin” ovesta sisään, kun sieltä kuului niin hyvää musiikkia. Istahdettiin pöytiin ja tarjoilija toi Menun tutkittavaksi.
Matkamme johtaja, Laineen Olli, kertoi, että grillattu kana on täällä tosi herkullista ja edullista.
Niinpä tilasimme kana-annokset ranskalaisilla perunoilla koko porukalle... 25 kappaletta. Osa pojista oli jäänyt hetkeksi ulkopuolelle katselemaan jotakin ja tulivat sisälle vähän myöhemmin ... ja
kysyivät, ” Ette kai te vaan tilanneet kanaa?” ”- Kyllä, ... mistä arvasitte?” vastasi Olli. Poikia nauratti ... ja he kertoivat sitten juuri nähneensä, kun ravintolan takana olevassa kanatarhassa kävi kau95

hea kaakatus ja siellä yksi mies yritti saada haavilla kanoja kiinni. No ensimmäiset 15 annosta tulivat melko nopeasti, mutta niitä loppuja kymmentä annosta piti odottaa kyllä melko pitkään . Orkesterin kaverit kävivät välillä kysymässä mitä haluttaisi kuulla ... ja soittivat meille komeasti
Maamme-laulun ja Finlandia-hymninkin.
Ja koko porukkaa naurattaa.
hekin nauravat makeasti.

Nalle on ilmeisesti tulkannut kertomuksen Ivarssoneillekin, koska

- Kyllä me on tässä saatu ruoka aika nopeasti ... ja varmaan saadaan nytkin, vakuuttelee Nalle.
Ja aivan kohtuullisessa ajassa tilaukset toimitetaankin. - Kun kanavoileivät, kahvit ja ” afrikkalaiset
yömyssytkin” on nautittu, päättää porukka lähteä nukkumaan. Nalle esittää, että aamupalalle tultaisiin heti aamun valjettua kello 7 ja matkaan lähdettäisi kello 8.
Niin myös Jarkko ja Rauni palaavat huoneeseen kellon lähennellessä jo puoltayötä.
- Onpa ollut rankka päivä, huokaa Rauni ja alkaa riisuutua. - Nyt en jaksaisi kyllä tehdä enää mitään muuta, kuin käydä äkkiä suihkussa ... ja sitten nurin.
- Mulla on kyllä yks’ homma vielä ... tehtävä ennen suihkuun menoa.
- Mitä nyt vielä?
- Nää sängyt ... nää täytyy panna kyllä vierekkäin. Eihän me muuten osata nukkua ... ja ...
- Nyt kyllä nukutaan tää yö ihan kunnolla.
- Mene sinä vaan jo suihkuun ... mä tulen sinne ihan kohta perässä.
- Kyllä kai me herätään aamulla niin, että mä ehdin pakata noi laukut uudelleen.
- Eiköhän toi mun sisäinen herätyskello toimi täälläkin ... ja lapsetkin saattavat herättää.
Aamu alkaa hämärtää, kun Rauni herää hieman säpsähtäen ulkoa kuuluvaan voimakkaaseen karjuntaan. Jarkkokin kääntää kylkeään ja herää samaan havaintoon.
- Jarkko ! Mikä toi ääni on? Onks’ se ....
- Leijonan karjuntaahan tuo on. Eiks’ se Korkeasaaren leijona karjunut ihan samalla tavalla ?
- Se on jossakin ihan lähellä.
- No ei tuo kovin kaukana tunnu olevan. Täällähän niitä voi juoksennella melkein missä vain ...
vaikka tuossa parvekkeella.
- Mitähän se noin karjuu?
- Sehän taitaa kutsua naarasleijonaa lähemmäksi .
- Aamu alkaa jo vaaleta ... kello on kohta 6. Joko meidän pitäisi nousta?
- Eipäs nousta ihan vielä. Tulehan sinäkin, ‘naarasleijona’ nyt ihan tähän ... lähelle ... ja tehdään
se, mikä jäi illalla tekemättä. Eiköhän nuo lapsetkin nuku vielä puolisen tuntia.
- No ...
Ja hetken päästä ikkunoista sisään pilkistävien auringonsäteiden herätellessä lapset on vanhempienkin noustava ylös ja kipaistava suihkuun ... ja sieltä palatessa havahdutaan mahtavaan näkyyn,
jota lapset jo ikkunan ääressä hämmästelevät. Nyt auringon noustua avautuu huoneiden suurista
ikkunoista upea näköala rinteessä alempana olevaan maastoon, jossa rehevän ruohikon ympäröimänä on pienehkö lampi. Lammen takana tallustelee verkkaisesti kaksi norsua ja ylempänä rinteessä on ryhmä kirahveja kurkottelemassa korkealla olevista puunoksista ”aamupalaa”. - Nyt vaan
ei ole aikaa ihailla maisemaa pitempään.
Rauni järjestelee matkalaukkujen sisältöjä ja ottaa esiin hieman kevyempiä vaatteita.
- Otatkos Jarkko käyttöön jo tämän kaitafilmikameran? kysyy Rauni. - Filmattavaahan olis’ ollut jo
eilenkin vaikka kuinka paljon.
- Joo, otan. ... Filmiä on kyllä vain muutama kasetti. Lisää tulee vasta muuttotavaroiden mukana,
mutta otetaanpa nyt säästellen pieniä välähdyksiä.
Ylle puetaan Raunin matkalaukuista esiin kaivamat hieman kevyemmät asut ... ja lähdetään alakerran ravintolaan aamupalalle. Ravintolassa istuudutaan valmiiksi katettuun pitkään pöytään siellä
jo istuvien Teräväisten ja Karjalaisten viereen. Bergströmit ja Ivarssonitkin saapuvat lapsineen ... ja
Aleksi ja Nalle viimeisinä. Pöydässä on tarjolla teetä ja kahvia, pieniä pyöreitä pullia, muutamalla
hedelmävadilla banaaneja ja appelssiineja ...ja tarjoilijat kantavat jokaiselle suuren lautasen, jolla
on koko lautasen kokoinen paksuhko munakas.
Rauni kaataa lapsille teetä, Jarkko omaan ja Raunin kuppiin kahvia ja aletaan maistella pöydän antimia. Lapset maistelevat munakasta ... , mutta niissä oleva lapsille outo mauste, melko tulinen
pippuri, aiheuttaa sen, että munakkaat jäävät lapsilta syömättä. Vanhemmat yrittävät saada lapsia
syömään edes osan munakkaista, mutta puhuminen ei auta. ”On se häpeä jättää tuollaiset herkul96

liset munakkaat lautaselle.” sanoo Jarkko hiljaa Raunille. ” Ja tällaisessa rutiköyhässä maassa, jossa osa ihmisistä näkee nälkää. ... Minäpä otan noista ainakin yhden pois ... kenenkään huomaamatta.” ... Jarkko vaihtaa nopeasti oman jo tyhjän lautasensa Mervin lautasen kanssa ... ja popsii
munakkaan ... vilkaisee hieman muita ... ja tekee samoin Mikan lautasen kanssa ... ja hetken kuluttua popsii vielä Marinkin munakkaan. Raunilla näyttää siinä vaiheessa olevan jo vaikeuksia pidätellä hymyään. Lapset syövät pienet pullat ja ottavat hedelmävadilta banaanit. Nalle kehottaa ottamaan hedelmävadeilla vielä olevat hedelmät matkaevääksi.
- Hitto! Tulipa kylläinen olo, lausahtaa Jarkko Raunille, kun noustaan pöydästä. - Neljä suurta
munakasta, kyllä nyt on ”pötsi” pullollaan, ... mutta eihän niitä olis’ kehdannut jättää lautasillekaan.
- Vieläkö mahtuis’ muutama banaani? vinoilee Rauni.
Asunnosta haetaan laukut ja saavutaan auton vierelle. Nalle keräilee huoneiden avaimet ja lähtee
selvittämään maksuasiat hotellin vastaanottotiskille. Aleksi järjestelee matkatavaroita autoon ja
matkalaiset ihailevat ympäröivää luontoa. ... Jarkko ottaa filmille pätkän lähtötunnelmista.
- Hei, katsokaa miten isoja lintuja on tuolla nurkalla! hihkaisee Mervi.
- No onpa tosiaan isoja. havahtuu Raunikin ... ja kaikki muutkin kääntyvät katsomaan lintuja.
- Mitä lintuja nuo ovat? kysyy Mervi
- Tuota asiaa on kohta kysyttävä Nallelta, tuumaa Jarkko. - On niillä hiton pitkät jalat ... lähes
metrin ja komea on toi nokkakin ... onhan sitäkin lähes puoli metriä. ... Haikaran mallisia, mutta
isoja. Siinä ne vain seisovat rakennuksen varjossa kaikessa rauhassa. Otetaanpa niistäkin pieni
pätkä filmille.
Nalle saapuu ... ja kertoo lintujen olevan ”sihteerilintuja”. Noustaan autoon ja ... matka jatkuu. ”
Nyt näette tässä alkumatkalla ehkä paljon villieläimiä, koska ajamme vielä yli kymmenen kilometrejä kansallispuiston alueella.” kertoilee Nalle. Ja niitä alkaakin näkyä miltei heti hotellin pihalta
lähdettyä.
- Minäpä asetunkin sitten kameran kanssa tuohon tuulilasin ääreen, tuumaa Jarkko, kun lähdetään liikkeelle.
- No niin, tuossa tienpenkalla näette pahkasikaperheen syömässä ruohoa ... ja tuolla kauempana
oikealla on suuri lauma Gnu-antilooppeja ja seeproja, selostaa Nalle. - Kohta tuossa noin kilometrin päässä on toinen majapaikka, Mikumi Camp, tuolla ne rakennukset jo vähän näkyvätkin ...
tien oikealla puolella ... tuolla. Ja siitä vähän matkan päässä on portti, josta pääsee autolla koko
tälle laajalle kansallispuistoalueelle. Siinä voi ostaa pääsylipun ja saa alueen kartan ... ja puiston
tieverkostoa voi ajella vaikka koko päivän. Autosta ei saa poistua, koska se on vaarallista ... leijonien ja muiden isojen kissojen vuoksi. Aamulla saatoitte kuulla hotellin nurkallakin leijonan karjumista. ... Niin, tuossa Mikumi Campillä on pieniä majoja, joita voi vuokrata. Alaosa on muurattu
luonnon kivistä ja yläosa on puuta ja bambua ... ja ikkunoissa on vain itikkaverkot ... ei laseja. Ja
ravintola on luonnon antimista rakennettu puoliavonainen katos. Ruokavieraiksi pöydän ääreen
voitte saada vaikkapa joukon paviaaneja ... kärkkymään suuhun pantavaa. Ravintola oli noin puoli
vuotta sitten muutaman päivän suljettuna, kun leijonaperhe oli huomannut sen hyväksi lepopaikakseen. ... Nyt tuolla tien vasemmalla puolella näette suuren elefanttilauman ... ja tässä aivan
lähellä tietä ... oikealla on antilooppeja. Antilooppeja on täällä paljon ja useita eri lajeja. Vesipuhveleita, virtahepoja ja sarvikuonojakin tässä puistossa on, mutta niitä näkee harvoin tässä tienvarressa. Tuolla puistoalueen keskellä on pienehkö lammikko, Hippo pool, jossa virtahevot lepäilevät
vedessä niin, että hieman sieraimia vain on pinnalla. Virtahepohan on englanniksi ja swahiliksikin
Hippo, latinaksi Hippopotamus.
Matka jatkuu Nallen selostusta kuunnellen ja ikkunoista avautumia näkymiä katsellen. Tienvarressa näkyy taas isot taulut, joista päätellen ollaan ajeltu kansallispuiston toiseen laitaan, minkä sitten Nallekin kertoo. Jarkko tulee kameransa kanssa ja istahtaa Raunin viereen.
- Nyt koko tämän matkan, minkä olemme ajaneet eilen ja tänään, olemme olleet melko alavalla ja
lämpimällä tasankoalueella. Onhan tässä jo jonkin aikaa ollut hieman mäkiäkin ja pienheköjä vuoriakin, mutta nyt kohta tulee pitkät nousut ja nousemme parinkymmenen kilometrin matkalla toistatuhatta metriä korkeammalle, noin 1500 - 1700 metriä merenpinnasta olevalle ylätasangolle.
Noustuamme jyrkkiä serpentiinimutkia ajellen noin puoliväliin nousua, pidämme tauon, jotta raskaassa nousussa kuumeneva moottorikin saa välillä levätä ja jäähtyä. Tuohon pitkään nousuun
kuluu aikaakin tunnin verran tällä bussilla, koska on ajettava vain ykkös- ja kakkosvaihteella tuon
pienen moottorin vuoksi. Sitten taas ajelemme hieman erilaisissa maisemissa vielä noin 150 kilometriä ... vuoristossa olevaan Iringan kaupunkiin. Siellä syömme ja pidämme pienen jaloittelutauon. Sieltä ei sitten enää olekaan Mbeyaan kuin 300 kilometriä matkaa. Tässä oli teille lyhyt selos97

tus siitä mitä kohta näette. Nyt katselkaa ja ihailkaa maisemia. Minä menen hetkeksi juttelemaan
Ivarssonien ja Bergströmien kanssa tuonne taakse. ... Ja täällä on näitä juomia, jos teitä janottaa.
Ja niin alkavat sitten jyrkät nousut. Tie on nakerrettu miltei pystysuorana korkeuksiin kohoavan
kanjonin seinämään. Terävähköjä neulansilmämutkia on melko tasavälein särmikkäässä seinämässä milloin oikealle milloin vasemmalle. Bussin vauhti putoaa pakosti miltei kävelyvauhdiksi. Mutta
jotkut autot näyttävät olevan vieläkin hitaampia. Suuret täysperävaunulliset kuormurit ryömivät
mäkiä ylös todella hitaasti ja niiden pakoputkista tupruava pikimusta savu leijuu autojen yllä ja
sivulla estäen ajoittain näkyvyyden eteenpäin täysin. Aleksi seuraa nokipilven tuntumassa ohitusmahdollisuuksia ja onnistuukin ohittamaan muutaman auton. Jarkko menee uudelleen filmailemaan tuulilasista avautuvia näkymiä. Erääseen mutkaan on tielle nosteltu maastosta revittyjä kiviä
ja pensaita varoitukseksi siitä, että mutkan takana seisoo jostakin syystä ”väsähtänyt” auto.
Näin kiivetään yhä korkeammalle ja auton oikeanpuoleisista ikkunoista avautuu viereiseen rotkoon
yhä mahtavammalta näyttävä vuoristomaisema. Vasemmalla puolella näkyy vain pystysuoraa rosoista kalliota, jota näyttää olevan satoja metrejä ylöspäin. Raskaassa lastissa olevia perävaunullisia kuorma-autoja näyttää olevan menossa kumpaankin suuntaan, samoin hyvin täyden näköisiä
busseja sekä silloin tällöin joku ”maasturi” ja henkilöautokin. Vihdoin tullaan tienlaidassa olevalle
suurelle levikkeelle, jolla seisoo kymmenisen perävaunullista rekkaa ... ja Nalle ilmoittaa : ” Pidämme noin 15- 20 minuutin pituisen jaloittelu- ja tupakkatauon. ... jaa, eihän teistä taida kukaan
polttaakaan. ”
Kömmitään ulos autosta ... melko likaiselle, öljyiselle hiekkakentälle.
- No paljonko olet filmiä ottanut? kysyy Rauni Jarkolta.
- No pikku pätkiä vaan. Toinen neljä ja puoliminuuttinen kasetti on puolivälissä. Ei passaa tuhlailla,
ettei lopu kesken. Kuvataan sitten lisää, kun saadaan lisää filmiä.
- On nämäkin maisemat mahtavia tässä kanjonissa.
- On!
- Kyllä näkee heti, että ollaan kuorma-autojen levähdyspaikalla, kun on tää maaperä noin öljyssä.
toteaa Matti.
- Tippuuhan noista aina jotakin seisoessakin. jatkaa Jarkko. ...- Ja tämähän on useiden vuosien
tulos.
- Hei Jarkko! Miksi nuo rekat menevät alaspäinkin noin hiljaa ... ja moottori huutaa melkein täysillä ? kysyy Rauni lasten kuunnellessa vieressä.
- Hyvä kysymys ! Vuoristossa, tällaisia pitkiä jyrkkiä mäkiä lasketellessa ei voida käyttää auton
jarruja, koska ne kuumenisivat liikaa ... ja autosta tulisi pian jarruton. Autoa, olipa se suuri tai pieni, on tällaisissa laskuissa jarrutettava moottorilla. Sellainen hyvä ohje on, että mäkeä alas tullaan
samalla vaihteella, kuin mennään ylöskin päin. Jos tätä sääntöä ei noudateta, johtaa se tuonne rotkon pohjalle. Näkyihän tuolla jossakin autonraatoja olevankin rotkon pohjalla. ... Eli nyt noilla
alaspäin menijöillä on ehkä kakkosvaihde päällä, mutta kuskin jalka ei paina lainkaan kaasupoljinta. Tuo autoa alaspäin vievä voima saa tuon moottorin melkein maksimikierrosluvulle ... ja se jarruttaa.
- No nyt tuli selväksi. ... Täällä on jo vähän viileämmän tuntuista, kuin tuolla alhaalla
- On ihan jo siedettävää. Ollaanhan me jo noustu aika korkealle, varmaan tuhat metriä merenpinnan yläpuolella ... ja eikös ne meille kertoneet, että Mbeyassa ilmasto on kuin Suomessa kesällä, puoli vuotta paistaa ja toinen puoli vuotta sataa ja paistaa .
- Niinhän ne kertoivat. ... Mutta on tämä luonto täällä mahtavan näköistä ja nuo villieläimet
suurina laumoina tuolla vapaina ... ja ne upeat hiekkarannat siellä Darissa. Mitähän me vielä nähdäänkään, kun matka taas kohta jatkuu ?
- Nyt ne rekat, joita ohitimme ovat tuossa tulossa, huomaa Matti. - Fiatteja ne näyttävät olevan
kaikki ... ja tuleepa mustaa savua putken täydeltä.
- Pojat on kai rukanneet pumppuja vähän isommalle syötölle.
arvelee Jarkko.
- Että jaksais’
paremmin ... ja vaikuttaahan tämä korkealla oleva harvempi ilmakin ehkä vähän asiaan.
- Savuttihan ne tuolla alempanakin aika reippaasti, ... mutta ei se ehkä ihan noin mustaa ollut.
Hitaasti ne nousee näitä mäkiä, ihan kävelyvauhtia. Ei noissa koneissakaan taida kovin paljon heppoja olla.
- Hei Nalle! Nuo rekat ajavat Sambiasta kuparia Dariin, mutta mitä ne kuskaavat takaisin päin?
huutaa Jarkko vähän kauempana Bergströmien ja Ivarssonien kanssa juttelevalle Nallelle. ... Nalle
tulee lähemmäksi.
- Sambiallahan ei ole omaa satamaa, kun se on kokonaan sisämaassa ... niin ne rahtaavat kaikenlaista, ruokatavaraa, rakennustarvikkeita, koneita ... ihan kaikkea . Ja jos huomasitte jo tuolla jyrkissä nousuissa ... niin silloin, kun vauhti on ihan kävelyvauhtia, niin molemmat... sekä kuski että
apumies roikkuvat koko ajan puoleksi ikkunoista ulkona ja katselevat taakse päin. Tällä on pulaa
kaikesta... ja sitten täällä on varkaita ... ja on sattunut ihan valoisaan aikaankin, että joku on onnistunut tuolta tien laidalta vauhdissa hyppäämään hitaasti kulkevaan perävaunuun ... ja alkanut
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sitten heitellä sieltä laatikoita tienvarteen. Sitä he pelkäävät . Ja täällä pitää vartioida kaikkea. ...
Jos auto särkyy kesken matkaa, on jonkun jäätävä sitä vartioimaan ... siksi aikaa, kun toinen lähtee etsimään apua. ... Ja melko isotkin remontit tehdään yleensä siinä missä auto on hajonnut.
Kuski lähtee hakemaan kaupungista osia ja apumies jää vartiomieheksi ... ja remontti saattaa joskus kestää useita päiviä ... ja viikkojakin. ... Mutta nyt taitaa olla taas aika meidänkin nousta autoon ja lähteä jatkamaan matkaa. Aleksi tuolla jo auton vierellä odottelee.
Matka jatkuu. Jyrkkää serpentiininousua on jäljellä vielä useita kilometrejä. Sitten mäki alkaa loiveta ja maasto muuttuu kumpuilevaksi ja ilman lämpötila alkaa tuntua bussissa sopivan vilpoiselta.
Nalle kertoo, että nyt ollaan ylätasangolla, joka on noin 1500 ... 1700 metriä merenpinnan tasosta.
Luonto näyttää nyt karummalta, puita ja pensaita kasvaa siellä täällä laajojen heinikoiden lomassa.
Tie kaartelee kumpuilevassa maastossa välillä pitkähköjen asumattomien taipaleiden läpi, mutta
silloin tällöin näkyy tien varressa pienehköjä kyliäkin alkeellisine savimajoineen ja aivan tien laitaan tehtyine myyntikojuineen. Parisen tuntia on ajeltu vuoroin loivahkoja mäkiä nousten, vuoroin
taas alamäkiä ja tasamaata ajellen, kun pysähdytään tankkaus- ja jaloittelutauolle erään kylän
kauppapaikan tuntumassa olevalle ”huoltamolle”. Heti bussin pysähtyessä piirittää sen sankka
”kauppiaiden” joukko. ... Ja tarjolla on hedelmiä, banaaneja ja appelsiineja sekä myös monenlaisia
puusta ja norsunluusta tehtyjä koruja ja taide-esineitä. ... Kauppoja ei kuitenkaan synny. Rauni,
Marjatta ja Leena ... sekä myös Inga ja Gunilla käyvät katsomassa kentän laidalla olevien myyntikojujen antimia lasten jäätyä autoon. Miehet jäävät tarinoimaan auton vierelle ja seuraamaan Aleksin tankkauspuuhia.
Hetken kuluttua matka taas jatkuu. Nalle kertoo, että vajaan tunnin ajomatkan eli muutaman
kymmenen kilometrin päässä on suurehko kaupunki, Iringa, jossa pidetään ruokailutauko.
- No Jarkko, joko alkaa tuntua nälkäiseltä? kysäisee Rauni
- Alkaa tuntua se alkumatkan ylikylläinen olo sellaiselta ... normaalilta. Mutta mitenkäs lapsukaisten olo ? Olettekos te jo nälkäisää?
- Ei ole nälkä, vastaa Merja. ... Eikä tunnu olevan nälkä nuoremmillakaan.
- Nyt lapset! juttelee Rauni - Teidän pitää nyt kyllä syödä kunnolla .... kohta, kun pysähdytään
johonkin ravintolaan. Meillä on vielä sen jälkeenkin istuttava monta tuntia tässä bussissa.
- Mikäs vika niissä aamun munakkaissa oikein oli? aprikoi Jarkko. - Minusta ne oli ihan hyviä ja
maukkaita.
- Oli niissä joku ... sellainen ... vähän erikoinen mauste, joka tuntui oudolta. selittää Rauni.
- Minusta niissä ei ollut muuta vikaa kuin, että ... neljästä kappaleesta tuli liian täyteen
- Mutta on tämä matkustaminen täällä hidasta, tuskailee Rauni. - Kello on tulee kohta yksi ja ...
kuinkas pitkä matka me ollaan ajettu?
- Me ollaan kai ajettu nyt tänään vajaat parisataa kilometriä. Tuo nousu vei rutosti aikaa ja tauot
... ja eihän tämän bussin matkavauhtikaan ole mikään hääppänen. Pienitehoinen moottori tällaisessa korissa .... taitaa olla keskinopeus sellaista viidenkympin luokkaa.
- On tää elämä täällä köyhän näköistä, kun katselee noita ihmisiä ja asumuksia noissa kylissä. Ei
yhtään paremman näköistä taloa ollut tossa äskeisessäkään kylässä ... kaikki noista savipaakuista
tehtyjä majoja ... ja osa ihmisistä ihan paljain jaloin ... ja joillakin omatekoisia autonrenkaasta
leikattuja ”kumiläpökkäitä” jalkineina ... ja ihan risoja vaatteita aika monella.
- Köyhältä näyttää kaikki... Ja ihan lapsia ... alle kymmenvuotiaitakin jo kaupanteossa. ... Mutta
kuitenkin kaikki ihmiset näyttävät aika iloisilta.
- Mutta on joillakin naisilla ihan kauniinvärisiä mekkojakin, on huomannut Mervi.
- On ... ja tosiaan hyvin värikkäitä ... ja sellaisia huivimaisia asuja, myöntelee äiti.
- Äiti ... mitä noi jotkut pojat söi sellaista vihreetä keppiä ? kyselee Mika.
- Niin niillä oli joillakin. Ne jyrsivät sitä hampaillaan ja syljeksivät osan pois. Olis’kohan se jotain
sokeriruokoa?
- Ja on nuo viljelyksetkin surkean näköisiä, jatkaa Jarkko. ... - Naisia enimmäkseen näkyy peltotöissä ja vielä pienet lapset selässään kuokkivat maata. Niissä filmeissähän se jo nähtiin ... ja
kerrottiin, että useat kantavat seuraavaa lasta jo vatsassaan.
- Ja miehet istuvat kotona ja ryyppäävät pombea, jos heillä ei ole työpaikkaa, jatkaa Rauni.
- Hei tuossa on taas yksi hiilikauppias, kun on noita säkkejä rivi tuossa tien laidassa ja joku pysähtynyt siihen kaupantekoonkin. Siihen vaan säkki polkupyörän kyytiin ja ... kotiin.
Näin rupatellen matkaa tehdään vielä jonkin aikaa, kunnes Nalle alkaa jälleen selostaa.
- Nyt tuosta risteyksestä käännymme pienemmälle tielle, tuonne oikealle ja tulee taas pieni pätkä
jyrkkää ja mutkaista nousua, kun noustaan tuolla ylhäällä olevaan kaupunkiin, Iringaan. Tämä
nousu on vain pari kilometriä .. sitten olemme Iringassa.
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Ja bussin kiivettyä tuon parin kilometrin nousun saavutaan pienehkön kaupungin pääkadulle, jonka varrella on melko siistin näköisiä 2- 3-kerroksisia taloja. ... Ajetaan pääkatua vielä vähän matkaa
ja pysähdytään pienehkön ravintolan eteen. ” Nyt mennään tuosta portista ... tuonne pihalle ... ja
istutaan pöytiin. ” neuvoo Nalle.
Ja pihalla on valmiiksi neljälle hengelle katettuina pieniä pyöreitä pöytiä, joiden yläpuolella on
”sade- ja aurinkovarjoina” pyöreät olkikatokset. Joukko pysähtyy pihalle päästyään hetkeksi katselemaan eksoottista pihapiiriä ja alkaa sitten hajaantua eri pöytiin.
- Mennään me tuohon! ehdottaa Mervi osoittaen yhtä pöytää.
- No mennään, vastaa Jarkko. - Meitä on kyllä viisi , ... mutta otetaanpa tuosta naapuripöydästä
yksi tuoli tähän lisää ... ja Mari ... tähän äidin viereen.
Ja hetken päästä Nalle kertoo : ” Tämä on teille tilattu jo valmiiksi, että päästään nopeasti jatkamaan matkaa. Nyt aluksi tulee pieni salaattilautanen ja sitten tulee pippuripihvi ja ranskalaisia perunoita ja jälkiruoaksi hedelmiä.”
- Pippuripihvi, hämmästelee Jarkko. - Eihän vaan ... toistu se aamullinen.
Ja Raunilla näyttää olevan vaikeuksia naurun pidättelyssä. ” Katsotaanhan nyt ” hän saa sanotuksi.
Lapset katselevat ympäristöä eivätkä reagoi tähän asiaan vielä mitenkään.
Hetken päästä tarjoilijat tuovat salaattilautaset ja heti perään suuret lautaset, joilla päällimmäisenä
on kasa kullanruskeita ranskalaisia perunoita ja sen alla melkein koko lautasen peittävä ohuehko
kokolihapihvi, jonka päälle on kaadettu hieman tummanruskeaa kastiketta.
- Syödäänpä nämä salaatit ensin, ehdottaa Rauni. - Tämähän on hyvää ja raikasta.
- Niinpä on, toteaa Jarkkokin.- - Tuossa pullossa on kai täkäläistä mineraalivettä. Minäpä kaatelen siitä noihin laseihin. ... Tuo lätyskä on kai leipää.
Ja näyttää salaatti maistuvan lapsillekin. Mutta kun sitten siirrytään pihvilautasen kimppuun, käy
niinkuin jo vanhemmat arvelivatkin. Melko tulinen pippuri ” säikäyttää ” lapset ja niin he napsivat
lautasiltaan vain perunat suihinsa ... ja Jarkko jakaa omalta lautaseltaan perunat lapsille ja siirtelee muiden huomaamatta lasten pippuripihvit omalle lautaselleen. Rauni seuraa nauruaan pidätellen Jarkon puuhailua ja pihvien popsimista.
- Ethän vaan naura Rauni, virnuilee Jarkko. - Nämähän ovat tosi maukkaita ja mahtavia pihvejä.
Eikös ollut sinustakin? ... Olis’han se häpeä jättää tällaiset syömättä ... ja toi tulinen pippuri ja toi
kastike ... ei tällaista saa Suomessa. Vieläköhän tuonne mahaan sopisä kevennykseksi vähän hedelmää.
- Hyvä, murea ja maukashan se oli ... ja iso ... mä tulin kyllä ihan täyteen tosta yhdestä. Harmi
vain, että nuo lapsukaiset eivät ole vielä tottuneet näihin tulisiin pippureihin. Tuntuu ihan se pippurin maku suussa vieläkin, vaikka söin jo yhden banaanin.
- On hyvä pippurin maku suussa mullakin ... enkä taida sitä banaanilla pilata. ... Lapsille näytti
maistuvan pelkät perunatkin .. ja niitä oli ihan reilusti. Ottakaa tuosta vielä parit banaanit ... niin
eiköhän taas jakseta istua autossa.
- Ottakaa sitten loput hedelmät mukaan matkaevääksi, kehottaa Nalle kuuluvasti koko joukolle. Nyt emme pysähdy enää mihinkään syömään, vaan ajamme yhtäjaksoisesti perille asti. Matkaa on
jäljellä vielä noin 300 kilometriä ... ja siihen kuluu aikaa vielä viisi ... ehkä kuusikin tuntia.
- Kello on nyt puol’kolme, toteaa Jarkko vilkaistuaan kelloaan. - Vielä viisi...kuusi tuntia ..., jos
ajellaan, niin ollaan perillä joskus yhdeksän kieppeillä ... ja viimeiset tunnit ajetaan taas pimeässä.
Pimeähän täällä tulee jo seitsemän maissa.
- On tämä rankka reissu ... mutta ihmeen hyvin nämä meidän muksut jaksavat olla kitisemättä.
Eivätkä näytä kitisevän nuo toistenkaan lapset.
- Tässä on niin paljon uutta ja ... ihmeellistä katseltavaa jatkuvasti ... Se kai tässä auttaa. Ja nyt
kohta, kun taas lähdetään köröttelemään ... niin varmaan alkaa näin tukevan ruokailun jälkeen nukuttamaan. Nuo bussin penkit ovat kyllä aika huonot nukkumiseen ... ja istumiseenkin. Mulla on
noi perslihakset jo ihan hellänä ... ja vielä pitäis’ kestää 300 kilometriä.
- Kyll’ mulla taas tuo peppu kestää, mutta selkä alkaa tuntua ... tuolta ristiselästä ... vähän kipeältä. Mitenkäs lapset! Jaksattekos vielä istua viisi tuntia? Miks’ te olette tänään niin hiljaisia?
- On jotenkin sellainen ... höntti olo. selittää Mervi. - Ihan kuin olis’ jotenkin ... vähän sairas.
- Nyt tuolla alkavat jo nousta ... ja lähtevät autolle. Ottakaahan hedelmiä mukaan ... ja lähdetään.
Matka jatkuu taas ja aluksi madellaan hitaasti, moottorilla jarruttaen, alas jyrkkiä mutkaisia mäkiä
valtatielle, jolta tuntia aikaisemmin noustiin Iringan kaupunkiin. Vastaan tulee hurjan näköisiä,
huonokuntoisia ja täyteen lastattuja kuorma-autoja sekä muutama täyteen ahdettu bussi, joissa
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roikkuu matkustajia osittain ulkopuolellakin. ... Ja kun päästään valtatielle, alkaa Nalle taas kertoilla.
- Nyt olemme suurella ylätasangolla ... puolisentoistakilometriä merenpinnan tasosta ... ja olette
huomanneet, että täällä ei ole läheskään niin kuuma, kuin tuolla alempana. Mutta täällä korkeammalla ilma on myös harvempaa ... tai ilmanpaine on hieman alempi ... ja se saattaa tuntua lähipäivinä teidän olossanne ... vähän sellainen outo olo, kuin joskus railakkaiden juhlien jälkeisenä
aamuna. Joillakin se vaivaa enemmän ja joillakin vähemmän, mutta se menee muutamassa päivässä ohi, kun elimistö tottuu tähän ilmanalaan. Yleensä lapset reagoivat tähän muutokseen herkemmin kuin aikuiset. Se ei ehkä tunnu vielä tänään, mutta varmaan jo huomenna alkaa tuntua.
- No johan Mervi valitteli juuri outoa oloa, havahtuu Rauni.
- Ja varmaan sama vaivaa Mikaa ja
Mariakin, kun hekin ovat noin hiljaisia.
- On vähän outo olo minullakin ... tuolla mahassa ... ihan niinkuin olisin syönyt liikaa, irvailee Jarkko. - Ja jotenkin hieman väsyttääkin ... niin, että voisi vaikka vähän torkahtaa ... , mutta eihän
näissä penkeissä pysty nukkumaan.
- Nämä tienvarret näyttävät jatkuvan aika samanlaisina ... pusikkoa ... heinikkoa ... kyliä ja paljon
ihmisiä juoksentelemassa pitkin ja poikin ... kurjan näköisiä elukoita ... ja koiriakin juoksentelee
aika paljon.
- Ja ihan rotukoiria ... sellaisia monirotuisia ... monta rotua samassa koirassa, jatkaa Jarkko.
- Ei kai me tässä muuta voida, kuin jutella ja katsella edelleen näitä tienvarsia ... niin kauan kuin
on valoisaa.
- Hei mä menen vähäksi aikaa tarinoimaan noiden ... Matin ja Pentin ja Nallen kanssa tuohon taakse.
Lasten silmät alkavat mennä pikkuhiljaa kiinni ja he nukahtavat penkeillensä. Raunikin siirtyy pari
penkkiä taaemmaksi tarinoimaan hetkeksi Leenan ja Marjatan kanssa. Näin matka jatkuu ... ja aika
kuluu ... ilta alkaa hämärtyä ja muuttuu vähitellen pimeäksi yöksi. Pitkähkön pimeän taipaleen
jälkeen saavutaan kylään, jossa on muutama lamppu valaisemassa tietä ja lähitienoota. Aleksi pysäyttää auton ja käy kaatelemassa pari kanisterillista bensiiniä auton tankkiin ja miehet käyvät auton vierellä hieman jaloittelemassa. ... Jarkko istahtaa Raunin viereen, kun taas jatketaan matkaa.
Lapset torkkuvat edelleen.
- No, mitä Nalle teille kertoi, kysäisee Rauni.
- Tuli aika mielenkiintoista tietoa ... raha-asioista täällä. Nalle kertoi, että täällä kaupankäynti on
ollut pitkään intialaisten kauppiaiden hoidossa. Intialaista alkuperää olevaa väestöä on täällä ehkä
muutama satatuhatta henkeä tämän lähes 40-miljoonaisen kansan joukossa ja suurin osa heistä
elää kaupankäynnillä ... ja he ovat rikasta porukkaa. Nyt on Tansanian hallitus alkanut kansallistamaan hyvin toimivia intialaisyrityksiä ja ottaneet niitä kylmänviileästi valtion omistukseen ja hallintaan. Suuri osa suurimmista yrityksistä on jo otettu valtiolle. Valtion virkailijat vaan tupsahtavat
varoittamatta yritykseen ja ilmoittavat, että yritys siirtyy valtion omistukseen ja johtoon tulevat
valtion omat johtajat. Nyt niissä yrityksissä, joihin ei ole vielä kajottu, pelätään tätä tilannetta ja
omistajat yrittävät siirtää varojaan turvaan ulkomaille. Lain mukaan he eivät saa ottaa varojaan
mukaansa, jos lähtevät maasta. Pankissa maksavat meille... noita dollari-shekkejä kun vaihdetaan
... noin 7,5 - 8 shillinkiä dollarista. Nuo rikkaat ”inkkarit” saattavat maksaa valuutasta yli kaksinkertaisesti, jos valuutta voidaan toimittaa heidän ulkomaisille sukulaisille tai tuttaville. ... Ja näin tehdään Mbeyassakin ... kaikessa hiljaisuudessa. Kukaan ei puhu tästä toisille, eikä kukaan tiedä,
kuka tekee kauppaa ja kenen kanssa. Pankissakin on varmuuden vuoksi syytä käydä vaihtamassa
jonkin verran shekkejä, etteivät ihmettele miten tullaan toimeen.
- Mitenkäs me sitten voidaan siirtää valuuttaa ulkomaille?
- Eihän sen pitäisi olla vaikeaa, kun ... meidän valuuttahan on Suomessa ja palkka maksetaan sinne. Kyllä kai sitä voidaan sieltä siirtää mihin maahan tahansa, jos vain haluamme. ... Eikä siihen
vaikuta tämän maan lait. ... Ja eiköhän niitä ”inkkareita” löydy meidänkin tarpeisiin, kunhan vähän
aikaa tarkkaillaan. ... Ja sitten toinen mielenkiintoinen juttu vielä. Täällä on pulaa kaikesta ja erityisesti kodinkoneista ja hyvistä vaatteistakin. Nyt ne ihmiset, joilla on jonkinverran rahaa ... ovat
työssä ja saavat palkkaa, ... haluavat ostella niitä meiltä ja he haluavat ”buukata” ne itselleen jo
ennakkoon ja maksella niitä etukäteen. ... Ja heti, kun muuttotavaramme saapuu, tulee noita ”naapureita” kyselemään ja varailemaan jääkaappeja, pesukoneita, polkupyöriä, radioita ja muuta rompetta ... vaatteitakin, saisivatko he ostaa ne sitten, kun lähdemme pois ja he haluavat ruveta makselemaan ostoksiaan kuukausittain jo etukäteen. Ja niistä saa ihan hyvän hinnan.
- Mutta, ... eihän me edes tiedetä, milloin me lähdetään takaisin Suomeen. Nyt tämä sun kontrahti
on tehty vain vuodeksi, mutta sehän voi jatkua ... pitkäänkin.
- Ei sillä kuulemma ole mitään väliä. He ovat valmiita odottamaan useitakin vuosia.
- Tästähän taitaa sitten tulla ihan bisnesreissu, naurahtaa Rauni.
- Eikös ne silloin valmennustilaisuudessakin jo kertoneet, että mukaan otettavat kodinkoneet, jääkaapit ja pakastimet, on helppo myydä poislähtiessä.
- Niinhän ne taisivat kertoa.
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Näin matka jatkuu. .. Aikuiset juttelevat, ja vilkuilevat välillä eteen, jossa näkyy vain auton valaisema pätkä tietä, joitakin vastaantulevia ajokkeja ja joskus joku nopeampi auto ajelee ohitsekin. ...
Silloin tällöin vilahtaa joku tienvarren kylä ja joskus taas Aleksi jarruttelee ja väistelee tien epätasaisuuksia. Vihdoin ... kellon lähennellessä jo yhdeksää, kertoo Nalle : ”Tuo seuraava kylä, joka
tuolla jo näkyy, on Uyole ja alamme olla perillä. Tästä on matkaa enää pari - kolme kilometriä ja
sitten pääsette uusiin koteihinne.

9. Uusi koti

Viimeiset kilometrit kuluvat sitten ikkunoista tiiraillessa ja yritetään nähdä miltä uusi asuinpaikka
näyttää. Juuri mitään ei kuitenkaan näy, aluksi vain auton valojen valaisemaa tietä ... sitten käännyttäessä valtatieltä pienemmälle tielle näkyy valoissa kyltti ” Uyole Agricultural Center” ja etäällä
edessä tuikkii rykelmä valaistuja ikkunoita ja lähemmäksi tultaessa valaistuja teitäkin. Rauni alkaa
herätellä unisia lapsukaisia. Saavutaan korkealla panssariverkkoaidalla ympäröidyn asuinalueen
portille ja nähdään rivi valaistujen teiden varsille rakennettuja taloja, joita ympäröivät siistit pensasaidat ja hoidetut pihapiirit. Bussi kääntyy kulmauksesta vasemmalle ja pysähtyy yhden talon
eteen ... ja Nalle kertoo : ”Tässä tämän talon vasen pääty on Karjalaisten uusi koti ja siellä on joku
meikäläinen teitä jo odottelemassa. Ottakaa vaan matkatavaranne ja ... mennään ovelle. ... Ja tuohon seuraavaan taloon sijoittuvat Teräväiset ”. Kun Karjalaiset ja Teräväiset ovat päässeet matkatavaroineen asuntoihinsa ajetaan parisensataa metriä eteenpäin, pysähdytään ja Nalle kertoo :
”Tämä talo on sitten Mäkisen perheen uusi koti ja siellä on teitä odottelemassa Puupposen Leila,
Hän asuu tuossa vähän matkan päässä. Tässä kulmatalossa teidän naapurina asuu englantilainen
opettajaperhe, Rombulow-Pierce, ... me suomalaiset kutsumme heitä ‘perseeksi’. .. Ja siellähän
Leila onkin jo ovella vastassa .”
- Nyt lapset, menkääpäs tuonne ovelle, tuon tädin luo! kehottaa Rauni autosta ulos päästyään . Me tulemme heti isän kanssa perässä, kun saamme tuolta meidän matkatavarat.
Lapset kävelevät hieman arkaillen kohti ovella odottelevaa tätiä, joka lähtee lapsia vastaa.
- Hei lapset! Tulkaa vaan rohkeasti tänne. Minä olen Leila tuosta naapurista, juttelee lapsia vastaan
tuleva, iloisesti hymyilevä nuorehko täti ... ja ottaa Maria kädestä kiinni. - Mennään me jo tuonne
sisälle. Kyllä äiti ja isä tulee sieltä heti perässä.
Jarkko ja Rauni tulevat kantamuksineen perässä ja Leila on jo ovella heitäkin vastassa.
- No tervetuloa Mbeyaan! tervehtii Leila iloisesti hymyillen... ja tervehditään kätellen, - Minä olen
Puupposen Leila tuosta naapurista.
- Kiitos! ... Ja me olemme Mäkisen perhe, vaimoni Rauni ja minä olen Jarkko ... ja nuo lapset ...
Mervi, tuo vanhin ja Mika ja Mari.
- Juu, lasten kanssa me jo tervehdittiin ja käteltiin. ... No matka on ollut varmaan rasittava ... koko
pitkä päivä bussissa istumista ... ja nyt te varmasti haluatte päästä nukkumaan.
- Onhan tässä jo kieltämättä aika ”kypsä” olo, vastaa Jarkko.
- Nyt tässä on tilanne sellainen, niinkuin yleensä uusien tulokkaiden kanssa, että me olemme täällä
valmistelleet teidän tuloanne... ja nyt kohta käymme tuossa minun luona pienellä iltapalalla ... ja
aamullakin tulette tuonne minun luokse aamupalalle. Teidän keittiössä on kaikki muuten valmista,
mutta tuohon kaasulieteen on huomenna hankittava kaasupullo. Minä olen tuonut teille lainaksi
sen verran astioita, että pärjäätte siihen saakka, kun teidän tavarat tulevat. ... Mutta katsotaan nyt
ensin tätä teidän asuntoa. Lamppuja täällä on vähänlaisesti, mutta eiköhän näillä pärjätä. ... Niinkuin näette, tämä on juuri maalattu uudelleen sisältä siistiksi. Tässä on olohuone ... tämä iso ruokapöytä on vielä jatkettava ... ja takkakin tuolla nurkassa, isot ikkunat ja lasiovi tuonne pihamaalle,
siinä on ihana nurmikko ja puutarha, jonka näette aamulla paremmin ... ja tuolla käytävän molemmin puolin on makuuhuoneita, kolme, kaksi melko pientä ja yksi vähän isompi ja kylpyhuone
on tässä oikealla, täyspitkä amme ja suihku, ja vessa tässä vieressä. Tässä isommassa makuuhuoneessa on nyt sängyt kolmelle, kerrossänky ja sitten tuo yksi erillinen. Ja teille on parisänky täällä
puutarhan puoleisessa pienemmässä huoneessa ja tuo kadunpuoleinen pikkuhuone on tyhjä. Teillä
on varmaankin lakanat ja muita liinavaatteita mukananne.
- On, on! vastaa Rauni. - Tämähän on iso ja tilava ... ja ihan OK ... hyvä tästä tulee, kun saadaan
omat tavarat tänne.
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- Tuo keittiö on aika pieni, jatkaa Leila. - Tuo kaasuliesi on melko uusi ja paistaakin ihan hyvin.
Lämminvesivaraaja on tuossa isossa komerossa ... tuossa pikkueteisessä.
- Mikä tuo teline tuossa lieden päällä on, kysyy Jarkko.
- Se on grilli, siinä on ihan pyörivä varras ja tuohon pannaan alle tuo pitkä vati, johon tippuu rasva. ... Mutta käydäänpäs nyt meillä iltapalalla, että pääsette nukkumaan ja kotiutumaan. Tuosta
pihan kauttakin päästäisi... tuon naapuripihan kautta. Minä asun siinä seuraavassa talossa. Nämä
teidän naapurit tällä puolella, Lambergit, ovat tämän viikon matkoilla. Tuossa toisella puolella asuu
englantilainen opettajaperhe, Rombulow-Pierce, ... tai ... ‘perseet’, niinkuin me suomalaiset olemme heidät ristineet. He toimivat opettajina tuolla kansainvälisessä koulussa. ... Heillä on 8-vuotias
poika, oikein söötti, Philip. Hekin taitavat olla jossain matkoilla nyt. ... Tuo pihanpuolen ovi on
täällä pääovi, josta yleensä vieraatkin tulevat, ... mutta nyt pimeällä meidän on parempi mennä
täältä valaistun kadun puolelta, keittiön ovesta. ... Ja tässä on teille ulko-oven avaimia kaksi kappaletta kumpaakin sorttia. Jarkko, näillä pääsette sisään tämän kadunpuolen tai keittiön puolen ovesta ... ja nuo ovat pihanpuolen oveen. Nyt mennään, ... seuratkaa perässä!
- Mistä tuo valtava sirkutus kuulu, kysyy Rauni heti ulos tultuaan.
- Ne on heinäsirkkoja, ... Niitä on täällä useita sortteja ... paljon joka paikassa ... noissa pusikoissa
... ja ne sirkuttavat läpi yön. Päivällä ne kai syövät, kun sirkutusta ei kuulu. No nyt mennään tästä
tätä tietä myöten tuonne seuraavaan taloon. Tuossa vastapäisässä taloissa asuu näitä paikallisia
projektin työntekijöitä ja tällä puolella pohjoismaisia asiantuntijoita. Tämä tiehän tekee tuollaisen
suorakaiteen muotoisen lenkin ... tuolla keskellä teidän pihan takana olevan suuren kentän ympäri
... ja tässä on kahdenlaisia taloja, osa tuollaisia kuin teillä ja sitten kahden perheen paritaloja niinkuin tämä minun asuntoni. Näissä on olohuoneen lisäksi vain yksi makuuhuone. ... No nyt mennään tästä keittiön ovesta sisään. ... Menkää vain tuonne olohuoneen puolelle ja istuutukaa siihen
pöytään. Minulla on täällä keittiössä kaikki valmiina ... hetkinen vain.
Jarkko, Rauni ja lapset katselevat hetken kodikkaasti sisustettua olohuonetta ja istuutuvat sitten
valmiiksi katettuun ruokapöytään. Leila tuo keittiöstä pöytään pari kulhoa.
- Tässä on aivan tänään leivottuja karjalanpiirakoita ... ne on lämpimiä ... ja tuosta vain munavoita
päälle ... ja nämä toiset ovat vähän erikoisempia ... shambuusoja, joita täälläpäin tehdään. Näissä
on ohuen rapean taikinakuoren sisällä aika voimakkaasti maustettu jauheliha-riisi-sipuliseos ... ja
ne on kypsytetty öljyssä keittämällä ja tuon juomiseksi teetä ... vai haluaisiko lapset jotain mehua mieluummin.
- No lapset! Teetä vai mehua, kysyy Rauni.
- Teetä, vastaa Mervi.
- Mehua, vastaa Mika hiljaa.
- Mulla on tuolla oikein hyvää mehuakin. Ottaakos Marikin mehua? Ja syökää nyt piirasia niin paljon, että jaksatte aamuun asti.
Leila tuo tee- ja mehukannut pöytään. ” Tuossa pienessä pannussa on vahvaa teetä ja tuossa termarissa on kuumaa vettä ... ja tässä kannussa on oman puutarhan marjoista tehtyä mehua. Kaadelkaa siitä itse!.” hän neuvoo.
Rauni alkaa kaadella teetä ja mehua ... ja laittelee lapsille karjalanpiirakoita munavoin kanssa.
- Karjalanpiirakat ovat meidän lasten herkkua. Pippureiden kanssa on ollut alkumatkasta vähän
ongelmia, kertoo Rauni. - Mutta maistellaanpas me aikuiset tätä toista sorttia.
- Kaikesta päätellen sinä olet talouspuolen ihminen, toteaa Jarkko.
- Niin olen. Mä olen täällä talousopettajana ... ollut jo reilut kolme vuotta. Mä olen virkavapaalla
Lapuan ammattikoulusta ... ja haluaisin jatkaa täällä ainakin vielä vuoden, jos ne vaan jatkavat vielä virkavapautta.
- Ja ilmeisesti sinä olet viihtynyt täällä hyvin, aprikoi Rauni.
- Kyllä. Täällä ... näiden ihmisten kanssa työskennellessä tuntee saavansa jotain aikaan ... ja täällä
todella tarvitaan koulutusta.
- Näähän on kivoja torttuja, mitäs nää olivat nimeltään, kysäisee Jarkko.
- Shambuusoja, ... shambuusa. Se on ihan afrikkalaisten oma makupala.
- Toi tulinen pippuri ... ja on siinä kai jotain muutakin maustetta. ... nää on tosi hyviä.
- Ei siinä täytteessä muuta ole kuin ruskistettua sipulia ja jauhelihaa, tulista chilipippuria ja suolaa
ja curryllä maustettua keitettyä riisiä.
- No curry se oli se toinen mauste. No nyt napostellaanpas vielä muutama ja hörpitään teet ja
mehut ... ja päästään kohta nukkumaan .
- Aamulla sitten ... tulkaa tänne aamupalalle siinä yhdeksän aikoihin. Nalle kai aikoo viedä teitä
sitten kymmenen paikkeilla kaupunkiin tutustumaan... ja pääsette pankkiin ja tekemään tarpeellisia ostoksia.
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Hetken päästä iltapala on nautittu, kiitellään Leilaa ja lähdetään uuteen kotiin nukkumaan. Leila
saattelee vielä ulkona vähän matkaa ja jää tielle seuraamaan, kunnes Mäkisten ovi sulkeutuu.
- No nyt ollaan sitten meidän uudessa kodissa, huokaa Rauni heti sisälle päästyään. - Lakanat
vaan sänkyihin ... Ja lakanat ovat tuossa matkalaukussa ihan päällimmäisänä. Nostatko Jarkko tuon
laukun tähän pöydälle ... ja avaa ne remmit ja lukot! Lapset pitää saada petiin, kun meinaavat nukahtaa jo seisaalleen.
- Ja eiköhän keikahdeta kohta petiin mekin, jatkaa Jarkko.
- Aika hyvin he ovat meistä huolehtineet ... vai mitä mieltä olet Jarkko?
- On todella hienosti hoidettu kaikki. Jokaisella joku vastassa,... astiat keittiöön... iltapalat ja aamupalat naapureihin... ja saapas nähdä mitä vielä huomenna saadaan, mutta tosi hieno alku.
- No lapset! Mervi varmaankin kömpii nyt tuonne yläpetille. Huomenna siirrellään yksi sänky tuonne tyhjään huoneeseen ja Mervi saa siitä oman huoneen. Tästä vaan nyt nämä lakanat ja tyynyliinat
sänkyihin niin pääsette nukkumaan. Alkakaahan jo riisua ... ja käyttekö kokeilemassa vielä suihkua
kylppärissä. ... Isä voisi testailla, tuleeko sieltä lämmintä vettä.
Niin alkaa kotiutuminen. Jarkko kääntelee kylppärin vesihanoja ja säätelee veden lämmön sopivaksi ja niin lapset pääsevät suihkuun ... ja kömpivät hetken päästä vuoteisiinsa. Rauni penkoo ja purkaa matkalaukkuja ja laittelee liinavaatteita ja muita tavaroita kaappeihin. Jarkko katselee ja tarkastele huoneita kierrellen.
- Onhan tässä meillä ihan hulppeat tilat. Nämä kiviset lattiat ovat vähän kalsean tuntuiset, mutta
onhan meille tulossa mattoja, joilla peittyy suurin osa.... Näkyy muuten tuossa lattiassa merkkejä
seinän maalipinnassa olevista aikaisemmista värikerroksista. On näitä maalailtu eri väreillä, kun on
niin monenvärisää tippoja jäänyt tuohon lattian pintaan. ... Ja aika ronskisti ovat pojat vedelleet
pensselillä maalit noiden sähkökatkaisäjoiden ja pistorasioidenkin päälle. ... Onhan tässä vähän
maalarien jäljiltä siistimistä.
- Katsele niitä huomenna tarkemmin ... ja paremmassa valossa. Nyt pannaan vaan nuo meidän
petitkin kuntoon, että päästään nukkumaan mekin.
- Pannaan, pannaan! ... sanoi Paavi, kun näki minihameen. Muuten ihan hyvännäköinen ja ... aika
hyvän tuntuinenkin patja, ... mutta hitto, kun siinä on kaks’ patjaa vierekkäin ja iso rako tossa
keskellä. ... No, se kyllä korjaantuu lähipäivinä.
- Aamulla meidän pitäis’ herätä ajoissa ... aamupalalle yhdeksältä. Ja nyt on kello jo 12. Hei autahan vähän, laitetaan yhdessä noi viltit näihin pussilakanoihin. Sitten vaan suihkuun ja nurin.
Aamu on valjennut. Rauni ja Jarkko heräävät hieman säpsähtäen, kun makuuhuoneen ovi alkaa
narista ... avautuu hitaasti ... ja oven raosta kurkkaa huoneeseen Mervi.
- Nukutteko te vielä? hän kysyy hiljaisella äänellä.
- Voi kulta, joko sinä olet hereillä? hämmästelee äiti. - Mitähän kello mahtaa olla?
- Varttia vaille kahdeksan, kertoo Jarkko.
- Me ollaan oltu jo vähän aikaa hereillä ... ja katseltu ikkunoista kuinka kaunista täällä on kaikki.
Tuolla pihalla on iso nurmikko ja ihania kukkia ... ja tuolla toisella puolella näkyy paljon peltoja ja
niiden takana korkeat vuoret, kertoo Mervi ja tulee lähemmäksi ... ja Mika ja Mari tulevat perässä.
- Sitten täytyy nousta heti ylös ... ja käväistävä suihkussa, että herää kunnolla. ... Ja isä myös !
patistelee Rauni noustessaan ja katselee ulos ikkunasta. - Onpas upean näköistä. Iso hyvännäköinen nurmikko ... ja ai noita kukkia ... ja tuolla nurmikon takana on kasvimaa. Nyt äkkiä suihkuun
ja vaatteet ylle.
- Onpas tosi hyvännäköistä, myöntelee Jarkkokin noustessaan. - Mutta onpas jotenkin pökkeröinen olo. Onkos tämä nyt sitä korkean paikan tautia?
- Niin on minullakin, ... Pää tuntuu jotenkin oudolta. Miltäs lasten olo tuntuu? ... Mervi?
- On se vähän semmoinen ... vähän huono.
- Mika. Onko ihan hyvä olo?
- Vähän jotenkin kummalliselta tuntuu ... päässä.
- Isä ... miksi noissa kaikissa ikkunoissa on tommoiset rautaiset tangot? kysyy Mervi.
- Ne on rosvoja varten, ... ettei ne pääse ikkunasta sisään ... silloin, kun me ollaan poissa.
- Onks’ täällä sitten paljon rosvoja?
- Ei kai niitä täällä ole, mutta kaiken varalta on tehty tuollaiset kalterit kaikkiin ikkunoihin.
Vanhemmat käväisevät suihkussa ja lapsetkin ... ja pukevat Raunin laukuista esiin kaivamat puhtaat vaatteet ylleen. Sitten astellaan kaikki yhdessä pihan puolen lasiovesta katselemaan pihamaata.
- Onpa komea piha ja mahtavat maisemat ympärillä, kehuu Jarkko.
- Katsokaas noita upeita kaktuksia tuolla. Tuo yksi on yli metrin korkuinen, huomaa Rauni.
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- Komeita ovat ... ja mukavasti tuollaiseen kivikasaan istutettu.
- Ja mikä pensas tuo on tuolla toisessa laidassa, punaiset kukat ja ...se on Pelargonia! Yli metrin
korkuinen ja levyinen.
- ” Vanha pelargonia ... kasvaa mummon akkunalla, ja sen akkunan alla ... laulaa katulaulaja ” ,
laulelee Jarkko.
- Tuossa meidän talon nurkalla oleva pensas tai pitäis’kö tuota kutsua jo puuksi ... on kiinanruusu. tunnistaa Rauni. - Mutta mikähän on tuo talon seinillä kasvava köynnöskasvi. Tämä iso kukkapenkki tässä oven edessä on myös komea, ... isoja päivänkakkaroita ... ja mikähän on tuo korkea punakukkainen.
- Isä tuolla on kissa! hihkaisee Mika.
- Onhan täällä kissojakin, ... jonkun naapurin kissa.
- Ja varmaan koiriakin, lisää äiti.
- Nuo korkeat pensasaidat ovat koko pihamaan ympärillä ja tuolla on pyykkinaruille teline ... ja
mitähän kaikkea tuolla kasvimaalla kasvaa? tuumii Jarkko ... ja kävellään lähemmäksi nurmikon
toisella puolella olevaa kasvimaata.
- Nuo on tomaatteja ... ja tässä kasvaa hernettä, mutta noita muita en kyllä tiedä mitä ne ovat.
Tuossa on tuollaisia vadelman näköisiä, mutta melkein mustia marjoja ... ja tuossa vähän päärynän
muotoisia, mutta mustia hedelmiä. ... ja Jarkko, eik’s nää suipot paksut lehdet ole ihan kuin ananaksen lehtiä .
- Kyllä ne muistuttavat ... ja ananaksiahan ne myivät tuolla matkan varrellakin. Kyllä kai ne täällä
kasvavat. ... Mutta katsokaapas tuonne talon toiselle puolelle! On mahtava maisema, nuo vuorethan muistuttavat ihan alppeja. Ja koko tuo laakso tuossa on peltoa, ilmeiseti tämän projektin viljelyksiä. Nuo isot keltaiset alueet tuolla pellolla ... olisikohan se rypsiä ?
- Mutta Jarkko! Katsohan kelloa välillä. Jokos meidän on mentävä aamupalalle.
- Onhan se jo varttia vaille, kohta on mentävä. ... Hitto! Mullahan on partakin vielä ajamatta. Se
täytyy käydä äkkiä ajamassa.
- Pitäis’köhän minunkin vähän parannella tukkaa. Olkaa te lapset hetki tässä pihalla, kohta mennään tuonne Leilan luo aamupalalle.
Ja kun ”vartti” on kulunut, lähestytään Leilan ulko-ovea, joka näyttää olevan hieman raollaan.
- Hodi - hodi! hihkaisee Rauni naurahtaen.
- Karibu! ‘tervetuloa’, helähtää Leilan vastaus sisältä ja samalla hän ilmestyy ovelle. - Minä jo äsken tuosta ovelta kurkkasin, mutta ei teitä vielä näkynyt. No hyvinkö olette nukkuneet?
- Nukahdettiin kyllä ihan heti, kun päästiin nurin ... ja herättiin vasta, kun Mervi kurkisti ovelta vähän vaille kahdeksan. Lapset olivat jo vähän aikaa ihailleet ikkunoista tätä kaunista luontoa ja sitten lähdettiin koko porukka pihalle katselemaan, mitä kaikkea siellä on.
- Teillä onkin kaunis piha. Ne edelliset asukkaat, jotka siinä asuivat, olivat sellaisia puutarhaihmisiä. Mutta tulkaapa nyt sisälle ja istuutukaa pöytään, ettei piirakat ja munakkaat jäähdy.
- Vähän tuntuu tuolla nupissa sellaiselta, kuin olis’illalla juhlittu. kertoo Jarkko - Ja tuntuu olevan
outo olo lapsillakin- Juu, se on tää ilma vähän erilaista täällä korkealla. Se vaivaa aina muutaman päivän, ... mutta
olkaapas hyvät ... ja pöytään!
Ja ruokapöydässä on vadillinen lämpiminä höyryäviä karjalanpiirakoita ja pienemmissä astioissa
munavoita, tomaattia ja kurkkua. Jokaisen lautaselle on jo valmiiksi laitettu kullanruskeapintaiset
isot munakkaat.
- Olkaa hyvät vaan ja aloitelkaa! kehottaa Leila saapuessaan keittiöstä vielä yksi höyryävä kulho
kädessään. - Tässä on vielä grillattuja naudan sisäfilesuikaleita... tuon munakkaan kaveriksi. ... Ja
teetä tuossa kannussa ja vettä termarissa samalla tavalla kuin illallakin ja tuossa tuopissa on mehua.
- Leila, mikä köynnöskasvi se on tuossa meidän talon seinässä? kysäisee Jarkko.
- Se on passionhedelmä. Siihen tulee sellaisia pienehköjä pyöreitä hedelmiä, joita voi syödä.
- Ja kasvimaalla oli meille outoja kasveja useampiakin. lisää Rauni
- Juu, siellä on avokaadoja, ananaksia ja boysenmarjaa ja ... Ne meidän pitää katsella siellä paikanpäällä yhdessä. Mutta eikös ole komeita kaktuksia ?
- On. Komea kokonaisuus koko kaktuspenkki, kehuu Jarkko.. Ja siinä vieressä kasvaa iso joulutähtipensaskin.
- Niitä kasvaa tuolla vuoren rinteillä niin isoina, että niihin voi lapset kiivetäkin. Mutta syökää ja
juokaa nyt. Nalle alkaa keräilemään teitä kohtapuoliin kyytiin ja vie teidät katsomaan kaupunki. ...
Se on tuossa kymmenen kilometrin päässä. ... Ja pääsette pankkiin vaihtamaan rahaa ja sitten
voitte jo tehdä ostoksiakin. Ja sitten iltapäivällä yhdelta menette Westermarkille lounaalle. He asuvat tuossa kentän toisella puolella. Mutta syökää nyt ihan rauhassa.
- No, lapset! Jokos olette maistaneet munakasta, kysäisee Jarkko.
105

-Tää on ihan hyvää, vastaa Mervi heti.
- Niin, täytyypä kertoa Leilalle. Eilen aamulla tuolla Mikumissa saatiin mahtavan suuret munakkaat,
mutta niissä oli joku outo mauste, josta lapset eivät pitäneet ... ja, kun ei kehdattu jättää niitä
lautasille, niin söin ne kaikki ... ensin oman ja sitten kolme lasten munakasta.
- Herranen aika! Neljä isoa munakasta.
- Mutta ei siinä vielä kaikki, jatkaa Rauni naurahtaen. Sitten päivällä ... Iri ... Iringako se oli ...
niin Iringassa kävi samoin pippuripihveille ... ja Jarkko söi neljä isoa pippuripihviä.
- Eihän! ... Voikos toi olla totta? päivittelee Leila.
-Totta, totta! vakuuttaa Jarkko. - Mutta oli kyllä hiton täysinäinen olo sen jälkeen. Jaa, syödäänpäs nyt lautanen tyhjäksi niin päästään kohta kaupunkia katsomaan. Täytyy hakea kotoa vielä mukaan papereita. Postipankin shekkejä ja passi kai siellä tarvitaan myös.
- Hei, älä vaihda tässä vaiheessa enempää kuin yksi shekki. Sillä sadalla dollarilla saat pankista
melkein 800 shillinkiä ja sillä te elätte täällä varmaan kuukauden, neuvoo Leila.
- Kyllä, ... kyllä tiedän. Nallelta saatiin tuossa tulomatkan aikana myös aika hyviä ”vinkkejä”.
Aamupalat lopetellaan , ... kiitellään ... ja tullaan ulos Leilan seuratessa ovelle.
- Ja tämä on kai sinun auto tää ”Pösö”, kysäisee Jarkko.
- On. Täällähän ei tulis’ elämisestä mitään ilman autoa ja nyt, kun sen sai vielä niin edullisestikin ja
saa sitten viedä verovapaasti Suomeen.
- Mitenkäs on täällä auton huoltopuoli ... pelaako se?
- Täällä on hirveän hyvä korjaamo tossa kaupungilla, Pabla, sellainen jo vanhemmanpuoleinen intialaisverinen charmikas mies. Se on ihan Peugeot-expertti, ajanut muutamia vuosia sitten sitä Safari-rallia ihan merkkijoukkueessa ... ja onkohan joskus peräti voittanutkin.
- Tuohan oli hyvä uutinen. Meille on tulossa myös ”Pösö”, seitsemän hengen farmari ja dieselmoottorilla. Sellaisia ei kuulemma täällä ole vielä ainuttakaan. ... Mutta nyt on meidän käpyteltävä
kotiin odottelemaan Nallen tuloa. Kiitos vielä aamupalasta!
Hetken odottelun jälkeen Nallen ”luotsaama” tuttu bussi saapuukin, johon noustaan ... ja tavataan
osa tutusta porukasta. ... Vielä pieni kierros asuntoalueen toiselle laidalle ... ja Bergströmit ...
tulevat kyytiin.
- No, nyt olemme jälleen koossa, ... Ivarsonit menevät norjalaisen Erik Larsenin kanssa kaupungille.
aloittaa Nalle. - Ensimmäinen yö uusissa kodeissanne on takanapäin ... eikä ole ollut varmaan mitään suurempia ongelmia. Nyt ajamme tuohon Mbeyan kaupunkiin ... ja menemme ensin pankkiin.
Tässä matkan varrella kerron teille vähän, mitä tässä nähdään. Niinkuin voitte nähdä, tämä asuntoalue on ympäröity korkealla aidalla ja tuolla portilla, josta illalla tulimme, on pimeän aikaan vartija. Tästä huolimatta meillä on ollut täällä rosvoja silloin tällöin ja jotkut asukkaat ovat palkanneet
omia yövahtejakin. ... No nyt ajamme tästä portista ulos ja tuolla edessä näette tämän koulutuskeskuksen rakennukset, siellä on korjaamo, opetustilat, ruokala ja oppilasasuntolat. Emme mene
sinne nyt vielä vaan käännymme tästä alas tuonne valtatielle. Tässä vasemmalla näette korkeata ja
rehevää maissipeltoa ... ja tuo keltainen tuolla kauempana on auringonkukkaa. Nämä ovatkin meidän tärkeimmät viljakasvit vehnän lisäksi. ... Nyt tulemme tähän valtatielle, jota illalla tulimme
tuolta oikealta, mutta nyt käännymme tästä vasemmalle ja kaupunkiin on tästä noin kymmenen
kilometriä. Tuolla oikealla, ... tuon suoran päässä, on Uyolen kylä, jonka läpi ajoimme illalla ... ja
siellä voitte käydä myös ostoksilla.
Tässä on jo valtatien varrella pieniä täkäläisää taajamia, vieriviereen luonnon antimista rakennettuja majoja. Joissakin harvoissa on peltikatto, kiinalaista aaltopeltiä, se on jonkinlainen vaurauden
merkki täällä. Ja näiden pikkukylien ympärillä on heidän viljelyksiään. Kaikki tehdään käsipelillä,
kuokatkin ovat omatekoisia. Ja niinkuin nyt näette, useimmat ihmiset kulkevat täällä jalkaisin tai
polkupyörillä. Nuo polkupyörätkin ovat kiinalaisia. Autoja on vähän ja nekin hyvin heikkokuntoisia.
Katsokaapa tuotakin vastaantulevaa kuorma-autoa, joka on täynnä ihmisiä.
- Hitto mikä lasti ! ihmettelee Jarkko. Lavan täydeltä ihmisiä seisomassa, toisästaan kiinni pitäen,
eikä juuri minkäänlaisia laitoja. Ja melkoinen rotisko oli tuo autokin .
Tienvarren asumuksia ja peltotilkkuja katsellen sekä vastaantulevia ajokkeja tarkkaillen saavutaan
kaupungin tuntumaan.
Nyt tuosta kohta käännymme oikealle kaupunkiin. Vähän matkaa tästä suoraan tuonne eteenpäin,
on tämän valtatien vieressä vasemmalla puolella Mbeyan rautatieasema, mikä on kaupungin komein rakennus. Kiinalaiset rakensivat rautatien Dar Es Salaamista lähelle Lusakaa Sambiaan. Se
valmistui vuosi sitten, 1975 . Sen pituus on yli 1800 kilometriä, ... Tazara-rata, ... tuo nimi on lyhennys englanninkielisestä Tansania Zambia Railway - nimestä. ... No nyt nousemme tätä tietä
hieman ylemmäksi rinteeseen, missä on kaupungin keskusta. Tässä vasemmalla on stadion, jonka
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ympärille on juuri alettu rakentaa tiilistä muuraamalla aitaa ja tuossa näette savimontun, josta otetaan savea. Siinä vieressä savesta leivotaan tiiliä, jotka sitten ladotaan suureksi uuniksi, johon
pannaan tuli ... ja niin tiilet poltetaan punaisäksi.
Ja tuosta risteyksestä käännymmekin pankin eteen. Nyt jos te miehet vain lähdette tuonne pankkiin, odotelkaa te vaimot ja lapset täällä autossa. neuvoo Nalle.
Astutaan autosta ulos ja lähdetään Nallen kanssa pankkiin. Pankin oven tuntumassa seisoo tiukkailmeinen sotilas konepistoolia pidellen. Astellaan ovesta sisälle pankkisaliin ... ja siellä seisoo
toinen konepistoolilla varustettu vartiomies. Pitkähkön pankkitiskin ääressä on muutamia asiakkaita hoitelemassa asioitaan. ” Nyt mennään tuohon ” neuvoo Nalle, ... ”ja voitte asioida yksitellen ...
ja täällä he puhuvat englantiakin. ... Kuka aloittaa ?”
Pentti lähtee tiskin ääreen ja muut jäävät odottelemaan. Asiat hoituvat melko ripeästi ... ja Pentti
saa nipun seteleitä ja muutaman kolikon. Matti lähtee seuraavana.
- Mikäs oli kurssi tänään, kysyy Nalle
- Vähän alle kahdeksan ... jotakin, vastaa Pentti. - Eiköhän se näy tästä paperista.... 7,855 näyttää olevan eli tässä pitäis’ olla 785 shillinkiä ja 50 centtiä. ... Niin tässä näyttää olevan.
- Onkos täällä paljon pankkiryöstöjä, kun on ihan aseistetut vartijat sekä sisällä että ulkona? kysäisee Jarkko.
- Ei täällä nyt ole sellaisia ollut, mutta varmaan olisi, ellei olisi noita pyssymiehiä. Täältä muuten et
saa ulos suurempia rahasummia, ellei sinulla ole aseistettua vartijaa mukana ... tai voit palkata
täältä yhden sotilaan vartijaksesi.
Rahanvaihto sujuu vuoronperään ongelmitta ja joukko saapuu takaisin autoon. ” No nyt teillä on
paikallista rahaa ja voidaan lähteä ostoksille ” toteaa Nalle. ”Mennäänkö sitten torille ? Se on aivan tuossa lähellä. ” Aleksi kiepauttaa bussin ympäri ja ajaa parin kadunkulmauksen päässä olevan
torin laitaan.
- No rahanvaihto sujui hyvin, vai? kysäisee Rauni viereensä istahtaneelta Jarkolta
- Ei siinä ollut sen kummempaa. Nimikirjoitus shekin taakse ja tyttö katsoi passin ja raapusteli jotain papereita ja antoi rahat kouraan. Tässä on nyt sulle osa, että pääset ostoksille.
”Nyt heti tuossa torin laidalla on kassikauppias, jonka ohi on vaikea päästä ellei osta tuollaista
kassia. Tuo iso kaislakassi maksaa 2 shillinkiä eli noin markan” kertoo Nalle. Koko joukko astuu
autosta ulos... katselee hetken toria ja sen ympäristöä. Osa torista on aukeata kivettyä kenttää,
mutta toisella laidalla on melkoiset rivistöt torimyyjiä pienten myyntipöytiensä tai laatikkokasojensa takana.
- Onpas komeita puita tässä torin ympärillä. toteaa Pentti
- Ne on Jakaranda-puita. Nyt ne alkaa kohta pudotella lehtiään, mutta juuri sadekauden alussa ne
ovat komeimmillaan, silloin ne ovat täynnä sinisää kukkia, kertoo Nalle. - Käykääpä nyt emännät
ostelemassa tuosta ensin kassi ja sitten tehkää kierros tuolla toisella laidalla ja tuossa vielä, hieman noiden puiden varjossa, on tuollainen iso katos. Sen alla on myös kauppiaita vähän meidän
kauppahallien tapaan, opastaa Nalle..
Naiset ja lapset lähtevät kohti kassejaan innokkaasti esittelevää kauppiasta. Miehet jäävät bussin
vierelle tarinoimaan ja seuraamaan kaupungin elämää.
- Eipä täällä ole kovin hääppäsiä rakennuksia tässä keskustassakaan, tuumailee Jarkko.
- Samaa olin toteamassa minäkin, jatkaa Matti.
-Tällaisiahan nämä rakennukset täällä yleensä ovat, jonkinlaisista betoniharkoista tai itse poltetuista tiilistä muurailtuja ... eikä ole tainnut olla vatupassiakaan apuna ... ja paljaan käden jälki
näkyy melkein joka paikassa, kertoilee Nalle. - Tuossa torin ylälaidasta lähtevällä kadulla aivan
vähän matkaa tuosta kulmasta, on posti ja sen vieressä tulli. Jos teille tulee postissa jotain ulkomailta, niin te menette postista paketin kanssa suoraan tulliin selvittelemään tulliasiat.
- Nalle! havahtuu Jarkko. - Mistä saa nestekaasua. Meidän pitäisi saada kaasuliesi pelaamaan
- Ai se asia unohtui. Teillähän ei ole tyhjää pulloakaan, kun sen edellisen asukkaan pullokin oli
lainapullo. Ja täällä ei myydä kaasua ellei ole tyhjää pulloa. Pentti ja Matti ottivat tyhjät pullot mukaan, ne on tuolla autossa, mutta ... ... meidän pitää saada taas pullo lainaksi tuolta trainingin
laboratoriosta. Kyllä se varmaankin järjestyy iltapäivällä. Mehän voitaisi käydä oikeastaan nyt täyttämässä nuo mukana olevat pullot sillä aikaa, kun naiset tekevät tuolla ostoksia. Se on tuossa ihan
lähellä.
Niin noustaan autoon ja Aleksi pyöräyttää parin korttelin päässä olevan ”kaasukaupan” eteen. Tyhjät pullot vaihtuvat täysiksi ja halvalla. Jarkko yrittää myös ostaa täyden pullon, mutta myyjä ei
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suostu myymään täyttä pulloa mistään hinnasta, kun vaihtopulloa ei ole. ... ja palataan takaisin
torin laitaan odottelemaan. ”Tehdäänpä mekin pieni kierros tuolla torimyyjien puolella.” ehdottaa
Nalle ... ja niin tehdäänkin Aleksin jäädessä istumaan autoon. ” Mennään ensin tuonne, missä
myyvät perunoita ja muita vihanneksia.” opastaa Nalle. ja niin joukko kävelee torin poikki vastakkaiseen kulmaan.
- Täällä on perunamittana tuollainen 20 litran tyhjä kerosiinikanisteri, kertoo Nalle..- Ja nuo pojat
ovat innokkaita myymään ja kilpailemaan hinnasta. Tuo on yleensä siinä 15 shillingin paikkeilla,
mutta joskus voi saada kymmenelläkin. Kassi on vaan oltava mukana, mihin kaatavat.
- Mihin ne sitä kerosiinia käyttävät, kun noita pyttyjä on noin paljon? kysyy Pentti.
- Ne sytyttävät kerosiinilla hiiliä, joilla ne keittävät ruokansa noissa asumuksissaan. Kerosiiniksi
sitä täällä kutsutaan, mutta Suomessa se on ”lamppuöljy” tai valopetrooli.
- Täällä ei vaakoja juuri tunneta tai käytetä, toteaa Jarkko. Nuo tomaatit ja banaanit on vain ladottu tuollaisäksi kasoiksi, jotka maksavat näköjään 2 shillinkiä ... ja melkoisen määrän sillä saa tuoltakin pöydältä tomaatteja ... ja banaanejakin on noissa kasoissa toistakymmentä.
- Nämä hinnat tuntuvat meistä hävyttömän alhaisilta, mutta ajatelkaapas asiaa näiden ihmisten
vinkkelistä, esittää Nalle. - Täällä aivan yleinen palkka, ... niillä jotka ovat saaneet työtä, on valtion minimipalkka 380 shillinkiä kuussa, se on meidän markoissa noin 180 markkaa. Jos se tasataan kuukauden päiville niin ... se on vain 12 shillinkiä, kuusi markkaa, päivää kohti ... ja perheessä saattaa olla yli kymmenen lasta. ... Ja työttömiä täällä on ainakin puolet kansasta. Heillä ei ole
mitään tuloja, muuta kuin mitä itse keksivät tehdä, ... yrittävät viljellä maata alkeellisälla välineillä
ja ilman lannoitteita, kasvattaa perunoita tai tomaatteja tai tehdä käsitöitä ja yrittää myydä niitä ...
ja joidenkin on pakko varastaa pitääkseen perheensä hengissä. ... Ja katsokaahan, mitä kaikkea he
myyvät. Tuossa on kaiken kokoisia tyhjiä pulloja, ruosteista rautalankaa, oiottuja ruosteisia nauloja, ikkunalasin kappaleita, risoja säkkejä, auton sisärenkaan riekaleita, tyhjiä öljykanistereita ja
maalipurkkeja.
- Kyllä tämä kertoo aika selvästi miten tiukkaa eläminen täällä on, myöntelee Jarkko ja samaa
mieltä tuntuvat olevan muutkin.
Tarinointi jatkuu hetken aikaa, kunnes naiset ja lapset ovat tehneet kierroksensa ja palailevat torin
poikki autolle. Niin lähtevät miehetkin hiljalleen autoa kohti, koko ajan keskenään jutellen. ... Ja
vaimojen kasseissa näyttää olevan ainakin hedelmiä ja vihanneksia.
- No Rauni! Mitäs kaikkea sieltä löytyi, kysäisee Jarkko.
- Onhan siellä vaikka mitä, monenlaisia hedelmiä ja vihanneksia, riisiä ja makaroonia, ja tuolla katoksessa oli aivan upeita afrikkalaisia kankaita. Kyllä täältä löytyy kaikenlaista ... ja nää ihmiset
tuntuvat aivan ihanilta, yrittävät kysellä kaikenlaista ja ovat iloisia ... niinkuin heillä ei olisi mitään
huolia ... , vaikka ovat risaisissa vaatteissa ja paljain jaloin.
- Me käytiin äsken kaasukaupassa, mutta eivät myy täyttä pulloa millään hinnalla, jos ei ole antaa
tyhjää pulloa tilalle.
- Mitenkäs me sitten ...
- Nalle lupas’ järjestää lainapullon jostakin. Eiköhän se iltapäivällä onnistu. ... Ja nyt tuossa kello
yhden maissa me menemme lounastamaan ... Westermarkeille, täällä jo usean vuoden työskennelleen suomalaisen pariskunnan luo. Nalle jo neuvoi, mikä on heidän talo.
- Niinhän se Leilakin aamulla kertoi.
- Tuossa äsken Nallelta kyseltiin, milloin aletaan tutustumaan varsinaiseen työhön ja ... se alkaa
kai nyt iltapäivällä, lounastelun jälkeen. Nyt kohta ajellaan takaisin projektille ja tehdään pieni kierros eri paikoissa ja sitten onkin aika mennä käväisemään kotona ja ... me lähdetään Westermarkille
ja nuo toiset menevät joidenkin muiden luo syömään.
Juteltava ja ihmeteltävää tuntuu olevan koko joukossa, mutta ... Nalle kehottaa nousemaan autoon
... ja kierros jatkuu. Ajetaan mutkittelevaan loivasti alaspäin viettävää katua pikkukaupungin läpi
ja saavutaan jälleen kaupungin ohi jatkuvalle valtatielle. ”Tulimme taas tälle valtatielle ... muutama
kilometri edemmäs, kuin mistä äsken käännyimme kaupunkiin.” kertoo Nalle. ” Ja tästä käännymme nyt vasemmalle. Tuossa kohta oikealla puolella näette kiinalaisten rakentaman Mbeyan
rautatieaseman. Ajamme nyt vain sen ohi.” ... Ja matka jatkuu tienvarsinäkymiä katsellen ja Nallen
selostuksia kuunnellen ja saavutaan projektin maille.
- Tämä maatalousprojekti tunnetaan useammalla nimellä. kertoo Nalle. - Tuossa viitassa luki
Uyole Agricultural Center, ‘Uyolen maatalouskeskus’. Tämän bussin kyljessä taas on teksti ARTI MBEYA. Tuo ARTI tulee englanninkielisestä nimestä, Agricultural Research and Training Institute,
‘Maatalouden Tutkimus ja Koulutus Instituutti’. Nyt noissa päärakennuksissa, jotka tuolla jo näkyvät, on suurehko tutkimuskeskus laboratorioineen sekä koulutuskeskus, jossa opiskelee tällä hetkellä parisensataa opiskelijaa ... ja sitten siinä on kaksi suurta oppilasasuntolarakennusta, suuri
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ruokala, ... ja sitten toimistotiloja ja varastorakennuksia. Tuolla rinteessä näkyvät rakennuksissa
on karjankasvatusta, navetat ja varastoja, ... meillä on myös oma meijeri, josta voitte iltaisin, klo
5:stä 6:een, käydä ostamassa maitoa ... ja joinakin iltoina saatte sieltä voitakin. Maito on irtomaitoa, joten teillä pitää olla oma astia mukana.... Tuolla oikealla rinteessä näette tuollaisen suuren
rakennuksen, missä ei ole ikkunoita. Se on suuri vesisäiliö. Vesi tulee putkea pitkin tuolla vuorilla,
noin kymmenen kilometrin päässä olevasta kraatterijärvestä. Se tulee sieltä omalla painollaan tuohon säiliöön, jossa siihen sekoitetaan vähän klooria ... ja sieltä se sitten tulee meidän vesijohtoverkostoomme. Se on aivan hyvää, juomakelpoista vettä. ... Ja ...
- Onk’s tää tuliperäistä seutua, kun on kraattereita? heittää Matti kysymyksen väliin.
- Täällä on ollut kauan sitten ja ... maaperä on hyvin laavapitoista, mutta enää ei useaan sataan
vuoteen ole ollut mitään toimintaa. Niin nyt pyörähdetään tästä vaan pieni lenkki tuossa ” risöötsin ja treiningin” pihalla. ... Ja teidän, Matti ja Pentti työpaikat ovat näissä rakennuksissa, ... Jarkon
ja Larsin työmaa on taas päiasiassa tuolla edempänä näkyvissä rakennuksissa. Ajamme kohta niidenkin ohi, kun palaamme tuonne asuntoalueelle. Näissä rakennuksissa toimii tutkimus- ja koulutuskeskus, tässä vasemmalla on luokkahuoneita ja laboratorioita, tuossa vastapäätä on ruokala ja
nuo pitkät kaksikerroksiset rakennukset ovat oppilasasuntoloita ... tuossa oikealla on toimisto.
Lounaan jälkeen pääsette sitten tutustumaan uuteen työpaikkaanne ja työympäristöönne lähemmin. Nyt ajetaan tuonne korjaamo- ja varastorakennusten luo. Siellä toimii projektin huoltoosasto, jossa te Jarkko ja Lars tulette työskentelemään. Kaikki nämä ympärillä näkyvät pellot, noin
tuhat hehtaaria, kuuluvat tälle maatalousprojektille. Tuolla kasvatetaan tomaattia, sipulia ja muitakin juurikasveja ja kokeillaan erilaisia lajikkeita ja viljelymenetelmiä, tutkitaan kasvitauteja ja niiden torjuntamenetelmiä. Viljakasveista eniten viljellään maissia ja vehnää, mutta meillä kasvaa
myös kauraa, ohraa ja ruistakin. Tuossa tien vieressä kumpareella näette juuri kauraa, joka on
jäänyt paikoitellen hieman heikoksi ... lyhyeksi.
- No onpas tosiaan lyhyttä kauraa tuossa kumpareella! hörähtää Matti äänekkäästi. - Tuota syödessähän variksenkin pitää käydä polvilleen.
Muut hörähtävät nauramaan Matin vitsille, mutta on tuo kaura todella lyhyttä. Lyhimmät korret
vajaan kymmenen sentin korkuisia ja niissä kaksi tai kolme jyvää.
- No tässä on projektin huoltokorjaamorakennukset, jatkaa Nalle selosteluaan. - Täällä huolletaan
ja korjaillaan maatalous-koneet, traktorit ja työkoneet sekä autot. Siellä on myös puusepän verstas
... ja varastoja. Korkea panssariverkkoaita on koko pihamaan ympärillä ja tuossa portilla on vahti
ympäri vuorokauden. Huolto-osaston päällikkönä on ruotsalainen Olof ”Uffe” Hellström. Hän on
tänään matkoilla, joten te, Jarkko ja Lars tapaatte hänet vasta huomenna. ... Nyt tämä kierros loppuu kohta, kun ajamme tästä vajaan kilometrin tuolla mäellä olevalle asuntoalueelle... ja teillä on
puolisen tuntia aikaa ennen lounasta. Lounaan jälkeen, siinä vähän yli kaksi, minä tulen hakemaan teidät Jarkko ja Lars, ... mennään sitten tuonne korjaamolle ja Erik Larsen hakee Matin ja
Pentin ... ja Harald Ivarssonin.
Kotiin päästyä istahdetaan hetkeksi levähtämään olohuoneen sohvalle ja nojatuoleihin.
- Ai, kun saatais’ tuo liesi pelaamaan, niin voitais’ ruveta itse tekemään ruokaa, huokaa Rauni.
- No se on vaan tyhjästä kaasupullosta kiinni. Eiköhän se järjesty lounaan jälkeen, Nalle ainakin
lupaili. ... Ja sitten me jo tuolla torilla juteltiin vähän sellaista , että ... jos mä saisin joltakin auton
lainaksi tai joku lähtis’ autollaan kaupungille mun kanssa. Nallella on jotain muuta hommaa silloin. ... Katsotaan nyt miten asiat kehittyvät.
- Ja Leilan jääkaappiin ja pakastimeen voidaan viedä ruokia, kunnes meidän omat tavarat tulee. ...
Vasta illalla, kun hän on tullut kotiin. ... Ja Jarkko, jos menet kaupungille ... niin osta perunoita
... ja sais’kohan jostakin ... jotain lihaakin? Muniakin voisit tuoda torilta.
- Kyselläänpä lihakaupan sijainti nyt, kun mennään kohta lounaalle.
- Hei lapsukaiset! Käykääpä pesemässä kädet puhtaiksi. Kohta lähdetään syömään tuonne naapuriin.
Lähdetään sitten tutustumaan uusiin naapureihin. Ensin pihanurmikon poikki ... ja pensasaidassa
olevasta kulkuaukosta astellaan asuntoalueen keskellä olevalle suurelle kentälle.
- Iso kenttähän tässä onkin, toteaa Jarkko. - Taitaa olla ihan normaalin jalkapallokentän kokoinen.
- Mutta näyttää aika käyttämättömältä, kun kasvaa vain tuollaista takkuista heinikkoa. Taitaa tuolla päässä olla jonkinmoinen kiipeilyteline lapsille.
- Westermarkkien talo on kuudes talo tuolta kulmasta, kertoi Nalle, ... siis tuo tuolla ... ja Nalle
asuu tässä kolmannessa. Tarkkaillaanpas varmuuden vuoksi tätä polkua tässä heinikossa, ettei
satu mitään ”kärmeitä” jalkoihin. Niitähän täällä pöheiköissä kuulemme on ... ja tosi vaarallisia.
- Niin lapset! varoittelee Rauni. Älkää menkö koskaan tuonne heinikoihin ja pusikoihin juoksentelemaan. Siellä voi olla myrkyllisää käärmeitä ... ja aina pitää katsella eteensä, mihin astuu.
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- Minkä värisää ne käärmeet on? kysyy Mika
- Jaa-a, kunpa tietäisin, ... niitä voi olla monen värisää. Kerrohan isä, minkä värisää käärmeet ovat !
- Eiköhän niistä suurin osa ole melko tummapintaisia, tummanruskeita tai -harmaita ja kuvioituja,
mutta buffander ... vai oliko se mamba ... on vihreä ... ja se on vaikea havaita vihreässä ruohikossa ... ja se voi olla aivan liikkumatta, kunnes iskee. ... Vihreä mamba se on.
- No ei niitä nyt tässä ole, kun isä menee tuossa edellä.
- Ja se on sitten tämä paritalo tässä ... ja tästa aukosta pihalle ... ja tämä vasen pääty. ... Mennäänpä lähemmäksi ... ja huudellaan Hodi-Hodia. ... Ovihan siinä on hieman auki , .... mutta ...
huudetaanpas, Hodi - hodi! ... Hodi - hodi!
Ovi avautuu ja kookkaanpuoleinen mieshenkilö astuu pihamaalle iloisesti hymyillen.
- No hei vaan ja tervetuloa, uudet suomalaiset! ... Juu, minä olen Bror Westermark ... ja vaimoni
Birgitta tulee juuri perässä.
- Ja me ollaan Mäkisää, vaimoni Rauni ja minä olen Jarkko ... ja lapset Mervi, Mika ja Mari. - Tervehditään nyt oikein kätellen.
- Onpa sööttejä ja iloisen näköisiä lapsia, toteaa Birgitta. No nyt vaan mennään sisälle. Minä juuri
laitoin ruokia pöytään. Tuo Bror tuli juuri äsken kotiin ruokatauolle.
Astellaan ovesta sisälle ja istuudutaan valmiiksi katettuun pöytään.
- Minulla on nyt ihan tavallista ruokaa, kertoo Birgitta. - Tässä on tällaista kasvissalaattia, ... siinä
on tomaattia, kurkkua, perunaa ja vähän sipulia ... ja sitten on palapaistia keitettyjen perunoiden
kanssa ... ja jälkiruoaksi on sitten hedelmäsalaattia.
- Voi kuinka teillä on paljon ylimääräistä hommaa meidän uusien tulokkaiden kanssa, päivittelee
Rauni.
- Meistähän on hauskaa, kun tulee uusia ihmisiä ja tuttavia ... ja me tiedämme itse, kuinka vaikeaa
se on alussa, kun tulee tyhjään taloon eikä ole omia tavaroita. Näin meidätkin otettiin vastaan,
kun tulimme tänne neljä vuotta sitten ... ja näin me olemme aina järjestäneet tämän kaikille. Ja
pois lähtiessä tulee samoja ongelmia, kun tavarat pakataan ja lähetetään ensin. Mekin lähdemme
nyt pois tämän vuoden lopulla.
- No minkälaisia ovat ensivaikutelmat? kysyy Bror Jarkolta.
- Onhan täällä kovin toisenlaista kuin meillä Suomessa ... ja sitä vartenhan tänne ollaan tultukin.
Köyhää on ja alkeellista ... ja koulutusta sekä teknistä apua tarvitaan. Mutta on täällä kaunista ja
lämmintä ... ja tuon luonnon puolestahan tämä on vallan mahtava maa.
- Ja te olette viihtyneet täällä jo neljä vuotta, toteaa Rauni. - Mitenkä olette viihtyneet?
- Voi, voi! vastaa Birgitta. Aivan loistavasti. Varmaan tulee tippa silmäkulmaan monta kertaa, kun
lähdemme. ... Mutta nyt pitää syödä, ettei ruoka jäähdy! Niin, juotavaa on tuossa kannussa, marjoista tehtyä mehua.
Hetken aikaa syödään keskustelematta, kunnes Rauni kysyy ...
- Mitä tämä liha on , kun on niin mureaa, että ihan sulaa suussa?
- Se on naudan sisäfilettä. - Sitähän me täällä syödään aika usein.
- Voi taivas! Sehän on hirveän kallista. Olenkohan syönyt tällaista koskaan aikaisemmin.
- Ei se täällä ole kallista ... Tietysti näille paikallisälle ihmisille se on, mutta ei meille. ... Tuossa
kaupungin laidalla on sellainen lihatukkuliike, Chakula Barafu, joka välittää lihaa tuonne suuriin
kaupunkeihin. Niillä on isot pakastushuoneet ... ja sieltä me haemme lihaa. Sisäfile maksaa, ...
Bror! ... Oliko se 16 shillinkiä kilo? ... Juu. ... se on tuon pankkikurssin mukaan siinä 8 markkaa
kilolta ... ja yleensä me ostetaan sitä kerralla 10 kiloa ... ja pannaan sitten pakastimeen.
Taas syödään pöydän antimia hetken aikaa ja päästään jo jälkiruokaan.
- Meillä ei vielä ole lieteen kaasupulloakaan, kertoo Jarkko. - ... Kun ei ole tyhjää pulloa. Nalle lupaili nyt pulloa lainaksi ... tuolta jostakin. Ja sitten pitäisi päästä jollakin kyydillä käymään kaupungilla.
- Hei tuota minun kuplavolkkaria saat kyllä lainata, kunnes oma autosi tulee. Mulla on tossa pihalla
tollainen jo vähän vanhempi ”kupla”, jossa on rattikin oikealla puolella.... Niin, parempi auto odottelee jo Suomessa. Mutta meillä oli puhetta jo tuossa vastapäätä asuvan Lingrenin Reinon kanssa,
että hänkin voisi lähteä sinun kanssa nyt iltapuolella kauppareissulle.
- No, Nalle lupasi nyt kuitenkin ensin hakea minut ja Bergströmin ”Lassen” ensin korjaamolle ja hän
kai järjestelee sitten mulle tyhjän kaasupullon ... ja kyydin kaupunkiinkin. Hänellä itsellä on kyllä
jotakin muuta hommaa. - Kellohan lähestyykin jo kahta.
- Hei sinä Rauni ... ja lapset! havahtuu Birgitta. - Tehän voisitte jäädä vielä vähäksi aikaa tänne
juttelemaan, kun nuo miehet lähtevät asioilleen.
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- Ja Jarkko sinä voisit mennä tästä suoraan tuohon Nallen luo, ennekuin hän lähtee sinua hakemaan, keksii Bror. - Ja kerro hänelle näistä kauppareissumahdollisuuksista.
- Annahan Jarkko minulle sitten avain, jolla pääsen kotiin, jos sinä lähdet nyt täältä suoraan, kehottaa Rauni.
Ehdotukset hyväksytään, ... Jarkko lähtee Nallen luo, ... Rauni ja lapset jäävät tarinoimaan Birgitan
kanssa.
Nalle onkin jo talonsa edustalla Volvonsa kimpussa, kun Jarkko saapuu ... kertoilee, että Rauni ja
lapset jäivät Westermarkille ... ja kertoo myös Brorin kyytitarjouksista. ” No sitten jututetaan tuossa
Reinoa, jollei hän ole ehtinyt jo lähteä.” tuumaa Nalle. ” Hyppää kyytiin!” ... ja ajetaan Reinon talon
edustalle. Siinä seisoo samanlainen Volvo, kuin on Nallellakin.
- Ja teillä on samanlaiset Volvot kummallakin, toteaa Jarkko. - Pieni väriero vain.
- No Volvoja ja Mersujahan me suomalaiset tänne päiasiassa ostellaan, onhan tuossa muutama
Volkkarikin ja noilla tytöillä on ”Pösöjä”. Tuolta laadukkaammasta päästähän ne on valittava, kun
edullisesti saa.
- Niinhän se on. Mersun minäkin olisin ostellut, mutta niitä olis’ joutunut odottelemaan niin hiton
pitkään, että minäkin lopulta päädyin Pösöön, 504 diesel, 7 hengen farmari. Matille ja Pentille on
tulossa Mersut. He saivat ne jotenkin Ruotsin kautta. Lassen autosta en tiedä, kun en ole kysellyt.
- Se iso Pösöhän on ihan hyvä peli. Tuolla norjalaisella Erik Larsenilla on täällä sellainen.
- Onks’ se bensa vai diesel.
- Diesel se on.
- No, eihän se minun sitten ainoa diesel täällä olekaan. Tehtaalta eivät meinanneet suostua myymään dieseliä Afrikkaan lainkaan, mutta kun selitin mihin hommaan lähden ja lupasin ottaa itse
dieselin vastuulleni, niin suostuivat.
- Samantapaista se kertoi joskus Erikkin . ... Nyt tuo ”Reiska” tulee.
Nalle ja Jarkko nousevat autosta tervehtimään.
- Terve! huikkaa Reino jo etäältä kättä nostaen. Uusia tulokkaitako?
- Kyllä vain! vastaa Jarkko - Jarkko Mäkinen .
... ja paiskataan kättä
- Tervetuloa tähän ”Gruppa Nordicaan”! Niin, minä olen Reino Lindgren, ” Reiska” vaan, eläinlääkäri
Savosta.
- Kiitos! ... Gruppa Nordica, sehän kuulostaakin hienolta. ... tuo ”gruppa” ... sehän on venäjää.
- Niin! Tämähän on tällaista venäläistyyppistä kolhoosihommaa ... täällä kolhoosia kutsutaan vain
”ujamaakyläksi”, mutta samanlaista sosialistista systeemiähän tämä yrittää olla.
- Ihan hieno nimityshän tuo on. Minulle yks’ kaveri tuolla Suomessa keksi titteliksi ”rodunkehittäjä”, kun kuuli, että lähden afrikkalaisia kehittämään.
- No onpa sattuva nimitys sekin, naurahtaa Reino. - Mitenkäs kuulostaisi sitten ” Gruppa rodunkehittäjät” ?
- Kyllä tuo Gruppa Nordica ... kuulostaa paremmalta.
- Mutta mennäänpäs asiaan, tuumaa Nalle. Olisiko sinulla Reiska aikaa jonkin ajan päästä lähteä
tämän Jarkon kanssa vähän kaupoille. Pitäisi saada kaasupullo ja ostella ehkä jotain muutakin.
- Kyllä tuossa kolmen jälkeen, kun olen hoidellut yhden jutun tuolla navetalla ensin.
- Voitkos noukkia hänet tuolta labran edestä, jos hän odottelee siinä tyhjän kaasupullon kanssa
- Sopii. Siinä noin puoli neljä viimeistään.
- Hyvä. ... Sitten me lähdetään ottamaan Lasse kyytiin ja mennään ensin käymään korjaamolla.
Meillä on reilu tunti aikaa.
Nalle ja Jarkko istahtavat autoon,... koukkaavat hakemassa Lassen, ja ajelevat korjaamon portille.
Porttivahti avaa suuren portin ja Nalle ajaa aitauksen sisäpuolelle ja miehet nousevat autosta.
- Mennäänpä ensin tuohon korjaamon toimistohuoneeseen. opastaa Nalle. ... - Ja katsotaan, onko
Mooses siellä. Mooses on eräänlainen konttoripäällikkö. Hän puhuu melko hyvin englantia ja minusta tuntuu, että nämä mekaanikotkin osaavat englantia jonkin verran.
Kurkistetaan pienehköön toimistohuoneeseen, joka on kuitenkin tyhjä.
- Ei ole täällä, toteaa Nalle. - Mutta tuolta hän tulee! osoittaa hän pihamaalta lähestyvää pitkänhuiskeaa, laihaa miestä. - Hän on Mooses.
- Mister Mooses! aloittaa Nalle englanniksi. - Tässä ovat uudet expertit ... Mr. Jarkko ja Mr. Lasse. Jarkko on uusi korjaamon esimies ... ja Lars tai ”Lasse” tulee tänne auto-osaston työnjohtajaksi.
- Tervetuloa, hauska tavata! tervehtii Mooses sympaattisesti hymyillen ja kättelee pitkään kättä
puristaen molemmat.
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- Me katsomme nyt vain nopeasti mitä tässä on, kertoo Nalle. - Lähdemme sitten Jarkon kanssa
tuonne koulutuskeskukselle. Lasse voi jäädä tänne katselemaan vähän pitempään. Minä noudan
Lassen täältä kello 4:ltä ... Sinä Mooses voit näyttää Lasselle kohta vähän paikkoja, kun me lähdemme. Huomenna, aamulla kun Uffe Hellström tulee, hän selvittää tehtäviä sitten paremmin.
- Okei! Kiitos! vastaa Mooses englanniksi ... ja vielä ”Asante sana !” ‘ kiitos paljon’ swahiliksi.
- No sitten nopea vilkaisu tähän korjaamoon, jatkaa Nalle. - Tässä vasemmalla olevat rakennukset
ovat varastoja, tuossa on kai lähinnä traktorien, työkoneiden ja autojen varaosia ... ja myös rakennustarvikkeita siinä on. Sitten tuolla perällä on sähkölaitekorjaamo, tuolla oikealla nurkassa on
puuseppien verstas ... ja tämä puoliksi avonainen katos tässä oikealla on autojen ja traktorien korjaamotilaa. Sitten tuossa keskellä olevalla pihamaalla on polttoaineen ottopaikka tuolla laidassa ...
sitten tuossa katoksessa tuolla päässä on puutavaravarasto ja tuo katos maatalouskoneiden säilytykseen ja nämä varastot oikealla tuosta portista tuonne päin ovat viljavarastoja. Traktoreita on
projektilla noin 35 - 40, kaksi leikkuupuimuria ja yksi ... telaketju trak .... mikä se on .... ”bulldozer” ... ja autoja noin 20 ... moottoripyöriäkin taitaa olla muutama. ... Nyt Jarkko lähdemme hakemaan sinulle sen kaasupullon ... laboratorion varastosta.
Nalle ja Jarkko istuutuvat autoon ja ajavat porttivahdin avaamasta portista ulos ... ja koulutuskeskukselle ... tapaavat siellä sattumalta Pentin ja Matin sekä Erik Larsenin, joka heille esittelee laitoksen tiloja ja välineitä. Eräästä laboratorion varastosta Nalle ottaa sitten tyhjän kaasupullon antaen sen Jarkolle. ” Tämä on sitten palautettava tänne takaisin ... sitten joskus, kun lähdette takaisin Suomeen.” hän muistuttaa. ” Nyt minulla alkaa olla kiire. ... Jää sinä odotteleman Reinoa tuohon
ulko-ovelle. Hän kai sieltä kohta tulee.”
Ja lyhyen odottelun jälkeen Reino tuleekin. Kaasupullo nostetaan takakonttiin ja lähdetään ajelemaan kaupunkiin.
- Sujuikos matka tänne hyvin? alkaa Reino kysellä .
- Ihan hyvinhän se sujui, mutta pitkältähän se tietysti tuntui, ... tuo bussilla köröttely tässä lopussa varsinkin.
- Niin, nämä tiethän ovat heikkokuntoisia ja siellä on hitaasti liikkuvia rekkoja ja busseja ja eihän
tuo projektin bussikaan mikään ohjus ole. Samaahan mekin tuskailtiin, kun tultiin vuosi sitten. Sullahan on perhettäkin mukana.
- Onhan sitä, ... vaimo ja kolme lapsukaista. 7- ja 3-vuotiaat tytöt ja sellainen kohta 6-vuotias poika siinä välissä.
- Mulla on kaks’ tyttöä, 8- ja 6-vuotiaat. ... Onks’ teillä meininki tehdä vielä lisää.
- Ei. ... Kyllä noissa kolmessa on jo ihan tarpeeksi hommaa, ... kunhan ne kasvattaa ja kouluttaa.
- No nyt sun tärkein hankinta on ainakin toi kaasu. Mitäs muuta sä haluat ostella.
- Vaimo osteli aamusella jo yhtä ja toista, mutta nyt se pyysi vielä ostelemaan jotain lihaa, jos löytyis’ lihakauppa ... ja perunoita ... ja muniakin vielä.
- Sitten käydään kaasukaupassa ensin, sitten poiketaan ... eihän sulla kassia ole?
- Ei ole.
- Poiketaan torilta ostamassa sulle pari kassia, toinen perunoille ja toinen lihakauppaan. Käydään
sitten tuossa Chakula Barafussa lihaostokset tekemässä. Mä ostan lihaa myös ja ... käydäänpäs
sitten ostelemassa perunat täältä Uyolen torilta niin näet senkin.
- Mikäpäs siinä. Tehdään ihan niinkuin parhaaksi näet.
- Pitäis’ vielä ehtiä tänään maitojonoonkin meijerille.
- Jaa, kyllä meidänkin lapsukaisälle maito olisi mieluista ... mutta meidän maitokannut ovat vielä
matkalla.
- No haetaan kannut meiltä. Ei se ole ongelma. ... Voi perhana noita ihmisiä! Juoksevat tien poikki
kuin kanat. Meinasivat tuossa ihan säikäyttää taas.
- Se Chakula Barafu on nyt tuossa kohta, mutta käydään siellä kaasupuodissa ensin. ja poiketaan
tuohon palatessa. ... tuosta hurautetaan ylös kaupunkiin ja ... tuossa ne ovat alkaneet hirmu urakan, kun meinaavat ympäröidä ton valtavan stadionin tiilimuurilla. ... Tiiliin tarvittavan saven he
kaivavat tosta vierestä ... ja leipovat siitä käsipelillä tiiliä ... ja ... latovat ne sitten isoksi miiluksi ja
polttavat punaisäksi.
- Kuka tämän hankkeen on saanut aikaan?
- Valtion hommiahan nämä kai ovat, ... tai puolueen, ... TANU-puolue. ... Se on maan ainoa puolue
ja sen nimiin täällä melkein kaikki hommat hoidellaan. ... Ja eiköhän tuohonkin ole komennettu
kaikki sellaiset ihmiset, joilla ei muuta työtä ole.
- No on siinä puuhaa pitkäksi aikaa.
- Hei nyt koukataan tuossa torilla ostelemassa kassit ja jatketaan sitten vaihtamaan toi sun kaasupullo.
Kassit käydään ostelemassa ... ja kaasupullokin vaihtuu täydeksi ... palaillaan takaisin päin ja mennään lihaostoksille.
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- Tämä Chakula Barafu on paras lihanostopaikka. On tuolla ihan lihatorikin ... se on varsinainen
nähtävyys sekin, mutta kyllä siellä menee vähän halut lihan syöntiin, kun näkee sen touhun. - No
mennäänpäs sisään. ... Minkäs verran sä otat ?
- En tässä vaiheessa kovin paljoa, kun meillä ei ole vielä omaa jääkaappipakastinta. Vain kilo tai
pari riittää.
-Tehdäänpäs sitten niin, että mä ostan kymmenen kiloa ... ja saat sitten siitä sen verran kuin nyt
haluat.
- Käyhän se niinkin.
Reino ja Jarkko astelevat ovesta sisään ... ja tervehtivät tiskin takana olevaa valkotakkista miestä.
- Kymmenen kiloa sisäfilettä! sanoo Reino englanniksi ja antaa kassinsa.
Mies ottaa kassin ja poistuu takana olevan suuren kylmähuoneen oven taakse.
- Niillä on tuossa suuret kylmiöt ja pakastushuoneet ja siellä on lihat koko ruhoina. Sieltä he leikkelevät nuo sisäfileet irti. Se kestää nyt vähän aikaa. - Eihän me juuri muuta osteta kuin sisäfilettä. Saataisihan me lihaa kyllä tuolta omalta projektiltakin. Siellä on pari kertaa kuussa torstaisin
aina lihanmyyntipäivä omalle väelle. ... Pannaan siitä omasta karjasta aina joku mullikka lihoiksi. ...
kanojakin sieltä voi ostaa, mutta elävinä. Ne ei silloin tarvitse säilytykseen jääkaappeja.
- Tuolla tullessa eilen, kun oltiin pysähdytty yhdessä kylässä, näin siinä pysähtyneen bussin katolla sellaisia häkkejä tai koreja, jotka näytti olevan kanoja täynnä.
- Niin ne niitä kuskaavat torille myytäväksi. On niitä tuossa Mbeyan torillakin ja tuolla Uyolessa
mihin mennään kohta. Ja kotiin ne kantavat niitä elävinä jaloista roikottaen, ... saattavat sitoa jalat
yhteen, etteivät juokse karkuun, jos sattuisä ote lipsahtamaan.
Kylmiön ovi aukeaa ... ja mies tulee kassin kanssa tiskin ääreen ja nostaa kassin pöydälle. ... Ja
Reino kaivaa pussitaan rahat, 160 shillinkiä, antaa miehen kouraan ... ottaa kassinsa ja kiittää
hymyillen swahiliksi ”Asante sana !”
”Asante sana” tulee vastaukseksikin
” Kwaheri ! ” ‘ Näkemiin’, lausahtaa Reino ja lähtee ovelle päin ja ”Kwaheri” tulee Jarkoltakin
ja ” Kwaherini , tutaonana ”, ‘ Näkemiin, nähdään taas ‘, tulee vastaus tiskintakaa
- Näin meillä ostetaan lihaa! hän naureskelee, astellaan autolle.
- Ja tuollaiseen hintaan, ... 160 shillinkiä ... noin kahdeksan kymppiä markkoina ... kymmenestä
kilosta sisäfilettä. ... Mitäs täällä sitten tavallinen liha ... vaikkapa luuton hyvä naudanliha maksaa?
- Se on noin puolet tästä. ... Nyt huristellaan sitten Uyoleen. Näet senkin touhun.
Kymmenisen kilometriä valtatietä kotiinpäin ja projektin risteyksestä vielä kilometrin verran eteenpäin ja tullaan Uyolen kylään, tien risteykseen, jossa näyttää olevan paljon väkeä.
- Nyt, kun me pysähdytään tuohon ja noustaan autosta, nuo ihmiset piirittävät meidät. kertoo Reino. - Pidä huoli rahapussistas’, ettei se häviä. Nämä osaavat hyvin ne hommat. Siks’ mulla on tää
lujatekoinen rahapussi vyöllä tässä etupuolella. ... No nyt näet. Ne ovat jo joka puolella autossa
kiinni.... Nyt vaan ovet auki ja kassit mukaan, kyllä ne väistävät. Ostellaan ne perunat ensin.
Ja melkoinen joukko kaupustelijoita tungeksivat ympärillä yrittäen myydä kaikenlaista, hedelmiä ,
papuja, herneitä. käsin tehtyjä pikkuesineitä ym. Miehet menevät kuitenkin mitään puhumatta
väkijoukon läpi vähän matkaan päässä olevien perunakauppiaiden luo. Kukkuroiksi perunoilla täytettyjä kerosiinipyttyjä on useammalla nuorella kauppiaalla edessään maassa ja jokainen yrittää
kehua omiansa. Reino ja Jarkko katselevat hetken peruna-astioita.
- Bei gani? ‘mitä maksaa’ , kysyy Reino
Ja pojat alkavat kilpailla hinnoillaan Ensi tulee ”shillinki kumi na tano” ’15 shillinkiä’ mutta viereinen poika lupaa 14 :llä ja sitten hinta putoaa jo kymmeneen. Jarkko päättää jo ottaa halvimman
tarjouksen perunat, kaivaa rahapussita käteensä kymmenen shillingin setelin ... levittää kassinsa ...
ja poika kaataa nopeasti perunat kassiin.
- Hei Jarkko älä hosu! hätääntyy Reino . - Sinua petettiin! Kaadahan ne perunat takaisin tuohon
tyhjään pyttyyn.
Ja kun perunat ovat takaisin pytyssä on pytty reilusti vajaa. Jarkko ihmettelee .. ja Reino nauraa...
ja perunanmyyjäpoika alkaa nolona täyttämään astiaa vieressä olevasta säkistä, kavereidensa virnuillessa vieressä.
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- Kun on sovittu hinnasta, on pyttyyn potkaistava ensin, selittää Reino. Näillä pojilla on tässä hyvää aikaa latoa nuo perunat astiaan niin, että siellä keskellä on melkoisesti tyhjää . Mutta kun he
tietävät, minkä verran siinä on perunoita he pudottavat hintaa ... uskoen, ettei ostaja huomaa jekkua. Nyt kun tuo jekku paljastui, on pojan täytettävä astia yhtä täyteen, kuin se hänellä oli.
Niin saa Jarkko ”kympillään” nyt täyden mitallisen perunoita. Reino käy ostamassa perunoita myös,
mutta vähän kauempaa olevalta kauppiaalta, joka ei tätä tapausta nähnyt ja hinnaksi sovitaan 12
shillinkiä. ... sitten kevyt potkaisu astiaan ja aleneehan se kukkura mitallinen vajaaksi taaskin.
- Nämä veijarit kyllä oppivat tuntemaan asiakkaansa. juttelee Reino. - Et saisi tuolta kaverilta varmaan huomenna perunoita tuohon hintaan. ... Mutta viedään nämä perunat autoon ja ostellaan
sitten vielä munia. Se on rehellisempää kauppaa.
Ja hetken päästä ostelevat kumpainenkin kennolevylliset munia ... ja saavat kannetuksi ne varovasti autoon.
- Niinkuin nyt näet, Jarkko, on tämä kaupanteko täällä vähän erilaista kuin Suomessa. ... Ja kunhan mennään vielä maitokauppaan, niin näet taas jotain erikoista. Nyt kuskataan nämä ostokset
kotiin ja mennään vielä maitojonoon.
- Onhan tässä näköjään omat piirteensä kaupanteossakin. Mutta kiva, että on näin hyvät oppaat
neuvomassa.
- Nämä ovat kuitenkin vain tällaisia pieniä kauppoja, mutta ... noi isot pojat yrittävät jekuttaa
meitä isoissakin kaupoissa. Kyllä.sä senkin varmaan tulet täällä näkemään.
- Mitäs’ sä tarkoitat noilla isoilla pojilla?
- Nämä projektin paikalliset johtajatkin ovat aika kettuja ... ihan tuolta korkeimmalta pallilta alkaen. ... Yrittävät esimerkiksi käyttää näitä projektin varoja omiin tarkoituksiinsa.
Hetkistä myöhemmin Rauni näkee ikkunasta, kun hopeanharmaa Volvo pysähtyy talon edustalle ...
Ja Jarkko nousee autosta ensimmäisenä ja Reinokin kuljettajan paikalta. Rauni rientää auton luo
vastaan.
- Täältä tulee vaimoni Rauni .. ja tämä on Lindgrenin Reino. ... ja Reino ja Rauni kättelevät.
- Ja tervetuloa tähän ” Gruppa Nordicaan” ! jatkaa Reino. Annoin tuossa miehellesi pienen pikakurssin täkäläisestä kaupanteosta. Hänellä on varmaan hieman kerrottavaa iltasella.
- Nostellaanhan nuo ostokset pois, niin jatketaan vielä vähän, tuumaa Jarkko. - Nyt on kaasua ...
ja perunoita ... ja munia. Otappas sinä Rauni ensin nuo munat käteesi, kun otan tuon munalevyn
varovasti täältä takapenkiltä. Takakontista nostellaan sitten kaasupullo ja kassillinen perunoita. Ja
Reinon lihakassista saadaan vielä vähän lihaa. Sitten kohta me käydään vielä maitokaupassa ja lapset saavat tänä iltana maitoakin. ... Vie Rauni ne munat sisälle ja ota joku astia noita lihoja varten.
Rauni tulee kattila kädessään takaisin, kun Jarkko on nostellut kaasupullon ja perunakassinsa auton takakontista. Reino nostelee lihakassistaan pari könttiä filettä . ”Tuossa on arviolta pari kiloa.”
hän tuumaa. Jarkko kantelee kaasupullon ja perunakassin keittiöön ja paalaa auton luo ... ja ostosmatka jatkuu.
Reinon vietyä omat ostoksensa kotiin ja otettua mukaan pari maitokannua ajellaan projektin meijerille ja pysäköidään auto pihan laitaan. Pihalla on jo pitkä jono maidon ostoon tulleita paikkakuntalaisia, enimmäkseen nuoria tyttöjä ja poikia, mutta on siellä myös jokunen jo kepin kanssa kulkeva vanhuskin. Muutama vaalea pohjoismaalainenkin erottuu muuten tummapintaisesta joukosta.
- Nyt mennään vain tuohon jonon jatkoksi odottelemaan vuoroa. Jakelu alkaa muutaman minuutin
kuluttua. Kummanko kannun sä näistä otat, isomman vai pienemmän.
- Ihan sama, kumpi vain. En mä nyt ostele kuin pari litraa. Tuo pienempihän riittää.
- En minäkään nyt enempää osta.
Jarkko katselee hetken sanattomana pihalla seisoskelevaa maitojonoa.
- Tämä jono kai kertoo aika paljon näiden ihmisten elintasosta, sanoo Reino hetken hiljaisuuden
jälkeen.
- Uskomatonta! ... Nuo maitoastiat, … vanhoja peltisää öjykanistereita ja maalipurkkeja ... erikokoisia lasipurkkeja… ja katsohan tuossa hieman edempänä olevaa laihaa tyttöä ... lyhyessä, kuluneen näköisessä valkeassa hameessa ... ja kädessään kolhiintunut posliininen teekannu.
- Kyllä häntä katsellessa tulee joskus aivan tippa silmäkulmaan. Tämä nuori hoikka tyttö tulee tuolta 6 -7 kilometrin päässä vuoren rinteellä olevasta kylästä ... paljain jaloin, kivisää pokuja pitkin ...
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joka ilta ... ja ostaa tuohon kannuunsa puoli litraa maitoa. Varmaankin siellä kotona on pieni sisko
tai veli, jolle sekin maitotilkka on kullan arvoinen.
- On tämä todella uskomaton näky. ... Kukahan lähtisä Suomessa hakemaan jalkaisin pikkusiskolleen maitoa jalkaisin kuuden kilometrin päästä ... vaikka olisi hyvä tie ja kengät jalassa ... tokkopa
lähtisä polkupyörälläkään.
- Ja tuo astioiden rivi ... kolhittuja peltisää öljykanistereita, joissa lukee Esso Extra, Mobiloil Special, Shell X-100 ...ja tuossa peltipurkissa Valtti Color Puunsuoja. ... Puhtaiksi pestyjähän ne ovat
... ja niillä on kannettu maitoa jo kauan. ... Mutta kertoo näiden ihmisten vaatteetkin oikeastaan
ihan saman asian.
Meijerirakennuksen seinässä oleva luukku aukeaa ja maidon myynti alkaa. Jonossa olevat antavat
vuorollaan maitoastiansa luukusta sisäpuolelle, jossa siihen kaadetaan haluttu määrä maitoa ja
otetaan maksu 2 shillinkiä litrasta. Jono liikkuu hiljalleen ja maassa vierellä olevia astioita siirrellään jonon edetessä. Kaiken aikaa jonon päähän tulee vielä lisää maidonhakijoita.
- Tätä meijeriä johtaa erittäin hauska kaveri, Bille. Hän on puoliksi afrikkalainen ja puoliksi saksalainen ja hän saanut meijerialan koulutuksen Saksassa. ... Hänen isänsä kai oli saksalainen. ... Voitakin täältä saa silloin tällöin, ... ehkä tänäänkin.
Jono etenee hiljalleen ja Jarkon ja Reinonkin vuoro lähestyy. Sanattomina he seuraavat, kun tuo
hieman heidän edellään oleva kaunis, hento tyttö, arviolta hieman toisella kymmenellä, ojentaa
laihat käsivarret hieman vapisten teepannunsa täytettäväksi ... laittaa tiskille shillingin kolikon ...
ottaa sitten kaksin käsin otteen täytetystä teepannusta ja lähtee varovaisin askelin pihan poikki
kohden kotikyläänsä ... kantaen teepannua käsissään kuin kultapalaa.
- On tämä unohtumaton näky, tuumaa Jarkko hiljaa ... ja taitaa olla tippa silmäkulmassa hänelläkin.
- Ja tämä toistuu joka ilta! .. No nyt tulee meidän vuoro. Hei on täällä taas voitakin. Nuo köntit on
puolen kilon paketteja. ... Tuo taustalla kirnun kimpussa puuhaileva pyöreänaamainen kaveri on
Bille.
Reino saa kannuunsa kaksi maitolitraa ... Jarkko pyytää samoin kaksi litraa maitoa ja yhden voipaketin ... laittaa tiskille 20 shillingin setelin ja saa kolikoita takaisin. Miehet palaavat autolle ja lähtevät asuntoalueelle päin .
- Ne fileethän mun pitää sulle maksaa, ... paljonko? havahtuu Jarkko.
- No se arviolta pari kiloahan on ... kolmisenkymppiä .
- Se on sitten tässä. ... Ja kiitos Reino tästä iltapäivästä. Tämä on ollut aivan mahtava ... ja uskomaton opintoretki. Ei taida tämä ilta riittää kaiken nähdyn ja koetun kertomiseen Raunille ja lapsille.
Rauni on lasten kansa vielä pihalla, kun Volvo pysähtyy talon edustalle. Jarkko nousee ostoksineen
autosta ja kiittelee vielä Reinoa. Lapset kirmaisevat pihalta vastaan ja Raunikin tulee perässä.
- No lapsukaiset! Nyt saatte tänä iltana maitoakin ... ja tässä on voitakin. ... Mutta, ... eihän meillä
taida olla leipääkään.
- Kyllä me nyt jotain ruokaa loihditaan jo kotona, kunhan saat tuon kaasupullon paikalleen. vakuuttaa Rauni - Leilakin tuossa käväisä ja kysyi tulisimmeko iltapalalle, ... mutta kerroin hänelle,
että me vietetään nyt ihan koti-ilta.
- Mehän pärjäämme jo ... ja mulla on nyt kyllä kerrottavaa varmaan koko illaksi. ... Oli tää sellainen opintoretki, kertoilee Jarkko, kun astellaan kotiin.
- Nyt Jarkko, ... jos ihan ensiksi saisiti ton lieden kuntoon, niin mä pääsen loihtimaan teille ruokaa
... ja sitten sillä aikaa voisit siirrellä tuolta lasten huoneesta sen yhden sängyn Merville sinne tyhjään huoneeseen.
Jarkko laittelee kaasupullon paikalleen Raunin ja lasten seuratessa vieressä. Sitten kokeillaan, että
kaikki liekit toimivat ... testataan myös lieden yläosassa olevan grillin toiminta.
- Hienoa! ihastelee Rauni - Nyt mä pärjään jo ... ja jonkin ajan päästä syödään. Leilan luona käväisen kohta ihan nopeasti ... pyytämässä vähän mausteita lainaksi.
- Lähdetäänpä me sitten järjestelemään lastenhuoneita, tuumaa Jarkko ja lähtee lasten seuratessa lastenhuoneeseen. - Ja tämä sänky tästä toisen päältä pitäisi ottaa alas ... ja kantaa tuonne
toiseen huoneeseen, juttelee hän lapsille. - Ensin otetaan nämä kaikki petivaatteet täältä pois,
että on kevyempi nostaa alas. ... Ja siirretäänpä näitä sitten vähän irti seinästä. ....
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Ja samassa alkaa Jarkko nauraa kuuluvasti ... ja lapsetkin ... niin, että Raunikin kuulee sen keittiöön ja rientää katsomaan.
- Mikäs teitä nyt noin naurattaa? hän kysyy ovella.
- Katsohan tänne sängyn taakse näiden maalareiden työtä. Eivät ole siirtäneet näitä kerrossänkyjä
sivuun, kun maalasivat nämä seinät. Tässä on nyt tämän sängyn kuva aikaisemman värisenä tässä
seinällä.
Ja alkaahan se naurattamaan Rauniakin. .
- Ja hirveä väri ... ollut toi entinen, hän nauraa.
- Onkohan ne älynneet siirtää tätä toista sänkyäkään? aprikoi Jarkko jar vetäisee viereiseltä seinältä sängyn keskemmälle ... ja sama juttuhan se on sielläkin. ... Ja nauru jatkuu.
- Voi hitto! Ei niillä taida olla kovin paljoa puruja korvien välissä, noituu Jarkko. - No huomenna,
kun aloittelen varsinaisia töitä niin ... täytyy tuoda maalarit tänne parsimaan jälkiään. ... Mutta
Rauni! Nyt kun olet sopivasti siinä, niin nostetaanpa yhdessä tämä yläsänky alas tähän lattialle.
Sitten kyllä selviän lopusta yksinkin. ...
Yläsänky nostellaan alas ja Rauni palaa ruoanlaittoaskareisiinsa. Jarkko jatkaa lasten kanssa
hommiaan ... ja sänky siirtyy välissä olevan käytävän toisella puolella olevaan pikkuhuoneeseen
Mervin haluamaan nurkkaan, ... ja niin Mervillä on nyt oma huone. Mervi katselee mietteliäänä ikkunasta näkyvää upeaa vuoristomaisemaa, joka loistaa oranssinsävyisenä auringon laskiessa ja
illan alkaessa hiljalleen hämärtyä.
- Isä! Katso kuinka ihanilta nuo vuoret näyttävät ... nyt kun aurinko laskee.
- On ... onpa tosi upea maisema.
- Pääseekö tuonne ylös autolla?
- Enpä usko, että sinne on mitään tietä tehty.
- Tuolta yhdestä kohdasta ... aika korkealla nousee savua.
- Siellä voi olla pieniä kyliä, joihin he kulkevat vain jalkaisin ... kivisää polkuja pitkin. Istukaapas
lapset kaikki tähän viereen sängyn laidalle niin minä kerron. ... Nämä ihmiset täällä ovat rutiköyhiä, heillä ei ole autoja, harvalla perheellä edes polkupyörää, eikä kotona ole sähköä, ei jääkaappia ... eikä edes vesijohtoa. Majan seinät on tehty savipaakuista ja lattiakin on vain kovettunutta multaa tai savea, sängyt ovat omatekoisia, pusikoista otetuista ohuista rungoista ja oksista
tehtyjä. Ei ole kaasuhellaakaan niinkuin nyt meidän keittiössä. Ruoka, jonkinlainen maissi- tai hirssipuuro, keitellään majan lattialla olevien kolmen kiven väliin tehdyllä hiilloksella. ... Ja suurin ongelma on köyhyys. Rahaa ei ole ruokaan eikä vaatteisiin. ... Ja lapsia saattaa olla perheessä yli
kymmenenkin. Tuolla maitojonossa ... äsken ... oli sellainen, Mervi sinua ehkä vähän suurempi
tyttö, sinua vähän pitempi ... laiha, melkein vain luuta ja nahkaa ... mutta kaunis ... yllään kuluneen näköinen lyhyt valkoinen mekko ... paljain jaloin ... ja kädessään hyvin kolhiintuneen näköinen pieni posliininen teekannu, johon hän sitten, vähän ennen minua, osti maitoa puoli litraa. Tuo
Reino, jonka kanssa olimme ostoksilla, kertoi, että tyttö asuu vuoren rinteellä olevassa pienessä
kylässä kuuden kilometrin päässä ... tuolla meidän toisella puolella olevilla vuorilla ja hän tulee
sieltä joka ilta ... kivisiä polkuja pitkin ... paljain jaloin, hakemaan tuon maitotilkan ... ilmeisesti
kotona olevalle pikkusiskolle tai veikalle. Ja kun se tyttö lähti se teekannu käsissään kotiinpäin ...
hän kantoi sitä molemmin käsin kuin kultapalaa. Se oli kyllä unohtumaton näky. Ajatelkaapa lapset, ... hän kävelee paljain jaloin ... pieniä kivisiä polkuja ... joka ilta 12 kilometriä hakeakseen pikkusiskolleen maitoa. Se on samanpituinen matka kuin se, jonka teimme bussilla aamulla, kun kävimme pankissa ja torilla.
- Miks’ täällä on niin paljon köyhiä ihmisiä? kysyy Mervi mietteliäänä
- Siihen on monta syytä. Koko tämä maa on köyhä. Ihmiset ovat eläneet täällä aivan luonnon varassa ... omissa alkeellisässa oloissaan ... eivätkä he oikeastaan tiedä mitään paremmasta elämästä
ja he siksi ovat tähänkin melko tyytyväisiä. Heitä ei ole koulutettu mihinkään ammatteihin. He ovat
vain kuokkineet maata ja yrittäneet kasvattaa siinä maissia ja jotain hedelmiä ja juureksia ... pysyäkseen hengissä . Työpaikkoja, joista he saisivat palkkaa elämistä varten, ei ole kuin pienelle osalle kansaa. ... Nyt meidän tehtävä täällä on opettaa heille uusia asioita ja työtapoja, ... miten erilaiset kasvit saadaan kasvamaan paremmin ja miten käytetään, huolletaan ja korjaillaan erilaisia koneita, traktoreita ja erilaisia työkoneita, miten lehmiä, sikoja ja muita eläimiä pitäisi kasvattaa ja
hoitaa ... ja kaikella tällä opetuksella yritetään kehittää tätä maata ja näiden ihmisten elämää paremmaksi.
- Käykö kaikki lapset täällä koulua?
- Kyllä täällä nyt kaikki lapset jo pääsevät kouluun ja oppivat lukemaan ja kirjoittamaan... mutta
vanhemmista ihmisistä osa on kai luku- ja kirjoitustaidottomia. Kyllä me varmaan nähdään näiden
lapsukaisten koulujakin. ... Ja täällä on ulkomaalaisia lapsia varten ihan oma koulu. Siihenkin pitää
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tutustua lähipäivinä ja sinäkin pääset sitten kouluun. Ja nuoremmille lapsille on täällä jossakin
myös leikkikoulu, johon te Mika ja Mari pääsette.
- Milloin me saadaan kaikki meidän tavarat?
- Eivät he sitä vielä siellä Suomen lähetystössä tienneet, mutta eiköhän ne lähiaikoina tule ... ehkä
jo ensiviikolla. Nyt täytyy vaan pärjätä näissä tyhjissä huoneissa siihen asti.
- Hei isä ja lapset! kuuluu huuto keittiöstä. - Alkakaapa tulla jo tänne ja laitelkaa astioita pöytään !
... Kohta päästään syömään.
- No lähdetäänpäs katsomaan, mitä äiti on meille loihtinut! tuumaa isä ... ja lähdetään keittiöön.
- Ota Jarkko tuosta kaapista noita matalia lautasia ja veitset ja haarukat tuolta laatikosta ... ja laitelkaa pöytään. ... ja juomalaseja on tuossa hyllyllä, neuvoo äiti. - Minä tuon nämä syömiset pöytään ihan kohta.
Lautaset, veitset, haarukat ja juomalasit on juuri aseteltu ruokapöytään, kun äiti tuo siihen ensin
leipää, voita ja maitotuopin ... ja hakee sitten höyryäviä astioita.
- No nyt syömään ... istukaahan pöytään, kehottaa äiti. - Tässä kattilassa on perunamuusia ja
tuossa kulhossa grillattua lihaa ... sitä filettä ja tässä pannulla on ruskistettua sipulia ... ja tuosta
otatte lisäksi tomaattia ... ja Leila antoi tällaista lituskaista leipää, että saatte maistaa tansanialaista
voita sen päällä ... ja jälkiruoaksi on sitten banaaneja.
- Täähän on aivan ... suuremmoista, hämmästelee isä. - Ja varmaankin syödään ensikertaa elämässä sisäfilettä. En mä ainakaan muista sellaista koskaan aikaisemmin syöneeni ... ja tuo sipuli
kaveriksi. ... Se on mun herkkua. Minäpä nostelen tästä näitä ensin lasten lautasille.
- En kyllä muista minäkään sisäfilettä koskaan syöneeni, tuumii Rauni. - Kaupassa olen vain nähnyt, että se on hirveän kallista. - Hiukkasen maistoin kyllä nyt tuossa grillatessa ... ja mureaa se
on, ... melkein sulaa suussa.
Jarkko nostelee ensin perunamuusia ja sisäfileesuikaleita lautaselleen ... ja sitten pannulta sipulia
... ja tuumaa naurahtaen swahiliksi ” Na vitunguu ... mingi sana ”, ‘ ja sipuleita .. paljon ’ ... ”Voisiko mitään parempaa enää kuvitella?”
- Tämä Leilalta saatu leipä on tuolta kaupungilta ostettua rieskaa, kertoo Rauni. - Tämä on ihan
hyvää ... ja tää voi on ihan kuin ennen maalla kotona tehty voi. Mä maistelin sitäkin jo tuolla keittiössä.
- On tää tosi mureeta ... tää filee, toteaa Jarkko. - Reino kertoi, ettei he juuri muuta lihaa ostele
kuin tätä sisäfileetä ... ja kymmenen kiloa ostelee kerrallaan. Olis’ se suomalaisessa lihakaupassa
aika reteetä työntää myyjän kouraan kassi ja sanoa, että ... Pankaas tohon kymmenen kiloa sisäfileetä.
- Mitäs’ sisäfilee on englanniks’?
- ”Filee beef ” se sanoi ... ja antoi myyjälle kassin kouraan. Mutta syödäänpäs välillä, ettei nää
herkut jäähdy. ... Näyttää maistuvan muksuillekin.
- Maitokin on hyvää, ... Ihan kuin Suomessa, kehuu Mika
Niin syödään maistuva illallinen, korjaillaan astiat pois ja Jarkko ne nopeasti tiskaakin. Rauni käy
sillä aikaa viemässä helposti pilaantuvat ainekset Leilan jääkaappiin. Ilta on pimentynyt ruokailun
aikana jo yöksi. Hetkinen tuumaillaan, mitä tehtäisiin tyhjänpuoleisessa asunnossa, kun ei ole televisäota eikä radiota, lapsilla ei ole leikkikaluja, ei kirjoja eikä piirustusvälineitäkään. Mutta Jarkolla
on hyvä ehdotus, ” Istahdetaanpa koko perhe nyt tuohon olohuoneen sohvalle ja nojatuoleihin ...
niin minä kerron hieman lisää tämän päivän kokemuksista. ” Ja Jarkolla riittää kerrottavaa joksikin
aikaa, pankin pyssymiehistä, torilla myydyistä purkeista, pulloista ja ruosteisista oiotuista rautanauloista sekä perunoiden ostamisesta Uyolessa. Maitojonokokemuksista tuli kerrotuksi lapsille jo
aikaisemmin, Rauni saa kuulla ne vasta lasten käytyä nukkumaan, lupailee Jarkko.
- Nyt kyllä alkaa lasten nukkumaanmeno aika jo ollakin, toteaa äiti. - Nyt käykääpä suihkussa,
niin pääsette unten maille! Mekin käydään isän kanssa kohta jo nukkumaan, kunhan mekin ensin
käydään suihkussa.
- Onhan tässä taas tänäänkin puuhailtu sen verran, että nyt voidaan jo kevennellä, tuumii Jarkko. Mikäs viikonpäivä tänään jo on Rauni? Onkos tää ... keskiviikko?
- En mä ole sitä ehtinyt ajattelemaan. Mutta .... maanantaina lähdettiin kotoa ... ja tiistaina tultiin
Dar Es Salaamiin ja ajettiin vielä sinne Mikumiin … ja eilen oli keskiviikko, kun tultiin tänne ...
- Eli tänään onkin torstai, jatkaa Jarkko. - Joten huomenna on jo perjantai. ... Huomenna mä
pyydän lainaksi auton ... vaikkapa Westermarkilta ... niin, että päästään sitten työajan jälkeen yhdessä ostoksille tonne kaupungille. ... Mutta nyt kohta, kun muksut nukahtavat, niin eiköhän me
kokeilla ihan ammekylpyä.... Ja sen jälkeen hipsitään tuonne meidän makuukammariin ja ... mä
kerron sulle ... maitojonosta, ... Se oli unohtumaton näky.
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Aamun alkaessa sarastaa, ovat lapset taas ensimmäisänä hereillä ja vanhemmat heräävät Mervin
huoneesta kuuluvaan jutteluun. Rauni ja Jarkko nousevat ylös, kiepaisevat illalla tuolinselälle jääneet pyyhkeet ympärilleen hipsiäkseen suihkuun. Käytävään tultuaan he kuitenkin pysähtyvät kurkistamaan Mervin huoneen oven raosta mitä lapset puuhailevat. Mika ja Mari ovat heräiltyään tulleet Mervin huoneeseen ja kolmikko ihailee ikkunan ääressä vuorten takaa nousemassa olevaa
oranssin väristä aurinkoa.
- Aika hyvin nuo lapset näyttävät viihtyvän täällä, kuiskaa Rauni. - Tässä tyhjässä kämpässäkin. ...
Eipäs häiritä. Mennään me suihkuun.
- Nukuitkos sinä ihan hyvin? kysäisee Jarkko, kun tullaan kylppäriin.
-Kyllä nukutti makeasti. Oltiinhan me aika väsyneitäkin. Ollaan valvottu monena iltana myöhään.
Nyt saatiin univelkoja vähän makseltua.
- Oli tää kylpyammekin vaihteeks’ aika kiva. Mehän lojuttiin tässä varmaan melkein tunti.
- Ja aika kului sitten ihan huomaamatta, kun sä aloit kertoa siitä maitojonosta ... ja siinähän tuli
ihan kyyneleet silmiin ... sinullekin.
- No, otetaanpas nyt sellaiset raikkaat suihkut, että herätään! ... Mitäs me tehdään sitten aamupalaksi?
- Ei ole paljon vaihtoehtoja. Munia, naudan sisäfileetä, leipää ja voita, tomaatteja, sipulia, maitoa
... ja teenporojakin on ... ja vettä tulee kraanasta. Eiköhän me niistä jotain taas keksitä. Mitenkäs
olis’ vaikkapa sisäfileemunakkaat?
- Eihän meillä näin hyviä aineksia ole ollut Suomessakaan, .... Meiltähän ei puutu kuin puuroryynit.
- Ihan hyvinhän täältä tuntuu saavan kaikkea. Kunhan vaan saadaan jääkaappi ja pakastin niin mikäs täällä on pärjätessä. Nyt täytyy kohta käväistä Leilan jääkaapilla.
- Hitto, kun jäi eilen kysymättä, mihin aikaan ne aloittelee täällä työt ... ja hakeeko joku mut nyt
aamulla. Kahdeksalta ne kai aloittavat? En mä kyllä varma ole, ... mutta kysy Leilalta.
Kun lämpimät tomaatinviipaleilla höystetyt sisäfileemunakasvoileivät on popsittu ja aamuteet hörpitty lähtee Jarkko Leilan kyydissä tutustumaan uuteen työmaahansa. ” Enköhän minä sen Hellströmin sieltä löydä omin avuinkin ”, tuumii Jarkko lähtiessään. Jarkon noustessa autosta korjaamon portilla hän tapaa korjaamon esimiehenä toimivan Mooseksen ... ja astelee hänen kanssaan
korjaamon toimistohuoneeseen. ... Hetken kuluttua huoneeseen saapuu nuorehko vaaleahiuksinen
mies, joka arvatenkin on Hellström.
- Hyvää huomenta! Minä olen Jarkko Mäkinen Suomesta! tervehtii Jarkko englanniksi
- Aa, hyvää huomenta! Olof Hellström ... Ruotsista, tervehtii hän samalla kätellen. - Tervetuloa
Mbeyaan. ... Puhutko sinä myös ruotsia, hän kysyy ruotsiksi.
- Aika vähän ... Englantia osaan paremmin, selittää Jarkko kankeahkolla ruotsillaan. - Olen opiskellut ruotsia koulussa monta vuotta sitten, mutta unohtanut melkein kaiken, hän saa vielä kerrotuksi.
- No se ei haittaa, puhutaan sitten englantia, toteaa Hellström. - Ja sinua kutsutaan Jarkoksi. ...
Minä olen Olof, mutta tuttavat kutsuvat minua ”Uffeksi . ... Minä olen ”Uffe”.
Ja samalla saapuu huoneeseen Nalle ja Lars. Nalle tervehtii Uffea tuttavallisesti ruotsiksi ja esittelee sitten Larsin. Lars ja Uffe kättelevät, Uffe kertoo hieman itsestään ja keskustelevat hetken ruotsiksi. Nalle lähtee omiin töihinsä ja kertoo tulevansa ottamaan Larsin ja Jarkon ruokailutauon alkaessa käymään kotona. ... Uffe kertoo vielä Larsille, että nyt hän jatkaa englanniksi.
- Minulla oli tässä apulaisena suomalainen kaveri, joka oli työskennellyt täällä 7 vuotta, mutta hän
sairastui ja lähti Suomeen kolme kuukautta sitten. - Minun täytyy nyt selvittää teille näitä tehtäviä
tässä huolto-osastolla ... ja ... mistähän me aloittaisimme. ... Niin ... teidän tehtäviä ovat ensiksikin autojen ja maatalouskoneiden huoltojen ja korjauksien valvonta ja siinä samalla näiden mekaanikkojen neuvominen ja kouluttaminen. Lars, sinä toimit lähinnä autokorjauksien työnjohtajana
ja sinun esimiehiäsi ovat Jarkko ja minä. Jarkon tehtävänä on valvoa koko tämän korjaamon toimintaa ja huolehtia erityisesti maatalouskoneiden huolloista ja korjauksista. Minä toimin koko
huolto-osaston johtajana ja tähän kuuluu mukaan myös rakennusten ja teiden kunnossapito, vesija viemäröintijärjestelmät, aitojen kunnossapito. Ja Jarkko, sinä toimit myös vahtien esimiehenä.
Meillä on noin 20 vahtia pysyvästi vartioimassa näitä projektin rakennuksia, koneita ja karjaa, ja
meidän asuntoaluettakin ... ja meidän pitää vahtia näitä vahteja. Suurin osa heistä on yövahteja, ...
ja joskus he ovat juovuksissa, nukkuvat sikeästi tai ovat häipyneet vartiopaikaltaan. ... Kun viljasato alkaa olla valmista korjattavaksi on meillä vahteja myös päivällä ... vahtimassa peltoja, ettei sieltä varasteta viljaa. Tuossa portilla on vahti ympärivuorokauden ja silti täältä varastetaan jatkuvasti
kaikenlaista . ... Mutta lähdetäänpä tekemään tuolla pieni kierros, niin näette mistä on kysymys.
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Kolmikko astelee toimistohuoneesta korjaamon pihalla ... ja ”Uffe” kertoo aluksi mitä laajahkon
pihamaa laidalla olevissa varastorakennuksissa rakennuksissa on. Sitten astellaan pihamaan päätyyn, vilkaistaan puutyöosastoa ja tullaan pihan toisella laidalla olevaan autokorjaamo-osaan, katokseen, jonka nosturilla on Land Rover maasturi ja pari mekaanikkoa tuhertaa viereisen pöydän
ääressä sen suurikokoisen vaihdelaatikon kanssa.
- Tässä huollamme ja korjaamme projektin autokaluston. Projektilla on autoja parisenkymmentä.
Kymmenen tällaista Land-Rover maasturia. Osa niistä on jo melko vanhojakin. Kaksi bussia työväen
kuljetuksiin, ... pienempi, jolla te tulitte ja toinen isompi. Ne ovat Isuzuja molemmat. Neljä melko
uutta Volvo-farmaria. Viides pahassa kolarissa ja se on tuolla takapihalla ... ja puretaan varaosiksi.
Ja pari melko huonokuntoista kuorma-autoa.
Uffe selittää sitten paikalla oleville mekaanikoilla, että nämä uudet miehet Lars, ”Lasse” ja Jarkko
tulevat heidän johtajikseen ja opettajikseen. ... Ja Lasse tervehtii kätellen mekaanikot.
- Jatketaanpa sitten tuohon seuraavaan osaan, kehottaa Uffe .
Kolmikko siirtyy viereiseen katoksen osaan, jossa joukko tummapintaisia mekaanikkoja puuhailee
kahden melko resuiselta näyttävän traktorin kimpussa.
- Tässä osassa huolletaan ja korjataan traktorit ja kaikki maatalouden työkoneet. Traktoreita on
projektilla yhteensä ehkä ... 25 kappaletta, eri osastojen käytössä. Ne ovat M-F 135- ja 165tyyppejä, ... kaksi Ford-traktoria on koulutuskeskuksella. Sitten on kaksi M-F leikkuupuimuria ... ja
yksi Komazu-telatraktori . Muutamia moottoripyöriäkin on ... ja sitten ruohonleikkuukoneita.
Jarkko on kuunnellessaan Uffen selostusta seuraillut vieressä traktorin ohjauslaitteiden kanssa
ähertävien mekaanikkojen puuhia ... ja menee tutkimaan tarkemmin traktoria.
- Raidetangon nivelet näyttävät olevan remontin tarpeessa, lausahtaa Jarkko ... ja katselee juuri
irroitettua väljäksi kulunutta niveltä tarkemmin. ... - Eihän tätä ole rasvailtu koskaan! hän toteaa
hämmästyneenä.
- Eikö! hämmästyy nyt Uffekin ja tulee Jarkon viereen.
- No ei varmasti ole! vakuuttaa Jarkko. - Tässä rasvanipan päässä on vielä tehtaan maalipinta aivan ehjänä ja nivel näyttää ihan kuivalta... ja nuo muutkin nivelet! … Minkä verran tällä traktorilla
on käyttötunteja takanaan? ... hän tutkii kojetaulun käyttötuntimittaria ...
1855 tuntia, hän kertoo. - Ja traktorin ohjekirjan huolto-ohjeissa kehotetaan kaikki voitelukohteet rasvaamaan kerran päivässä tai kymmenen käyttötunnin välein. ... Eli rasvaa olisi pitänyt
laittaa nippoihin jo ainakin 185 kertaa.
Jarkko tarttuu traktorin ohjauspyörään ja kääntelee sitä edestakaisin.
- Tässä on lähes puoli kierrosta löysää liikettä, ... ja koko tuo etuakselikin liikkuu ... Sen kiinnitysholkkihan on myös aivan väljäksi kulunut.
Uffe ja Lars seuraavat sanattomina vieressä, kun Jarkko astelee tutkimaan viereistä traktoria. ...
Hän tarttuu ohjauspyörään ja kääntelee sitä edestakaisin .
- Tässä ihan sama juttu! Ei aivan niin paljon löysää kuin tuossa ... , mutta eihän täällä ole ajettukaan kuin vasta vähän yli 1000 tuntia.... Tällaisiako nämä ovat kaikki muutkin? Kyllä näiden kanssa sitten on töitä vähäksi aikaa.
- Pitäisikö meidän sitten rasvata kaikki traktorit täällä joka päivä, ihmettelee Uffe.
Jarkko katsoo hämmästyneen näköisenä hetken Uffea ... ja Larsiakin alkaa hymyilyttää.
- Eihän se meidän hommaa ole vaan kuljettajien, selittää Jarkko jo hieman ääntään korottaen. Kuljettajilla pitää olla rasvaprässit ja heidän on rasvattava traktorin kaikki rasvanipat joko aamulla
ennen työhön lähtöä tai illalla työpäivän päättyessä.... Ja nippojahan on tällaisessa koneessa paljon ... tuolla takapäässäkin ... nostolaitteessa ... ja täällä jarru- ja kytkinpolkimien tyvessäkin on
nipat, hän näyttää. ... Ja traktorin käyttämissä työkoneissakin on paljon rasvanippoja ja nekin pitäisi kuljettajien rasvata - Ja pitäähän heidän huolehtia muustakin. Heidän pitää ajoon lähtiessä
tarkastaa, että moottorissa on tarpeeksi öljyä, jäähdyttimessä vettä ja renkaissa ilmaa. Pölyisissä
olosuhteissa työskennellessä moottorin ilmanpuhdistin pitäisi myös puhdistaa jopa kerran päivässä ... ja akkuunkin olisi muistettava kurkistaa silloin tällöin. ... Onkohan näitä asioita kukaan neuvonut kuljettajille ?
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- No nämä asiat pitää selvittää ... ja saada kuntoon, mutisee Uffe ... miettii hetken ja kutsuu sitten
traktorien kimpussa olevat mekaanikot kokoon.
- Tässä on uusi apulaiseni ja korjaamonpäällikkö ... mister Jarkko ... Suomesta, kertoo Uffe englanniksi - Hän hoitaa erityisesti tätä maatalouskoneiden korjausosastoa ... ja valvoo myös muiden
osastojen toimintaa.
- Puhuvatko ja ymmärtävätkö nämä mekaanikot englantia? kysäisee Jarkko.
- Eivät kovin hyvin, mutta tämä Egon ja tuo Daniel ... ja myös tuo Banzi osaavat melko hyvin ja
he sitten selvittävät asiat tarvittaessa muille. Näille nuorille opetetaan englantia nykyisän jo koulussa.
- Korjaamokäsikirjat kai teillä on englanninkielisää ... ei kai niitä ole swahiliksi käännetty ?
- Ei ole swahilinkielisiä, naurahtaa Uffe. - Englannin kieliset meillä on autoihin tuolla toimistossa
ja kaikki MF:n kirjat ovat tuossa nurkassa olevan kopin hyllyillä.
- No kyllä me sitten pärjätään.
Tutustumiskierros jatkuu. Katsellaan pitkänpuoleisessa katoksessa lojuvia työkoneita ja erilaista
”metallirojua” sisältäviä laatikoita... sitten pihalla olevia polttonestemittareita, joista kuljettajat
käyvät tankkaamassa autoja ja traktoreita. Jatketaan sitten pihan toiseen päähän, jossa seisoo
kaksi leikkuupuimuria.
- Nämä puimurit ovat myös jo aika vanhoja ja niiden kanssa on ollut paljon huolia, kertoo Uffe. Tuo, jossa on tuo maissipöytä, rikkoo jostakin syystä aika paljon jyviä ja siksi nyt lähiaikoina, kun
tuo maissisato kypsyy, täytyy ehkä kokeilla myös maissin korjaamista käsin ... sen verran mitä tarvitaan siemenmaissiksi.
Puimureiden luota jatketaan pihan perälle, varastokatoksen päätyyn, jossa lojuu kyljellään melko
uuden näköinen appelsiininkeltainen Volvo-farmari. Auton keulapuoli on ruhjoutunut muodottomaksi tuulilasiin saakka. ... ja Uffe kertoo auton historian.
- Nämä Volvot ostettiin pohjoismaisälla rahoilla kaksi vuotta sitten ... ja tämä onnettomuus sattui
... noin vuosi sitten ...lähellä Mikumia. Juovuksissa ollut kuljettaja kuoli ja samoin hänen vieressään istunut nainen, jonka hän oli jostakin ottanut kyytiin. Matkustajan henkilöllisyyttä ei pystytty
selvittämään. Me otamme tästä nyt irti kaiken sellaisen, jota me tarvitsemme ... varaosiksi ... ja
ruuvit ja mutteritkin otetaan talteen. Tätä voidaan tehdä silloin, kun ei ole kiireellisempiä töitä.
Jonkin aikaa autoa tutkittuaan jatkaa kolmikko sitten pihan toista laitaa takaisinpäin. Uffe kertoo
sillä laidalla olevissa viljelyosaston varastoissa olevan kylvökoneita, tyhjiä ja täysinäisää viljasäkkejä, lannoitteita ja kasvinsuojeluaineita. Uffe katsoo välillä kelloa ja tuumaa sitten, ”Me voitaisiin
tehdä vielä ennen ruokataukoa pieni kierros tuolla vesisäiliöllä ja sitten käymme projektin toimistossa. Lähdetään tuolla minun autolla. ” .. ja osoittaa pihan laidalla seisovaa keltaista pikkuRenaultia.
Autolla ajetaan sitten vajaa kilometri projektin peltojen keskellä kulkevaa tietä ja käännytään sitten
pientä rinteeseen nousevaa tietä ... puolisen kilometriä ... ja tullaan suuren pyöreän betonista valetun säiliön juurelle. ” No, kiivetään tuonne säiliön päälle! ” kehottaa Uffe.
Noin 7-8 metriä korkean säiliön kupeessa olevia tikkaita kiivetään säiliön laelle. ”Tämähän on halkaisäjaltaan ... lähes 20 metriä ” arvioi Jarkko. ” !8 metriä ” kertoo Uffe ... avaa vieressä olevan
suuren luukun. ” Katsokaahan tänne ... kuinka kirkasta vettä meillä on.” Lasse ja Jarkko kurkistavat säiliöön ... ja vesi on todella kirkasta ja hieman kloorille tuoksuvaa. ... Ja Uffe kertoo ..
- Tämä vesi tulee tuolla korkealla vuorten välissä, noin kymmenen kilometrin päässä olevasta
kraatterijärvestä kuuden tuuman läpimittaista muoviputkea pitkin. Vesi virtaa sieltä omalla painollaan ... ilman mitään pumppuja. Matkan varrella on kymmenkunta automaattisesti toimivaa ilmanpoistoventtiiliä, joita täytyy kyllä joskus käydä huoltamassa. Tuossa säiliön vierellä olevassa
kopissa on kloorauslaitteisto, joka sekoittaa veteen hieman klooria. Myös tästä säiliöstä eteenpäin
vesi virtaa omalla painollaan meidänkin koteihin.
Vesisäiliöltä palataan projektin päärakennuksiin ja Uffe vie Lassen ja Jarkon toimistosiipeen. Aulassa tulee aivan sattumalta vastaan ennestään tuttu henkilö, projektin johtaja, professori Mazengo, joka oli Helsingissä haastattelemassa pyrkijöitä. Uffe tervehtii johtajaa ja esittelee uudet ”expertit”. Mazengo ilostuu, ... kättelee uudet tulokkaat ja toivottaa lämpimästi tervetulleiksi joukkoon. Uffen opastuksella tutustutaan sitten muutaman toimistohuoneen tehtäviin ja niissä työskenteleviin henkilöihin. ... Jarkolle putkahtaa mieleen yksi asia, jota hän kysyy Uffelta. ” Työskenteleekö Bror Westermark jossakin tässä rakennuksessa?”... ”Tuossa taloustoimistossa, vasemmalla ...
kolmas ovi.” kertoo Uffe ... ja niin poiketaan siihenkin huoneeseen. Jarkko kysäisee Brorilta joutaisiko ”volkkari” lainaksi heti työajan päättyessä iltapäivällä, ja saa myöntävän vastauksen. ” Noukinko minä sinut kyytiin siitä korjaamon portilta? hän kysyy.” Ja sehän sopii Jarkolle mainiosti.
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Korjaamolle takaisin ajeltaessa kyselee Uffe minkälaisia autoja Lasselle ja Jarkolle on tulossa. Lasse kertoo, että hänelle on tulossa samanlainen pikku-Renault, kuin tämä Uffen, mutta väri on punainen ja Jarkko kertoo tulossa olevasta Peugeot-dieselistä. ” Suomalaisethan ovat aikaisemmin
ostelleet Mersedeksiä ja Volvoja ” ihmettelee Uffe. Niitä olisi pitänyt odottaa liian kauan selittävät
molemmat Uffelle.
Saavutaan takaisin korjaamolle ja astellaan toimistohuoneeseen, jossa Mooses puuhailee pöydän
ääressä papereiden kanssa.
- Tämä mies, Mooses, hoitelee meidän toimistoasioita, kirjanpitoa, kertoo Uffe. - Hän ottaa vastaan korjattavat autot, traktorit, puutyöt ja kaikenlaiset paperiasiat, valvoo polttoaineen jakelua ja
kirjaa eri osastoille tehtävien töiden kustannukset, ... ja hänen puoleen voitte aina kääntyä, jos
tulee kysyttävää. Nyt minä luulen, että olette saaneet jonkinlaisen yleiskuvan tästä huolto-osatosta
... ja iltapäivällä voitte alkaa tutustua itse vapaasti omiin tehtäviinne. ... Jos tulee jotain kysyttävää,
niin voitte kysellä Mosekselta ja minulta. Minä olen tässä korjaamolla kyllä yleensä myös kaiket
päivät.
Jonkin aikaa myöhemmin Rauni näkee keittiön ikkunasta, kun Nallen Volvo pysähtyy talon eteen ja
Jarkko nousee autosta ja astelee ripein askelin kohti kotiovea. Ovi aukeaa samalla hetkellä, kun
Jarkko on hihkaissut ”Hodi-hodi”.
- No! Mitenkä eka päivä on alkanut? kysäisee Rauni heti
- Työmaata on kierrelty sen Hellströmin ”Uffen” kanssa. Ihan mukavan tuntuinen kaveri se on . ...
Mutta ei se tunnu olevan ainakaan maatalouskoneiden hoidosta perillä tippaakaan. Ja kyllä näyttää
korjattavaa piisaavan. Ainakin näin alussa näyttää siltä. Mä olen tässä ihmetellyt, että kuinka voi
olla mahdollista, että täällä on ollut suomalainen kaveri näitä hommia hoitelemassa vuosikausia,
eikä traktoreita ole rasvailtu koko aikana vissiin lainkaan. Vuosikausia käytettyjen koneiden rasvanipoissa on vielä tehtaan ehyt maali päällä, vaikka niitä olisi pitänyt rasvailla päivittäin ... ja joka
paikassa on ”klappia” aivan hirveästi. ... Kuskien vikahan tämä varsinaisesti on, mutta pitäisihän
korjaamonkin huomata tällainen asia.... Mutta täällä tuoksuu hyvältä. Mitäs sulla on?
- Nyt maistellaan niitä sinun ostelemia perunoita ja lihakastiketta ja ... tomaatin viipaleita kaveriksi. Banaaneja on vielä muutama ... yks’ jokaiselle jälkiruoaksi. Täytyy kutsua noi lapsetkin
syömään tuolta pihalta. Hihkasehan sinä niille tuolta ovelta!
Jarkko menee pihan puolen lasiovelle ja näkee pihalla lasten leikkivän pienehkön kissanpennun
kanssa. Jarkko avaa oven ja huutaa, ” Hei muksut! Tulkaahan syömään!” Mari ottaa kissanpennun syliinsä ... ja kolmikko tulee ovelle.
- Mistäs’ te tuollaisen olette löytäneet? kysyy Jarkko.
- Me oltiin äidin kanssa tuolla yhden tädin luona ... ja se täti antoi tämän meille, kertoo Mika
- Jaa, ... ja antoiko äiti luvan ottaa?
- Ensin se vähän mietti, mutta sitten se lupasi, kertoo Mervi. - Eikö olekin kaunis ja suloinen ?
- Onhan se ... ihan tiikerin värinen ... ja kivahan se on tuollaisena pienenä ja leikkisänä. Mutta nyt
mennään syömään.
Lapset tulevat sisälle, Mari edelleen kissanpentua sylissään pidellen. Rauni on nostellut ruokia pöytään ja seuraillut siinä ohessa lasten ja isän keskustelua ... tulee keittiöstä perunakattila kädessään.
- Laita se kissanpentu nyt pois sylistä ... tuonne lattialle, kehottaa isä .
- Tuollainen leikkikaveri otettiin lapsille, kertoo äiti. - Ethän ole vihainen? Istukaahan nyt ensin
pöytään ja ruvetkaa syömään. Mä kerron kohta koko jutun.
- Onhan tuo ihan söpön näköinen kaveri, myöntelee Jarkko ja alkaa nostella ruokaa lautaselleen.
- Tehtiin pieni kävelylenkki aamulla ja tavattiin yks’ mukava täti, suomalainen, Sanni ... Leinonenkohan oli se sukunimi? Kertoi olevansa opettaja ja lähdössä täältä pois parin kuukauden kuluttua. ... Ja hänen luokseen oli tullut muutama päivä sitten tällainen söpö kissanpentu, eikä hän
tiennyt mistä se tuli. Mutta hänellä on kotona kaksi koiraa, mäyräkoiria, ja kissasta hän ei voi huolehtia, koska on poislähdössäkin.... Ja lapsethan ihastuivat siihen heti ja kun ei niillä ole nyt muutakaan ajankuluks’ niin annoin luvan ottaa mirrin meille.
- Onks’ se tyttö vai poika?
- Tyttö-kissa se kai on, sanoi se täti, kertoo Mervi. .... Me annettiin sille jo nimikin, se on Ninni
- Mutta nyt lapset, jos meinaatte pitää tuota Ninniänne täällä sisällä yöt, niin sille on tehtävä hiekkalaatikko, missä se voi käydä pissillä. Muuten alkaa pian koko kämppä haista kissanpissille. Ja
teidän pitää huolehtia sitten, että se hiekka parin päivän välein vaihdetaan.
- Me tehtiin sellainen jo, ... äiti auttoi , kertoo Mervi - Ja kyllä me vaihetaan ne hiekatkin vaikka
joka päivä.
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- Nyt lapset syökäähän, ruoka jäähtyy! kehottaa äiti.
- Nalle tulee tämän kautta nyt vajaan tunnin päästä, että päästään taas työmaalle ... ja sitten neljältä mä saan Westermarkilta Volkkarin lainaksi, että päästään vähän ostoksille. Mietihän äiti valmiiksi, mitä kaikkea me tarvitaan.
- Meillä on kyllä kaikkea sen verran, että pärjättäisi huomiseenkin. Saisitikos’ sen auton vasta
huomenaamusta, ... olis’ enemmän aikaa ostoksiin. Pimeähän tulee jo pian kuuden jälkeen. Tänään pitäis’ hakea vaan maitoa. Viimeiset on tossa tuopissa. ... Ja maitoa saa vain viidestä kuuteen.
- No täytyy kysyä kävisiköi se niin. Se Bror tulee noukkimaan minut tuolta korjaamon portilta neljän maissa. ... Mutta syödäänpäs välillä.
- Jälkiruoaksi on sitten hedelmiä, banaaneja ja appelssiineja, kertoo äiti. - Tuli sellainen repaleisiin
haalareihin pukeutunut vanha mies isoa kassia raahaten tuonne oven taakse ja huuteli ”hodi-hodia”
... ja ostelin ... parilla shillingillä kumpiakin ... ja mies kiitteli moneen kertaan ... Asante sana ,
asante sana!
Iltapäivä mennä hurahtaai nopeasti niin Jarkolta uudella työmaallaan kuin myös lapsilta ja äidiltä
omalla pihamaalla kissanpennun kanssa leikkiessä. Jarkko palailee töistä hieman kello neljän jälkeen Westermarkin kyydissä ja kertoo, että saa Volkkarin käyttöön aamulla.
- Lähdettäänkö kohta koko perhe iltalenkille maidon hakuun, ehdottaa äiti - Eihän sinne meijerille ole pitkä matka?
- Olis’kohan tuossa kilometri ... ehkä vähän yli. arvelee isä.
- Otetaanko Ninni mukaan? kysyy Mika
- Olisikohan viisaampaa jättää Ninni tänne kotiin, ettei se vaan karkaa teiltä johonkin, esittää äiti.
Pienen neuvottelun jälkeen Ninni sitten jätetään kotiin ja lähdetään astelemaan asuinalueen halki
kohti projektin meijeriä. Matkan varrella tavataan muitakin iltalenkille lähteneitä tuttuja. Karjalaisen Matti ja Leena ovat lähteneet myös maidon hakuun ja Ninnin antanut täti, Leinosen Sannikin
tavoitetaan kävelemästä kahden mäyräkoiransa kanssa samaan suuntaan. Siinä sitten meijeriä lähestyttäessä Sanni kertoo olleensa täällä opettamassa suomalaislapsia jo neljä vuotta. Nyt on lapsien luku vähentynyt niin, että suomalainen koulu lopetetaan ja uudet tulokkaat alkavat käydä
kaupungissa olevassa kansainvälisessä koulussa.
Koulu on englanninkielinen ja englantilaistyyppinen. Opettajina toimii mm. joukko ulkomaalaisten
experttien vaimoja. Myös naapurissa asuvat herra ja rouva ”Perse” ovat koulun opettajia. Kouluvuosi on jaettu kolmeen lukukauteen, joiden välillä on noin kuukauden pituiset lomat. Lasten vanhemmat hoitavat koulukyyditykset omilla autoillaan vuoroviikoin.
Kouluasioista keskustellen saavutaan meijerin pihamaalle, jonne jokailtainen maitojono on alkanut
jo muodostua.
- Tuohon sitten vaan Sannin ja Matin jälkeen jonon jatkoksi yksi meistä jonottamaan, tuumaa
Jarkko. - Minä voin kyllä olla se yksi, kun jo eilen harjoittelin. Seuratkaahan te tätä näytelmää ja
jonon kehittymistä. ... Katsohan Rauni tuonne, ... Sieltä saapuu hän, josta illalla kerroin ... ja tuolla
kaukana olevan vuoren rinteellä on hänen kotinsa.
- Eikö ole aivan liikuttava näky? sanoo Sanni hiljaa. - Tuolta kaukaa vuoren rinteeltä on lähdettävä joka ilta hakemaan pikkusiskolle tärkeää maitotilkkaa ... paljain jaloin ... Kyllä tämä pitäisi
kaikkien suomalaislasten... ja aikuistenkin nähdä. ... Ja kun hän lähtee täyden teekannun kanssa
takaisin, hän kantaa sitä varovasti kaksin käsin kuin jotain aarretta.
Niin seuraavat Rauni ja lapset kuin myös Leena, Matti ja Jarkko sanattomina, kun tuo pitkä ja hento
tyttö lyhyessä kuluneessa hameessa, joka on joskus ollut valkoinen, astelee paljain jaloin, kolhiintunut posliininen teepannu kädessään, vakava ilme kauniilla kasvoillaan pihamaan poikki jonon
päähän. ... Jono kasvaa, lisää tuttujakin tulee, jättävät autonsa pihan laitaan ja astelevat jonon jatkoksi ...Nalle, kyydissään ”Lasse” Bergström ja Harald Ivarsson, ... ja
”Uffe” Hellström ... sitten naapurin Leila kyydissään pari ”vaaleahipiäistä” naista, jotka ovat Jarkolle
ja Raunille vielä tuntemattomia. ... Leila huomaa jonon sivustalla seisovat Leenan, Raunin ja lapset
... tulee kyytiläistensä kanssa tervehtimään .
- Tässä lisää meitä yksineläjiä, Meeri Luukkonen ja Kristiina ”Krisse” Nyholm... asuvat siinä minun
naapuritalossa ja työskentelevät tuolla ”trainingillä” missä minäkin, kertoo Leila.
- Ja minä olen Mäkisen Rauni, esittäytyy Rauni.
- Ja mieheni Jarkko on tuo takimmainen pitkä
kaveri tuolla jonon alkupäässä tuon Sannin takana ja nämä kolme ovat meidän tenavia, Mervi, Mika ja Mari .
- Minä olen Karjalaisen Leena ja tuo toinen pitkä kaveri Sannin takana on mieheni Matti, jatkaa
Leena.
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- Nyt täytyy mennä jonoon. Tuolta tulee vielä lisää porukkaa, havahtuu Leila. - Jutellaan kohta lisää, kun maidot on saatu. Nythän aukeaa jo tuo luukkukin.
Maidon jakelu alkaa ja jono alkaa hiljalleen liikkua. Afrikkalaispojat siirtelevät hieman levottomina
jaloillaan tönimällä maassa olevia maitoastioitaan, ”ruttukylkisää” öljykanistereita ja maaliastioita.
Maitoastiat täyttyvät ja jono lyhenee. Pian saavat Sanni, Matti ja Jarkko maitoastiansa täyteen ja
saapuvat Leenan ja Raunin luo.
- Seurataankos vähän aikaa vielä tätä näytelmää, ehdottaa Rauni. - Tämä on kyllä uskomaton näky. ... Nuo maitoastiat ... vaatteet ... ja useimmat paljain jaloin. Noilla parilla vanhemmalla naisella
tuossa on vanhasta autonrenkaasta leikatut omatekoiset sandaalit. Tuolla torillahan me tuollaisia
jo nähtiin myytävänäkin.
- Mutta kuitenkin useimmat heistä ovat iloisia, välittömiä ja ystävällisää, toteaa Sanni. - Vitsailevat ja naureskelevat keskenään ... ja iltaisin kuuluu tuolta rutiköyhästä ympäristöstä kauempaakin
soittoa ja laulua ... ja iloisen tuntuista mekastusta. ... He ovat tähän köyhyyteensä kasvaneet ja
tottuneet eivätkä tiedä mitään paremmasta. Te ette ole vielä käyneet täkäläisessä kylässä ja noissa
heidän savimajoissaan. Kunhan ehditte tutustua näihin ihmisiin ja näette, miten he asuvat ja kuinka vähään he ovat tyytyväisiä, niin se kyllä antaa ajattelemisen aihetta meille suomalaisillekin.
- Millä ne noissa kylissä elävät? Onko heillä työtä? kysyy Leena.
- Hyvin harvallahan täällä on töitä, ja jos perheen päällä onkin, on elätettävänä suuri perhe ... lapsia yleisesti kymmenkunta. Tuolla vuorten rinteillä he kasvattavat pienissä raivaamissaan peltotilkuissa tomaatteja, perunoita ja muita kasviksia ja yrittävät niitä sitten käydä myymässä tienvarsissa ja toreilla. Joillakin on kanoja ja ehkä joku laiha lehmänkantturakin kotieläimenä. Maitoa nämä
vain luuta ja nahkaa olevat elukat eivät juuri tuota. Miehet polttelevat miiluissa hiiliä ja tekevät
polttopuita, osa omaan tarpeeseen ja osa myytäväksi. Lapset oppivat pienestä alkaen raatamaan
peltotöissä ja kaupittelemaan kaikenlaista myytäväksi kelpaavaa. ... Mutta katsokaapa nyt tuota
tyttöä! Taas lähtee puoli litraa maitoa pikkusiskolle ... hentojen, vapisevien käsivarsien varassa.
Siinäkin perheessä lapsia on kahdeksan. Tämä tyttö on heistä vanhin.
- Oletko itse käynyt siellä? kysyy Jarkko
- En ole näillä vanhoilla raihnaisälla jaloillani rohjennut lähteä sinne asti, mutta muutamat nuoremmat siellä kävivät puolisen vuotta sitten.
- Miten täällä on tuo turvallisuuspuoli? kysäisee Matti, kun lähdetään kävelemään kotiin päin. Meitä on peloteltu varkailla ja rosvoilla.
- Kyllähän täällä niitäkin on ... ja varuillaan pitää olla jatkuvasti. Köyhyydestähän sekin johtuu. ...
Kun he näkevät, että jollakin on jotain ... enemmän kuin heillä, niin saattavat yrittää saada jotain
itselleenkin ... yleensä pimeän turvin. Ja meillä ”rikkailla ulkomaalaisillahan” saattaisi olla yhtä ja
toista sellaista. Pimeään aikaan ei pidä liikkua yksin ulkona ja autolla liikkuminenkin on öiseen
aikaan vaarallista. ... Kyllä me tässä omalla asunto-alueella voimme liikkua yölläkin ihan turvallisesti ... ja tässähän on katuvalotkin ... ja pari yövahtiakin kiertelee. Joihinkin asuntoihin on täälläkin murtauduttu, kun asukkaat ovat olleet matkoilla.
Turvallisuudesta ja muistakin paikallisiin oloihin liittyvistä asioista keskustellen palaillaan illan hämärtyessä kotiin. Rauni käväisee hakemassa Leilan jääkaapista hieman ruokatarpeita. Lapset antavat sisälle tultuaan Ninnille lautasellisen maitoa latkittavaksi ja pääsevät sitten leikkimään yhdessä. Rauni puuhailee hetken keittiössä paistellen perheelle iltapalaksi sisäfileemunakkaat.
Iltapalan jälkeen lasten leikit Ninnin kanssa jatkuvat, kunnes keittiössä puuhailleet vanhemmat
kehottavat heitä iltapesulle ja nukkumaan.
- Isä! huutelee Mika lastenhuoneesta. - Milloin nää seinät maalataan?
- Hitto! Sen asian mä olen ihan unohtanut, manailee Jarkko hiljaa Raunille. - Kyllä ne ensi viikolla
parannellaan! hän huutaa vastaukseksi lastenhuoneen suuntaan.
- Jarkko, mä käyn viemässä tämän maidon yöksi Leilan jääkaappiin. Patistele muksut petiin sillä
aikaa. Pidä ovet lukossa. Mä huutelen ”hodi-hodia”, kun tulen.
Rauni lähtee maitokannun kanssa naapuriin ... ja Jarkko menee seurailemaan lasten puuhia.
- Tämä on Ninnin sänky, esittelee Mervi lattialle asetettua tyynyä, jonka päällä Ninni jo tyytyväisenä kehrää. - Me löydettiin se tuolta yläkaapista.
- Antakaahan Ninninkin jo nukahtaa. Onhan se jaksanut telmiä teidän kanssa jo pitkän päivän, ...
Eiköhän sekin ole jo väsynyt. Menkääpäs nyt suihkuun ja käykää nukkumaan, niin olette taas virkeitä aamulla, kun Ninni herää.
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Hetkisen suihkussa mekasteltuaan lapset kömpivät vuoteisiinsa ja pian on huoneissa hiljaisuus.
Jarkko on istuskellut hetken olohuoneen sohvalla, kun ovelta kuuluu Raunin ” hodi-hodi”. Jarkko
avaa oven ... ja Rauni astuu sisään hieman veikeä hymy kasvoillaan ... ja kertoo.
- Siellä oli Leilan luona ne Meeri ja Kristiina, jotka olivat Leilan kanssa tuolla maitojonossakin. Ja
tytöillä oli meneillään pienet ”bileet”. Juteltiin siinä vähän aikaa ... ja otettiin pienet ”paukutkin”...
ja
- Vai ihan sellaiset ”bileet”, keskeyttää Jarkko. - Kappas vain tyttöjä!
- Ja Leila antoi mulle mukaan ”paukut” sullekin ... tai meille molemmille ... ”yömyssyiksi”. jatkaa
Rauni ja nostaa esiin selän takana pitämänsä pullon. - Tässä!
- Konyagi ... ja ihan kirkasta ainettahan tämä on, toteaa Jarkko puolillaan olevaa litteää pulloa
tarkastellen. - ”Kossun” tapaistahan Nalle kertoi tämän olevan. Tätä pitäis’ vissiin lantrata jollakin.
- Niilläkin oli lantringit loppu. Kristiina lähti just’ hakemaan sitä asunnoltaan. ... Mutta onhan meillä appelsiineja. Puristetaan niistä vähän mehua joukkoon.
Rauni tuo keittiöstä lasit ja pari appelsiinia ... ja Jarkko kaatelee kirkasta juomaa laseihin.
- Maistetaanpas kuitenkin ensin raakana, miltä tämä maistuu, ehdottaa Jarkko. ... - Ihan kuin
”kossua”, hän toteaa.
- On tää näin raakana aika pahan makuista, muikistelee Rauni. - Puristelehan noita appelsiineja
vaan sekaan.
Jarkko halkaisee appelsiinin ja pusertaa puolikkaista mehua laseihin. ... Ovelta kuuluu koputus ja ”
Hodi-hodi” kuuluu Leilan ääni ovelta. Jarkko menee avaamaan. ... Oven auetessa työntyy Leilan
käsi ja siinä oleva pullo Jarkon eteen ... ” Hei tässä on lantrinkia teillekin” kertoo Leila.
- Asante sana, … Kiitos, kiitos! kiittelee Jarkko tarttuen pulloon. - Mutta tule nyt hetkeksi sisäpuolelle, kutsuu hän.
- Ei, en mä nyt tule! Nähdään sitten aamulla taas, vastaa Leila ja poistuu.
- Huoltohan pelaa hyvin, Pepsi-colaa, myhäilee Jarkko tullessaan pullon kanssa takaisin pöydän
ääreen.
- Niin Jarkko ... äsken jäi vielä kertomatta, että me suunniteltiin huomista ostosreissua niin, että
lähdettäis’ yhdessä kaupunkiin. Leila lähtee omalla autollaan ja me sillä Westermarkin kuplalla ...
sitten, kun sä olet sen hakenut. Leila lupas’ opastaa meitä sellaisiin kauppoihin, joista me löydetään jotain. ... Ja Leila puhuu ihan sujuvasti swahiliakin.
- Ihan hyvä suunnitelma.
- Hei sitten vielä yks’ asia. ... Päivällä, kun sä olit lähtenyt takaisin työhön, tuli yks’ ihan siististi
pukeutunut nuorehko mies ... näitä paikallisia ... jostain tästä läheltä. Ja mä ymmärsin sen verran,
että hän kyseli työtä meiltä ... jos me tarvittaisi ”house boyta” apulaiseksi. Meillä oli vähän ymmärtämisvaikeuksia, mutta kyllä se sitten ymmärsi lähteä pois ... kun mä selitin, että ei me tarvita apulaista. ... Hän on kai ollut tässä aikaisemmin asuneilla apulaisena.
- Jaa, tuumaa Jarkko. - Mutta otetaanpas nyt tätä appelsiinikonjaagia! ... Oliskos tää nyt paremman makuista? Pannaan seuraavaan sitten tota Pepsi-colaa.
- On tämä nyt jo ... ainakin vähän miedomman makuista, kertoo Rauni maisteltuaan. - Tuon colan
kanssa on varmaan vielä parempaa.
- No juodaan nämä loppuun niin ... saadaan parempaa.
- Hei mä jatkan vielä tosta ”house boysta”. ... Mä kyselin äsken noilta naisilta tätä asiaa ... ja ne
kertoi, että täällä melkein kaikilla on ”house boyt”, jotka tekevät keittiötöitä, siivoavat, pesevät
pyykit ja silittävät ... kaikkea, mitä heitä käsketään ja opetetaan tekemään. He tulevat töihin aamusella 8 - 9 aikoihin ja lähtevät pois iltapäivällä, kun työt on tehty ... miten sovitaan.
Ja tuo nuorehko mies, jonka Leilakin hyvin tuntee, Joona, on tuosta Uyolen kylästä ja on kuulemma hyvin nöyrä ja luotettava. Ainakin tämä edellinen asukas oli häneen erittäin tyytyväinen.
- Minkäs verran palkkaa niille maksetaan, kysäisee Jarkko kaadellen juomia laseihin.
- Sehän on aivan naurettava! Maksavat kuulemma noin 80 -90 shillinkiä viikossa.
- Eihän se ole kuin alle viiskymppiä markkoina ... viikossa.
- Nyt, kun alkaa ymmärtämään tämän kansan köyhyyden ... näin sen miehen surullisen ilmeen ...
niin aloin miettiä, että pitäis’köhän meidän sittenkin ... ottaa se mies apulaiseksi ... ainakin kokeiltais’.
- No, ... jos se on kerran hyväksi tunnettu, luotettava kaveri ... niin kokeillaan. Ja nyt maistetaan
tätä parempaa sekoitusta! Onkos tää parempaa? ...
- Nyt on hyvää. Eihän nyt tunnu tuon ”konyagin” maku juuri lainkaan.
- Juu, hyvää on! ... Mitenkäs sä löydät sen miehen uudelleen.
- Eiköhän Leila auta siinäkin asiassa.
- Mutta hitto! ... Tämähän on ihan koppavaa ainetta. ... Onhan tässä ”volttejakin”... varmaan nuo
etiketissä luvatut 40. ... Alkaa jo tuntua ihan tuolla yläkerrassa. ... Mutta otetaan toi loppu vielä ja
sitten lähdetään...suihkuun ... ja sänkyhommiin.
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- Alkaa tuntua minullakin. Älä kaada lisää enää kuin ... ihan vähäsen. Aamulla lapset kuitenkin
herättävät taas aikaisin ... ja onhan meillä sitten ohjelmaakin.
- No nyt nämä kipataan ja ... sitten .
Aamuaurinko on taas herätellyt ensin Mervin ...ja Mika ja Mari ovat heräilleet Ninnin kömpiessä
aamun valjettua heidän sänkyihinsä. Vanhempien makuuhuoneessa on vielä hiljaista, kun lapset
hiipivät ovesta sisään ja laittavat Ninnin lähekkäin nukkuvien isän ja äidin peitolle.
Äiti herää säpsähtäen, kun tuntee ”jonkun” liikkuvan peiton päällä ... ja tajuaa samalla lastensa
naurun. ... ja nauruun herää heti isäkin.
- Jokos te olette kaikki hereillä, kysyy äiti unisena. - Ai kuinka säikähdin, mikä meidän sängyllä on.
... Taisi pelästyä Ninnikin, kun loikkasi pois sängyltä. ... Mitähän kello mahtaa olla?
- Se on kohta seitsemän, tietää Mervi.
- Leikkikääpäs vielä vähän aikaa Ninnin kanssa, neuvoo äiti. - Kyllä me kohta noustaan!
- Ai, kun olis’ vielä nukuttanut, mutisee isäkin.
- Meni taas niin myöhään meidän nukahtaminen, kuiskuttelee Rauni Jarkon korvaan ja kääntyy
rutistelemaan häntä molemmin käsin. - Ne ”yömyssyt” saivat taas hormonit hyrräämään.
- Onhan taas nuo varpaankynnetkin hieman hellän tuntuiset, myhäilee Jarkko painaen käsillään
Raunin lantiota omaansa vasten. - Tämä on sitä ... täydellistä onnea!
- Ai, kun ei tarvis’ vielä nousta, mutta ...
- Olis’han se ... ihan sellainen olo nytkin, että ...
- Panettaako, keskeyttää Rauni kuiskaten ja nauraa.
- Eikös sinuakin, vastaa Jarkko ... Mutta se ”Saksu” heitti tuon kysymyksen aina aivan erilaisissa ja
sellaisissa mahdottomissa tilanteissa, esimerkiksi kesken muikun perkauksen.
- No eikös tämäkin tilanne ole oikeastaan semmoinen. Eihän mekään nyt voida, vaikka mieli tekis’kin, kun nuo lapset vahtii melkein vieressä. Nyt vaan ylös ja suihkuun!
Niin käynnistyy lauantai-aamu. Jarkko ja Rauni kipaisevat suihkuun ... pukeutuvat ja Rauni käy
hakemassa Leilan jääkaapista aamupalatarpeita. Sitten yhdessä kokkaillaan keittiössä perheelle
aamupalaa. Jarkko lähtee aamupalan nautittuaan hakemaan lainaksi luvattua Westermarkin Volkkaria ja saapuu puolisen tuntia myöhemmin sillä pihaan. Lapset ovat tulleet pihanurmikolle Ninnin
kanssa ja Mervi juoksuttaa sitä narunpätkään sidotun paperirusetin perässä. Volkkarin ja siitä
nousevan isän nähdessään lapset rientävät auton luo.
- Sehän on ihan kuin se meidän kupla, toteaa Mika.
- Melkein, mutta ei ihan. ... Katsokaahan tarkkaan huomaatteko muuta eroa kuin erilaisen värin.
Lapset katselevat autoa hetken. Sitten Mervi huomaa ...
- Toi ... ohjauspyörä on toisella puolella ainakin.
- No niinpä on ... ja nuo polkimet ... jarru, kytkin ja kaasu myös.
Rauni-äitikin saapuu auton vierelle .
- Sehän on ihan sievän näköinen kupla, hän toteaa ... - Ai niin, siinä on toi ratti toisella puolella.
Onko se outoa ajaa toiselta puolelta?
- No onneksi noi polkimet ovat samassa järjestyksessä tuolla lattiassa, mutta kyllä ton vaihdekepin
käsittely vasemmalla kädellä tuntuu oudolta. ... Eiköhän siihen totu, kun vähän harjoitellaan ... ja
pitäähän tottua vasemmalla puolella tietä ajamiseenkin. ... Jokos me lähdetään kohta?
- Mä käyn kysymässä Leilalta, joko se olis valmis.
- Viekääpäs lapset se mirri sisälle siksi aikaa, kun ollaan ostoksilla, kehottaa isä.
Rauni tulee hetkessä takaisin ja kertoo Leilan tulevan heti. Lapset kapuavat kuplan takapenkille ja
Rauni ... hieman oudoksuen ... ” kartanlukijaksi” vasemmalle eteen. Jarkko ajaa hitaasti Leilan
asunnon eteen, jossa Leila jo autoaan starttaileekin. ... Ajellaan sitten peräkkäin seuraavan talon
eteen ja Leila menee kutsumaan Meeriä ja Kristiinaa mukaan. ... Leila tulee hetkisen sisällä viivähdettyään ulos hymyillen ja päätänsä pyöritellen ... ja tulee kertomaan Raunille ja Jarkolle, että ”tytöt” ovat sen verran ”väsyneitä”, etteivät jaksa lähteä mukaan.
- Mutta ajellaan peräkkäin kaupunkiin ... sinne torin laitaan, hän neuvoo. - Seuratkaa vain perässä!
Viitisentoista minuuttia myöhemmin pysäköidään autot torin laidalle ja päästään aloittelemaan
ostoskierrosta Leilan opastuksella.
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- No tässä torillahan te olette jo käyneet ja tiedätte, että tuosta saa noita kasseja, hän aloittaa. Mutta ”Sousan” kaupassa te ette varmaankaan vielä käyneet. Se on tässä torinnurkalta vähän matkaa tuonne ylöspäin. Ajettiin äsken jo sen ohi. Mennään käymään siinä ensin. ... Se on paras ruokakauppa, kahden intialaista syntyperää olevan veljeksen liike. Kassit meillä on molemmilla. Mennään sitten ”Sousalle” !
Astellaan Leilan johdolla torin kulmalta viereisen korttelin puoliväliin ja pysähdytään vaatimattoman näköisen liikkeen eteen. Sameassa ikkunassa roikkuu kyltti ” H & J Sousa ”.
- Tässä se on. Mennään sisään, neuvoo Leila.
Astutaan sisään hämäränpuoleiseen, vanhaa suomalaista kyläkauppaa muistuttavaan liikkeeseen.
Tiskin takana olevat kaksi keski-ikäistä intialaismiestä tervehtivät tulijoita kohteliaasti. Leila kertoo
seurassaan tulleiden olevan uusi projektille tullut perhe, Mr Jarkko, Mrs Rauni ja lapset ... ja kauppiaat toivottavat tiskin yli kätellen uudet tulokkaat tervetulleiksi.
- Sitten ruvetaan ostelemaan, sanoo Leila. - Mitäs kaikkea te tarvitte?
- Leipäähän täällä ei ole... se täytyy leipoa itse, tuumaa Rauni. - Jauhoja ja onks’ täällä kuivaa
hiivaa?
- Tääl’ on kahdenlaista jauhoa, ”valkoista”, ... se on kuin meidän vehnäjauho ja ”ruskeata ”, joka
on sellainen grahamjauhon tapainen. Ja vissiin aluksi parikiloa kumpaakin ja kuivahiivaa on isoissa
purkeissa. Yhdellä purkillisella sä pärjäät pitkään.
- Sitten sokeria ... pari kiloa ja suolaa, jatkaa Rauni katsellen kädessään olevaa ostoslistaa.
- No otetaan nämä nyt ensin, sanoo Leila ja kertoo tilauksen englanniksi toiselle myyjistä.
- Juma! huutaa myyjä napaksti ... ja viereisestä varastohuoneesta tulee tukevahko, nuorenpuoleinen ”apulainen”, jolle myyjä kertoo tilauksen swahiliksi. ”Juma” poistuu välittömästi takaisin
varastoon. Myyjä nostaa takanaan olevalta hyllyltä tiskille metallisen kuivahiivapurkin
- Sitten olisiko margariinia, jatkaa Rauni. ... - Pesuaineita, jotain pyykkipulveria ... ja onks’ täällä astianpesuainetta? ... Ja vessapaperia. ... ja sähkölamppuja .
- Pari 60 wattista lamppua ja pari 100 watin, tarkentaa Jarkko.
Leila kertoo tilaukset myyjälle. Juma tuo ruskeisiin paperipusseihin pakatut jauhot ja sokerit sekä
kovan tuntuisen suolapaketin tiskille, ... saa myyjältä uusia ohjeita rientää takaisin varastoon. Lisää asiakkaita tulee sisään, eurooppalaisen näköinen pariskunta … ja toinen, hyllyjen taakse poistunut myyjä tulee heitä palvelemaan.
- Margariinia mä pyysin kilon, selittää Leila. - Kaks’ puolen kilon pakettia. - Sitä ei aina täältä saa.
Sitä mä otan itsellenikin. Nythän täällä on aika hyvin tavaraa. Täällä ei kyllä koskaan tiedä, milloin
joku loppuu. Joskus ei saa sokeria viikkoihin, joskus on suolakin loppu ja vessapaperikin voi loppua. Aina olis’ pidettävä muutaman viikon varastoa kotona.
- No kunhan saadaan omat jääkaapit ja pakastimet ja oma kulkuvälinekin, niin täydennetään varastoja, tuumaa Jarkko, joka on lasten kanssa seurannut vieressä kaupantekoa. ... Ja englanninkielellähän täällä näköjään pärjätään kaupoissa hyvin.
- Nämä ”inkkarithan” puhuvat englantia hyvin ... ja aika moni afrikkalainenkin jo, kertoo Leila. Tuolla torilla auttaa sitten käsillä puhuminen, jos muu kielitaito ei riitä.
Raunin ostoslistan loputtua Jarkko muistaa vielä lisää, ” Konyagi”, hän sanoo ja niinpä ostellaan
sitten pari pulloa sitäkin ja Pepsicolaa ”lantringiksi”. Myyjä laskeskelee paperilla ostosten hinnat
yhteen ja näyttää laskelmansa ... ja Rauni maksaa laskun ja nostelee tiskiltä ostokset kassiinsa.
ja Jarkko ottaa sen kannettavakseen. ... Leila tekee omat ostoksensa ... ja Jumaa juoksutetaan taas
varastoon. Ostoskassit melko täysinä lähdetään kaupasta. ... Myyjä toivottaa lähtijät tervetulleeksi taas uudelleen.
- Nuo kauppaan tulleet ihmiset ovat venäläisiä, kertoo Leila kaupasta ulos tultua. - Mies on lääkäri tuolla isossa sairaalassa. Täällä on töissä ainakin kolme venäläistä lääkäriä. ... Hei sitten tuossa
seuraavassa talossa on Mbeyan postitoimisto ja tulli siinä vieressä ... ja bussiasema on tuossa vastapäätä. Tänne tulee lentopostina paketit ... kaks’ kertaa viikossa käy lentokone ... ja paketti saa
painaa enintään kahdeksan kiloa. Postista tulee projektille ilmoitus ja paketit noudetaan postista
ja mennään siitä heti suoraan sen paketin kanssa tulliin.
- Kuinkas kovia maksuja ne mahtavat täällä periä, kysäisee Jarkko.
- Siitä ei mulla ole tietoa. Yhden ainoan paketin mä olen saanut ... ja sen maksuista mä selvisin
kyllä puhumalla.
- Annahan Leila se kassisi minulle tähän toiseen käteen niin minä kannan nämä autoon.
- Kiitos! Mutta mennäänpä kaikki sinne autolle ... ja ostetaan siitä uudet kassit ja mennään sitten
torille, ehdottaa Leila. Katsokaapas muuten tuonne bussiasemalle ... noita täysiä busseja ja tuota
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tavaramäärää bussin katolla. Nyt juuri viikonvaihteessa kauppiaita tulee tuolta ympäristön kylistä
tänne torille myymään kaikenlaista. Noissa juurista ja oksista punotuissa koreissa ne tuovat kanoja
myytäväksi.
- Hei katsokaa! Siellä on yksi kana päässyt karkuun, huomaa Mervi. - Se juoksee tuolla kadulla. ...
Ja koko bussiporukka yrittää saada sitä kiinni.
- Ai hitto, kun ei ole kaitafilmikameraa mukana, manailee Jarkko.
- Kyllä sä näet tällaisia näytelmiä myöhemminkin, lupailee Leila.
- Tuolta tulee kaksi lehmää, huomaa Mika ja näyttää torin suuntaan. Ja sieltä kaksi surkeanlaihaa
lehmää lähestyy keskellä kaupungin pääkatua hitaasti lönkytellen.
- Juu, tämä on tällä ihan yleistä. Näitä täällä näkee joka päivä, kertoo Leila. - Mutta mennään nyt
torille!
Kävellään torin laitaan pysäköityjen autojen luo ja nostellaan ostoskassit autoihin. Käydään ostelemassa hieman edempänä olevalta kassikauppiaalta uudet kassit ja kävellään torin poikki toisella
laidalla olevien myyntipöytien ääreen.
- Nythän täällä on vilskettä, toteaa Rauni. - Eihän täällä tällaista tungosta ollut, kun käytiin pari
päivää sitten.
- Tämä lauantai on sellainen markkinapäivä, jolloin on paljon väkeä liikkeellä, sekä myymässä että
ostelemassa, selittää Leila. - Ja katsokaa mitä kaikkea he myyvät. Tuossa on kaiken kokoisia tyhjiä pulloja ja vanhoja peltisiä säilykepurkkeja. Nehän keräävät meidän roskiksistakin talteen kaikki
pois heitetyt pullot ja purkit. Tuossa on ruosteisia rautalangan pätkiä ja oiottuja rautanauloja ja
ikkunalasin kappaleita ... ja siinä on joku niitä juuri ostamassa.
- Pitäkäähän lapset nyt, ainakin Mika ja Mari meidän kädestä kiinni, että ette eksy tässä tungoksessa, varoittelee äiti.
- Ja Rauni ja Jarkko, varokaa, ettei kukaan vie teidän rahoja, varoittelee Leila. - Täällä tungoksessa he yrittävät. ... Ja tuolla on nyt pitkät rivit kauppiaita, joilla on riisiä, herneitä, papuja ja monenlaisia mausteita ihan kasoittain ... ja niillä on tuollaisia omia purkkeja joilla mittaavat.
- Riisiähän vois ainakin ostaa, tuumii Rauni.
- No tuossa noita myyjiä on. Valitse siitä missä olisi paremman näköistä.
Rauni katselee myyjien riisikasoja ja myyjät esittelevät niitä ottamalla käsillään tai pienellä kauhalla
riisiä kasasta ja kaatamalla sitä sitten kasaan takaisin ... pysähtyy sitten erään nuorehkon naisen
myyntipöydän luo ja kysyy swahiliksi ” Mitä maksaa?” ... ”Kymmenen shillinkiä”
kertoo myyjä näyttäen riisikasan vieressä täynnä riisiä olevaa purkkia. Rauni kaivaa rahapussistaan
kymmenen shillinkiä. Myyjä ottaa pöytänsä alta ruskean paperipussin ... kaataa riisit astiasta pussiin ja ojentaa Raunille. ... Kiitellään puolin ja toisän, ”Asante sana”, ... ja kierros torilla jatkuu monenlaista tarjontaa ihmetellen. Vaatepuoltakin torin laidalta löytyy ja Rauni ostelee itselleen värikkään afrikkalaisen kietaisuhameen. Kasseihin ostellaan vielä kasat sipuleja, tomaatteja ja banaaneja ... ja palaillaan autoille.
- Melko monella naisella täällä, noilla myyjilläkin, on pienet lapset selässä ... pitkällä huivilla sidottuina, toteaa Rauni.
- Niinhän se on ... ja useat odottavat jo seuraavaa, jatkaa Leila. - Täällähän ei naiset tiedä juuri
mitään ehkäisystä ja lapsia heille syntyy joka vuosi. Ja eihän täällä ole lastenvaunuja, eikä heillä
olis’ varaa sellaisia ostellakaan ... ja noilla kivikkoisilla poluilla niillä ei tekisi mitään. Tuolla lailla
he lapsiaan kantavat, kunnes lapset oppivat kävelemään. ... Ja lapset on näiden ihmisten rikkaus
ja vanhuuden turva. Lapset auttavat sitten, kun he eivät itse enää jaksa. ... No mitähän me katseltais’ vielä? Tässä tää keskusta nyt on ja tuossa torin ympärillä on muutamia pieniä putiikkeja. Voidaanhan me käydä vielä noissa muissa kaupoissa, vaikka ei mitään ostettais’kaan. Joskus niistäkin
saattaa löytyä ihan tarpeeliisia vituja. ... Hei tiedättehän te, että täällä kaikki tavarat on vituja.
Tavara on yksikössä kitu ja monikossa vitu.
- Tiedetään, kyllä me sen verran opittiin kielikurssilla, toteaa Jarkko.
- Ja sipuli on monikossa
vitunguu. ... Ja meidän sana kuuma merkitsee swahilinkielessä ...”mirriä”.
- No niin, naurahtaa Leila. - Mutta miettikääpäs nyt, vieläkö jotain pitäis’ ostaa.
- Perunoitahan meillä on ja munia, tuumii Rauni - Mutta liha jo loppui.
- Reino osteli sitä sisäfilettä tuolta Chakula Barafusta kymmenen kilon satsin. Myykös ne sitä pienemmissäkin erissä, kysyy Jarkko. - Ja saako sieltä muutakin lihaa?
- Ne toimittaa kai vaan koko ruhoina lihaa eteenpäin. Ei ne niitä paloittele. Sisäfileet ne sieltä vain
irrottelevat. Mennään sinne ja kysytään. Myyväthän ne varmaan vähemmänkin. Ja kyllä se kymmenen kiloakin mun jääkaappiin tai pakastimeen sopii ... ja mä voisin ottaa osan siitä itsellekin. Mutta
tehdään vielä pieni kierros noissa muutamissa kaupoissa ja käydään sitten Chakula Barafussa lihaostoksilla.
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Muutamissa kaupoissa pyörähtämisen jälkeen ajellaan tekemään vielä lihaostokset ja palaillaan
kotiin. Jarkko kantaa ostoskassit autosta sisälle. Lapset rientävät sohvalta heräilevän Ninnin luo ja
lähtevät sen kanssa pihanurmikolle. Rauni alkaa jakaa lihaostosta pienempiin eriin viedäkseen paketit Leilan pakastimeen. Jarkko lähtee ulos viedäkseen laina-auton takaisin Westermarkille. Pihalle tulessa hän tapaa naapuritalon asukkaat, jotka ovat juuri palanneet matkoiltaan, Mr. ja Mrs.
Rombulow-Pierce ja heidän poikansa, tulevat tervehtimään uutta naapuriaan. Jarkko kättelee itsensä esitellen naapurit, jotka puhuvat englantia niin sujuvasti, ettei kaikesta tahdo saada selvää,... käy sitten kutsumassa Rauninkin pihalle esittäytymään. Naapurien poika Philip tulee myös
kättelemään uusia naapureitaan. Kauempana pihalla kissansa kanssa telmivät lapsetkin huomaavat
tilanteet ja saapuvat paikalle. Muutama sana sitten vaihdetaan naapurien kesken, ... todetaan sitten, että molemmilla naapuruksilla on nyt omia kiireitä ja jätetään pitemmät juttelut myöhempään
ajankohtaan. Rauni palaa keittiöpuuhiinsa ja Jarkko lähtee viemään autoa pois.
- Älä viivy siellä kovin pitkään, hihkaisee Rauni Jarkon perään. - Ruoka on valmista noin puolen
tunnin päästä.
- Täytyy kai siellä muutama sana vaihtaa, mutta ... kyllä mä tulen pian, lupaa Jarkko.
Jarkko palaa kotiin juuri, kun lapsetkin ovat tulossa pihalta syömään ja Rauni kantelee ruokia pöytään.
- No tulithan sinäkin ajoissa, ilahtuu Rauni. - Mä kyllä arvelin, että sulla menis’ siellä pitempään.
- Olisihan siellä saattanut mennäkin, kun tuli juttusille uusia tuttavuuksia. ... Siinä Westermarkin
pihalla jutellessamme ... tuli siihen tervehtimään ruotsalaiset Gösta ja Pia Isakson. Pia toimii meidän sairaanhoitajana täällä ja Gösta kertoi kehittelevänsä näiden paikallisten ihmisten työvälineiksi
sopivia puusta tehtäviä ... kaikenlaisia vempaimia, ... auroja ja muita vempaimia ja siellä koulutetaan myös härkiä vetojuhdiksi. ... Ja sitten tuli vielä naapurista tanskalainen Erik Taarup ... ja sillä
on afrikkalainen vaimo ... ihan musta, Ghanastakohan se oli kotoisin, ... hiton hyvän näköinen kyllä.
- Ruvetkaahan te isommat ottamaan ruokia lautasille, hoputtaa Rauni. - Mä nostelen tästä Marille. Perunamuusia ja ... vaihteeksi sisäfileestä tehtyä palapaistikastiketta ja syökää noita tomaattejakin. ... Ja jälkiruoaksi on hedelmiä.
- Vaihteeksi sisäfileettä. Ihan hyväähän se on ja siitähän voi tehdä monenlaista ... niinkuin sä olet
jo tehnytkin. Eiköhän me saada jostakin muutakin lihaa, lammasta, possua tai kanoja.
- Saahan tuolta torilta kanoja elävinä. ... Oletkos sä koskaan tappanut ja putsannut niitä?
- Siitä ei kyllä ole kokemusta, ... mutta sikojahan ne kasvattavat tässä projektillakin.
- Kuule isä! Sitten mä ajattelin, että ... kutsuttaisko tuo Leila meille iltakahville, kun se on meitä
niin kovasti autellut?
- Ihan hyvä ajatus.
- Kohta, kun olen tiskannut, ... mä menen viemään taas noita ruokia sinne jääkaappiin ja pakastimeen ... niin mä kutsun. ... Mä teen jotain kahvin kanssa tarjottavaa sitten. Nythän voi leipoakin,
kun on hiivaa, jauhoa, munia, sokeria, maitoa, ja .... Maitoa täytyy tänään taas hakea lisää. ...
Jarkko! ... Mikäs toi ”Perseen” auto on?
- Ikivanha ”Pösö”, Peugeot 403, ... Se on nähnyt parhaat päivänsä kauan sitten. Voihan se olla
teknisesti vielä ihan älyissään, mutta hiton haalistuneen näköinen se on.
Ruokailun jälkeen lapsilla on kiire taas pihalle, minne Ninni jäi latkimaan saamaansa maitoannosta.
- Tuli tuon tanskalaisen mustasta vaimosta mieleen yks’ juttu kouluajoilta, alkaa Jarkko kertoilla. Sitä ei oikein passannut kertoa äsken lasten kuullen.
- No kerro! ... Korjaillaan samalla näitä astioita pois tästä pöydältä.
- Meillä oli autotekniikan opettajana Viitasalon Erkki, jolla oli tunteja myös teknillisen korkeakoulun puolella. Se toimi silloin vielä Helsingissä Bulevardilla. Kerran meidän luokkaan tultuaan hän
hymyssä suin kertoi, että aamusella hänen tunnilleen korkeakoululla oli tullut eräs tummapintainen afrikkalainen opiskelija, joka naureskellen kertoi hauskasta tapahtumasta juuri kouluun tullessaan. Tämä melko musta nigerialainen nuorimies oli Bulevardia astellessaan kuullut, kun aivan
hänen takanaan kävelleet kaksi nuorta neitokaista keskustelivat ... ja hän kuuli, kun toinen neitosista sanoi toiselle ”Miltähän tuntuisi olla tuollaisen pikimustan miehen kanssa sängyssä?”... Hän
kääntyi heti ympäri ja sanoi tytöille ”Kokeillaanko heti?” selvällä suomenkielellä. Tytöt säikähtivät
melkoisesti ja lähtivät kirkuen juoksemaan. ... Tuo kaveri oli ollut jo joitakin vuosia Suomessa ja
osasi kieltä melko hyvin.
- Oletkos sinä koskaan kokeillut, millaiselta tuntuu rakastella mustan naisen kanssa?
- Ei ole tullut koskaan mieleenkään. Mahdollisuuksiahan olisi ollut tuolla maailmalla ... niitä kaupallisia. ... Ei kai se sen paremmalta voi tuntua, kuin ikioman suomalaisen kanssa.
- Sä voisitkin nyt tiskata. Mä alan tekemään taikinan ja sitten käyn viemässä noita sapuskoja Leilan jääkaappiin.
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Parisen tuntia myöhemmin Rauni leipoo keittiössä ja on saanut ensimmäiset pullat uuniin ... ja
Jarkko seurailee lasten puuhia pihanurmikon laidassa, kun naapurin pihaan saapuu henkilöauto
... Volvo. ... Autosta nousee keski-ikäinen pariskunta ... huomaavat heti melko lähellä seisoskelevan Jarkon ja vähän matkan päässä puuhailevat lapset.
- Hyvää päivää! tervehtii mies heti ja astelee lähemmäksi. Me olemme näköjään saaneet uudet
naapurit. Tervetuloa Uyoleen!
- Kiitos vaan! Ja ... Terve! vastaa Jarkko kättä puristaessaan. - Jarkko Mäkinen
- Klaus Lamberg ja tässä vaimoni Anne.
- Ja tervetuloa minunkin puolesta, jatkaa Anne Jarkkoa kätellen
- Olimme työmatkalla Dar Es Salaamissa, kertoo Klaus. - Yövyimme Mikumissa ja lähdimme sieltä
aamulla. Kuulimme kyllä jo lähtiessä, että tähän naapuriksi on tulossa suomalainen perhe. Te olitte juuri silloin kai saapuneet Dariin.
Jarkko huomaa Raunin katselevan ovella ja kutsuu hänetkin tervehtimään naapureita. Lambergit
kertovat olleensa jo melkein kaksi vuotta täällä töissä ja jatkavansa ainakin vielä kolmannen vuoden. Klaus kertoo työskentelevänsä täällä maatalousalan opettajana. ... Ja matkalta tultaessa on
aina kiire purkaa autosta tavarat ja ryhtyä kotiaskareisiin. Niinpä ei nytkään ole aikaa jutella pitempään vaan on alettava tyhjentämään autoa. Raunillakin on kiire vahtimaan uunissa paistuvia
pullia.
10. Tavarat tulevat

Uusi viikko kuluu Jarkolta työmaalla huolto- ja korjausongelmiin sekä uusiin työkavereihin tutustumisen merkeissä. Maalarit käyvät heti maanantaina Jarkon ohjailemana parsimassa lastenhuoneen maalauksen. Rauni puuhailee kotipiirissä lasten ja kotiaskareiden kanssa ja iltaisin kävellään
yhdessä asuntoalueella, tavataan lisää pohjoismaalaisia työkavereita, tarinoidaan uusista olosuhteista muiden ”uusien tulokkaiden” sekä myös jo pitempään olleiden tuttavien kanssa, käydään
muutamana iltana maitojonossa ja pari kertaa ”kupla-volkkaria” lainaten kauppareissulla kaupungissakin. Karjalaisen Matti kertoo torstai-iltana, että muuttotavarat olisivat jo Darissa ja saattaisivat
tulle perille seuraavan viikon alkupuolella. Yllättäen perjantai-iltapäivän ollessa jo puolivälissä,
saapuu projektin portille resuisen näköinen kuorma-auto ja Nalle kiirehtii kertomaan Jarkolle iloisen uutisen. ”Teidän ja Karjalaisten muuttotavarat ovat tulleet. ” .... ” Loisto juttu ” ilostuu Jarkko
... ja lähtee Nallen mukaan portille.
- Hyppää vain kyytiin, kehottaa Nalle. - Karjalaisen Matti on kyydissä jo. Heidän tavarat on tuossa samassa kuormassa. Ajetaan ensin teille ... ja otetaan teidän laatikot ensin alas. ... Sitten jatketaan Karjalaisille. Sanoin tuossa äsken jo Mosekselle, että tulee parin miehen kanssa auttamaan
kuorman purkamisessa. Sieltä on tulossa toinenkin auto, jossa on muiden muuttotavarat, mutta
siellä on ollut matkalla jotain teknisää ongelmia. Se auto saattaa tulla vasta huomenna ... tai ensi
viikolla.
- Terve taas, Matti, tervehtii Jarkko.
- Terve! ... Nehän tulivatkin sieltä nopeasti, toteaa Matti.
- Hieno juttu! On se ollut orpoa noilla lainavehkeillä puuhaileminen.
Mooses ottaa yhden Land-Roverin ja pari miestä kyytiin ... ja ajetaan peräkkäin asuntoalueelle.
Rauni näkee keittiön ikkunasta talon eteen pysähtyvän ”kolonnan” ja arvaa heti mistä on kysymys
... säntää iloisena ulos ... ottamaan tulijoita vastaan.
- Ai, kuinka ihanaa, on ensimmäinen kommentti. - Nyt saadaan koti kuntoon.
- Nyt vaan laatikot kuormasta alas ... ja päästään niitä purkamaan.
Kuorma-auto peruutetaan vasten pihamaalle nousevaa rinnettä ja kiskotaan miesvoimin raskaanpuoleiset laatikot lavalta pihanurmelle ... ja raahataan lähelle keittiön ovea.
- Kiitos kaikille... asante sana, kiittelee Jarkko auttajia. - Jatkosta me selvitään omin voimin. ...
Hitto! Mutta tarvitaanhan noiden purkamiseen vielä työkaluja! Niitä olis’ kyllä tuolla laatikossa,
mutta ... Hei Nalle! Voisitko kohta pyöräyttää minua tuolla korjaamolla, ... otan vähän vehkeitä,
että saan nämä laatikot auki.
- Hyppää sitten vielä kyytiin, niin mennään ensin pudottamaan nuo Matin ja Leenan laatikot alas.
- Mulla on sama työkalupulma myös, kertoo Matti.
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- No se hoituu samalla reissulla.
Puolisen tuntia kuluu, kunnes Nalle tuo Jarkon työkaluineen kotiin. Rauni, lapset ja Ninni ovat odotelleet laatikoiden vierellä isän saapumista.
- No näillä pitäisi pärjätä, tuumaa Jarkko käsissään sivuleikkurit ja ruuvitaltta. - Näillä saadaan
ainakin tuo yksi laatikko auki ... ja siellä on lisää kiluja ja kaluja, jos tarvitaan.
- Hei tuosta vastapäisestä talosta tuli äsken yksi mies ... ja kyseli saisiko hän nuo metalliset liuskat
noista laatikoista. Hän tulee varmaan kohta uudestaan. Swahilia se puhui ... ja osasi jonkun verran
englantiakin.
- Niin, ne on sitoneet nämä meidän laatikot siellä tiukasti noilla teräspannoilla. ... Mitähän hittoa
ne noilla tekevät täällä. En minä kyllä keksi niille mitään käyttöä. Kyllä ne saa viedä pois heti, kun
saan ne poikki. ... Tuollaista nauhaahan oli myytävänä torillakin ... ihan ruosteista.
Jarkko saa sivuleikkureilla teräspannat poikki ja alkaa availemaan suurimman laatikon kannen
kiinnitysruuveja auki, kun tuo pantoja kysellyt mies saapuu paikalle uudelleen ja kysyy nyt Jarkolta
asiaa. Jarkko antaa luvan ottaa pannat ja mies kiittää ...” Asante, sana, sana ”... ja kiskoo tyytyväisenä kaikki pannat laatikoiden alta ... käärii ne kiepille ja vielä kerran kiitellen lähtee kadun yli
asunnolleen.
Rauni ja lapset seuraavat laatikon avaamista ... ja vihdoin Jarkko kiertää viimeisenkin ruuvin irti ja
nostaa kannen pois.
- Tätä puutavaraa ei sitten luvata kenellekään,... ei edes noita jääkaapin kehikon karvaisia lautojakaan. Meillä on itsellä niille käyttöä. Tyhjennetään nyt tämä laatikollinen ensin. Mä avaan sitten
vasta ton toisen ... vai pitäis’kö ottaa seuraavaksi toi jääkaappipakastin.
- Jääkaapin kun saisit paikoilleen, niin saatais’ kaikki ruoat sinne.
Laatikko tyhjenee vähitellen. Jarkko nostelee pahvilaatikoita, mattokääröjä ja muita tavaroita laatikosta ylös ja Rauni kantelee niitä sisälle. Painavammat, astioita sisältävät laatikot kannetaan sisälle
yhdessä.
- Missähän me alettais’ säilyttämään noita polkupyöriä? havahtuu Jarkko - Eihän niitä voi yöks’
ulos jättää. Nehän vohkitaan heti ensimmäisenä yönä. ... Hitto! Ne pitää ottaa ainakin nyt aluks’
yöksi sisälle ... vaikka tuonne olohuoneen nurkkaan. Joku lukollinen varastokoppi täytyy kyllä
tuonne nurkan taakse rakennella ... ja autokin tarttis jonkinlaisen katoksen.
- No, kunhan nyt saadaan kaikki nämä tavarat ensin ovien sisäpuolelle. huokaa Rauni.
Suurin laatikko on tyhjä ja Jarkko alkaa irrottelemaan jääkaappi-pakastimen pakkauskehikon lautoja. Tieltä astelee pihaan Jarkon luo resuisen näköinen afrikkalaismies, ... tervehtii swahiliksi ... ja
kyselee sitten Jarkolta voisiko hän saada noita lautoja. ... ” La ! ” ‘ei’, muistaa Jarkko swahiliksi ...
ja mies poistuu. Kehikko on kokonaan purettu ... Jarkko ja Rauni alkavat juuri nostelemaan kaappia keittiön ovesta sisälle, kun pihaan saapuu afrikkalainen pariskunta. Mies tervehtii ja kysyy kankeahkolla englanninkielellä voisivatko he jo varata itselleen tuon jääkaappipakastimen ... sitten,
kun te lähdette täältä pois. Jarkko kertoo hieman ihmeissään, että mehän vasta tulemme, emmekä
tiedä itsekään, milloin lähdemme. Mies kuitenkin selittää, että hän ja myös vaimonsa ovat tässä
projektilla työssä ja he voivat odottaa useammankin vuoden ... ja he voisivat alkaa maksaa sitä jo
kuukausittain vähitellen. Jarkko tuumii hetken ja selittää, että nyt tässä on kiire saada kaikki tavarat sisälle ja kehottaa heitä tulemaan uudelleen huomenna.
- On tämä uskomatonta, ihmettelee Jarkko. - Tavaroita tullaan buukkaamaan jo ennekuin on saatu niitä pakkauksistaan ulos. ... Mutta tämä on vasta alkua. Nallehan kertoi silloin tulomatkalla,
että ne haluavat buukata kaiken mahdollisen ... meidän vaatteetkin. Kaikesta on täällä pulaa.
- Meidänhän pitää tehdä sitten jonkinlainen kirjanpito ... niiden buukkauksista ja maksuista.
- Otetaan siihen hommaan vihko ja jokaiselle ”vikineelle” oma sivu, jossa on ”vikineen” nimi ja
buukkaajan nimi ... ja sovittu hinta ... ja siihen merkitään sitten heidän suorittamat maksut. ... Ei
kai siihen sen kummempaa tarvita.
- Meidän täytyy tälle kaapille tuumata hinta jo huomiseksi ... ja muillekin ... pesukone, polkupyörät, ompelukone, radio ... ja
- No nyt ... nostellaan tämä kuitenkin tästä sisään ... ja paikoilleen, niin mä pääsen tuon toisen laatikon kimppuun.
Illan hämärtyessä on kaikki tavarat sisällä ja tyhjät laatikot raahattu talon pihanpuoleiselle seinustalle. Irtonaiset laudat Jarkko saa sopimaan laatikoiden sisään, jonka jälkeen hän kiinnittää laatikoiden kannet paikoilleen muutamalla ruuvilla. Jarkon tullessa sisään on Rauni saanut jo matot
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lattioille. Lapset puuhailevat huoneissaan, kun ovat löytäneet kauan ”kateissa” olleet lelunsa ja tavaransa pakkauslaatikoista.
- Pitäis’köhän meidän loihtia jotain ruokaakin välillä, havahtuu Rauni. - Hyvänen aika, kun on
mennyt nopeasti tää iltapäivä. Siellähän alkaa olla jo pimeää.
- Ja on ihan hikinen olo, jatkaa Jarkko. Pitäisköhän käydä suihkussa välillä?
- Ai, kun päästäis’ saunaan! Onks’ täällä kellään saunaa?
- On tuolla kentän toisessa päässä kuulemma jonkinlainen, jota joku porukka vuoroin lämmittää.
- Oliskos’ sellainen vaikea tehdä itselle?
- Eihän se ihan mahdoton ajatus ole. Oikeastaan mä olen jo vähän sellaista suunnitellutkin. Tuolla
korjaamon rojuja tonkiessa löysin jo sellaisen käyrän putken, josta saisi kehiteltyä kiukaan sisäkalut. Jollakin on kai ollut sellaisen rakentaminen mielessä, mutta homma on jäänyt kesken. Täytyisi
olla vaan hieman aikaa hitsailla tuolla pajalla teräslevyn kappaleita yhteen. Eihän sen kiukaan tarvi
mikään kaunis olla ... kunhan vaan saa sillä kivet kuumaksi. ... Mutta mitäpäs tehtäisi sapuskaksi
tänään? Minäkin voisin vuorostani yrittää tuolla keittiössä.
- No perunoita sä osaat pestä ja panna kiehumaan ja leikkele fileetä sopiviks’ paloiks ja laita grillivartaaseen pyörimään ... tai paista pannulla ja ruskistat vähän jauhoja kastikkeeksi. Osaathan
sinä. Kaikki tarvikkeet ovat jo omassa jääkaapissa. Maustepurkit on vielä yhdessä pienessä pahvilaatikossa tuolla komeron hyllyllä. ... Mä laittelen noita vaatteita järjestykseen noihin vaatekomeroihin. Auttaisitkos kuitenkin ensin kantamaan noita vaatelaatikoita tuonne makuuhuoneisiin?
Jarkko kantelee vaatelaatikot makuuhuoneiden vaatekomeroiden luo ja ryhtyy sitten kokkailemaan
keittiössä. Rauni pyyhkii pölyt pois komeroiden hyllyiltä ja alkaa järjestellä niihin vaatteita. Jonkin
aikaa puuhailtuaan hän havahtuu ... etsii laukustaan kalenterin ... katselee sitä hetkisen ... ja astelee sitten Jarkon luo keittiöön.
- Jarkko! ... Tiedätkös mikä päivä tänään on?
- Perjantai.
- Niin ... täällä on tavallinen perjantai, mutta ... miten olis’ Suomessa?
- Hitto! Onks’ tänään ... Juhannusaatto?
- On. ... Mä rupesin yht’äkkiä miettimään tuolla sitä ... ja tarkistin sen vielä ”allakasta”.
- Mitenkäs me nyt saataisi tähän iltaan Juhannuksen tuntua? ... On pimeä yö, ... ei ole järveä, ... ei
saunaa eikä tuoretta vihtaa, ei kokkoakaan ... mutta, ... mulla on yks’ ajatus. En kerro sitä vielä.
Puuhaillaanpas nyt vähän aikaa ja syödään ensin.
Jonkin ajan kuluttua Jarkko on tuonut pöytään tekemänsä perunamuusin ja grillipihvit ... ja kutsuu
äidin ja lapset syömään ... tuo pöytään vielä ”kevennykseksi” lohkoiksi leikeltyjä tomaatteja ja juotavaksi pari pulloa olutta ... ja lapsille maitoa.
- No, lapset. Jokos äiti kertoi teille mikä päivä tänään on, kysäisee isä kun on istuuduttu pöytään.
... Lapset katselevat hieman ihmeissään toisiaan.
- En vielä kertonut, ... mutta kerrotaan se nyt. ... Niin lapset, jos oltaisi nyt Suomessa niin meillä
olisi siellä Juhannusaatto.
- Täällä ei Juhannuksesta tiedetä mitään, ... mutta eiköhän me kohta saada vähän juhannustunnelmaa, kun on ensin syöty. kertoo isä.
Ruokailun jälkeen jaetaan sitten hommia uudelleen. Mervi alkaa tiskaamaan astioita, äiti lopettelee
kaappien järjestelyä. Isä alkaa penkomaan ”omia romppeitaan” pois laatikoista, ... kaivaa esiin kaitafilmiprojektorin ja alkaa sitten tutkiskelemaan kaitafilmikeloja. Hetkisen niitä setvittyään hän
kantaa projektorin olohuoneeseen, ruokapöydän kulmalle ja kiinnittää liitosjohdon seinässä olevaan pistorasiaan. Mika on huomannut isän puuhat ja tulee katsomaan ... Mari tulee perässä Ninni
sylissään.
- Katsotaanko me filmejä, kysyy Mika.
- Sellainen olisi tarkoitus, jos tämä projektori vaan toimii, vastaa isä. ... napsauttaa projektorin
katkaisinta ja ... - Toimiihan se, hän toteaa.
- Mitä me katsotaan, jatkaa Mika kyselemistä.
- Kohtapa näette.
- Onko se metsätraktorifilmi?
- Ei ole. Odottakaapas nyt vähän aikaa niin näette.
Isä menee keittiöön auttamaan Merviä ... ja hetken kuluttua kutsutaan äitikin olohuoneeseen.
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- Tulehan äiti kaveriksi, pyytää isä. - Nostetaan tämä pöytä tuohon niin, että saan projektorin
kytketyksi tuonne toiseen pistorasiaan ... ja saadaan kuva tälle seinälle. Voidaan sitten katsella
tuolla sohvalla ja nojatuoleissa istuen.
- Ai tällainen yllätys se oli, hämmästelee äiti pöytää siirreltäessä.
- No saadaan ainakin vähän Juhannuksen tuntua, kun katsellaan millainen oli viime kesän Juhannus
... ja on tässä niitä kesäisiä pätkiä muitakin. Tämä on sellainen puolen tunnin kela, jonka joskus
talvelle leikkelin noista pikku pätkistä. Ääntähän tässä ei ole, kun ei ole ääniraitaa tossa filmissä.
- Nyt istahtakaapa sohvalle, ... minä pujotan vaan tuon filmin pään koneeseen ja panen pyörimään.
Seuraava puolituntinen kuluu sitten edellisen kesän tapahtumia katsellessa. Soudellaan ja uidaan
kesämökin maisemissa, ongitaan laiturilta pieniä ahvenia ja särkiä, rakennellaan sitten juhannuskokkoa, joka sitten komeasti loimuaa hämärtyvässä illassa ... ukin, mummin, Piken ja Murrekoirankin ollessa mukana Juhannuksen vietossa. ... Sitten katsellaan isän ja äidin nostelemien
verkkojen mahtavaa lahnasaalista ja lopuksi isän kalansavustus- ja grillaushommia pihapiirissä.
- No, se oli semmoinen pätkä, toteaa isä filmin loputtua. - Eikö ollut se viime kesän Juhannus
ihan kiva kokea nyt uudelleen.
- On ne ihan kivoja muistoja ... ja niistä huomaa kuinka nuo lapset ovat vuodessa kasvaneet.
- Voidaankos me missään täällä uida? kysyy Mervi.
- Ne uimapaikat ovat kai vähän kauempana. ... Eiköhän me niitäkin löydetä, kun saadaan ensin
oma auto tänne.
- Milloinhan se auto tulee? kysäisee äiti.
- Kohtahan siitäkin pitäisi jotain kuulua. Viimeinen tietohan oli, että auto oli laivattu 20.05. Ranskassa johonkin venäläiseen laivaan... ja sen pitäisi olla kuukauden kuluttua Darissa ... eli näihin
aikoihin.
- Saunaankin olis’ kyllä kiva päästä, jatkaa äiti. - Ei tunnu Juhannuskaan miltään, kun ei pääse
saunaan ja nauttimaan tuoreen vihdan tuoksusta.
- No se on nyt ... olosuhteiden pakosta ... korvattava kohta juhannussuihkuilla ... vai olis’ko ammekylpy parempi korvike?
- Nyt voitais’ kohta juoda kuitenkin juhannuskahvit. Mä paistelin päivällä pullaa ... ja korvapuustejakin. Puuhailkaapas lapset vielä vähän aikaa ... sitten saatte kaakaot ja korvapuustit ... ja pääsette
suihkuun ja nukkumaan.
Lapset lähtevät omiin touhuihinsa, ... vanhemmat siirtävät ruokapöydän takaisin paikalleen. Jarkko
kantaa projektorin ja filmikelat makuuhuoneen komeroon ja Rauni alkaa puuhailla keittiössä kahvia ja kaakaota keitellen. ... Hetken kuluttua istuudutaan taas pöydän ääreen nauttimaan tuoreista
kotoisista korvapuusteista kahvi- ja kaakaokupposten kera.
- Huomenna ... heti aamulla, laitellaan nuo polkupyörät ajokuntoon ja päästään pienelle lenkille,
lupailee isä.
- Leilalle pitää viedä aamulla kaikki nuo laina-astiat, tuumii äiti. - Eikös ole jo ihan mukavan tuntuista, kun on matot lattioilla, astiat ja vaatteet kaapeissa. ... Noita ikkunaverhoja pitää laitella vielä
huomenna.
- Onhan tämä jo ihan kodin tuntuinen.... Auto kun vielä saadaan ... ja sauna tuohon nurkalle, niin
mikäs täällä on elellessä, toteaa isä.
- Nyt lapset! Menkääpäs pesulle ja nukkumaan, hoputtelee äiti.
Lasten lähdettyä korjailevat Rauni ja Jarkko astiat pöydästä ... ja Rauni pesaisee ne puhtaiksi ja
laittaa kaappiin. Jarkko on Raunin huomaamatta ottanut kaapista pari korkeaa lasia ja toisesta
kaapista pari pulloa olohuoneen pienelle pöydälle.
- Tulehan sitten, kun ehdit, hetkeksi tänne sohvalle, kutsuu Jarkko. - Jatketaan me vielä vähän
tätä Juhannuksen viettoa.
- Ai, meinasin sulle jo tätä ehdottaakin, kertoo Rauni nähdessään lasit ja pullot. - Mutta arvelin,
että sä teet sen muutenkin. Ihan kiva rentoutua vähän tämän touhun jälkeen. ... Konyagia ...,
mutta mitä tää toinen on? ... Onks’ tää ... kahvilikööriä? ... Mistäs’ sä tällaista olet saanut?
- Sattumalta löydettiin sitä tuolta kaupungilta eilen, kun oltiin Lassen kanssa kierroksella.... Niin,
me käytiin etsimässä päivällä autoihin akkuja ja katseltiin siinä sitten vähän muitakin kauppoja.
Siellähän on muutamia aika kivoja pikkukauppoja noilla ”inkkareilla”. ... Tehdäänpäs näistä nyt
sellaiset ... pienet ”yömyssyt” ja ... jatkettaisko sitten tuolla ammeessa?
- Käydään suihkussa vaan. ... Ja nyt on taas semmoinen aika, että on nukuttava pikkupöksyt jalassa
tää yö.
- Jaa, no ... mennään ammeeseen sitten vasta huomenna. Mutta istutaanpa tässä nyt vähän aikaa.
Mä kerron sulle vähän suunnitelmista, ... ne on vasta muhimassa tuolla korvien välissä, ... mutta
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maistellaanpas nyt ensin vähän ... kaadetaanpas ensin vähän tätä kirkasta ... näin ... ja sitten tätä
tummempaa ... saman verran. ... Eiköhän tätä voi juoda. ... Maistetaan!
- Aika kiva!
- Joo, ihan! ... Hei mä haen palan paperia ja kynän ... niitä suunnitelmia varten.
Jarkko hakee paperia ja kynän, piirtelee sitten hieman viivoja paperille ja alkaa kertoa Raunille ..
ja piirustelee samalla lisää.
- Katsohan nyt tätä. Tässä on toi katu ja tässä tää meidän talo. Tuohon päätyyn, mistä tulee toi
ramppi tähän pihaan tehdään sellainen ihan kevytrakenteinen katos autolle ... ja jatketaan sitten
sen pihanpuoleista lapetta ... tänne nurmikolle päin niin, että saadaan sen alle sellainen pieni kevytrakenteinen sauna ... sillä tavalla, että täältä pihanpuolen ovesta pääsee suoraan luikahtamaan
saunaan. ... Näillä seinillä ei ole yhtään ikkunaa, jotka peittyis’. ... Mitäs tykkäät?
- Ei hassumpi. Mutta mistä sä meinaat saada rakennustarpeet ja mitä se maksaa?
- Tohon katokseen ei tarvita kuin muutamia lautoja. Täällähän ei tule lunta katolle kuormaks’ ja
toi kiinalainen aaltopelti on halpaa. Täällä on aina melko lämmintä, joten saunan seinäksi riittää
varmasti yksinkertainen lautaseinä, joka voidaan päällystää tolla aaltopahvilla, mitä tuli meidän
muuttotavaroiden mukana ... ja ulkopuoli voidaan verhota bambulla. Tuolla Uyolen torilla mä näin
myytävänä sellaisia käsivarren paksuisia bamburuokoja. Ne saa varmaan melko helposti halki ... ja
niillä sitten verhoillaan se ulkopuoli. Karvaista lautaa pitää ostaa vähän lisää. Sitä on tuolla projektin varastossakin ja sitä saa kaupungilta. Siellä on puutavarakauppa. ... Lauteet tehdään noista
meidän laatikoiden levyistä. ... Kiuas ... sen mä teen tuolla korjaamolla hitsaillen jonakin iltana.
Nyt kun saadaan vaan se auto. ... Mulla on siihen taakkateline katolle, jolla kuskataan niin laudat
kuin bambutkin. ... Mutta kipataanpas toi loppu juoma. Mä teen sitten vielä toiset.
Näin jatkuvat suunnitelmat. Toisia lasillisia naukkailtaessa syntyy kuviin jo saunan mitoitusta, lauteiden ja kiukaan sijoitus ym. yksityiskohtia ... ja lopuksi Jarkko taiteilee toiselle paperille piirroksen siitä, miltä ”lisärakennus” talon kupeessa näyttäisi valmiina. Kolmannetkin ”yömyssyt” vielä
otetaan, ennen kuin hipsitään suihkuun ja nukkumaan.
Aamu on jälleen tavanomainen. Lapset ovat ensimmäisänä hereillä ja vanhemmat alkavat raotella
silmiään hieman myöhemmin heräillessään lasten mekastukseen. Olo tuntuu jokseenkin samanlaiselta kuin ensimmäisenä aamuna herätessä.
- Hieman höntti olo tuolla tukan alla. Ollaanko me noustu yön aikana korkeammalle, vitsailee
Jarkko.
- Ne sun yömyssythän olivat aikamoiset, kun tuntuu vieläkin, toteaa Raunikin.
- Kello on jo kahdeksan. Joko te kohta nousette, kuuluu Mervin ääni ovelta.
- Noustaan, noustaan, vastaa äiti.
Eikä siinä mikään auta. Noustava on äidin ... ja isänkin ... heräteltävä itsensä pirteämmäksi suihkussa ... ja ryhdyttävä aamutoimiin. Niin alkaa taas uusi aamu. Lapset ja vanhemmatkin saavat
nyt lautaselliset suomalaista kaurapuuroakin ...ja isän paistelemat munakkaat ovat taas herkkua.
- Lähdetäänkö me tänään polkupyörillä retkelle, kysäisee Mika munakasta popsiessaan.
- Laitellaan nyt kohta nuo polkupyörät kuntoon, lupailee isä. - Käännetään nuo ohjaustangot
suoraan, pumppaillaan renkaisiin lisää ilmaa ja säädellään satulat oikeaan korkeuteen ... ja Marille täytyy laittaa tuo lasten istuin yhden pyörän pakkarille. Laitetaankos se äidin pyörään, ... jos te
ajelette päivällä, kun minä olen töissä.
- Niin kai. tuumii äiti. ...- Mutta pitäis’kö meidän tehdä nyt ensin ostosreissu kaupungille. ... Ja
mentäisi pyöräretkelle vasta iltapäivällä. Nyt meillä on oma jääkaappi ja pakastin, jonne voidaan
varastoida enemmän kaikenlaista ... ja nyt, kun isällä on vapaapäivä, olis’ aikaa kierrellä tuolla
kaupoissa. ... Mutta... saiskos isä mistään nyt autoa lainaks’ ?
- Jaa, ... sitä täytyy lähteä kohta kyselemään. ... Yritetään ensin Westermarkin kuplaa.
- Voi kun tulis’ se meidän autokin pian, ettei tarvitsis lainailla.
- No eiköhän siitä pian ala kuulua. ... Mutta eikö ole jo ihan kiva, kun saatiin nämä meidän tavarat.
- On, on! ... Tästähän tuli ihan mukava koti, ... ja tuo kaunis pihamaa tuossa kukkasineen ... Ja
on kiva pitää tota ovea auki näin aamusella ... linnut livertelee ja raikas puhdas ilma henkäilee sisään. .... Mutta lähde sinä isä etsimään autoa! ... Minä mittailen vähän noita ikkunaverhoja ja
otan ompelukoneen esiin. Saatais’ vielä kaikki verhot ikkunoihin tämän viikonvaihteen aikana.
Järjestelkää te lapset niitä omia tavaroitanne, ... ja onks’ Ninnin hiekkalaatikko hoidettu? ... Vai
menisittekö mieluummin pihalle vähäks’ aikaa?
- Mulla olis’ lapsille yks’ kiva homma, kertoo isä. - Tuo nurmikko näyttää kuivuvan, kun ei sada.
... Tuossa pihalla oven pielessä on vesihana ja ... vesiletku, jonka eilen laitoin siihen kiinni. Vetä133

kääpäs se letku ensin suoraksi ja avatkaa sitten hana ... ja kastelkaa tuo nurmikko ihan laidasta
laitaan. Saatte itse suihkut siinä samalla.
- Laittakaa ensin ”uikkarit” ylle, neuvoo äiti. ... - Sinähän onkin teille kiva homma.
- Hodi-hodi, kuuluu samassa Leilan ääni pihalta ... ja hän saapuu ovelle.
- Karibu, vastaavat Rauni ja Jarkko yht’aikaa.
- Tule sisään vaan! ... Ja hyvää Juhannusta! jatkaa
Rauni.
- Kiitos, kiitos. Juhannushan se on nyt Suomessa, mutta jotenkin täällä sen viettäminen ... tuntuu
vähän oudolta. Illat on pimeitä, ... ei ole kokkoa, ... eikä pääse saunaan hutkimaan tuoreella vihdalla.
- Ihan samaa me tuumailtiin eilen illalla Jarkon kanssa. Saatiin me vähän Juhannuksen tuntuakin,
kun katseltiin kaitafilmiltä millainen oli viime kesä ja Juhannus.
- Ai, mutta teillähän on täällä jo niin kotoisen näköistä ... matot lattialla ... ja ...
- Ikkunaverhot pitäis’ vielä saada laiteltua. Sitä tuossa juuri suunnittelin, kun kuului tuo sinun ”Hodi-hodin ” ... ja Jarkko aikoi lähteä kyselemään, jos saisi jostakin auton lainaksi, että käytäis’ kaupassa.
- Hei, joutaahan toi minun autokin. ... Ja Jarkko, voisit samalla testata vähän jarruja. Ne tuntuu jotenkin vähän omituisilta ... Ne jotenkin kampeaa oikealle, kun jarruttaa kovemmin.
- Voidaankos lähteä testaamaan nyt kohta, kysyy Jarkko.
- Ihan milloin sulle vain sopii. ... Mutta oli mulla mielessä ihan asiaakin, kun tulin, kertoo Leila
- Mä tapasin eilen sen Joonan, joka kävi Rauni sulta kyselemässä ‘house boyn’ paikkaa ... ja mä
lupasin jutella asiasta vielä teidän kanssa. Se on kyllä niin sympaattinen ja ahkera mies.
- Kyllä me ollaan Jarkon kanssa asiaa tuumattu ... ja .... Jarkko! Mitä mieltä sä nyt olet? Kokeiltaisko ainakin?
- No mikäpäs siinä ... ja jos se on täällä yleinen tapa, että ainakin perheelliset pestaavat sellaisia,
niin eiköhän mekin voida ainakin kokeilla.
- Joona asuu tuossa alhaalla Uyolen kylässä ... melko nuori mies... ehkä vähän päälle kolmekymppinen, ja lapsia on viisi tai kuusi. Vaimo on sellainen rehevä ... runsasmuotoinen Rebekka, hyvin
iloinen ja naurava.
- Se ... Joonahan oli melko laiha ... eikä kovin isokokoinen. Sympaattiselta se kyllä vaikutti heti.
- Ja ahkera se on. Ne Laitiset, jotka tässä ennen teitä asui, kehuivat sitä kovasti.
- Mitenkäs sille vois’ ilmoittaa, että pääsee töihin? kysyy Rauni.
- No mulla käy kerran viikossa pihamaata ja puutarhaa hoitamassa ”shamba-boi”, Ali, joka asuu
myös Uyolessa ja tuntee Joonan hyvin. Mä kerron maanantaina Alille.
- Kerros nyt vielä, millaiset työajat niillä on ja mitä niille maksetaan.
- Sä voit sopia, että hän tulee aamulla kello yhdeksän ... ja lähtee kotiin kello kolme ... tai sitten,
kun kaikki työt on tehty ... ja viitenä päivänä viikossa. ... Ja maksatte ... 40-50 shillinkiä viikossa.
... Ja hän siivoaa, pesee pyykit ja silittää, tiskaa astiat, laittaa ruokaa ja osaa leipoakin. Laitisen
Pirkko opetti sille paljon kaikenlaista.
- Ja tuollaisella palkalla, ihmettelee Jarkko. - Kymmenen shillinkiä, viisi markkaa päivässä.
- Niin! ... Ja se on heille hyvä palkka. ... Vois’ko se Joona aloittaa teillä jo sitten tiistaina?
- Kyllä voi, sanoo Rauni.
- Hei, katsokaas kuinka lapsilla on hauskaa tuolla vesisuihkun kanssa, huomaa Jarkko.
- Naapurin Philipkin on tullut leikkiin mukaan, huomaa Rauni.
- Tuohan on mukava uimisen korvike ... aina silloin tällöin, tuumaa Jarkko.
- Kuinkas kaukana on lähin paikka, missä lapset voisivat uida? kysyy Rauni - He sitä ovat jo kyselleet monta kertaa.
- Ei niitä tässä lähellä ole. Jonkinlainen paikka on noin 70 kilometriä tuonne Iringaan päin, Kimanijoki. Siinä on sellaisia kallioisia altaita ja puhdas virtaava vesi. Siinä ei ole bilhartsian vaaraa,
kertoo Leila.
- Mutta ... Jarkko! Lähdetkös nyt ottamaan sen auton?
- Mikäpäs siinä. Käydään nyt ostoksilla. ... Iltapäivällä tehdään lasten kanssa se luvattu pyöräretki.

11.

Auto saapuu

Seuraavien viikkojen päivät kuluvat Jarkolta työn merkeissä. Raunilla on nyt aikaa päivälläkin olla
lasten kanssa ulkona, kun Joona tekee valtaosan kotitöistä. Pihanurmikko pysyy vihreänä, kun lapset leikkivät vesiletkun kanssa miltei päivittän. Iltaisin on yhteistä aikaa kävelyyn ja pyöräilyyn lähiympäristössä. Ruokavarastoja täydennetään käymällä pari kertaa viikossa kaupungilla kaupoissa
laina-autoilla. Pankissakin käydään vaihtamassa lisää shillinkejä, etteivät ne lopu kesken, jos lähdetään autonhakumatkalle. Oman auton saapumisesta ei vaan tule mitään tietoja vaikka lähestytään
jo heinäkuun puoliväliä. Sama on tilanne muillakin autojaan odottavilla. ... Mutta heinäkuun puolivälin perjantaina polkee Jarkko iloisena pyörällään kotiin lounaalle.
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- Hodi-hodi, hän huutaa kurvatessaan pyörällä pihanpuoleiselle ovelle. - Auto on Darissa!
- Ihanko totta, huokaa Rauni tullessaan ovelle vastaan.
- Joo, ihan äsken tuli Nalle kertomaan. Darista oli soitettu, että meidän auto on jo maissa ja saa
tulla hakemaan.
- Miten me se haetaan ... vai pitääkö sun mennä yksin?
-Sitä kehitellään nyt iltapäivällä. Nalle kertoi, että ton Poutiaisen Elman Volkkari pitäisi myös viedä
Dariin. ... Se sikalan hoitaja, joka tavattiin viime viikolla. ... Se lähtee kai tämän kuun lopussa
pois. ... Ja Karjalaisten autokin on kai jo satamassa, mutta sitä laivaa ei ole vielä purettu. Matti oli
saanut sen verran tietoa. Täytyy selvitellä ja suunnitella nyt iltapäivällä ja illalla. Kyllä me lähdetään sinne koko perhe .... vaikka junalla. Pidetään samalla vähän lomaa.
- Joko me voidaan ottaa lomaa? Vastahan me ollaan tultu tänne töihin.
- Meidänhän pitää myös tutustua tähän maahan ja tähän kulttuuriin .... ja auto on välttämätön
työn hoitamiseksi, joten tämä on meidän ensimmäinen työmatka ja samalla opintomatka, ” study
tour ” ... Hei, nyt mä syön äkkiä ja lähden jututtamaan Mattia.
- Nyt on melkein suomalaista ruokaa, hernekeittoa ja noi on Joonan paistamia sämpylöitä ... ja
plättyjä saat jälkiruoaks’. Mä paistelin äsken. Joona pesee nyt tuolla kylppärissä pyykkiä.
- Ihan kiva. ... Mitenkäs teillä on aamupäivä mennyt?
- Ihan mukavasti. Lähdettiin lasten kanssa pyörillä katselemaan ympäristöä heti, kun Joona tuli.
Joona alkoi siivota. Katseltiin lehmiä tuolla laitumella ja sitten tavattiin Leinosen Sanni. Hän oli
koiriensa kanssa lenkillä. Juteltiin lasten kouluista. Kouluthan alkavat nyt jo kahden viikon päästä
täällä ... ja meidän pitäisi käydä juttelemasta lasten kouluun menosta siellä koululla Johtajana tai
rehtorina on joku intialainen ... se nimi ei jäänyt mieleen.
- Käydään siellä heti, kun tullaan Darista.
- Sitten tultiin kotiin laittamaan ruokaa. Joona oli tehnyt perusteellisen siivouksen ja sillä oli sämpylät uunissa, kun tultiin. ... No, ala sinä syömään! Minä huudan lapset tuolta naapurin pihalta.
Ne on alkanut kaveeraaman tuon Philipin kanssa.
Asiat kehittyvät sitten iltapäivän ja illan aikana niin, että autonhakumatkalle lähdettäisi sunnuntaiaamuna. Poutiaisen Elman vähän ajettu valkoinen ”kupla-Volkkari” on vietävä Dariin laivattavaksi
Suomeen. Jarkko ja Matti tuumivat, että eiköhän tuo menomatka sujuisi, vaikka tulisi vähän ahdastakin ... ja ahdettaisi viiden hengen ”kuplaan” neljä aikuista ja kolme lasta. Leila huolehtii Ninnistä
muutaman päivän ja Joona puuhailee vain puutarha- ja pihahommissa.
Maassa on polttoaineen säästämiseksi viikonvaihteisin yksityisautoilu kielletty ja siksi on saatava
ajamiseen erityinen lupa poliisilta. Jarkko ja Matti käyvät lauantaina poliisilaitoksella ja saavat lupalapun. Samalla kaupunkireissulla täytetään ”kuplan” tankki ... ja täytetään vielä 20 litran ”jerrykannu” varmuudeksi mukaan. Nallelta saadaan ”matkaoppaaksi” maantiekartta.
Aikaisin, sunnuntaiaamun sarastaessa klo 6, lähdetään matkaan, Jarkko ratissa, Matti ”kartanlukijana” ja takapenkillä Rauni, sylissään Mika, Leenalla on sylissään Mari ja Mervi istuu heidän välissä
. Hieman ahtaalta tuntuu, mutta onneksi on lämmintä, ettei tarvita paksuja vaatteita ... eikä tarvita
juuri matkatavaroitakaan. Ensimmäiset kolmesataakilometriä Mbeyasta Iringaan, sujuvat melko
mukavasti, koska aurinko ei ole vielä ehtinyt kovin korkealle. Muuta liikennettä on melko vähän ja
tiekin on kohtalaisen hyvää asfalttia joten pidetään melko reipasta matkanopeutta. Rauni ja Leena
keskustelevat takapenkillä ja vastailevat välillä lasten kysymyksiin. Jarkko ja Matti tarinoivat keskenään työasioista, tienvarren näkymistä ja jututtavat välillä takapenkkiläisiäkin.
- Vieläkö te pärjäätte siellä takapenkillä tunnin verran, kysyy Jarkko. - Jos pidettäisi pieni jaloittelu- ja pissatauko siinä serpentiininousun puolivälissä, missä pidettiin taukoa silloin tulomatkalla.
- No eiköhän me vielä kestetä, tulee vastaus takapenkiltä.
- Vaihdetaan siinä sitten kuskia myös, esittää Matti.
- Aika mukavastihan tämä matka on taittunut, toteaa Jarkko.
- Kolmesataa kilometriä mentiin
neljässä tunnissa. Nuo kylät hidastavat, kun noita ihmisiä juoksentelee miten sattuu ... ja on noita
elukoitakin tiellä.
- Jokohan meidän pitäis’ seuraavassa paikassa tankata, kysäisee Matti. - Tuonne tankkiin jo mahtuisi kolmisenkymppiä.
- Tankataan ... seuraavassa kylässä, missä on tankkauspaikka. ... Jaaha! Tuosta rekasta on päästävä ohi. Kurkistelehan taas sieltä keskitien puolelta, onko ketään tulossa vastaan.
- On sieltä joku rotisko juuri tulossa, mutta sitten näyttää tyhjältä. ... No nyt voit mennä.
- On tämä vasenkätinen liikenne tällaisella oikeanpuoleiseen tehdyllä autolla ohitustilanteissa hieman vaikeampi. Yksin jos ajaa, niin pitäis’ kurkkia vastaantulijoita edessä olevan takaa täältä ojan
puolelta.
- Noita tiessä olevia monttuja pitää myös varoa. Niistä ei täällä liikennemerkeillä varoitella.
- Niin, ja jos ollaan juuri ohittelemassa ja ohitettava alkaa väistää edessä olevaa kuoppaa niin voi
tulla tiukat paikat. Eihän noissa kaikissa autoissa näytä olevan peilejäkään.
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- Tuo vilkkujen käyttö on täällä aika veikeätä. Aika monet autoilijat, kuorma-autot varsinkin, kertovat takanatulijoille jatkuvasti vasemmalle vilkuttaen, että tie on vapaa ja aina, kun joku on tulossa
vastaan, he laittavat oikean vilkun päälle.
- Ja pimeällä se näytti olevan melko yleistä. Sitähän me ihmeteltiin silloin tulomatkalla.
- Onhan se yksi turvallisuustekijä ... eikä ehkä hassumpikaan, mutta on siinä vilkkurele kovilla, jos
koko ajan on jompikumpi vilkku jatkuvasti päällä.
- Hei nyt täytyy kai hiljennellä. Poliiseilla on näköjään tarkastuspiste tuolla. ... Ihanhan he ovat
panneet puomin tien poikki.
Kaksi poliisia seisoo keskellä tietä ja toinen heistä viittoo käsimerkein pysäyttämään heidän resuisen maasturinsa viereen. Auton pysähdyttyä poliisi astelee auton oikealle sivulle .... Matti avaa jo
raollaan olevaa ikkunaa enemmän. Poliisi pyytää swahiliksi ”jotain”, arvatenkin ajopapereita, jotka
Jarkko sitten ojentaakin ensin Matille ja Matti antaa ne poliisille. Poliisi tutkii hetken papereita,
ajokortti ja ”kansainvälinen ajokortti” ( Suomessa hankittu ajokortin käännös ), rekisteriote ja
Mbeyan poliisilta saatu ajolupa, antaa sitten paperit takaisin ja toteaa ”Asante sana ”.... kehottaa
sitten käsimerkillä kaveriaan avaamaan puomin. ... Ja matka jatkuu.
- Kyllä ne näitä papereita täällä tarkastavatkin, tuumaa Jarkko.
- Ajattelin tuossa jo äsken itsekseni, että pitkästi on jo ajeltu eikä kukaan ole vielä kysellyt ajolupaa.
- Aika vähän täällä on yksityisautoja liikenteessä. Ei noita lupia kai ihan helposti myönnetä muille
kuin meille ulkomaalaisille, aprikoi Matti.
- Ei ne reagoineet millään tavalla tähän meidän ylikuormaan. Suomessahan tästä olisi ehkä sakotettu ... tai ... eihän meillä ole kuin yksi lapsi liikaa. Tämähän on rekisteröity viidelle .. ja kaksi lasta
lasketaan yhdeksi aikuiseksi.
- Noita heidän busseja kun katselee, niin eihän täällä voi olla mitään kontrollia ylikuormista. Niissähän istuu matkustajia katollakin ja muutamia roikkuu käsivoimin astilaudalla, kun sisään ei sovi.
- Hiljennelläänpä taas. Tullaan taas johonkin kylään ... ja tuolla näkyy Agipin merkki. Mennäänpä
tankkaamaan.
Jarkko hiljentää vauhtia ja ajaa polttoainemittarien viereen. ... ja todetaan, että eipä tankatakaan.
Bensiinimittarin letku on kierretty mittarin ympäri ja siinä roikkuu repaleinen pahvilappu, joka kertoo bensiinin olevan loppu. Matka jatkuu taas ... ja maisemat muuttuvat vuoristoisemmiksi, pitkä
serpentiinilasku alkaa. Vastaan tulee hitaasti madellen muutamia raskaasti kuormattuja rekkoja,
joiden pakopukista tupruaa pikimustat, mahtavat savupilvet.
- Voi hitto, mikä katku noista tulee, noituu Jarkko. - Pitää laittaa hetkeksi toi puhallin pois päältä
noita kohdatessa. ... Ja nyt on kurvin takana taas joku auto jäänyt mäkeen, kun on noita risuja
tiellä.. ... On tämä rankka nousu noille rekoille.
Tullaan varovasti jyrkän mutkan takana seisovan rekan vierelle.
- Katsokaahan, kehottaa Matti. - Siitähän on kai paukahtanut kytkin. Pojilla on koko vaihdelaatikko otettu irti tuohon asfaltille.
- Siinä on riukuja ja pölkkyjä, joiden varassa ne on laskenut sen alas, .... mutta miten hitossa ne
meinaavat saada noin raskaan laatikon käsipelillä takaisin paikoilleen?
- Uskomatonta, päivittelee Matti. - Mutta, ei ole helppoa lähteä tuollaista vehjettä täältä hinailemaankaan. Onkohan näillä missään kunnon hinureitakaan?
- Niin, sehän on jarruton auto ... ainakin nyt, kun moottori ei käy.
- Se varmaan seisoo siinä vielä, kun tullaan takaisinpäin.
Ajetaan vielä muutamat jyrkät mutkat ... ja saavutaan levähdyspaikalle.
- Onhan täällä taas muutama rekka huilimassa, tuumaa Jarkko.
- Ajetaanpa me tuonne vastakkaiselle laidalle. Siellä on paremmat pusikotkin.
- Tekee tuolla joku ihan remonttiakin, huomaa Matti.
- No nyt ollaan täällä, toteaa Jarkko. - Ja pidetään sellainen viidentoistaminuutin pissatauko.
- Ja syödään sitten meidän eväätkin, huomauttaa Rauni takapenkiltä.
Jarkko ja Matti nousevat autosta ja kääntävät istuimensa selkänojat eteen, että takapenkkiläiset
pääsevät ulos. Lapset kömpivät ulos ensin ... sitten Leena ja Rauni. Mari on vielä ihan uninen. Hän
oli keksinyt kömpiä takahyllylle nukkumaan.
- Ai, kun on ihan outoa kävellä, toteaa Leena. - Alkoi jo ihan jalat jotenkin puutua.
- Niin minullakin, myöntelee Rauni. - Ja selkä on ihan märkä. ... Käydäänpäs ensin tuolla pusikossa ... ja sitten syödään vähän eväitä. Otatkos Jarkko sen meidän pienen kassin sieltä etukontista.
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- Joo, kohta ... kun olen käynyt minäkin tuolla pusikossa vähän keventämässä.
Pusikossa käymisen jälkeen syödään Raunin tekemiä eväitä. Napostelun lomassa miehet tuumivat
polttoainetilannetta.
- Kyllä tota bensaa on vielä tankissa varttitankillinen, ton mittarin mukaan, kertoo Jarkko.
- Sillähän päästään vielä toistasataa kilometriä, jatkaa Matti.
- Ja parikymmppiä on tuolla jerrykannussa.... Morongoroon on matkaa ehkä joku 150 kilometriä. Siellä saadaan ainakin bensaa. Ei
syytä huoleen!
- Tää matka on taittunut aika mukavasti, tuumii Jarkko. - Kai me ajetaan nyt yhteen syssyyn Dariin asti ... ja mehän ollaan siellä ihan hyvissä ajoin, ... ja se Kundutchi Beach oli upea paikka. Ollaan siellä yötä ja lähdetään heti aamulla ” Embassyyn ” ( lähetystö )... ja etsimään meidän autoja.
- Paluumatkalla olis’ kiva olla yks’ päivä Mikumissa, siinä kansallispuistossa, aprikoi Matti.
- No, tästähän ei ole enää pitkää matkaa sinne, mutta nyt ajetaan vaan siitä läpi. ... - Mitä mieltä
vaimot ja lapset ovat, kysyy Jarkko kuuluvasti. - Ajetaanko nyt ilman taukoja Dariin ja sinne
Kundutchi Beachille ... ja aamulla saatte jäädä sinne uiskentelemaan, kun me Matin kanssa lähdetään etsimään satamasta autoja.
- Kannatetaan, ihan hyvä, tulee vastaus.
- Sitten vaan kaikki autoon ... ja lähdetään!
Niin vaimot ja lapset kömpivät taas takapenkille ja miehet eteen, Matti ryhtyy nyt kuskiksi. Jyrkkiä
serpentiinimutkia riittää alaspäin vielä useita kilometrejä. Täyteen lastattuja raskaita rekkoja mustine savupilvineen tulee vastaan silloin tällöin ja rekkoja matelee myös alaspäin.
- Nuo alaspäin menevät rekat eivät poikenneet lepäämään, tuumaa Matti. - Tämä kolmen rekan
letka meni siitä ohi vähän ennen meidän lähtöä. Olis’ nyt sen verran suoraa, että päästäis’ ohi.
- Ja pirun vaikea päästä niistä ohi, kun ne ajaa ihan toisissaan kiinni eikä näkyvyyttä ole eteenpäin
kuin parhaimmillaan tuon letkan verran, manailee Jarkko.
- Voitais’han me ajaa muuten vähän kovempaa. Nyt madellaan kahtakymppiä.
- Vasemmalle kurvattaessa ei näe juuri enempää kuin tämän takimmaisen rekan ja oikealle kurvattaessa on taas esteenä toi pystysuora kallioseinämä. Tämä pätkä on melkein koko matkalta nakerrettu ihan pystysuoraan kallioseinämään.
- Ei kai tässä muuta voida kuin madella perässä. Kurki nyt kumminkin siltä puolelta, jos sattuisit
näkemään vähän kauemmaks’.
- Katsokaahan tuota liikennemerkkiä. Varoittelevat vielä putoilevista kivenjärkäleistäkin.
Vihdoin jyrkät mutkat loppuvat, ... päästään rekoista ohi ja matkavauhti paranee. Nyt ollaan tultu
myös useita satoja metrejä alemmaksi ja ilma alkaa tuntua hyvin lämpimältä. Auton ikkunoita avataan lisää, mutta lämpimältä tuntuu ulkoa puhaltava ilmakin. Aurinkokin porottelee pilvettömältä
taivaalta aivan pystysuoraan.
- Muuttuipas ilma hiostavan kuumaksi, kun tulimme alemmaksi. toteaa Jarkko
- Eikä pilvenhattaraakaan taivaalla, jatkaa Matti. .... Tullaan taas johonkin pikku kylään. ... Hiljennelläänpä vähän taas. ...
Ollaan kylän keskivaiheilla ja tienvarrella runsaasti ihmisiä. Yht’äkkiä Matti jarruttaa rajusti .
- Perkeleen koira, hän noituu ... samalla, kun auton puskurin oikeassa kulmassa tuntuu pieni
kopsahdus.
- Ei jäänyt alle, kertoo Jarkko. - Juoksee tuolla minkä kintuistaan pääsee.
- Hyi helvetti! Mikä täällä haisee? havahtuu Matti.
- Hitto, onhan kauhea haju, toteaa Jarkkokin.
- Hyi mikä haju! ... Mistä se tulee? kauhistellaan takapenkilläkin.
- Matti, pysäytä äkkiä! kehottaa Jarkko. - Koiran paska! ... Katso tuossa tuulilasin alla ilmanottoritilän päällä. ... Höyry vain nousee.
Auto pysähtyy ... ja Jarkko käy heittämässä höyryävän kikkaran pois.
- Hitto, kun haisee pahalle vieläkin, noituu Jarkko istahtaessaan takaisin autoon. - Se isku koiran
persuksille heitti sen paskakikkaran tuohon pellille. Onpa erikoinen tapaus. Nyt vaan Matti vauhtia, että saadaan tää paskanhaju pois autosta ... ja kaikki luukut auki.
Vauhti kasvaa jälleen, kun päästään kylän vilinästä pois ja ikkunoista puhaltava lämmin ilma vie
hajut mennessään. Ajetaan taas hetki lehtimetsäisissä ja pusikkoisissa maisemissa mutkittelevaa
tietä.
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- Eikös Kohta pitäisi tulla se Mikumin kansallispuistoalue, aprikoi Matti. - Siitähän ei ollut silloin
kovin pitkä matka noihin hurjiin nousuihin, kun tultiin bussilla. Mitäs se Nallen kartta kertoo?
- Tästä ei oikein tarkkaan tiedä, missä kohtaa nuo nousut olivat, mutta ei tohon Mikumin puistoon
voi enää kovin pitkästi matkaa olla. tuumii Jarkko
- No, ... mikäs iso taulu se tuolla on, huomaa Matti.
- Siitähän se alkaa. ...” Hatari ”... vaara ... ja englanniksi ”Warning ” ... ja villieläimiä 50 kilometrin matkalla ja nopeusrajoitus 60 km tunnissa.
- Ja takapenkki ... huomio! Pian näemme villieläimiä, kuuluttaa Matti. - Ja katsokaahan liikennemerkkiä tuossa vasemmalla ... niinkuin meidän hirvimerkit, mutta tuossa on norsu.
- Onkohan niillä sarvikuonomerkkejäkin, irvailee Jarkko.
- Saattaahan niillä olla ... ja ehkä virtahepomerkkejäkin. ... On se vissiin parasta ajella vain tuota
kuuttakymppiä. Noista korkeista heinikoista voi loikata eteen joku otus ihan yllättäen.
- Eipäs ole täällä pientareita ajeltu niittokoneilla, vitsailee Jarkko. ... - Tuo yli kaksimetrinen heinikkohan kasvaa paikoin ihan asfaltin reunassa kiinni.
- No nyt tulee vähän avarampaa, toteaa Matti. ... - Katsokaapas tuonne tasangolle, mikä mahtava
norsulauma.
- Ja täällä toisella puolella on paljon seeproja, huomaa Rauni. - Ja on siellä jotain muitakin.
- Onkos noi niitä Gnuu- antilooppeja, aprikoi Leena. - Noitahan nähtiin niissä filmeissä jo Ruotsissa ... ja nehän olivat seeprojen kanssa lähekkäin.
- Gnu-antilooppeja ne ovat, vahvistaa Mattikin. - Tuossahan niitä on nyt lähempänä tietä. Ja mitäs
tuolla kauempana on ihan tiellä. ... Apinoita ... paviaaneja, ... pirun iso lauma ... ja istuvat vaan
koko tien täydeltä. ... Perhana! Eihän niillä ole mitään aikomusta väistyä, noituu Matti jarrutellen
aivan kävelyvauhdiksi.
- Niillä taitaa olla menossa joku tärkeä kokous, vitsailee Jarkko. - Aja vaan lähemmäksi, eiköhän
ne väisty, kun alat tunkea auton keulaa niiden sekaan.
Lapset nauraa kikattavat takapenkillä kurkkivat vuoroin eteen vuoroin sivuille auton työtyessä apinalaumaan.
- Perhana, noituu Matti. ... Ovatpas itsepäisiä paviaaneja. Katsokaahan tuotakin ... ihan tuossa
edessä. Siinä vain kaikessa rauhassa etsitään kirppuja kaverin turkista ... no, lähtiväthän ne siitä
kuitenkin. ... Niihinhän pitää ajaa melkein kiinni ennen kuin uskovat.
Nihkeästi päästään läpi monisatapäisestä paviaanilaumasta. ... Nähdään sitten pahkasikoja ja kirahveja ja suuria antilooppilaumoja.
- Nyt tuossa on viitta ”Mikumi National Park” tuonne vasemmalle, huomaa Matti. - Siitä mennään
sinne puistoon, ja se portti näkyy tuolla vähän kauempana. ... Ja tuossa ... ”Mikumi Camp” ...
Koukataanko katsomassa? Sehän on tuossa lähellä myös.
- Koukataanpa sinne, tuumaa Jarkko.
Käännytään pienelle hiekkatielle ja nähdään samalla pahkasikaperhe kuivassa matalassa heinikossa. Tullaan pienehkölle parkkialueelle, jonka laidassa on pitkähkö olkikattoinen ravintolakatos ja
toisella laidalla pitkähkö rivi pieniä olkikattoisia mökkejä. Mökkien alaosa on luonnon kivistä
muurattua, yläosa kevyttä bamburakenteista seinää.
- Noita mökkejä on tuossa toistakymmentä, laskee Rauni.
- Aika erikoisen näköisiä. Ikkunoinakin vain itikkaverkot ... ainakin tässä ekassa, toteaa Jarkko.
- Katsokaahan tuota varoitustaulua tuolla ravintolakatoksen edessä, kehottaa Leena. ”Varokaa elefantteja ja leijonia, joita saattaa tulla alueelle! ”
- Paluumatkallahan voitaisi nukkua yks’ yö täällä, ehdottaa Matti. ... - Hei katsokaahan tälle puolelle! ... Mehän olemme saaneet seuraa.
- Hitto! Paviaaneja. Mistä ne tähän yht’äkkiä tulivat, ihmettelee Jarkko. Nehän piirittää meidät
joka puolelta.
- Tuolta ravintolakatoksen takaa ne varmaan tulivat, arvelee Leena.
- Miten noiden apinoiden peput on noin punaiset ... ja ihan pahkuraiset, ihmettelee Mervi.
- Nostahan Matti kytkintä! Lähdetään, kehottaa Jarkko. - Katsellaan paluumatkalla tarkempaan.
Paviaanit väistyvät, kun auto lähtee liikkeelle. Ajetaan takaisin valtatielle ja matka jatkuu. Parisenkymmentä kilometriä ajetaan vielä luonnonpuiston alueella ja nähtävää riittää kaiken aikaa, puhveleita, monenlaisia kauriita ja antilooppeja suurina laumoina, kirahveja, seeproja ja norsuja. Petoeläimet näyttävät olevan näin keskipäivän aikaan piilossa. Pian luonnonpuistoalueen loputtua
saavutaan pienehkön kylän laidalla olevalle tankkausasemalle ja saadaan tankki täyteen. Pienen
jaloittelun jälkeen jatketaan matkaa taas satakunta kilometriä autossa hikoillen ja tienvarsinäkymiä
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katsellen, välillä on rehevän pusikkoista lehtimetsää, välillä laajoja sisal-viljelmiä ja pikkukyliä ...
kunnes ollaan Morogoron kaupungin tuntumassa.
- Katsokaahan, ilmoittaa Matti. - Täällä ovat poliisit taas tarkastamassa papereita.
- Näillä näyttää olevan vähän uudemman näköinen Land-Rover, kuin oli edellisillä, toteaa Jarkko,
kun pysähdytään poliisiauton viereen. ... Ja täältä oikeanpuoleisesta luukusta ne tulevat täälläkin
papereita kyselemään.
Paperit ovat kunnossa ja matka jatkuu ohi sivulle jäävän kaupungin kohti Dar Es Salaamia, jonne
on matkaa vielä parisataa kilometriä. Poiketaan välillä tienvarressa olevalla levikkeellä vähän jaloittelemassa ... ja taas autoon ... ja eteenpäin. Takapenkillä tarinoidaan tienvarsinäkymistä ja Jarkko
tutkii karttaa.
- Onkos tässä ennen Daria vielä kaupunkeja, kysäisee Matti.
- Eipä näytä olevan ... kuin melko lähellä Daria on Kibaha. ... Pieniä kyliä vain. ... 84 kilometrin
päässä Chalinzessa on risteys, josta lähtee maantie tuonne Kenian suuntaan, vasemmalle, ja siitä
näyttäisi olevan Dariin 110 kilometriä. Tuosta Morongorosta lähti ison näköinen tie vasemmalle
myös. Sen varrella muutaman sadan kilometrin päässä on Dodoma. Sehän on uusi pääkaupunki.
- Kolmisen tuntia tässä saattaa sitten vielä mennä, ennen kuin ollaan Darissa ... eli ennen pimeän
tuloa ehditään. On tämä aika rankkaa ajaa koko matka samana päivänä, 850 kilometriä ... ja näin
kuumalla.
- Tuo Mikumi on kyllä hyvä etappi tuossa melkein puolivälissä. Siellä jos yöpyy tänne päin ajaessa
... ja lähtee sieltä aikaisin aamulla, niin saa ajaa monta tuntia vähän vilpoisemmassa .
- Takapenkillä on taidettu torkahtaa, toteaa Matti hiljaa, vilkaistuaan peiliin.
- Ninpä on, varmistaa Jarkkokin vilkaistuaan takapenkille. - Marilla on hyvä paikka tuolla takahyllyllä.
- Ei nää valtatiet kovin huonoja täällä ole. Noita reikiä on asfaltissa kyllä joskus ihan yllättäin, eikä
mitään varoituksia. ... On tuossa taas melkoiset tasangot sisalia ... ja tuossa siitä saatua valkoista
pitkää kuitua isoina kasoina
Pari tuntia on taas ajettu maisemia katsellen ja hiljaa tarinoiden, kun takapenkiltä alkaa kuulua
heräämisen merkkejä.
- Isä! Onkos tämä jo Dar Es Salaam? kysyy Mervi.
- Ai sinä heräsit! Ei ihan vielä. Nyt ollaan Kibahassa. Ihan pian aletaan olla Darissa.
- Täällähän alkaa olla liikennettäkin jo enemmän, kuuluu Raunin ääni. - Kuinka pitkä matka on
vielä?
- Olis’kohan parikymmentä kilometriä vielä Dariin ja siitähän oli vielä toistakymmentä sinne hotellille. ... Puolisen tuntia tässä vielä menee.
- Mitenkäs me osataan sinne ... sen ison kaupungin läpi.
- No, on tässä kartan reunassa jonkinlainen kaupungin karttakin ... ja ajetaan ensin tätä Morogoro
Roadia niin pitkästi, että tulee United Nations’ Road eli YK:n tie .... suoraan vasemmalle ja sitä niin
pitkästi, että tulee meri vastaan ... ja sitten vaan rannan suuntaan vasemmalle. ... Ei sinne pitäisi
olla vaikea osata. ... Jokos teillä alkaa olla nälkä?
- Onhan sitä jo nälkäkin ... ja jano. Juomiset loppui jo tuolla Morogoron paikkeilla.... Hei tässä on
viimeinen appelsiini valmiiksi kuorittuna sinne etupenkille. Pankaa puoliks’ !
Kaupunkiin tultaessa suunnistaminen onkin sitten helppoa. Morogoro-Roadilla on jo selkeä opaste
”Kunduchi Beach Hotel” ja nuoli vasemmalla ... ja tie näkyy sitten olevan United Nations’ Road. ...
Viitoitus jatkuu seuraavissakin risteyksissä ... ja päästään rantatielle. Aurinko on juuri painumassa taivaanrannan taakse, kun saavutaan hotellin pihaan.
- No ajourakka on tehty, huokaa Matti. - Siihen kului aika tarkasti ... 12 tuntia ... ja auton trippimittariin on tullut 870 kilometriä. Nyt opetellaan taas kävelemään.
- On tämä istuminenkin joskus rasittavaa, naureskelee Jarkko kompuroidessaan ulos autosta. Otetaanpas sitten meidän nyssykät tuolta etukontista ... ja lähdetään katsomaan, millaisia huoneita niillä on.
- Ei täällä ainakaan mitään tungosta ole, kun on näin vähän autoja tässä parkkipaikalla, aprikoi
Matti.
- Äiti, päästäänkö me täällä uimaan, kysyy Mika heti autosta ulos päästyään
- Varmasti pääsette, vakuuttelee äiti. - Ehkä vielä tänään, mutta mennään nyt katsomaan ensin
millaiseen huoneeseen päästään.
- No, nyssykät ovat mukana ... ja auto on lukossa, toteaa Jarkko hetken päästä. - Tuo on sen
näköinen ovi, että mennäänpä siitä sisään.
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Tullaan avaraan hotellin aulaan ja astellaan vastaanottotiskin luo. Nuorehko tummapintainen virkailija tervehtii tulijoita ” Hyvää iltaa ” englanniksi ja aikuiset vastaavat siihen samoin melkein yhteen ääneen.
- Me tarvittaisi huoneita, kertoo Jarkko. - Meitä on kaksi perhettä, ... heitä on kaksi henkeä ja meitä on kaksi aikuista ja nämä kolme lasta.
- Täyttäisittekö sitten tällaiset laput, yksi riittää koko perheelle, esittää virkailija osoittaen tiskillä
olevia lipukkeita. ... - Haluatteko meren puolelta vai täältä pihan puolelta. Meren puoli on vähän
kalliimpi.
- Merenpuolelta totta kai, vastaa Jarkko alkaen täytellä lipuketta. - Nimi ... kansalaisuus ... passin numero ... ja matkan tarkoitus on ... työmatka, hän mutisee täytellessään.
- Meillä on kahden hengen huoneita ... ja meillä on myös kahden huoneen ”sviitti”. kertoo virkailija saadessaan lipukkeen Jarkolta.
- Mitä ne maksavat?
- Kahden hengen huone on ... yhteensä 300 shillinkiä 2:lta hengeltä, aamiainen kuuluu hintaan ...
ja sviitti olisi teille ... 500 shillinkiä. - Siinä on vuoteet 4:lle ... ja tuolle nuorimmalle saadaan
vuode nojatuoleista ... tai voimme tuoda lisävuoteen.
- Me otamme sitten sviitin, päättää Jarkko.
Virkailija ottaa seinällä olevasta taulusta avaimen ja ojentaa sen Jarkolle. ” Numero 215, tuosta
portaat ylös toiseen kerrokseen ja oikealle.” hän neuvoo. ... Mattikin on täyttänyt lipukkeen ja saa
avaimen, 209, samaan kerrokseen. ... Noustaan portaita toisen kerroksen pitkään käytävään..
- No tästä oikealle, tuumaa Jarkko. - Tämä eka on 207 eli teidän kämppä on heti tuossa ja
meidän taitaa olla tuolla käytävän päässä. Hei lähdettehän tekin kohta uimaan?
- Onhan tämä nihkeä olo saatava huuhdeltua, tulee Leenan vastaus.
- Juu, ilman muuta, varmentaa Matti.
- No sitten vain kohta ”uikkarit” ylle ... ja tavataan tuolla altaan reunalla.
Lapset ovat kiiruhtaneet jo käytävän päähän ja Mervi ilmoittaa ” Se on täällä.” Vanhemmat saapuvat ovelle ja Jarkko avaa oven. Lapset kirmaisevat kilpaa sisään.
- Tämähän on hieno. Katsokaa tota merta, ovat Mervin kommentit heti sisään päästyä.
- Onpa upea näköala merelle, hämmästelee isäkin.
- Mikä valtava hiekkaranta, jatkaa äiti. - Sitähän jatkuu tuonne aivan näkymättömiin ... kilometrikaupalla.
- Miksi noi laivat on tuolla hiekalla? kysyy Mika.
- Nyt näyttää olevan laskuveden aika, kertoo isä. - Tuo meren ranta on tuolla aika kaukana. Tuo
hiekkahan on ihan märkää ... ja muutama tunti sitten on ranta ollut ihan täällä ... heti tuossa tuon
hiekkatörmän takana. Ja kun vesi on laskenut, ovat veneet ja nuo pienet laivat jääneet tuohon hiekalle. Ne ovat varmaan kalastajien veneitä ... ja ne lähtevät merelle taas, kun vesi nousee.
- Mukavan vilpoista täällä sisällä, toteaa äiti. - Onks’ täällä ...?
- On, ilmastointilaitteet. .... noista ritilöistä tulee sisään jäähdytettyä ilmaa.
- Hei, tulkaa katsomaan, täällä on iso parvekekin, huutaa Mervi parvekkeelta.
- Ja tuolla pihalla
on se iso uima-allas. ... Eikä ketään uimassa. ... ja pian ovat muutkin parvekkeella.
- On tosiaan hieno paikka. Mutta lähdetäänkö nyt uimaan, ennen kuin on ihan pimeää?
- On tuolla uima-altaan luona valotkin, havaitsee Mervi.
- Laitetaanpas nyt sitten ”uikkarit” ylle ja hipsitään tuonne hiekalle, tuumaa äiti. - Kaivakaapas itse
ne tuolta meidän laukusta. Tuosta käytävästä näytti menevät toiset raput suoraan tuonne rantahietikolle. Te lapset voitte mennä sinne heti, kun saatte ”uikkarit” ylle. Me tullaan isän kanssa heti
kyllä perässä. Älkää menkö altaaseen ennen kuin me ollaan siellä!
Lapset lähtevät penkomaan laukusta uikkareita, ... äiti ja isäkin tulevat perässä ja alkavat riisuutua
... tarkastellen samalla huoneita.
- Kyllä tämä on ihan siisti ja hyvin varustettu huoneisto, toteaa Jarkko. - Tuossa on kylpyhuone ...
Pieni baarikaappikin näyttää olevan tuossa ... ja täällä perimmäisessä huoneessa on leveä parivuode ... ja hiton hyvän tuntuinen patjakin, hän kailottaa.
- Hei Jarkko, huutelee Rauni ”kylppäristä”. - Mä olen valmis jo. Jokos sulla on ”uikkarit” jalassa?
- Ihan heti! Mene sinä jo lasten perään. Mä tulen kyllä heti.
- Muista ottaa avain mukaa!
Äidin tullessa uima-altaalle, on Mervi jo altaassa. Mari ja Mika hyppivät altaan vierellä katsellen
malttamattoman näköisinä, missä vanhemmat viipyvät.
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- Äiti! Tää vesi on ihanan lämmintä ... ja kirkasta, huutaa Mervi jo kaukaa.
- No, mennäänpä kokeilemaan mekin, juttelee äiti lähemmäksi tultuaan Marille ja Mikalle
- Äiti! Miks’ tossa reunassa on tommoinen ... leveä oja, jossa on vettä, utelee Mika.
- Se on tässä altaan ympärillä siksi, ettei kukaan pääse hiekkaisilla jaloilla altaaseen. Se hiekka jää
tuohon ojaan, kun siihen veteen pitää astua. - Tulkaapa nyt perässä. Tässä matalammassa päässä
ainakin Mikan jalat yltää pohjaan. ... Mutta hei! Onhan tuolla matala lasten allaskin. Katsokaapas
tuolla. Mennäänkin sinne.
Isäkin on saanut ”uikkarit” jalkaan ja tulee altaaseen Mervin kaveriksi ... ja perässä saapuvat Leena
ja Mattikin. ... Raunikin tulee lasten altaalta todettuaan sen Marille ja Mikalle turvalliseksi.
- Onpa sopivan lämmintä ja kirkasta, ihastellaan altaaseen päästyä.
- No miltäs teidän kämppä vaikutti? kysäisee Jarkko.
- Hyvä, siisti huone, vastaa Matti. ...- Kaikin puolin OK. Ilmastointi, ... baarikaappikin ja huokeat
hinnat ... ja sängyissä hyvät patjat.
- Ja näköala on mahtava, jatkaa Leena.
- Ihan samat havainnot tehtiin mekin, kertoo Jarkko.
- Mutta eikö ole nyt ihana tunne olla täällä vedessä tuon hiostavan päivän jälkeen, ihastelee Rauni.
- On tää tosi hieno fiilis, myöntelee Leenakin.
- Kyllä täällä äkkiä väsymys katoaa ja lihakset rentoutuvat, toteaa Mattikin.
- Hyvältä tuntuu muuten, mutta kyllä tuo vatsa alkaa jo valitella, että ruokaakin pitäis’ pian saada,
kertoo Jarkko. - Nautiskellaan ja lepuutetaan nyt vielä hetken aikaa täällä altaassa polskutellen
noita jäseniä ja lähdetään sitten tutustumaan hotellin ravintolapalveluihin.
Jonkin aikaa altaassa nautiskeltuaan aikuiset nousevat altaasta ... ja pienen suostuttelun jälkeen
saadaan lapsetkin mukaan. ... Palataan huoneisiin, riisutaan ”uikkarit” ja puetaan ylle taas paremmat vaatteet. Kellon lähestyessä iltakahdeksaa astellaan alimmassa kerroksessa olevaan suurehkoon ravintolasaliin, jossa vain muutamassa pöydässä istuu asiakkaita.
- Mennään tuohon ikkunan viereen, ehdottaa Jarkko. ... - Ja pannaan kaksi pöytää yhteen, niin on
helpompi rupatella. ... ja niin tehdään.
- Hiljaiselta näyttää, mutta melkein kaikki pöydät on valmiiksi katettuja, ihmettelee Matti.
- Niinpäs on, toteaa Jarkkokin.
- Ja on tuolla valmiina pelimannien kilut ja kalutkin.
Nuorehko miestarjoilija tuo pöytiin kaksi ruokalistaa ja jää hieman sivummalle odottelemaan.
- Tutkikaa te Jarkko ja Matti, mitä siellä on tarjolla, kehottaa Rauni.
- No katsellaan, tuumaa Jarkko. ... - Onhan täällä ... liharuokia ...tuo on grillipihvi ... Wieninleike
... mikähän on tällainen ”Kunduchi special ”... ja kanaa ... Hei! Mikäs tää mahtais’ olla? ... ”chicken
in the basket” eli kanaa korissa.
- Kysytään tarjoilijalta, ehdottaa Matti. ... ja Jarkko kutsuu tarjoilijan lähemmäksi.
Tarjoilija kertoo, että siinä on uunissa, foliossa kasvisten kanssa haudutettua kanaa, joka on uunista suoraan nostettu koriin ja ranskalaiset perunat, ja yksi kori on kahdelle hengelle, minkä
Jarkko kertoo sitten suomeksi.
- Matti, kokeillaan me sitä, ehdottaa Leena.
- Lapset ainakin tykkäävät kanasta, toteaa Rauni, mutta ... riittäisikö meille kaksi kanakoria.
- Kyllä varmasti, arvelee Jarkkokin. - No sitten tilataan kolme koria. ... ja mitä otetaan juomaksi?
- Pepsi-colaa lapsille, sitä täällä varmaan on, aprikoi Rauni.
- Entäs aikuisille? Oluttako ... vai jotain terävää? ... Se ”Konyagi” oli myös Pepsi-colan kanssa aika
kiva yhdistelmä.
- Otetaan Konyagia, esittää Matti. - Saiskohan sitä koko pullon?.. Me otettiin sitä jo äsken tuolla
huoneessa.
Jarkko selvittää tilauksen tarjoilijalle ja kysyy, voidaanko saada koko pullot Konyagia kumpaankin
pöytään. ... Tarjoilija kiittää tilauksesta ja lähtee keittiöön.
- Tulee sieltä varmaan koko pullot ”konjaagia” ja viis’ pulloa Pepsi-colaa, myhäilee Jarkko.
- Hei, Rauni! Tuli tuossa jotenkin mieleen ... se ”Saksun” tilaama voipaketti. Minäpä kerron sen
Leenalle ja Matille tässä ruokia odotellessa.
- No kerro!
- Niin. ... Muutamia vuosia sitten eräänä kesäiltana istuttiin Naarajärvellä, Pieksämäen kupeessa,
ravintola Triossa yhden hauskan pariskunnan, ”Saksun” ja hänen vaimokkeensa kanssa ... ja tarjoi141

lija, sellainen hiton nätti nuori tyttö, tuli luvanneeksi, että hän tuo pöytään ihan mitä vaan tilaamme. Ja se ”Saksu” keksi tilata muun sapuskan lisäksi puoli kiloa voita ... , kun ne olivat liikkeellä
matkailuperävaunun kanssa ja voi oli heiltä loppu. Ensin se tyttö lupasi tuoda voipaketin pöytään,
... mutta ei sitä pakettia kuitenkaan sitten pöytään tullut. Pitkään voipakettia tytöltä vongattuaan
”Saksu” vihdoin sai voipakettinsa ravintolasta lähtiessämme ravintolan keittiön takaovelta.
- Oliko voipaketin hinta mukana siinä ravintolalaskussa, kysyy Matti nauraen.
- Siinä laskussa se kyllä oli ... eikä kovin kalliinakaan ja tyttö kertoi sitä laskua maksettaessa, että
se voipaketti annetaan keittiön ovelta.
- Mitenkäs lapset ovat nyt niin hiljaisia, ihmettelee Rauni.
- Joko alkaa väsyttää?
- Mua ainakin väsyttää, vastaa Mervi. ... Mika ja Mari vaan hymyilevät.
- Meidän täytyy kai vähän aikaa odotella niitä kanoja, mutta eiköhän ne sieltä kohta tule, arvelee
äiti.
- Kyllä ne jo varmaan ovat ottamassa niitä kanoja kiinni tuolla takapihalla, vitsailee isä ... ja lapsia
naurattaa.
- Jokos te miehet olette suunnitelleet huomisen ohjelmaa, kyselee Leena.
- Kyllähän me tuolla ajon aikana sitä tuumailtiin, kertoo Jarkko. - Mutta tuumaillaanpa nyt lisää.
Tehän voisitte aamulla jäädä tänne lekottelemaan ja uimaan, kun me lähdetään asioille.
Ensin meidän pitäis’ osata sinne lähetystöön ja saada sieltä autojen papereita ... ja toi kuplakin
pitää jättää sinne ... ainakin jossain vaiheessa. Mutta ensin on mentävä lähetystöön ... ja siellä
selviää sitten, miten jatketaan, ... Ja , kun on saatu auto ... tai autot, niin tullaan tänne. Se menee
varmaan iltapäivään. Autothan pitää rekisteröidä, saada rekisterikilvet ja rekisteriote. ... Miltäs tämä suunnitelma vaimoväestä tuntuu?
- Ihan hyvältä, vastaa Leena ... ja samoin Raunikin.
- Mä tutkiskelin tuossa matkan aikana ton kuplan rekisteriotetta, kertoo Jarkko. - Se on aika humoristinen ... ja siellä lopussa on kohta, jossa lukee ” omistajan allekirjoitus tai peukalon jälki ”.
Täällä on varmaan jonkin verran luku- ja kirjoitustaidottomia ja, jos ei osaa nimeäänkään kirjoittaa, niin ... peukalo ensin leimasintyynyyn ja sitten jälki läntätään paperiin.
- Se allekirjoitus onkin vaikea väärentää, naurahtaa Matti.
- Hei! Nuohan ovat tulossa meille, huomaa Jarkko lähestyvän tarjoilijan. - Juomat tulevat. ...
Täytyy jututtaa sitä vähän.
Tarjoilijan nostellessa pulloja pöytään, ihmettelee Jarkko tarjoilijalle, miksi ravintolassa on niin
hiljaista. Tarjoilija selittää, että ihmisiä tulee tänään paljon, mutta he tulevat vasta kello kymmenen
jälkeen. Orkesterikin alkaa soittamaan silloin ... ja menoa kestää kello kolmeen ... neljään asti
aamulla. Ja ruoka on tulossa aivan kohta, hän lupaa.
- No Rauni! Kaatelehan sinä lapsille Pepsi-colaa, kehottaa Jarkko. - Minä annostelen sitä aikuisten laseihin ja plöräytän vähän tuota ”lantrinkia” joukkoon .
- Tästähän saattaa tulla vielä iloinen ilta, aprikoi Matti.
- Kunhan on syöty, niin mä vien nää lapset nukkumaan, tuumaa Rauni. - Sitten voidaan jatkaa
ja ... juhlia vähän pidempään, hän jatkaa kuiskaten.
- No maistetaankos, miltä tää lantrattu cola maistuu, ehdottaa Jarkko.
Jarkon täytellessä laseja uudelleen tuodaan runsaat kana-annokset ja ranskalaiset perunat pöytään ... ja päästään maistelemaan afrikkalaiseen tapaan valmistettua herkkua. ... Ja ruoka maittaa
niin lapsille kuin aikuisillekin. Kun lapset ovat saaneet vatsansa täyteen, lähtevät Rauni ja Jarkko
laittelemaan heidät nukkumaan. Kun he hetkeä myöhemmin astelevat takaisin ravintolapöytään,
on sali täyttynyt miltei viimeistä sijaa myöten ja ilonpito villin riehakasta.
- Oho! ... Täällähän on tunnelma kuin Rion sambakarnevaaleissa, on Jarkon ensikommentti.
- Onpas vauhdikas meininki, hämmästelee Raunikin.
- Aika nopeasti se muuttui, kertoo Matti. - Yht’äkkiä vaan alkoi tulla väkeä oven täydeltä, bändi
aloitti soittamaan ja kohta oli tanssilattiakin täynnä väkeä.
- Aika rohkeita asuja noilla tytöillä, toteaa Leena. - Minihameita miltei jokaisella ... ja tuolla nuo
pari tyttöä ovat tulleet bikineissä.
- Pikku-pikku bikiinissä, juuri sellaisissa, missä ... uimarannalla toisetkin on, muistelee Jarkko laulaen. - Mitenkäs ne sanat siitä jatkuukaan?
- Pitkiä, hyväkroppaisia tyttöjä, kehuu Matti. - Pitkät sääret ja vielä noi korkeakorkoiset piikkarit.
- No, maistellaanpa välillä Pepsiä, ehdottaa Jarkko.
... ja niin tehdäänkin.
- Katsokaapas miehet välillä tänne merelle, kehottaa Rauni. - On upea näköala tälläkin puolella,
kun kuu heijastelee tuosta melkein tyynestä merenpinnasta ... ja palmut ja nuo kaislakattoiset aurinkovarjot tuossa hietikolla silhuetteina välkehtivää merta vasten.
- On meillä upeat maisemat ... molemmilla puolilla, naureskelee Jarkko. - Lähdetäänkös Rauni
vähän pyörähtelemään tuonne parketille?
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- Ei tuohon tivoliin oikein tee mieli. Katsellaan vaan vähän aikaa ja lähdetään nukkumaan.
- Ihan kypsä sänkyyn olen kyllä minäkin, jatkaa Leena. - On tässä jo päivällä pituutta ihan tarpeeksi. ...- Ja Matti ja Jarkko! Teidänhän pitää jaksaa aamulla lähteä asioille.
- Ihan oikeassa olette, myöntää Jarkko. - Otetaanpa nämä juomat loppuun ja ... niin, ... laskukin
pitäisi vissiin pyytää ja maksella pois.
Aamun valjetessa lapset ovat taas ensimmäisinä pystyssä. Ensimmäiseksi he rientävät katsomaan
parvekkeelta rannalle avautuvaa näkymää.
- Nythän tuo vesi on ihan korkealla, hämmästelee Mervi. - Ja tuolla on veneiden luona ihmisiä.
Ne kantaa sinne jotain. .... Ja tuolla on jo muutamia veneitä lähtenyt merelle.
- Mitä toi yks’ mies tekee tuolla uima-altaan reunalla, ihmettelee Mika. - Sillä on pitkä keppi ja
se työntelee sitä tuonne veteen.
- Hei, se on haavi, huomaa Mervi. - Pieni haavi tuon pitkän kepin päässä. Mitä se oikein sieltä
etsii? ... Nyt ois kiva mennä uimaan. ... Mennäänkö herättämään äiti ja isä?
Niin on äidin ja isänkin heräiltävä, kun lapset tupsahtavat sängyn viereen herättelemään ja hetken
päästä on koko perhe pihalla uima-altaan reunalla. Mies on vielä haavin kanssa altaan reunalla, ja
nyt selviää, mitä hän sieltä ”onkii”... rapuja, noin nyrkin kokoisia otuksia, on vielä kaksi altaan
pohjalla. ”Yön aikana tulee merestä muutamia rapuja altaaseen, ja ne pitää saada sieltä aamulla
pois ” kertoo mies. Mies saa yhden ravuista haaviin, vie sen hiekalle ja rapu lähtee vilistämään
pitkillä jaloillaan kohti merta.
- Erikoisen näköisiä rapuja, ihmettelee äiti. - Nehän juoksevat sivuttain ja aika kovaa.
- Voiko nuo ravut tarttua tuolla meressä meidän varpaisiin? kysyy Mika.
- En usko. Eiköhän ne ole aika arkoja, arvelee äiti. - Mennäänkö Mika ja Mari tuonne lasten altaalle? Isä ja Mervi odottelevat, että tuo mies saa tuon yhden ravun pois altaasta.
- Nyt ei uida kauan, sen verran vaan, että herätään, toteaa isä. Kello on jo puoli kahdeksan ja me
sovittiin illalla Matin ja Leenan kanssa, että mennään kahdeksalta aamupalalle.
- Tuoltahan hekin tulevat aamu-uinnille, huomaa Rauni.
- No, huomenta, huutaa Matti jo kaukaa.
- Huomenta, vastaavat Jarkko ja Raunikin. - No ihan hyvinkö se nukutti, jatkaa Jarkko.
- Ihan hyvin, ... Kyllä ... se ... on niin hyvä unilääke, naureskelee Matti ... ja Leenaakin hymyilyttää Matin kommentti.
- Hyvinhän ... se ... nukutti meitäkin, jatkaa Jarkko - Ja, kun oli niin hyvä patjakin.
- Jarkko, mä vien nää lapset tuonne pikkualtaalle, kertoo Rauni hymy suupielessään
- Me kyllä katseltiin vielä silloin yöllä vähän aikaa tuota menoa parvekkeelta, kertoo Matti.
Niitähän meni ... tuolta ravintolasta ... tyttöjä ja poikia yöllä uimaan tuonne altaaseen ja oli melkoiset ”meiningit” tuolla vedessä. Pojat riisuivat housunsa tuossa altaan reunalla ... niillä oli bikinit
siellä alla ... ja ... olihan niitä siellä melskaamassa varmaan toistakymmentä paria parhaimmillaan.
Tuonne niitä pareja häipyi sitten kikattaen noiden korkeitten heinätupsujen taakse. ... Saattoihan
niitä olla siellä myöhemmin vielä lisääkin.
- Hitto, sitähän olisi ollut kiva seurata, mutta eipäs älytty, harmittelee Jarkko. - Mutta nyt äkkiä
tuonne altaaseen Mervin kaveriksi. Raunikin on tuolta jo tulossa.
- Nytkö te vasta pääsitte altaaseen, ihmettelee Rauni pulahdettuaan altaaseen Jarkon perään.
- Sinua vaan odoteltiin. ... Ja oli tuossa Matilla vähän kerrottavaakin. Tuota ravintolaporukkaa oli
ollut bikineissään tässä altaassa yöllä ... ja olikin ”melkoiset meiningit ”, kertoi Matti. Olivat seurailleet sitä parvekkeelta jonkin aikaa. Miehiltäkin löytyi bikinit housujensa alta ja pareja oli ollut altaassa parisenkymmentä parhaimmillaan. Häipyivät sitten melkoisesti kikattaen tuonne korkean
heinikon suojaan.
- Kyllä mä kuulin jotain meteliä ... jossakin vaiheessa, mutta ...
- Mutta ... meillähän oli ihan muut asiat silloin mielessä, jatkaa Jarkko. No, uidaanpa pari kertaa
tää allas päästä päähän ... ja lähdetään vaihtamaan kamppeita, että päästään aamupalalle. Tulkaa
lasten kanssa tänne sitten takaisin.
- Täällähän me vietetään niiden kanssa varmaan koko päivä.
Aamupalan jälkeen Jarkko ja Matti lähtevät ”kuplalla” kaupunkiin. Pienen haeskelun jälkeen Suomen lähetystö löytyy. Lähetystövirkailijalta Jarkko saa nipun autoaan koskevia papereita ja virkailijaneitonen selvittää kartalta, mistä satama, huolintatoimisto ja auto löytyvät. Matin Mercedeksestä ei tiedetä vielä mitään, mutta huolintatoimistossa jo voivat tietää, kertoo neitonen. Sitten hän
kertoo Jarkolle ja Matille rekisteröintiin liittyvät toimenpiteet. Ensin pitää mennä poliisilaitokselle
auton papereiden kanssa ja siellä täytyy täyttää rekisteri-ilmoi-tuslomake. Sitten poliisi antaa lapun, jossa on auton rekisterinumero ja jolla voi tilata auton rekisterikilvet. Rekisterikilvet on sitten
itse mentävä tilaamaan rekisterikilpiliikkeestä, joita on kaupungilla useita. Kilpien tekeminen kestää nopeimmillaan puoli päivää. ”No onpas melkoisen systeemi”, huokaa Jarkko. ... Niin kaveruk143

set palaavat kadulle jätetyn kuplan luo ja lähtevät sillä satamaan. Ajettuaan karttaa seuraten satamaan, he löytävät melko helposti huolintatoimiston ja sen edessä olevien autojen joukossa seisovan turkoosin värisen Peugeot farmarin ja Jarkko ajaa kuplan sen viereen.
- Siinä se on, iloitsee Jarkko. - Tämähän löytyi helposti.
Jarkko ja Matti nousevat kuplasta ja alkavat tutkimaan autoa.
- On täällä hiton kuuma, manailee Jarkko.
- Onhan tää ...melkein kuin saunassa, noituu Mattikin.
Jarkko kiertää auton kylkiä katselleen ...nähdäkseen, ettei niissä ole lommoja tai naarmuja.
- Ei tässä taida pinnassa mitään virheitä olla. Likainen ja pölyinenhän tämä on, kun tuohon suojavahaan tarttuu kaikki niin helposti.
Sitten kurkistellaan hieman sameiden ikkunoiden läpi auton sisätiloihin. Yht’äkkiä Matti huomaa
jotain erikoista.
- Perkele, hän kiroaa. - Voiko olla totta? Tulehan katsomaan Jarkko. Tuolla takana lattialla on auton varusteita muovipussissa. ... Katsohan tuota termostaattia. Se on täysin auki .
- Hitto, niinpä on. ... Se on kai talvitermostaatti Suomen olosuhteita varten ja sen avautumislämpötila on pitkästi yli 80 astetta.
- Niin on, joku 84 - 86 astetta ainakin.
- Hitto, voikos tuolla olla niin kuuma?
- No niin tuo termostaatti ainakin kertoo. Onhan tää auton kattokin niin kuuma, että kättä polttaa.
yritäppäs pitää tossa kättä vähän aikaa.
- Hitto, polttaahan se. .... Mutta mennäänpä tuonne toimistoon, että saadaan avaimet ja paperit
ja kuullaan siitä sinun Mersustakin.
Huolintaliikkeen toimistosta Jarkko saa sitten autonsa avaimet ja vielä muutamia papereita. Matille
kerrotaan, että laiva on juuri päässyt rediltä satamalaituriin. Auto on alimmaisena suuren rautalastin alla ja lastin purkaminen saattaa kestää seuraavan viikon alkuun.
- No sitten on lähdettävä vielä viikoksi Mbeyaan ... ja tehtävä uusi reissu, toteaa Matti pettyneenä.
- Nyt kai me viedään ensin toi kupla pois. ... Sitten etsitään se poliisilaitos. Näillä papereilla me
selvitään, jos poliisi nyt pysäyttää. Niin minä ymmärsin.
- Kokeillaan nyt ensin lähteekö se käymään.
- Pitäähän se toimia. Onhan ne ajaneet sen tähänkin.
Jarkko avaa avaimilla oven ... istahtaa autoonsa .
- On täällä hiton kuuma. Penkkikin ihan polttaa persettä housujen läpi, hän noituu. - Ja ratti polttaa käsiä . ... Mä koitan ajaa tän tohon varjoon ensin.
Auto käynnistyy ... Jarkko saa auton liikkeelle ... ja ajaa sen lähellä kasvavan puun suojaan varjoon ... nousee autosta ... ja avaa muutkin ovet.
- On siellä hiton kuuma, Ei pidä jättää auringonpaisteeseen pitemmäksi aikaa. Annetaan sen nyt
vähän jäähtyä ennen kuin lähdetään. Tankki siinä on melkein tyhjä. Täytyy tankata se tuossa heti,
kun nähdään tankkauspaikka. ... Hei Matti! Tässä on kuplan avaimet. Aja sekin tähän varjoon vähäks’ aikaa.
Matti ajaa kuplalla viereen ja avaa toisenkin oven.
- Oli se jo melko kuuma tämäkin, hän kertoo.
- Mä revin täältä penkeistä nää muoviset suojapussit pois, tuumaa Jarkko. - Nämähän on kuin
räkää näissä lämpötiloissa. Tossa äsken tuntui, ettei ne ihan tarttuu käsiin kiinni. On nää melko
velton tuntuista tää keinonahkakin ... mutta johan saunan lämpötilassa useat muovit sulaa.
- Se vois auttaa, jos ostelet jotkut vaaleat viltit noiden penkkien päälle, arvelee Matti. Toi keinonahka on varmaan kuuma näissä olosuhteissa.
- Samaa minäkin tässä jo ajattelin. Kunhan päästään Raunin kanssa vilttikauppaan niin ostellaan.
... Mutta eiköhän nyt jo kärsi istua tuonne. Yritetään lähteä. ... Ja mä kurvaan tankkaamaan heti,
kun näen aseman. Sitten ajetaan lähetystöön ja annetaan toi kupla pois.
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Jarkko lähtee edellä ja Matti perässä. Tankkausasema onkin jo muutaman korttelin päässä ja
Jarkko kaartaa diesel-mittarin vierelle. Pienestä toimistokopista tulee mies viittoen bensamittarille.
Jarkko nousee autosta ja huutaa miehelle ” diesel .. diesel ” osoittaen peukalollaan autoaan. Mies
on ihmeissään. Katselee hetken autoa ja Jarkko näyttää, että tankin täyttötulpassakin lukee Diesel. Mies uskoo ja alkaa täyttää tankkia. ”Täyteen. ” selittää Jarkko, ... avaa sitten konepellin tarkastaakseen, moottoriöljyn ... ja nähdäkseen, että siellä on kaikki kunnossa. Hetkessä auton ympärillä on tungokseen asti tummapintaisia miehiä ... ihmettelemässä ja kurkkimassa konepellin
alle ... ja ” Diesel ... Diesel ” kuuluu swahilinkielisen ihmettelyn joukossa toistuvasti. Matti seuraa
tilannetta parin autonmitan päässä ja hymyilee. Tankki tulee täyteen ja Jarkko makselee ostoksensa. Auton ympärille kerääntynyt miesjoukko odottelee paikalla vielä, ilmeisesti kuullakseen pienen
dieselmoottorin hyrähtävän käyntiin ... ja sinne he jäävät ihmeissään, kun Jarkko ja Matti lähtevät.
Kaverukset saapuvat lähetystön eteen, pysäköivät vierekkäin ... ja nousevat autoista.
- Olipa ihmeellistä, kun henkilöautossa oli dieselmoottori, tuumaa Jarkko naureskellen.
- Ei niitä taida täällä olla, koska se noin kovasti kiinnosti, päättelee Matti.
- Niinhän ne kyllä selittivät jo, kun tätä ostelin. Tehdas ei halunnut toimittaa dieseliä Afrikkaan,
koska eivät pysty siitä täällä huolehtimaan. Suostuivat vasta, kun selvisi, että voin itse huolehtia
omasta dieselistäni ... ja antoivat korjaamokäsikirjankin mukaan. ... Mutta käy sinä viemässä pois
ne kuplan avaimet ja kysy vielä, missä se poliisilaitos on ... ja pyydä niitä ilmoittamaan heti, kun
sun Mersu on laiturilla.
- Joo, pidetäänpäs kiirettä niin päästään rannalle. Ei niitä rekisterikilpiä varmaankaan saa enää
tänään.
- Kun nyt löydetään se poliisilaitos ensin. Sittenhän se selviää.
Poliisilaitoskin löytyy melko helposti ja kaverukset rientävät esittelemään auton papereita. ...
Jarkko saa auton rekisteriotteen, rekisterikilpien tilauslapun sekä lupalapun ajaa autolla ilman kilpiä kaksi päivää. Poliisi kertoo, että rekisterikilpiliike löytyy saman korttelin vastakkaiselta puolelta.
- No tällainen numero, näyttää Jarkko lappua Matille. - TZ 48529, Nuo kirjaimet tulevat kai tästä
maan nimestä, Tanzania. Täällähän se kirjoitetaan z:lla.
- Ja viisi numeroinen luku. ... Tulee pitkä kilpi.
- No etsitäänpäs se kilpipaja. ... Nyt autoon ja kierretään korttelin taakse.
Rekisterikilpiliikkeessä kerrotaan, että kilvet maksavat 200 shillinkiä ja ne ovat valmiit aamulla
kello 9. Jarkko tilaa ja maksaa kilvet.
- No, tästähän selvittiin yllättävän nopeasti, huokaa Jarkko, kun palataan autoon. - Eihän tässä
mennyt kuin aamupäivä. ... Nyt kai ajellaan Kunduchi Beachille rentoutumaan iltapäiväksi. ... Vai
haluaisivatkohan vaimot päästä katselemaan kauppoja.
- Ajellaanpa nyt sinne ja tuumataan. Perhana, kun sitä meidän autoa ei vielä saada. Eikä tänne voi
jäädä viikoksi odottelemaankaan. Ens’ viikonvaihteessa on tultava uudestaan.
- Niin, kyllä kai meidän pitää ajaa huomenna takaisin Mbeyaan. ... Mutta, ...mihin päin tästä pitäis’
nyt lähteä, että päästään sille rantatielle?
- Katsellaanpas tätä karttaa taas vähäsen. ... Tosta seuraavasta kulmasta vasemmalle ja sitten
suoraan ...vähän matkaa, niin tullaan ... Bibi Titi Mohammed Roadille ja siitä sitten oikealle ja sitten ei oikeastaan käännytä mihinkään ...ajetaan vaan suoraan.
- On tää hiton kuuma taas, kun seisoi vähän aikaa auringonpaisteessa, manailee Jarkko.
- Ja noita varjoisia paikkojakin on aika vaikea löytää, kun tuo aurinko paistaa ihan pystysuoraan.
- Kyllä ilmastointilaite olis’pitänyt tähän ottaa. ... Mutta kyllähän Mbeyassa pärjää ilmankin.
- Miltäs tää sinusta nyt tuntuu, kun olet jo hiukan pyöritellyt?
- Hiton hyvähän tää on ajaa. Ohjaus on kevyt ja kyllä toi moottorikin tuntuu ihan terhakalta. Aikamoista rotinaahan nää dieselit pitää. Totesin tuolla tankkauksen yhteydessä, että toi ruiskutuspumppu on ”Rotodiesel” eli CAV:n jakajapumpun kopio. ... Boschin pumppu saattaisi olla parempi.
Mä olisin tilannut tämän Boschin pumpulla, mutta se ei ollut mahdollista. Sanoivat, että se on jompikumpi ... miten sattuu. ... ja se on sattunut nyt näin. Kai se on hyvä tämäkin.
- Hei nyt tullaan sille ”Bibi Titille”, tästä oikealle.
- No nyt tämä on jo tuttua reittiä. Tästähän me ajettiin silloin bussilla... Ja kohta päästään kokeilemaan suurempiakin nopeuksia, kun päästään rantatielle. ... Nää hallintalaitteet, vilkut ja lasinpyyhkimet, on näissä ranskalaisissa vähän oudot, mutta pian kai siihen tottuu.
Jarkko ja Matti saapuvat hotellin pihalle ... ja Jarkko pysäköi auton pihamaan päädyssä olevien
palmupuiden varjoon ja kaveruksen nousevat autosta. Jarkko kiertää vielä autoa ja varmistaa, että
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kaikki ovet on lukossa. ... Pysähtyy kuitenkin nähdessään takana lattialla olevan varustepaketin ...
ja avaa sitten auton peräoven.
- Katsotaanpas vielä tuota termostaattia, hän sanoo Matille.
- Mikä on sen avautumislämpötila?
... avaa sitten pussin ja ottaa termostaatin käteensä ... pyörittelee ja katselee.
- No, löytyykö siitä merkintää, kysyy viereen tullut Matti.
- Aika heikosti se on tähän lyöty, mutta ... 87 astetta. ... ja täysin aukihan tää oli silloin ... eli siellä oli varmaan yli 90 astetta. Mutta kyllähän se tuntuikin kuumalta.
- On täällä ulkonakin taas aika lämmin. ... Varmaankin neljäkymppiä ... ja kun tää on niin kosteaakin.
- Hikihän täällä tulee vaikkei tee mitään. Mutta kohtahan me päästään uimaan. Mennäänpäs kämpille ja vaihdetaan ”uikkarit” jalkaan. Eiköhän ne vaimotkin löydy tuolta veden ääreltä.
Kaverukset astelevat hotellin toiseen kerrokseen ... koputtelevat huoneidensa ovia, mutta kukaan
ei tule avaamaan.
- Tuolla rannalla he ovat, toteavat molemmat.
vastaanotosta, tuumaa Jarkko.

- Täytyy sitten käydä pyytämässä avaimet tuolta

Saatuaan huoneiden avaimet kaverukset käyvät huoneissaan, vaihtavat shortsit ”uikkareiksi” ja tapaavat taas hetken päästä tultuaan ulos rannalle johtavasta portaikosta.
- Ei heitä näy tuolla uima-altaalla, toteaa Jarkko.
Taitavat olla tuolla merenrantahietikolla. Lähdetäänpä sinne.
- Onpa sitä nyt mahtavasti, kun alkaa olla laskuvesi alimmillaan.
- On nää mahtavat hietikot. Hiekkarantaa silmänkantamattomiin kumpaankin suuntaan ... ja tuonne rantaviivaan on nyt matkaa monta sataa metriä ... ja on siellä porukkaakin.
- Tää nousu- ja laskuveden ero näyttää olevan monta metriä, .... neljä tai viisi ainakin..
- Siltä se näyttää. ... Hei, tuolla he ovat ... tuolla hiekkasaarekkeella. Pannaanpa juoksuksi.
Kaverukset lähtevät juoksemaan kohti melko etäällä olevaa saareketta ... ensin tasaista hietikkoa
satakunta metriä ... sitten matalassa vedessä kahlaten ja yllättäen vesi syvenee niin, että eteneminen muuttuu muutaman kymmenen metrin uimiseksi ... sitten taas jalat yltävät pohjaan ja veden
syvyys pienenee. Leena, Rauni ja lapset huomaavat myös miesten lähestymisen ja lapset kirmaisevat matalassa vedessä jo isää vastaan.
- Hitto, sehän meni välillä ihan kroolaamiseksi, huokaa hieman hengästynyt Jarkko. - Nämä pohjan muodothan on ovelia. Miten te tänne pääsitte, kun tuossa on noin syvää.
- Me kahlattiin tuolta kiertäen, kun kokeiltiin ensin tuosta suoraan, selittää Rauni. - No, jokos
teillä on uudet autot?
- Meillä on, mutta rekisterikilvet saadaan vasta aamulla.
- Ja meidän auto on vielä laivassa, kertoo Matti. - Ja saadaan sieltä vasta viikon päästä.
- Nyt meidän pitäisi tuumailla, miten tehdään, jatkaa Jarkko. - Matin ja Leenan pitäisi kai palata
töihin muutamaksi päiväksi ja tultava uudestaan hakemaan autoa. Meidän kai pitäisi lähteä paluumatkalle jo huomenna. ... Mutta pohditaanpa aikataulua yhdessä nyt iltapäivän ja illan aikana.
- No, me ollaan jo ihan näännyksissä. On uitu ja kahlailtu pitkät matkat. ... Eikös ole mahtavat
hiekkarannat.
- Ja me on nähty täällä niitä rapujakin, kertoo Mika innoissaan. - Ne menee aurinkoa piiloon tonne hiekan sisään. Tuolla rannalla on semmoisia reikiä, missä ne asuu.
- Ihanko totta, ihmettelee isä.
- Ihan totta. ... Me nähtiin, kun yks’ rapu meni semmoiseen koloon ja kurkisteli sieltä.
- Kun vesi laskee, niin ne tekee itselleen sellaisen kolon, mihin ne pääsee piiloon, selittää Mervikin.
- No, kyllähän mekin nähtiin tuolla niitä koloja, myöntää isä.
- Nälkäkin alkaa jo olla, toteaa Rauni. Eikös se ole jo lounasaikakin?
- Onhan kello jo kaksi, kertoo Jarkko.
Eiköhän mennä kohta tuonne ravintolaan, kun on vaihdettu vähän vaatteita. ... Ja tuumitaan siellä sitten mitä tehdään.
- Mutta mennään nyt ensin katsomaan meidän uutta autoa, esittää Rauni.
- Olettekohan te saaneet aurinkoa jo liikaa, aprikoi Matti. - Teidän olkapäät ja käsivarret näyttävät niin punaisilta ... ja nenäkin. Taitaa ruveta yöllä kirvelemään.
- Oltiin me välillä tuolla varjossakin, ennen kuin lähdettiin tänne hietikolle, selittää Rauni. Ei me
täällä ole vielä kovin pitkään oltu. Mutta pannaan kohta aurinkovoidetta noihin punaisämpiin paikkoihin. ... Hei mennään tuolta ... siellä ei ole syvää.
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Koko joukko lähtee ripein askelin kosteiden, paikoin veden peittämien rantahietikoiden poikki ,
miehet edellä , ... nousee rantapenkereelle ja suuntaa sitten hotellin takana olevalle parkkipaikalle.
- Siinähän se palmujen varjossa on, esittelee Jarkko, kun tullaan parkkipaikalle. - Likainen se on
vielä päältä. ... Ei ole ollut aikaa, eikä paikkaakaan missä pestä. Kiirehdittiin vain poliisilaitokselle
ja rekisterikilpikauppaan .... ja aamulla saadaan kilvet.
- No millaiselta tuntui ajaa uudella autolla, kysyy Rauni.
- Ensin se oli niin pirun kuuma, ettei kärsinyt oikein koskea mihinkään. Sitten saatiin se varjoon
vähän jäähtymään. ... Kyllä se ihan autolta tuntui. Mukava se on ajaa. Ohjaus on kevyt ... ja kulkee
mukavan pehmeästi. ... Lähdetäänkö tänään vielä pienelle lenkille?
- Lähdetään, innostuu Mervi heti.
- Mennäänpäs nyt ensin vaihtamaan vaatteita ... ja käydään syömässä jotain, tuumaa Rauni.
- Tuntui tuo keinonahka hiton kuumalta tuolla auringon paahteessa, kertoo Jarkko. - Löytyisköhän tuolta kaupungilta kauppaa, josta saatais’ jotkut viltit noiden penkkien päälle. Olis’ varmaan miellyttävämmän tuntuiset paljaalle iholle.
- Onhan tässä nyt ihan hyvää aikaa koko ilta, tuumii Rauni. - Lähdetään katsomaan kaupunkia
... kunhan on ensin syöty.
- No lähdetään nyt heti sitten kämpille, kehottaa Jarkko. - Ja tuolla syödessä sitten suunnitellaan
huomista päivää ... lähdetäänkö ajelemaan heti aamulla kotiinpäin ... vai?
- Lähdetään, mutta käydäänpäs vielä huuhtomassa suola pinnasta pois tuossa uima-altaan vieressä olevassa suihkussa, ehdottaa Rauni.
Huoneisiin päästyä ”uikkarit” vaihtuvat shortseiksi ja lyhythihaisiksi puuvillapaidoiksi ... ja nälän
tunne korjaantuu hetkeä myöhemmin ravintolasalissa nautittavalla lounaalla seisovan pöydän antimista. ... Ja kun vatsat on saatu täyteen, ollaan valmiita lähtemään kaupunkireissulle. Ruokailun
lomassa ovat Jarkko ja Matti jo kertoneet, kuinka kuumaa auton sisätilassa oli ja kuinka dieselmoottorinen henkilöauto keräsi ihmettelijöitä sitä tankattaessa. Parkkipaikalla autoon istahdettaessa ihastellaan väljiä tiloja. Istumapaikkoja on kaikille seitsemälle hengelle, kun Jarkko kääntää
takaosan lattiasta ylös kolmannen penkkirivin. Lapset valloittavat takimmaisen penkin. Nyt kaupunkiin ajeltaessa Jarkko Ja Matti kertoilevan muista aamupäivän tapahtumista ... samalla seuraillaan muuta liikennettä ja tienvarren näkymiä, paikallisten asukkaiden asumuksia, olkikattoisia tai
ruosteisella aaltopellillä katettuja savimajoja pieninä ryppäinä, siellä täällä pieniä peltotilkkuja ja
välillä taas korkeata heinikkoa ja pusikkoa. Rannikon puolella näkyy taustalla pitkien palmupuiden
rivistö ja kaukana edessä näkyy jo kaupungin korkeampia rakennuksia.
- No Rauni ja lapset! Miltäs tämä kyyti nyt tuntuu, kysäisee Jarkko.
- Ihan mukavaltahan tämä tuntuu, vastaa Rauni. - Ja kiva, kun on tilaa väljästi tällaisellekin porukalle. Nämä keinonahkaiset penkit voivat kyllä pitemmällä matkalla tuntua hiostavilta.
- Ja jos auto joutuu seisomaan auringonpaisteessa, ne on niin tulikuumat, että sä et voi istua niille. ... Ja täällä tuo aurinko paistaa jatkuvasti ... pystysuoraan, pilvettömältä taivaalta ...ja varjoisia
parkkipaikkoja on aika harvassa.
- Aja vähän hiljempaa, ettei auto hajoa, huomauttaa Rauni, kun tiessä oleva kuoppa vähän ”kolahtaa”.
- Nyt näin täydellä kuormalla ... tuntui äsken tuossa pienessä montussa, kuin olisi nuo etujouset
lyöneet pohjaan, kertoo Jarkko. - Se on hieman outo juttu. Eihän tuo nyt niin paha monttu ollut.
... Mutta hiton mukava tämä on ajaa ja voimaa tuntuu olevan tuolla pellin allakin ihan riittävästi.
- Hei katsokaapas tuota vastaan tulevaa kuormuria, havahtuu Matti. - Mitähän poliisi sanoisi
tuollaisesta kuormasta Suomessa.
- Olipa totisesti porukkaa lava täynnä ...seisomassa, ja täynnä oli ohjaamokin, päivittelee Jarkko.
- Eikä juuri minkäänlaisia laitoja lavassa. Miten ne pysyy kurvissa pystyssä
- Ne on täällä varmaan sitä erityisesti harjoitelleet, naureskelee Matti.
- Tuli tuosta mieleen yks’ tapaus Suomesta. Mun yks’ opiskelukaveri oli katsastusmiehenä Kouvolassa ... ja hän kertoi, että kerran poliisien kanssa ratsiassa pysäyttivät yhden pakettiauton, kun se
näytti niin täydeltä. Se oli Citroenin Camionette, se maailma rumin auto, ... sellainen kantikas puolipuldokki aaltopeltikosla.
- Juu, nyt mä tiedän, hoksaa Matti.
- No, se näytti olevan täynnä mustalaisia ... ja poliisi komensi kaikki autosta ulos. Autosta kömpi
ulos kaikkiaan 16 mustalaista. Poliisi meni peräovesta tarkistamaan, olisiko auto vielä joku. ... Ja
olihan siellä ... kaksi hevosta.
- Hah-hah! nauraa Matti. ... ja muutkin. - No, tuliko sakkoja?
- Mistäs mustalaiset sakkoja maksavat? Matka heiltä kuitenkin oli katkennut siihen.
- Hei nyt tuosta risteyksestä mennään tuonne vasemmalle etuviistoon, niin tullaan sinne keskustaan, opastaa Matti.
- Juu, tästähän me mentiin aamullakin. ... Pysäköidään sitten johonkin sellaiseen paikkaan, mihin
osataan takaisin, jos vähän kävellään ja katsellaan.
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- Ja sitten ajetaan suoraan ...parisen kilometriä ... niin tulee sellainen vinottain menevä poikkikatu
... ja siitä vasemmalle niin tulee meri vastaan. Siinä tulee sitten ... vähän ennen merta se aukio,
jolla on se ”Askari-patsas”, ... se pyssymies .
- Hyvä, ajetaan sinne.
Autolle löydetään parkkipaikka läheltä Askari-patsasta, noustaan autosta ja lukitaan ovet. Matti
katselee vuoroin karttaa vuoroin ympärilleen.
- Tuolla näkyy meri ja tuossa vasemmalla on toi iso hotellirakennus, juttelee Matti. - Ja jos lähdetään tuonne oikealle tätä ... Samora Avenueta niin tullaan Morogoro Roadille reilun puolen kilometrin päässä. Tuossa rannassa menee iso katu... Sokoine Drive... eiköhän siinä ole kauppojakin ja
tällä Samoralla myös.
- No lähdetään katsomaan tuonne rantaan ensin, ehdottaa Rauni.
Rantaan tultaessa kiinnittyy huomio puistikon nurmikolla istuviin miehiin, jotka nakertavat ja naputtelevat ahkerasti jotakin ja joukko ihmisiä seuraa vieressä heidän puuhiaan. Kun päästään lähemmäksi, nähdään nurmikolla toinen toistaan upeampia mustasta puusta tehtyjä veistoksia, joita
nuo nurmikolla istuen puuhailevat miehet tekevät jatkuvasti lisää.
- Makondeja, riemastuu Rauni. - Näitähän nähtiin filmeissä Västeråsissa.
- Tuo musta puu on ebenholtsia, ebenpuuta, tietää Matti. - Täällä se ei varmaan ole kallista.
- Onpa taidokasta, ihmettelee Jarkko. - Ja tuossa ne vaan pitelevät tuota puukalikkaa polviensa
välissä ja nakertelevat sitä noilla taltoilla ja vasaroilla ... ja välillä silittelevät kai noilla viiloilla ... ja
onhan siinä ihan santapaperiakin.
- Ja ajatelkaapa noita hintoja, huomaa Leena. - Tuo metrin korkuinen makonde tuossa 200 shillinkiä. ...Eihän se ole kuin satasen markkoina ... ja on tosi upea. Katsokaa kuinka monta ihmistä
siinä on toisiinsa takertuneena. ... Siinä on varmaan kuvattuna suuri afrikkalainen perhe ... tai koko suku.
- Onhan siinä päitä, käsiä ja jalkoja montakymmentä, aprikoi Matti.
- Ja katsokaahan tuota taideteosta tuossa. ... kehotta Jarkko osoittaen tuhkakuppia, jonka toisella laidalla seisoo täysikasvuinen kirahvi kurkottaen kaulansa halaamaan kupin vastakkaisella laidalla seisovaa vasaansa. - Se on yhdestä puusta kaikki ... ja nuo pitkät jalat ovat tulitikkua
ohuempia. Tuohan pitäisi ostaa ... eihän tuo ole kuin kuuskymppiä Suomen rahassa.
- Saadaanhan me näitä täältä myöhemminkin, kommentoi Rauni. - Ja riittääkös meidän valuutat
paluumatkaan vai onko käytävä huomenna vielä pankissa.
- No jätetään seuraavaan kertaan, myöntyy Jarkko.
- Pitäis’köhän meidän jatkaa kierrosta, jos löytyisä sellainen kauppa, mistä saataisi huovat auton
penkeille.
- Jatketaan, toteaa Jarkko. - Hitto, kun olisin älynnyt ostaa jo Suomessa kunnon suojapäälliset.
Täällähän niitä ei kannata mistään edes kysellä. ... Mennään sitten tuonne päin. Jotain kauppoja
siellä ainakin on.
- Saisitihan sä Jarkko ne ”sukolit” Suomesta tilaamalla tännekin, arvelee Matti. - Postikulujahan
siitä tulee ja meneehän siihen varmaan aikaakin jokunen viikko.
- Kyllä ne syntyy vilteistä tekemälläkin. ... En mä ala niitä Suomesta tilailemaan.
Kauppoja löytyy. Autotarvikeliikkeestä Jarkko ostaa 20 litran polttoainekanisterin, ”jerry-kannun”,
ruokakaupasta ostetaan lapsille pussillinen keksejä kotimatkalla popsittaviksi sekä juomisäksi
Pepsiä ja Apsia ... ja löydetään Afri-cocoakin. Löytyy sitten nätit huovatkin eräästä pikkukaupasta.
... Mutta ilta päivä alkaa muuttua illaksi. On palattava autolle ja lähdettävä ajelemaan taas takaisin
hotelliin. Paluumatkan aikana suunnitellaan sitten seuraavan päivän ohjelmaa ... ja sovitaan , että
heti aamun valjetessa, aamupalan jälkeen nostellaan ”nyssykät” autoon ja lähdetään kaupunkiin...
ja kotimatka alkaa heti, kun on saatu autoon rekisterikilvet. Hotelliin päästäessä tuntuu olo taas
hiostavan kostealta. Niinpä asut vaihdetaan jälleen ”uikkareiksi” ja hipsitään illan jo pimetessä
virkistäytymään pihamaan uima-altaaseen. Virkistäytymisen jälkeen lepäillään hetken aikaa mukavan vilpoisessa hotellihuoneessa ... ja lähdetään ravintolasaliin illalliselle.
Kun maukkaat grillipihvit on syöty ja jälkiruoaksi vielä hedelmiä, ovat lapset kypsiä nukkumaan.
Paljon on ollut puuhaa aikuisillakin ja heitäkin alkaa väsyttää, kun edellisen yön nukkumisetkin
jäivät lyhyiksi. Hetkisen kuun valaisemaa merta parvekkeella ihailtuaan harkitsevat Rauni ja Jarkkokin parhaaksi lähteä unten maille keräämään voimia edessä olevaa helteistä ajopäivää varten.
Uusi aamu on taas valjennut, kun Jarkko ja Rauni heräilevät. Lasten juttelu kuuluu taas parvekkeelta. Huomatessaan isän ja äidin tulevan kertovat he kilpaa, että siellä uima-altaassa on taas rapuja,
kun se sama mies on siellä sen haavin kanssa.
- Meinaatteko te mennä uimaan, kun teillä on jo ”uikkarit” päällä,? kysyy äiti.
- Kyllä me mennään, vastaa Mervi hieman ihmeissään.
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- Ettekö te jo eilen uineet tarpeeksi? kiusoittelee äiti. - Tarviiko sitä nyt joka päivä uida?
- Kyllä tarvii! naurahtaa Mervi ... ymmärtäen äidin huumorin
- Lähdetäänhän mekin isän kanssa. ... Lähdetään vaan heti, hoputtaa äiti.
Ja uidaan nopeasti,
sitten käydään aamupalalla ja yritetään lähteä niin, että ollaan kaupungissa heti yhdeksältä. ... Isä
ajaa vaan parran ja sitten mennään.
- Ajetaanko me sitten taas koko päivä, kyselee Mervi äidin laitellessa uimapukua ylleen.
Tuossa illalla ennen kuin nukahdettiin tuumailtiin isän kanssa, että me ei ehkä ehditä kotiin asti
ennen pimeän tuloa. Ja pimeällä ajaminen on täällä vaarallista. Me voitaisi ajaa tänään vaan sinne
Mikumiin... ja katsellaan vaikka vähän eläimiä siellä iltapäivällä. Ja huomenna vasta ajettaisi loppumatka. Mutta kunhan nyt päästään ensin kaupunkiin ja saadaan ne ”rekkarit” autoon. Meneehän
niiden kiinnittämiseenkin vielä vähän aikaa. Hei lapset nyt lähdetään!
Leena ja Mattikin saapuvat altaan reunalle juuri, kun viimeinen rapu nousee haavissa pois altaasta.
Rauni vie taas Mikan ja Marin pikku-altaaseen ja tulee sitten pulahtamaan aikuisten joukkoon. Uimassa käynnin jälkeen riisutaan hotellihuoneen kylppärissä märät ”uikkarit” jälleen ... pukeudutaan
shortseihin ja lähdetään aamupalalle. Ravintolassa on aamutoimet vielä hieman kesken, mutta nopeasti tarjoilija tuo keittiöstä höyryävät munakkaat jokaiselle ja seisovasta pöydästä haetaan muuta nautittavaa.
- Lopetelkaapa te rauhassa ne mehun ja kahvinjuontinne. Minä lähden selvittelemään jo hotellilaskun, tuumaa Jarkko.
- Ja minä myös, jatkaa Matti.
- Sitten haetaan vaan tavarat autoon ja lähdetään, jatkaa Jarkko.
Parisenkymmentä minuuttia myöhemmin ollaan jo lähestymässä kaupungin keskustaa.
- Nyt Matti! Meidän pitää mennä tästä kai tuonne oikealle viistoon, aprikoi Jarkko. - Eikös me
tuolta tultu eilen?
- Juu, tämä on se ... Bibi-Titi ...tätä nyt sellainen ... kilometrin verran ja käännytään vasemmalle ...
olikohan se toi Zanaki Street ja sitten vielä yhdestä kulmasta oikealle.
Oikeaan paikkaan osataan ja oikeaan aikaankin, liikkeen juuri auetessa. Rekisterikilvet ovat valmiit,
keltaiseksi maalatulla pohjalla mustalla maalatut TZ 48529. Vain kiinnitystä varten tarvittavat
reijät puuttuvat. Jarkko käy mittaamassa ja merkkaamassa uusiin kilpiin tarvittavien reikien paikat.
Reijät porataan niihin liikkeessä ... ja Jarkko kiinnittää nopeasti kilvet paikoilleen.
- No, siinähän ne ovat, komeat suurikokoiset kilvet. Ja selvittiin tästä aika nopeasti. Nyt autoon ja
sitten suunnataan ... Morogoro Roadille. Matti! Annahan taas ajo-ohjeita.
- Nyt vaan takaisin tolle Bibi Titille ja vasemmalle ... niin tullaan heti seuraavassa kulmassa Morogorolle ja siitä sitten oikealle ... ja sitten aina vaan suoraan... semmoiset 850 kilometriä ... mutkissa vaan vähän kääntelet.
- Hitto! On tämä helppoa, kun on hyvä kartanlukija. ... Mutta kello on nyt tulossa 10 ja pimeä
tulee pian kuuden jälkeen. Ei millään ehditä Mbeyaan ennen pimeän tuloa.
- Hei mulla on hyvä ehdotus, kertoo Matti. - Ajetaan tänään vain Mikumiin. Sinnehän on vajaa
300 kilometriä. Me ollaan siellä jo kello 2:n aikoihin. Ehditään mennä vielä muutamaksi tunniksi
vaikka sinne puistoon autolla. Nukutaan sitten hyvin, eikä aamullakaan ole mikään kiire lähteä
aikaisin jatkamaan. - Mitäs tykkäätte ?
- Loistava ehdotus, toteaa Jarkko. … Kyllä me Raunin kanssa sitä vaihtoehtoa jo illalla tuumailtiin.
- Hyvä, kannatetaan, kuittaavat Rauni ja Leenakin.
Seuraavat tunnit kuluvat jo tuttuja maisemia ja kunnoltaan kirjavaa ajoneuvokalustoa katsellen.
Autossa on väljät tilat eikä tuskastuttavan kuumakaan, kun ikkunat ovat sopivasti raollaan. Täpötäyteen ahdettuja busseja sekä hitaasti matelevia rekkoja ohitellaan ja vastaankin niitä tulee. Kevyempää autokalustoa näyttää liikkuvan aika vähän. Tienvarsikylien kohdalla on ajeltava varovasti,
koska väkeä on tien tuntumassa paljon ja ihmisillä näyttää olevan kiire loikkia auton editse tien
poikki. Morogoron kaupunkia sivuutettaessa on matkamittariin kertynyt kilometrejä 200 ja aikaa
on kulunut 2½ tuntia, toteaa kartanlukija ja laskeskelee keskinopeudeksi 80 km/h.
- Tästä on Mikumiin enää vajaa sata kilometriä, ilmoittaa Matti karttaa tutkien.
- Se on sitten sellainen vajaa puolitoista tuntia, toteaa Jarkko. - Ollaan ennen kahta perillä.
- Onkos tankissa polttoainetta tarpeeksi? kysyy Rauni.
- Sitä on vielä yli puoli tankillista. ... Aika pieniruokaiseltahan tämä vaikuttaa. Muuten on kaikki
ihan OK, mutta jousituksessa on jotain vikaa. Nuo etujouset tuntuvat liian veltoilta. Ne lyö liian
helposti pohjaan.
- Vieläkös te jaksatte istua siellä takana, vai pitäisikö välillä pitää pieni tauko?
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- Ajetaan vaan vielä. Kyllä kai me jaksetaan reilu tunti vielä. Lapsetkin nukahtivat.
Vajaa tunti on taas ajettu vaihtelevassa maastossa kaartelevaa tietä, kun tienvarressa näkyy jo
kaukaa suuri taulu, jossa varoitetaan alkavasta Mikumin kansallispuistosta ja tiellä mahdollisesti
olevista eläimistä, nopeusrajoitusmerkki 60 km/h ja norsun kuva kolmion muotoisen varoitusmerkin keskellä varoittelee norsuvaarasta.
- Nyt alkaa jo Mikumin kansallispuisto, kertoo Jarkko. - Vieläkös lapset nukkuvat?
- Mervi on jo hereillä ja taitaa juuri töniä muitakin hereille.
- Kohta saattaa taas olla nähtävää, kun tullaan niille laajoille tasangoille. Nythän tässä on niin
korkea heinikko molemmin puolin, ettei näe mitään. ...
Äkkijarrutus! Rauni ja Leena kirkaisevat ja Jarkolta jää juttu kesken, kun yht’äkkiä loikkaa heinikosta tien oikeasta laidasta suurehko kauris tien yli lentäen auton editse.
- Hitto! Se oli tosi lähellä, saa Jarkko sanotuksi. - Ihan tuntui kuin sen takajalka olis’ vähän hipaissut tota etukulmaa.
- Oli se tosi lähellä, hämmästelee Mattikin.
- Valtava loikka. Yhdellä loikalla koko tien yli. Sehän oli tossa parhaimmillaan parin metrin korkeudella.
- Hitto, nyt ajetaan varovasti niin kauan kuin on tota heinikkoa.
Pian korkea heinikko loppuu ja näkyvyyttä on laajasti. Kauempana tasangolla näkyy ryhmä kirahveja sekä toisaalla suuri seepralauma. Muutamaa kilometriä myöhemmin on Jarkon taas jarruteltava, kun neljä suurta norsua ja pieni poikanen välissään tallustelevat hitaan arvokkaasti tien poikki
sivuille vilkuilematta.
- On tuo norsu melkoinen otus, toteaa Matti.
- Ja se ei kyllä väistä. Nuokin menivät kaikessa
rauhassa tien poikki. Eivät tainneet edes huomata meitä.
- Nyt lapset! Kohta tuossa on taas kirahveja ja ihan lähellä tietä, ilmoittaa Jarkko. - Nyt ne taitavat lähteä juoksemaan kauemmaksi. On tuo kirahvin juoksu erikoisen näköistä.
- Kyllä tämä villi luonto on täällä mahtavaa, lausahtaa Rauni. - Ja kaikki nuo eläimet saavat elää
täällä rauhassa. On tämä ihan toista nähdä ne täällä vapaassa luonnossa, kuin jossakin Korkeasaaren häkissä tai pienessä aitauksessa.
- Onhan niillä täälläkin omat vaaransakin, toteaa Leena. - Noilla pienemmillä ainakin. Jos ei pyssymies ammu, niin leijona tai joku muu peto voi napata ja ne saavat koko ajan olla varuillaan.
- Niin, onhan se villi luonto sellaistakin, myöntelee Rauni.
Villin luonnonpuiston katselua kestää vielä jonkin aikaa, kunnes aletaan olla lähellä hotellia.
- No kumpaankos paikkaa mennään? kysyy Jarkko. - Mikumi Lodgeen vai niihin Campin majoihin, mitä vilkaistiin tullessa.
- Mennään siihen kunnon hotelliin, että päästään suihkuun, tulee Mervin napakka vastaus takapenkiltä.
- Sinne nyt ilman muuta, haluaa Raunikin.
- No sitten käännytään tuosta kohta vasemmalle. - Katsokaahan! Tuossa risteyksessä on taas
muutamia pahkasikoja ihan tien laidassa. ... Mukavasti on pysytty aikataulussa. Kello on just kaksi,
kun tullaan hotelliin.
Auton pysähtyessä hotellin pääoven katokseen tupsahtaa nurkan takaa auton vierelle muutamia
paviaaneja, jotka jäävät seuraamaan tulijoiden toimia parin metrin päähän.
- Hei ! Täällähän ollaan ihan heti meitä vastassa, vitsailee Jarkko. - Pannaanpas auto lukkoon
tähän siksi aikaa, kun käydään ilmoittautumassa tuolla vastaanotossa. Mä siirrän sen sitten lähemmäksi meidän huonetta, kun nähdään missä se on.
Vastaanottotiskillä täytellään taas laput ja saadaan huoneiden avaimet. ” Tuossa siivessä oikealla,
tuolta ulkokautta, toinen kerros ” neuvoo virkailija.
- Huone 204, tämähän taitaa olla se sama sviitti, huomaa Jarkko.
- Ai kun kiva, ilostuu Rauni.
- Hyvä, hyvä! iloitsevat lapsetkin.
- Me taidetaan tulla siihen teidän seinän taakse, toteaa Matti. - Meillä on 205.
- No tervetuloa vaan naapuriin, vitsailee Jarkko.
- Hei Rauni, tässä on avain. Menkää te jo huoneeseen. Mä ajan auton lähemmäksi, siihen niiden
portaiden luo.
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Rauni ja lapset rientävät huoneeseen. Sisälle päästyään lapset menevät ensimmäiseksi katselemaan
suuresta ikkunasta avautuvaa maisemaa, rinteessä alempana olevaa lampea, jonka ympäristössä
he edellisellä kerralla seurailivat norsujen ja kirahvien liikkeitä.
- Hei äiti! Tule katsomaan, hihkaisee Mervi. - Mikä tuolla lammessa ui?
nen myllerrys, mutta mikä otus siellä on ?
- No onpas! ... Mikä tuo voi olla? ihmettelee katsomaan tullut äiti.

Vedessä käy hirmui-

Ikkunan ääressä ihmetellään lammessa olevaa uimaria. Välillä vilahtaa pinnassa jotain tummaa,
mutta siitä ei saa selvää onko se häntä vai jalka vai joku muu. Savenväriseksi muuttuneen veden
liikkeistä ja pärskeistä päätellään, että joku suurehko eläin sen täytyy olla, mutta mikä eläin voisi
olla pinnan alla useita minuutteja. Isäkin tulee sisälle matkatavaroiden kanssa ... ja mukaan ihmettelemään lammessa melskaavaa uimaria. Vielä hetkinen ihmetellään, kunnes vedestä nousee ylös
jotain ....
- Elefantti, huutavat riemastuneet lapset miltei yhteen ääneen.
- Sehän on melkoinen uimari, kun voi olla noin pitkään pinnan alla, hämmästelee äiti.
- Se mitä me luultiin jalaksi, oli varmaan sen kärsä ja se otti välillä sillä ilmaa, keksii Mervi.
- Olipas näytelmä, toteaa isäkin. - Mutta käydäänpä katsomassa mitä syötävää saataisi nopeasti
tuolta ravintolasta, jos sitten ehdittäisi vielä tekemään autolla pieni kierros tuolla puistossa.
Ravintolaan mentäessä tavataan Matti ja Leenakin. Hekin olivat huomanneet ikkunastaan lammessa melskaavan suuren otuksen ja kummastelleet mikä se voisi olla, mutta lopulta hämmästyneet,
mikä se sitten oli. Ravintolassa tarjoilija kertoo, että he eivät saa nopeasti mitään ruoka-annoksia.
Tämä on niin hiljaista aikaa, ettei mitään ruokia pidetä valmiina. Kahvia, teetä ja jonkinlaiset voileivät saadaan nopeasti. Ja ruokaakin saataisi illalla, jos nyt jo tilaamme.
- Sitten otamme aikuisille kahvit ja lapsille teetä ... ja voileivät jokaiselle, tilaa Jarkko tarjoilijalta
- Ja tuosta ruokalistasta katselemme, mitä söisimme illalla.
- Neljä kahvia, kolme teetä ja seitsemän voileipää, varmistaa tarjoilija - Kävisikö kanavoileivät?
- Kyllä käy!
- Kiitos! Nämä saadaan nopeasti, lupaa tarjoilija ja poistuu keitiöön.
- Näyttää siltä, että me olemme hotellin ainoat vieraat, toteaa Matti.
- Ja näin iso ja komea hotelli, hämmästelee Leena.
- Voihan niitä tulla vielä iltasella lisää, arvelee Jarkko. - Mutta tuskin mitään tungosta tulee. ...
Mutta mitä tilataan illaksi?
- Jotain ihan tavallista ruokaa vain, toivoo Rauni.
- Perunoita ja makkarakastiketta tai makaronilaatikkoa täällä ei varmaan tunneta, vitsailee Jarkko. - Mutta katsellaanpa menua, mikä täällä olisi sellaista tavallisempaa. ... Mitenkäs olis’ vaihteeksi tällainen ”kanarisotto ja vihanneksia” ?
- Sehän voisi olla ihan hyvä, toteaa Rauni.
- No, otetaan me sellaiset. ... Entäs Leena ja Matti? ... Käykö samanlaiset?
- Mmm, hetkinen, miettii Matti, vielä menua tutkien ... katsoo välillä Leenaa
- Eiköhän me oteta
nuo pippuripihvit ja ranskalaiset.
- Otetaan, hyväksyy Leena.
- No asiahan on harvinaisen selvä, tuumaa Jarkko.
Kahvit, teet ja kaikkien yllätykseksi suuret lämpimät kanavoileivät tulevat melko pian. Samalla
Jarkko kertoo tarjoilijalle ruokatilauksen illaksi ... ja syömään tultaisi kello kahdeksalta.
Tarjoilija kiittää tilauksesta ja toivottaa illalla tervetulleeksi.
- Nää kanavoileiväthän ovat isot ja hurjan hyvät, kehuu Rauni. - Ja lämpimät! Tämä oli ihan
yllätys. ... Ja näyttää maistuvan lapsillekin.
- Ei voi moittia. Hyviä ovat, kehuu Mattikin. - Kahvi on laihaa ja vähän oudon makuistakin.
- Sen minäkin huomasin heti, kun hörppäsin, myöntää Jarkkokin. - Mutta eihän missään muualla
osata kahvia keittääkään sillälailla kuin Suomessa. Kyllä tämä kuitenkin englantilaisten kahvin
voittaa.
- Äiti! Tuossa ulkona on uima-allas, huomaa Mervi ikkunasta ulos vilkaistuaan.
- Niinpä on, huomaa äiti.
- Onhan siinä uima-allas, havaitsee isäkin ... nousee sitten seisomaan. - Mutta vettä siinä ei ole,
hän jatkaa.
- Nyt lapset lopetelkaapas ne syömiset ja juomiset niin päästään ajelulle tuonne puistoon, hoputtaa äiti.151

Hetken päästä ollaan taas autossa ja ajetaan vähän matkan päässä valtatien varressa olevalle luonnonpuiston portille . Paksuista puunrungoista tehdyn porttikehikon vieressä olevasta kopista Jarkko ostelee pääsylipun ja saa alueen kartan.
- Niillä on vain kokopäivälippuja, kertoo Jarkko. - Mutta nyt sain hinnasta vähän alennusta, kun
on jo näin myöhä. Lupasin, että tulemme pois ennen pimeän tuloa, siinä kuuden aikaan.
- Meinaatkos, että me ollaan täällä kolme tuntia, hämmästelee Rauni.
- Meinaan! Tämähän on valtaisa puisto, selittää Jarkko.
Katsokaahan tätä karttaa. Tämä alue
on noin 60 kilometriä kanttiinsa ja näitä pikkuteitä risteilee puistossa melkoisesti. Kolme tuntia on
varmaan lyhyt aika. Me tullaan tänne varmaan vielä monta kertaa uudelleenkin.
- No lähdetään sitten katselemaan.
- Otahan sinä Matti taas kartanlukuhommat hoitoon, pyytää Jarkko. - Tässä on tämä kartta ja
olemme tuossa pääportilla. Siellä jossakin on pieni lampi ja lukee ”Hippo pool”. Ajeltaisko katsomaan virtahepoja? Nähdään me varmasti tässä kohta paljon muutakin. Täällä on sitten 30 km/h
nopeusrajoitus koko alueella. Tuossa on merkkikin. Ja autosta ei saa poistua.
- No sitten ensin parin risteyksen ohi 3 kilometriä suoraan .. sitten tulee T-risteys ja siitä käännytään oikealle.
Jo ensimmäisen, pusikkoisen ja harvapuustoisen kilometrin matkalla alkaa olla nähtävää tien molemmin puolin. Pahkasikoja ja monenlaisia antilooppeja juoksentelee laumoittain, apinoita loikkii
maassa ja kiipeilee pensaissa ja puissa. Tullaan sitten heinikkoiselle tasangolle, jolla on suuria
seepra ja gnu-antilooppilaumoja ja toisaalla ryhmä kirahveja ja suuri lauma norsuja. Tie kaartelee
vuoroin aukeammilla tasangoilla vuoroin taas harvapuustoisälla kumpareilla.
- Onpa mukavia teitä, toteaa Jarkko. - Kapeita, mutta hyväkuntoisia ja hyvä viitoitushan täällä
näyttää olevan. Jos on kartta ja osaa lukea, niin ei varmaan eksy. Ja nähtävää näyttää olevan. Nyt
tullaan taas pienelle tasangolle.
- Mitäs nuo otukset tuolla on, kysyy Rauni. Isoja pitkäsarvisia härkiä.
- Ne on vesipuhveleita. Aikamoinen laumahan niitä tuossa onkin. Katselevat meitä ihmeissään.
- Katsokaahan tähän auton vierelle oikealle, kehottaa Matti.
Pahkasika yrittää juosta meidän
kanssa kilpaa.
- Hitto, sehän menee lujaa, ihmettelee Jarkko. ... Meinaako se tulla tuosta meidän edestä tien yli.
- Hulluko se on, tumaa Matti.
- Kyllä se siitä vaan on päättänyt mennä, toteaa Jarkko. - Täytyy vähän hiljentää. .... Olipas itsepäinen pahkasika.
Ja koko porukalla oli hauskaa pahkasian juoksua seuratessa. - Maisemat muuttuvat ja nähtävää
riittää kaiken aikaa. Uusia eläinlajeja ei kuitenkaan ole näkynyt. Norsuja, seeproja, kirahveja, vesipuhveleita, useita antilooppilajeja, monenlaisia apinoita sekä erilaisia värikkäitä lintuja on nähty,
mutta petoeläimistä, leijonista, tiikereistä, gepardeista ja hyeenoista ei ole näkynyt vilaustakaan.
- Petoeläimet ovat näköjään piilossa, toteaa Matti. - Ne taitavat lepäillä jossakin varjossa ja lähtevät saalistamaan vasta pimeän tullessa.
- Siltä näyttää, myöntelee Jarkkokin. - Ei niitä tällä näy, ... mutta voivat olla yllättävän lähelläkin.
Sen vuoksi kai autosta poistuminen on täällä kielletty.
- Tämä tie kiemurtelee mukavasti välillä täällä puiden siimeksessä, missä on vähän vilpoisempaa,
jatkaa Matti.
- Ihan mukavia teitä. Hitto ! Katsokaa ! säpsähtää Jarkko ja jarruttaa - Siinä se leijona nyt on!
Suuri urosleijona on makuulla keskellä tietä poikittain eikä ole huomaavinaan lähelle pysähtynyttä
autoa. Lapset kurkottavat takapenkiltä nähdäkseen paremmin eteen ja aikuiset katselevat hetken
aivan sanattomina, tiellä makaavaa viidakon kuningasta.
- Hitto, kun ei ole kameroita mukana, noituu Jarkko. - Tästä tulis’ mahtava kuva. Siinä se vaan
makaa poikittain, eikä lähde mihinkään. ... Ajetaanko vähän lähemmäksi?
- Ajahan hiljaa !
kehotta Matti
- Ajetaan. ... Nyt ei ole enää kuin auton mitta ... enää muutama metri. ... Nyt se nousee.
Leijona nousee verkkaisesti ylös, vilkaisee autoa ja lähtee tulemaan lähemmäksi ... ja verkkaisesti
tallustellen menee auton vieritse miltei kylkeä hipoen auton taakse ja asettuu sinne uudelleen
makaamaan poikittain keskelle tietä.
- No nyt ollaan nähty leijona ja tosi läheltä, huokaa Jarkko. - Hieman jo pelotti, kun se alkoi tulla
lähemmäksi. ... Ja menihän se tuosta niin lähellä, että olisi voinut tuosta sivuikkunan kautta sitä
vaikka silitellä.
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- Jokohan seuraavaksi kohdataan sarvikuono, aprikoi Rauni.
- Lähdetään eteenpäin, niin nähdään. ... Onkos se ”Hippo-pool” jo lähellä, Matti?
- Ei sinne pitäis’ olla enää kuin kilometri seuraavasta risteyksestä, mikä tulee ihan kohta.
Mitään uusia eläinlajeja ei nähdä ajettaessa ”Hippo-poolin”, pienehkön savipenkkojen ympäröimän
lammen reunalle.
- No tuollahan niitä nyt on vedessä ”Hippoja”, virtahepoja, toteaa Jarkko. - Latinankielinen nimi
on hippopotamus.
- Eihän niistä näy kuin vähän korvia ja sieraimia, ihmettelevät toiset.
- Eihän niistä näy silloin, kun ne ovat vedessä. ... Ja maalle ne nousevat harvoin.
- Eihän niillä ole tuolla mitään syötävää, ihmettelee Rauni.
- Kasvissyöjiähän ne on, tietää Jarkko. - Kyllä kai ne yöllä nousevat tänne ympäristöön syömään
ruohoa ja puunoksia.
- Voiko ne käydä ihmisen kimppuun? kysyy Mervi.
- Ei kai ne muuten, mutta silloin, jos niillä on poikanen lähellä niin voihan se tulla päälle.
- Hei katsokaahan kelloa, huomauttaa Leena. - Se on jo viisi.
- Meidän pitää lähteä sitten takaisin päin, toteaa Jarkko. - Katselahan kartturi taas mistä mennään. Onko joku toinen reitti takaisin päin, ettei tarvi uudelleen häiritä sitä leijonaa.
- No, ... mennään sitten takaisin tuohon edelliseen risteykseen ja lähdetään siitä ... vasemmalle.
Päästään aika suoraan sieltäkin takaisin pääportille.
Paluureitillä pääportille ei nähdä mitään uutta, vain laumoittain seeproja, antilooppeja, norsuja,
apinoita, muutama kirahvi ja muutama ”urheiluhenkinen” pahkasikakin. Isoja kissaeläimiä ei
näkynyt, ei myöskään sarvikuonoja.
- No Rauni! Kolme tuntia vierähti, eikä nähty kuin pieni osa tästä luonnonpuistosta, juttelee
Jarkko, kun lähestytään pääporttia. - Nyt oltiin tällä puolella tietä ja käytiin noin puolivälissä tätä
osaa. Kartan mukaan tuolla valtatien toisella puolella on vielä suurempi osa tätä puistoa ja se on
korkeampaa, kumpuilevaa maastoa.
- On tämä niin mahtava puisto, että täällä menee helposti kokonainen päivä, toteaa Matti.
- Ja tuonne on otettava hyvät eväät mukaan, ettei tarvitse tulla kesken kaiken syömään, jatkaa
Jarkko. - Mutta nähtiinhän me nyt jo aika paljon ... ja nähtiin itse viidakon kuningaskin. Hitto,
kun ei ollut kameraa mukana. Mä meinasin ottaa, mutta sitten ajattelin, ettei siihen pieneen kuplaan passaa ottaa mitään ylimääräistä.
- No seuraavalla reissulla sitten kuvataan, lohduttelee Rauni. - Otetaan kaitafilmiä ja valokuviakin, että saadaan lähettää Suomeen. Ai, sinnekin pitäisi kirjoittaa kuulumisia. Ne varmaan odottavat kirjettä joka päivä. Siitähän on kulunut jo yli kuukausi, kun lähdettiin ... ja mä lupasin kirjoittaa
heti, kun päästään perille.
- Tässä portilla ei kai tarvitse enää pysähtyä, arvelee Jarkko. - Näkeehän ne, että me tullaan pois.
... Tulee tuolta ovesta yks’ mies ulos. ... Jaa, se viittoo, että antaa mennä vaan.
- Se meni laittamaan ne portit kiinni, kertoo Mervi takapenkiltä.
- No kohta ollaan hotellilla, juttelee Jarkko. - Meillä on pari tuntia aikaa ruokailuun. Siinähän ehditään hyvin käydä suihkussa. Onhan tämä ollut taas pitkä ja hiostava päivä.
Hotellin pihalle tultaessa on siellä taas joukko paviaaneja odottamassa.
- Tämä vastaanottokomitea taitaa päivystää täällä jatkuvasti, vitsailee Jarkko. - Eikä näy yhtään
muuta ajoneuvoa koko pihamaalla. Taidetaan olla edelleenkin hotellin ainoat vieraat.
- No, kiitos mukavasta kiertoajelusta, kiittelee Matti autosta noustessaan.
- Ja kiitokset hyvälle kartanlukijalle ihan koko reissun osalta, vastaa Jarkko. - Huomenna osataan
jo ilman karttaakin kotiin. Hipsitäänpä nyt hetkeksi kämpille ja tavataan parin tunnin päästä tuolla
alhaalla ravintolassa.
Parin tunnin kuluttua suihkussa virkistäytyneet Mäkiset ja Karjalaiset istahtavat ravintolan valmiiksi katettuun ruokapöytään .
- Hiljaista on, hiljaista on ... niinkuin huopatossutehtaassa, hyräilee Jarkko Martti Innasen laulua,
kun katselee ympärillä olevaa ravintolasalia. - Ei tänne taida muita tänään tulla.
- Ei ole katettuja pöytiäkään kuin nämä meidän pöydät, toteaa Mattikin.
Tarjoilija tulee kysymään, mitä halutaan ruokajuomiksi ... ja tilataan lapsille Pepsiä ja aikuisälle
oluet. ” Pilsner? ” kysyy tarjoilija, ”Ndio” ‘kyllä’ vastaa Jarkko hymyillen swahiliksi.
Tarjoilija tuo hetkessä juomat ja kysyy, saako ruoat tuoda heti pöytään. ” Ndio” vastaa Jarkko jälleen. ... Ensin tulevat suuret risottoannokset vihanneksineen ja sen jälkeen pippuripihvit Leenalla
ja Matille.
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- No on reilut annokset, hämmästelee Rauni. - Jaksaakohan Mari ja Mika syödä noin paljon.
- Kyllä mä ainakin jaksan, lupailee Mika.
- Reilut ovat meidänkin annokset, kehuu Leena. - Ja tuliset pippurit.
Ruoka maittaa ja lautaset tyhjenevät. Vain Marilla tuntuu olevan vaikeuksia saada kaikkea sopimaan, ... mutta isä auttaa ja ottaa osan risotosta ja kasviksista.
- Eikös oteta jälkiruoaksi vielä sellaiset vahvat kahvit, ehdottaa Matti.
- Ja pienet drinkit vielä kaveriksi, Afri-coco, lisää Jarkko.
- Ndio, vastaa Matti.
Jarkko tilaa tarjoilijalta ”jälkiruoat” ja tarjoilija lähtee taas keittiöön.
- Hei, mutta Jarkko, havahtuu Rauni. - Aamullahan me syödään täällä aamupala ... ja silloin viimeks’ ne munakkaat ...
- Hitto, havahtuu nyt Jarkkokin. - Jos ne tekee meille aamuks’ samanlaiset munakkaat, niin mun
on taas syötävä niitä neljä. Mikähän hiton pizzamauste niillä oli niissä silloin, kun lapset ei syöneet. ... Mun täytyy jututtaa kohta tota tarjoilijaa, että ne ei pane munakkaisiin mitään muita mausteita kuin vähän suolaa .
Kahvit ja drinkit tulevat pöytään. Jarkko kiittelee hyvistä ruoka-annoksista ja kysyy voidaanko
maksaa kaikki aamulla huonelaskun yhteydessä ... ja juttelee sitten aamupalastakin. ” Ndio, Ndio”
lupaa tarjoilija
- Se on sitten kohta taas nurinmenon aika, lausahtaa Jarkko. - Vielä nämä kahvikupposet, ... sen
pitäis’ olla nyt vahvempaa ... ja yömyssyt ... niin ... Ja aamulla ei ole heräämisellä niin kiirettä.
Aamupalalle tullaan vasta yhdeksältä.
Lapset ovat taas kypsiä nukkumaan, kun päästään huoneeseen ja pian he ovat sikeässä unessa.
Jarkko ja Rauni katselevat hetken ikkunasta näkyisikö kuun valaiseman lammen rantamilla mitään
liikettä ... mutta mitään ei näy.
- No, mitäs nyt tehdään, kysyy Rauni. - Hiljaista ja pimeää on joka puolella.
- Tiedäthän sinä mitä me voidaan tehdä pimeässä ja hiljaisuudessa .
- Tiedän, naurahtaa Rauni.
Uusi aamu on taas valjennut ja kuten monesti aikaisemminkin ovat lapset taas heräilleet ensin ja
jonkin aikaa puuhailtuaan herättelevät sitten vanhempansa tavalla tai toisella. - Nyt on taas jotain
uutta nähtävää ikkunassa, kun lapsilla tuntuu olevan niin hauskaa, arvelee silmiään raotteleva
Rauni ... ja nousee ylös Jarkon vielä nukkuessa.
- Mitäs hauskaa siellä nyt on, kysyy äiti tullessaan ikkunan ääressä kikattavien lasten luo.
- Tuossa ihan lähellä on paljon apinoita, niitä paviaaneja, ja ne on niin villejä, kun ne hyppii noissa puissa, selittää Mika innoissaan.
- Äsken ne oli tuolla rannassa, mutta sitten sinne tuli seeproja juomaan, kertoo Mervi. - Ja apinat lähtivät juoksemaan ihan kuin kilpaa noihin puihin.
- Jokos toi kello on kahdeksan, hämmästyy äiti. - Menkääpä herättelemään isäkin ylös, että ehditään ajoissa aamupalalle. Minä menen jo suihkuun.
Lapset hipsivät vielä sikeästi nukkuvan isän luo, joka pienen kutittelun seurauksena herää.
- No, tekös minua kutittelittekin, havahtuu isä.
- Minä luulin ensin, että se oli äiti.
- Äiti on jo suihkussa, kun kohta pitää lähteä aamupalalle, kertoo Mervi.
- Hitto, onkos kello jo kahdeksan, hämmästelee isäkin ja nousee ripeästi ylös. - Nukuttipas se
makeasti. Täytyy kai mennä suihkuun minunkin.
Näin on taas koko perhe hereillä ja aamutoimet jatkuvat, pukeudutaan, isä ajelee partaa ja äiti laittelee tukkaansa ja ehostelee vähän kasvojaankin... Ja kello yhdeksältä ollaan aamupalalla ruokasalissa, jonne Leena ja Matti ovat ehtineet jo hieman aikaisemmin.
- No hyvinkös lapsia nukutti, kysäisee Matti.
- Ihan hyvin, vastaa Mervi iloisena.
- Ja meitä vanhempia nukutti vielä paremmin, jatkaa Jarkko.
teli. ... On niin hiton hyvät patjat noissa sängyissä.
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Ja pöytään tuodaan aamupalaksi muhkeat munakkaat. Lapset muistavat aikaisemmat aamupalat ja
maistavat munakasta vähän arkaillen.
- Nyt nää on ihan hyvän makuisia, kertoo Mervi. ... ja saman havainnon tekevät toisetkin
- Ndio, lausahtaa isäkin.
Kun aamupalat on nautittu, käydään huoneisiin palatessa setvimässä hotellilaskut ... kannellaan
tavarat autoon ... ja päästään jälleen maantielle. Valtatie kulkee vielä parisenkymmentä kilometriä
luonnopuiston alueella ja taas nähdään laumoittain norsuja, seeproja, antilooppeja ja muutama
kirahvi. Puistoalue päättyy ja maisemat alkavat muuttua mäkisemmiksi ja mutkaisemmiksi ja kun
vielä on ajettu jonkin aikaa alkaa jyrkkä serpentiininnousu.
- On tämä aika tiukka nousu tällekin autolle, toteaa Jarkko. Kolmosvaihde ei oikein jaksa, täytyy
tarjota välillä kakkosta. Tuota moottorin lämpötilaa pitää seurailla nyt, ettei käy höperösti. ... Hitto,
taas on kaksi rekkaa peräkkäin matelemassa tuolla edempänä. Ne on sitten ilkeitä ohitettavia ,
kun ne työntää vielä tota pikimusta savuakin.
- Nythän ne taisivat pysähtyä, toteaa Matti.
- Ainakin lakkasivat savuttamasta. Juu, pysähtyivät jostakin syystä. Sehän auttaa meitä mukavasti.
- Kovasti näyttää höyryävän tuo etummainen, havaitsee Matti, kun ollaan autojen rinnalla.
- Ja nestettä valuu pitkin tietä, huomaa Jarkko. - On tainnut vesiletku pettää.
- Ei ollut ihan mahdoton paikka ohittaa.
- Ei onneks’ ollut. ... Ja täältä tulee taas letka alaspäin.
- Tuolla on taas risuja tiellä, huomaa Matti.
- Se tietää taas ”levinnyttä” rotiskoa mutkan takana. Näitä samanlaisia kai taas.
- Niin on, näkyy jo.
- Taas on aika hyvässä paikassa.
- Muista katsella sitä lämpömittariakin välillä, muistuttaa Rauni takaa.
- Juu, ei mitään hätää. Ei näytä kuumenevan. ... Nyt ei kai tarvitse mennä sille levähdyspaikallekaan huilimaan.
- Tuolla seuraavassa mutkassa se kenttä jo näkyykin, huomaa Matti.
- Aika monta rekkaahan siellä nyt näyttää olevan ja joku pienempikin auto, mutta me ajetaan ohi.
... Nyt ollaan noin puolivälissä tätä nousua. ... On tämä tosi rankka nousu.
Muutamat mutkat on taas edetty, kun tiellä on jälleen risuja.
- Nyt tuolla mutkan takana on kai se rekka, joka nähtiin tullessa ... josta oli vaihdelaatikko tiellä.
aprikoi Matti
- Näillä paikkeilla se oli, muistelee Jarkkokin. - No kohtahan se näkyy, kun tullaan tuohon mutkaan.
- Hitto, eihän täällä ole mitään, hämmästyy Jarkko.. - Tiehän on tyhjä. ... On ne saaneet sitten sen
laatikon paikalleen.
- On vaan kasa pölkkyjä ja puun rungon pätkiä tuossa tien vieressä.
- Ja varoitusmerkit on pojilta unohtunut korjata pois.
- Alkaa tuntua tää ilma jo vähän viileämmältä, kun noustaan korkeammalle.
- Niin tässähän noustaan ehkä tuhatkunta metriä korkeammalle.
- On tätä vielä muutama kilometri jäljellä. Sitten on taas tasaisempaa.
- Tästä on Iringaan kai vielä toistasataa kilometriä., vai mitä kartta kertoo.
- Ehkä 130.
- Niillä paikkeilla voitais’ ottaa dieseliä tankkiin ... tai enemminkin, kun tulee vaan tankkauspaikka..
- Mennäänkö Iringassa sinne ylös ravintolaan syömään pippuripihvit, vitsailee Jarkko.
- Pärjättäisköhän me tää loppumatka hedelmillä, ...banaaneja ... ja jotain juotavaakin. Päästäis’
nopeammin kotiin.
- No banaanikauppojahan on tienvarressa vähänväliä, tuumaa Jarkko. - Ostellaan banaaneja samalla, kun tankataan.
- Meillä on matkaa vielä jäljellä reilu 400 kilometriä, kertoo Matti. - Ja aikaa siihen kuluu ainakin viisi tuntia.
- Ja nyt alkaa molemmat kellon viisarit olla tuossa 12:n päällä. Eipä tässä ole varaa kovin pitkiä
taukoja pidellä, toteaa Jarkko.
Jyrkät nousut ja mutkat jäävät taakse ja matka jatkuu kumpuilevassa maastossa kaartelevan tien
näkymiä katsellen. Mitään uutta ja ihmeellistä ei tule näköpiiriin vaan näkymät alkavat tuntumaan
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jo tutuilta. Pienehkössä Ikokoton kylässä ennen Iringaa pysähdytään tankkaamaan ja vieressä
näyttää olevan myös kylän tori. Bensamittarin kupeessa oleva lappu kertoo bensiinin olevan loppu.
Kauppias on aivan ihmeissään, kun Jarkko haluaakin tankkiin dieseliä. Kauppias uskoo asian vasta,
kun näkee punaisen tankin korkin ja siinä tekstin diesel. Kun tankki on täytetty, haluaa kauppias
nähdä myös konepellin alle ... ja kun Jarkko alkaa esitellä ”kone-huonetta”, on sinne kurkkimassa
jo kymmenkunta päätä . Kurkistelijoiden swahilinkielisessä ihmettelyssä kuuluu toistuvasti ”diesel,
diesel”. Ihmettelijät lähtevät, kun Jarkko sulkee konepellin ja alkaa maksella ostostaan. Rauni ja
Leena ovat sillä aikaa ostelleet torilta banaaneja ja juotavaksi Pepsiä sekä kaksi pään kokoista
ananasta kotona syötäväksi.
Matka jatkuu sitten banaaneja popsien ja välillä vähän Pepsiä pullosta hörppien. Lyhyt ”keventelytauko” pidetään sopivan pusikon tuntumassa, kun on ajettu puolisen tuntia ja sitten ajellaan
keskeytyksettä taas eteenpäin. Lapset nukahtavat takapenkillä, Jarkko ja Matti juttelevat harvakseen edessä ja ottavat välillä myös osaa selkänojan yli Raunin ja Leenan keskusteluihin. Jarkko on
muuten tyytyväinen autonsa kulkuun, mutta etujousituksessa tuntuu olevan jotain outoa. Jousitus
lyö pohjaan melko pienissä töyssyissä.
- Mikä hitto on tuossa etujousituksessa, noituu Jarkko taas, kun tiessä oleva nyppylä hieman ”jysäyttää”. - Ihan kuin tässä olis’ liian veltot jouset.
- Aika herkästihän se tuntuu pohjaavan, toteaa Mattikin.
- Täytyy mennä heti huomenna Mbeyassa tutustumaan Pablan verstaaseen. Se on siinä mäessä
sen stadionin kohdalla, kun tullaan kaupunkiin. Pabla on kuulemma oikein ”Pösö-spesialisti”. Se
on ajanut muutamia vuosia sitten Itä-Afrikan Safarirallissa Peugeotin merkkijoukkueessa ja nehän
on kai voittanut safarirallin parikin kertaa, silloin kun se ralli kierteli täällä Tansaniankin puolella.
- Niin, näille maillehan tuli sitten jotain känää, muistelee Matti. - Ja Tansania jäi siitä pois. Nythän
se pyörii vain Keniassa.
- Puupposen Leila kehui, että Pabla on ihan huippumies Peugeot-asioissa.
- Jokos sä olet löytänyt ketään ”inkkaria”, joka vaihtais’ valuuttaa parempaan kurssiin.
- En ole vielä. ... Ne on vähän sellaisia arkoja asioita. Ei oikein kehtaa mennä noilta ”inkkareilta”
suoraan kyselemään, ja ei kai nämä meikäläisetkään niistä asioista kerro kenellekään. ... Jokos sulla on joku?
- Ei ole, mutta yks’ tuttu kyllä vihjasi, että Pabla ehkä olis’ sellainen rahamies.
- Pitää taas jarrutella vähän, ettei rysähdä. ... Tuossa on taas vähän asfaltti rikki.
- Jarkko! Mentäis’kö heti huomenna käymään siellä koululla, kysyy Rauni. - Se koulu kai alkaa jo
ensiviikolla. Leila ainakin arveli.
- Mennään. ... Käydään samalla tutustumassa Pablan korjaamoon. Tässä etujousituksessa on jotakin pielessä.
- Merviä vähän jännittää englantilainen koulu, mutta kieltähän se siellä ainakin oppii.
- ”Perseiltäkin” voisi kysyä kouluasioista, mutta niitä ei ole siinä pihalla juuri näkynyt. ... Mutta, jos
näkyy vaikka nyt illalla, niin kysellään. Nehän on koko perhe siellä koulussa, kun isä ja äiti ”Perse”
ovat opettajia ja Philip oppilaana.
Tarinointi jatkuu, maisemat muuttuvat ja aletaan lähestyä jo Mbeyaa.
- Hei! huudahtaa Matti. - Katsokaapa tuolla horisontissa edessä näkyviä vuoria. Siellä on Mbeya.
Nuo on ne korkeat vuoret siinä ympärillä. Tästä on matkaa ehkä vielä parikymmentä kilometriä.
- Tää matkahan on taittunut ihan huomaamatta ... ja aika nopeastikin. Kello on tulossa 5... kymmentä vaille.
- Keritään vielä vaikka maitojonoon, huomaa Rauni.
- Pitäis’köhän sielläkin käydä?
- Kyllä noille meidän muksuille maito maistuu, eikä jääkaappiin jäänyt yhtään.
- No sitten käydään. ... Hitto, taas on hidas rekka tossa edessä. Kurkisteleppa taas näkyykö vastaantulijoita.
- Ei tule, mene ohi vaan.
- Rauni, tää kurkkimien ja kartanluku on sitten sinun hommaa, kun ajellaan omalla porukalla.
- Jaa, kurkkia mä kyllä osaan, mutta kartanluvusta en tiedä.
- Tähän vasemmalla puolella ajamiseen näköjään tottuu nopeasti. Ei ollut enää mitään ongelmia
tuolla Darissakaan.
- Jalkamiehenä se oli oudompaa, toteaa Matti Siellä kauppareissulla kun käveltiin, ja mentiin suojatielle, niin sitä katsoi vanhan tavan mukaan vasemmalle tuleeks’ autoja ... ja se auto tulikin oikealta. ... Eihän siellä kyllä montaa suojatietä ollutkaan.
- Olihan siellä kuitenkin muutamat valoristeykset ja liikennepoliisejakin ohjaamassa liikennettä.
- Nyt ei tällä matkalla ole ollut yhtään poliisiratsiaa, toteaa Matti. - Olihan siellä jossakin poliisiauto, mutta eivät pysäytelleet.
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- Yöllähän täällä ei sitten pidä pysähtyä, vaikka poliisi olisi pysäyttämässä.
- Niinhän täällä on poliisi neuvonut. ... Rosvot ovat saaneet poliisien vaatteita ja ryöstelevät sillä
tavalla. ... Ja nehän voivat päästää ilmat pois matkustajistakin.
- Ja jos ajat jonkun jalankulkijan päälle, niin ei pidä pysähtyä onnettomuuspaikalle, vaan ajaa poliisilaitokselle ja tulla paikalle vasta aseistetun poliisin kanssa. ... Ovat ne melkoisia ohjeita.
- Hei taas kaikki, tiedottaa Matti. - Tuolla edessä näkyy jo Uyolen kylä ... siitä risteyksestä on enää
vajaa kas’ kilometriä perille.
- Tässä Uyolen risteyksessä on kyllä sellainen vilske, että pitää olla hiton varovainen. Noi ihmiset
juoksentelevat kuin kanat tien poikki. ... Ja juoksenteleehan siinä joskus kanojakin.
- Kana on swahiliksi ‘kuku’ ... ja kun kana jää auton alle, siitä tulee ‘msusi wa kuku’ eli kanamuhennos. Niinhän se Aleksi opetti siellä Västeråsissa
- No nyt näette tässä vasemmalla aidan takana Uyole Agricultural Centerin komeaa, yli kolme metriä korkeaa maissipeltoa, selostaa Matti matkustajille … - Ja ihan tuosta kohta, kun tuo aita päättyy, käännymme tältä valtatieltä vasemmalle, centerin alueelle johtavalle tielle. Asuinalue näkyy
tuolla pellon takana, mäellä vasemmalla.
- Arvoisat mukanaolijat! jatkaa Jarkko. Matkamme alkaa olla lopussa. Saavumme perille tuossa
tuokiossa. Kiitän teitä miellyttävästä matkaseurasta. Tällaisia matkoja saatamme tehdä toistekin. Ja
erittäin suuret kiitokset kartturille ja kurkkijalle, yhteistyömme on ollut kitkatonta.
- Kiitos, kiitos ... Asante sana! kiittelee Matti, ja jatkaa. - Yks’ asia vaan meni vähän pieleen. Se
meidän Mersu on vielä siellä laivassa rautalastin alla. Mutta ensiviikolla me tehdään Leenan kanssa
uus’ reissu.
- Hei Matti ja Leena, juttelee Jarkko. Nyt mä pudotan teidät kyydissä tossa teidän kohdalla ja me
mennään tietysti meille. Mutta sitten heti pitäis’ lähteä maitokauppaan, niin lähdetkös Mattikin
maidolle, mä voisin noukkia sinut sitten kyytiin.
- Ndio! vastaa Matti.
Kotiin päästyä kannetaan tavarat autosta sisälle. Rauni alkaa kaivella pakastimesta ruoanlaittotarpeita illallista varten, Jarkko ottaa maitokannun ja lähtee maidonhakuun ja lapset kiiruhtavat hakemaan Ninniä ”hoidosta” Leilan luota. Lasten tullessa Ninni mukanaan takaisin, tulee Leilakin
pian heidän perässään juttusille.
- Hodi-hodi! kuuluu Leilan ääni auki jääneen oven takaa pihalta.
- Karibu! ... Tule sisään vaan! huutelee Rauni keittiöstä.
- Tehän tulittekin pian takaisin, hämmästelee Leila.
- No tultiin, kun Karjalaiset ei vielä autoaan saaneetkaan. Heidän on mentävä kai ens’ viikonvaihteessa uudestaan. Jarkko meni vielä Matin kanssa hakemaan maitoa.
- Menikös matka muuten hyvin?
- Ihan hyvinhän se meni. Mennessä vaan meinattiin sulaa siinä autossa, kun oli vähän ahdasta. Se
lämpeni heti, kun mentiin ne jyrkät mutkat alas. Nyt tullessa oltiin yö Mikumissa. Sieltä me lähdettiin aamulla.
- On se aika raskasta ajaa koko matka samana päivänä. Mä olen aina nukkunut yön Mikumissa
mennen tullen. Se Mikumi Campkin on aika kiva paikka ... ja se ulkoilmaravintola. ... Kerran ne
kertoivat, että ravintola oli ollut melkein viikon suljettuna, kun leijonat tuli asumaan siihen katokseen.
- Nähtiin me yks’ leijona ihan läheltä, kun käytiin ajelulla siellä puistossa eilen. Meidän piti pysähtyä, kun iso urosleijona makasi poikittain keskellä tietä eikä meinannut siirtyä mihinkään. Sitten
kun Jarkko ajoi auton melkein siihen kiinni, niin se arvokkaasti käveli auton sivuitse ja kävi samalla
tavalla makuulle auton takapuolelle.
- Eikös teitä yhtään pelottanut? Mä en ole onnistunut näkemään leijonia siellä, vaikka olen käynyt
siellä monta kertaa. ... Näittekö sarvikuonoja?
- Ei nähty.
- En minäkään ole Mikumissa nähnyt. Kyllä niitä sielläkin kai on. ... Mutta Serengetissä ja Ngorongoron kraatterissa olen nähnyt niitä muutaman.
- Virtahepoja katseltiin siellä ”Hippo poolissa”. Siellä ne vaan makasivat vedessä, vähän korvia ja
sieraimia näkyi. Isoja otuksiahan ne ovat.
- Se on muuten vaarallinen otus, jos sattuu auton eteen. Se on iso, painaa toista tonnia... Yks’
Sambiassa työskennellyt suomalainenhan kuoli viime vuonna, kun törmäsi virtahepoon. Se oli uutta autoa hakemassa Darista ja menossa Lusakaan. Jossakin tuolla Sambian puolella tuli pusikosta
virtahepo eteen ... ja niin siinä kävi.
- Hei mun täytyy tässä tehdä perheelle ruokaa, mutta juttele vaan.... Mä tässä samalla kokkailen.
- No en mä häiritse enempää. Mä vaan läksin kysymään, miten matka meni ... ja katsomaan teidän
uutta autoa.
- Nythän se sieltä just ajaa pihaan.
-Täytyy sitä käydä vilkaisemassa sitten tuossa vielä. ... Hei vaan!
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Jarkon noustessa autosta ja ottaessa maitokannua, tupsahtaa siihen Leila.
Hei Jarkko! Onpas upea auto.
- No, hei! Mahtaako tämä nyt niin upea olla, mutta meille ainakin käytännöllinen. Tilaa on riittävästi ja mukava ja taloudellinen ajettava.
- Niin siinä on kolmet penkit peräkkäin, ihmettelee Leila.
- Nuo kaksi takimmaista riviä saa tarvittaessa kaadettua lattiatasoon ja sitten tää on pakettiauto.
Ja kääntyy nämä etuselkänojatkin melkein makuuasentoon.
- On kätevä. ... Mut’ mä en häiritse nyt kauempaa. Sulla on varmaan kiire viedä se maitokannu sisälle. Rauni siellä kokkailee ruokaa.... Hei vaan!
- No hei!
Jarkko lukitsee autonovet ja menee maitokannu kädessään keittiönpuolen ovesta ja antaa kannun
Raunille.
- Hei, kulta! Tässä on tää maito. ... Mä menen pesemään ton auton vielä ennen kuin on ihan pimeää. Valaiseehan toi katuvalokin vähän tohon pihalle. Täytyy vetäistä vielä ”uikkarit” jalkaan. Nuo
”Perseetkin” näkyivät olevan tuolla pihalla. Niitäkin pitäis’ jututtaa ... niistä kouluasioista.
- No pese nyt vaan se auto nopeasti.,. Kohta syödään.
Rauni näkee ikkunasta, että naapurit ovat tulleet Jarkon luo katsomaan uutta autoa. ... Hän jatkaa
ruoanlaittopuuhiaan, kattaa ruokailuvälineet pöytään, ... kutsuu lapset pihalta sisään ja komentaa
heidät ensin käsiä pesemään... ja sitten syömään. Samassa saapuu Jarkkokin.
- No tulihan se isäkin sieltä juuri sopivasti. Mitäs’ naapurit juttelivat.
- Odottakaas vähän, ... kun mä käyn vaihtamassa nää märät ”uikkari” pois ... ja tulen pöytään.
- Nyt lapset, tässä on taas ihan tavallista ruokaa, keitettyjä perunoita ja tällaista lihakastiketta.
Jälkiruoaksi kuoritaan ja leikellään sitten ananasta. Mervi ja Mika osaa ottaa itse, minä kuorin Marille perunat ja annan kastiketta.
- No, mitäs äiti on loihtinut, kysyy isä tullessaan pöytään.
- Äiti loihti keitettyjä perunoita ja jäisestä lihasta sain leikellyksi pieniä palasia, joista syntyi kastike. Sipulia siellä on lihapalojen lisäksi. Ja isä saa loihtia kohta jälkiruoaksi ananasviipaleita tuosta
kokonaisesta ananaksesta.
- Sehän sopii!
- No mitäs naapurit juttelivat? ... Vai syödäänkö ensin ja jutellaan sitten, kun sä kuorit tota ananasta ?
- Syödään ensin, ettei ruoka jäähdy. Se on niin pitkä juttu
Hetken kuluttua isän aloitellessa kuorimaan anasta, hän sitten kertoo.
- He olivat juuri huomanneet meidän uuden auton ja tulivat juttusille. Komean näköiseksihän he
sitä kehuivat ... Mutta sitten herra ”Perse” alkoi kertomaan minulle tosta niiden vanhasta haalistuneesta ”pösöstä”, että hän meinaa teettää siinä ison remontin niin, että siitä tulee kuin uusi. Hän
meinaa maalauttaa sen ja laitattaa uudet sisäverhoilut ja kaikki ”tekniikka” peruskorjataan. Se on
kymmenisen vuotta vanha kosla, eihän siitä uudenveroista saa millään ... ja näissä olosuhteissa.
He ovat asuneet täällä Mbeyassa jo seitsemän vuotta. Heillä ei ole mahdollisuutta saada tulli- ja
verovapaasti autoa tänne niinkuin me saadaan ja tullit ja verot ovat ”hirveän korkeat”, he kertoivat.
Millähän hiton sopimuksella ne täällä oikein ovat? ... Kysyivät minulta sitten, mitä mieltä olen tällaisesta täysremontista.... On siihen hiton vaikea sanoa mitään, kun en tiedä millaisia taitajia täältä
löytyy ... ja jotain siihen suuntaan yritin heille selittää. ... En nyt kehdannut niinkään kertoa, että ne
rahat menevät kuin Kankkulan kaivoon.
- No kyselitkös siitä koulusta.
- Kysyin. Se on englantilaistyyppinen koulu ulkomaalaisten lapsille ja sen johtaja on intialainen,
siitä nimestä en oikein saanut selvää. Noi engelsmannit puhuvat niin hiton sukkelasti ... ja ääntävätkin niin, ettei meinaa oikein pysyä mukana. Mutta siellä pitäisi käydä sen ”inkkarin” kanssa sopimassa lasten kouluun tulosta. Ens’viikon alussa alkaa uusi lukuvuosi. ... Rouva ”Perse” arveli,
kun kerroin lapsista, että Mervi pääsee kai toiselle luokalle, Mika ja Mari pääsisävät Kindergartenin
eli leikkikoulun puolelle. Ne ovat ihan vierekkäin, aita vaan välissä. ... Hei nyt tästä ananaksesta on
veistelty kuoret pois. Antakaapas lautasia, niin saatte tästä viipaleita.... Hitto, kun tota mehua roiskuu pöydällekin. On nää mehukkaita hedelmiä.
- Ja halpoja, jatkaa äiti. ... Ajatelkaa, 5 shillinkiä kappale! ... kaks’ ja puol’ markkaa. Tuossa meidän kasvimaassakin on kolme ananaskasvia, mutta ei niissä näy mitään kukan tai hedelmän alkuja.
- No huomenna käydään koululla juttelemassa. Maistellaanpa nyt näitä ananasviipaleita.
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- Sitten Mervi ... kohta, kun olette syöneet, anna Ninnille tuolta keittiön pöydältä pienet lihanpalaset ja vähän maitoa litkittäväksi. ... ja kohta voisitte lapset mennä suihkuun ja nukkumaan. Onhan
tässä ollut jo pitkä päivä meillä kaikilla.
- Aamulla pitää kai ensin käydä tuolla pajalla ja jos ei siellä ole mitään erityistä, niin lähdetään sitten käymään kaupungilla. Mä käyn ensin Pablan korjaamolla ja sitten mennään koululle.
- Eiks’ meillä ala olla shillingitkin jo aika vähissä. Pankissakin pitää käydä.
- Käydään sitten pankissakin.

12. Yllätyksellinen Pabla
Seuraavana aamuna, Jarkon käytyä korjaamolla käynnistämässä työt, päästään sitten kaupungille.
Jarkko pysäköi auton Pablan korjaamon edustalle. Rauni ja lapset jäävät autoon odottamaan, kun
Jarkko lähtee tutustumaan korjaamoon. Jarkko astuu ovesta sisään myymälähuoneeseen, jossa
näyttää olevan asiakkaita ostelemassa varaosia. Varaosatiskin takana häärii rotevahko harmaatukkainen intialaismies, joka arvatenkin on itse Pabla. Jarkko odottelee hieman sivummalla vuoroaan
... ja kun se tulee, hän esittelee itsensä ja työpaikkansa ... ja kertoo sitten uuden autonsa etujousituksessa olevan jotain outoa.
Sitten lähdetään yhdessä ulos katsomaan autoa. Pabla astelee ensiksi tervehtimään etupenkillä
istuvaa Raunia, joka nousee autosta ulos kättelemään, katselee sitten hetken autossa olevia lapsia,
avaa takaoven ja kättelee lapsetkin. Tämän jälkeen Pabla alkaa painella molemmin käsin auton
keulaa, kokeillen iskunvaimentimien kuntoa ja jousituksen toimintaa. Kysyy sitten, voisiko Jarkko
tuoda auton seuraavana aamuna korjaamolle, niin hän tutkisi asiaa. Jarkko miettii hetken ja lupaa
tulla heti aamulla. Pabla kysyy sitten, voisiko Jarkko tulla vielä hetkeksi sisälle, hänellä olisi vähän
kahdenkeskisää asiaa. ... Ja Jarkko lähtee.
Sisälle päästyä Pabla johdattaa Jarkon myymälästä lasiseinällä erotettuun pieneen toimistohuoneeseen, sulkee oven ja kehottaa Jarkkoa istumaan työpöydän vieressä olevaan nojatuoliin. Itse hän
istahtaa työpöytänsä taakse.
- Onko sinulla mahdollisuutta siirtää valuuttaa Suomesta Englantiin? kysyy Pabla veitikkamainen
hymy kasvoillaan.
- Kyllä se on mahdollista, vastaa Jarkko hetken mietittyään.
- Minun pitäisi auttaa Englannissa asuvaa poikaani, mutta maan lait estävät minua lähettämästä
täältä valuuttaa muualle. Poikani, Vipin Pabla, asuu Lontoossa. Hän on Englannin kansalainen. Jos
voit lähettää hänen pankkitililleen Suomesta dollareita, niin saat minulta maksun täällä shillinkeinä... ja kurssi on… 18 shillinkiä/dollari.
- Kyllä se on mahdollista. ... Minulla on tili suomalaisessa pankissa ja palkkani maksetaan sinne ja
Suomesta saan vapaasti siirtää valuuttaa muihin maihin ... mutta vain sen verran, minkä tarvitsemme shillinkejä täällä.
- Tottakai, ei enempää ... vain sen verran kuin haluat ... ja esimerkiksi 500 dollaria kerrallaan. Minä voin antaa shillingit etukäteen ja saan sitten pojaltani tiedon hänen tililleen tulleita rahoista..
- Kyllä se sopii.
- No sitten annan tällaisen pienen kortin, jossa on pojan nimi, puhelinnumero, osoite, pankki ja
tilinumero. ... Tästä ei sitten saa puhua kenellekään. Sen kai ymmärrät.
- Ymmärrän.
- Odota sitten pieni hetki. Minä käyn tuolla varaston puolella.
Pabla menee myymälään, jonne on tullut kaksi asiakasta... sanoo heille ohi mennessään jotakin ja
katoaa varaosahyllyjen taakse. Hetkisen kuluttua hän tulee pienehkö paketti kädessään takaisin
toimistohuoneeseen ja astelee Jarkon eteen veitikkamainen hymy kasvoillaan ... ja ojentaa sanomalehdestä käärityn paketin Jarkolle.
- Tässä on maksu ensimmäisestä 500 dollarin erästä. Kun haluat lähettää lisää, tule kertomaan. Ja
tuo heti aamulla autosi tänne. Nyt ei ole aikaa keskustella pitempään. Minun täytyy mennä, asiakkaat odottavat.
- Kiitos! saa hämmästynyt Jarkko sanotuksi ... ja nousee seisomaan.
- Kiitos ja näkemiin! vastaa Pabla ja ojentaa kätensä Jarkolle. - Aamulla nähdään! hän jatkaa käteltäessä.
Jarkko astelee myymälän ovesta ulos paketti lujasti kädessään pihalla seisovan autonsa luo. Rauni
ja lapset ovat odottelemassa auton ulkopuolella.
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- Lapsetkin halusivat just autosta ulos, kun kyllästyivät istumaan, kertoo Rauni. - Mikä sua noin
hymyilyttää? ... Ja mitä tossa paketissa on.
- Istutaanpas ensin autoon, kehottaa Jarkko.
- Hitto! ... Mitenkähän aloittaisin, kuiskaa Jarkko Raunille autoon istahdettuaan. Tätä ei saisi kuulla
lapsetkaan.
- No puhu hiljaa. Ei ne taida kuunnellakaan, sanoo Rauni vilkaistuaan takapenkille.
- Tehtiin Pablan kanssa vähän kauppoja.
- Mitä sä ostit?
- Rahaa, kuiskaa Jarkko. - Tässä paketissa sitä on ... luulisin ainakina.
- Paljonko sitä on?
- Katsotaan, kuiskaa Jarkko. ... ja alkaa avata sanomalehtikääröä sylissään. - Aikamoinen nippuhan tätä on.
- Hyvänen aika, hämmästelee Rauni nähdessään paketin sisällön.
- Tässä on 100 shillingin seteleitä 10 setelin nipuissa ja näitä nippuja on ... yhdeksän.
- Hyvänen aika!
sanoo Rauni uudelleen - Sehän on 9000 shillinkiä
- Niin on ... ja niin me sovittiinkin.
- Mitäs muuta te sovitte?
- Sovittiin, että minä lähetän Suomesta 500 dollaria Pablan pojan tilille Englantiin.
- Mitenkäs sinä sen hoidat?
- Postihan kulkee. Minä lähetän kirjeen Postipankkiin Helsinkiin ja pyydän lähettämään meidän tililtä 500 dollaria Pablan pojan, Vipin Pablan tilille Lontooseen. ... Siinä kai ei ole mitään laitonta. Se
poika on Englannin kansalainen ... ja kyllä kai me saadaan lähettää rahojamme minne halutaan.
... Ja jos joku ihminen täällä antaa meille tämän maan rahaa, niin ei kai sekään ole laissa kielletty.
... Mutta kuitenkaan näistä ei saa hiiskua kenellekään. Sen mä lupasin Pablalle.
- Toi kurssihan on hirveän hyvä.
- Onhan se ... 18. ... Pankissa saadaan dollarista jotain 7,6 ... 7,7 paikkeilla. Tämähän on melkein kaks’ja puolkertainen.
- Ja se antoi rahat jo etukäteen
- Niin. ... Kyllä se näköjään luottaa, että homma pelaa. ... Ja molemmathan tässä hyötyvät. Hän
siirtää näin rahojaan pois maasta ennnen kuin valtio vie kaiken… ja varmaankin menee sitten itse
rahojensa perässä. Nallehan tästä kertoi silloin bussimatkan aikana, että täällä valtio kahmii ”inkkareiden” yrityksiä itselleen. Sitähän Pablakin pelkää.
- No nyt ei meidän tarvi pankkiin mennäkään vähään aikaan.
- Ei tarvi, mutta nyt mennään käymään tuolla koululla, että mä pääsen taas työmaalle. Neuvohan
nyt, mistä sinne mennään.
- Mistäs me Leilan kanssa ajettiinkaan? Hei nyt tästä ensin vähän matkaa tonne eteenpäin ja sitten käännytään vasemmalle.
Koulu löytyy ja koulun rehtorikin, sympaattisesti hymyilevä harmaatukkainen intialaismies. Hänen
kanssaan keskustellaan hetkinen, mennään toimistoon, jossa kirjoitetaan lasten henkilötiedot ilmoittautumislomakkeisiin. Sitten tehdään pieni kierros koulun sekä viereisen leikkikoulun tiloissa
... ja lopuksi rehtori kertoo oppilaiden yhdenmukaisesta kouluasusta, valkeat paidat tai puserot ja
tytöillä siniset hameet ja pojilla siniset housut. ...Ruokailua ei koululla ole järjestetty, vaan lapset
ottavat eväät kotoa mukaansa. .... ”Ja koulu alkaa sitten maanantaina kello 9 , tervetuloa!” toteaa
rehtori lopuksi.
- Ihan siistit pienet kouluthan nämä ovat, toteaa Rauni, kun kävellään koulun pihanurmikolla kohti
portinpieleen jätettyä autoa.
- Nää on varmaan vahoja englantilaisten rakentamia taloja, arvelee Jarkko. - Tämähän oli aikoinaan Englannin siirtomaa. Tansanian valtiohan perustettiin 1960-luvun puolivälissä. Siitähän se
johtuu, toi vasenkätinen liikennekin ja siksi kai tämä koulukin on englantilaistyyppinen,
...englanninkielinen, ... kolme lukukautta, ... yhdenmukaiset kouluasut ... ja mitä muuta se mahtaa merkitä.
- Kiva, kun nämä on tässä vierekkäin. ... Ja Mika pääsee ensivuonna jo ekalle luokalle, kun ne aloittavat täällä jo 6-vuotiaina. .... Jos ollaan täällä.
- Eiköhän me olla. ... Mutta nyt kömpikääpäs autoon. ... Lähdetään.
- Ai nyt täytyisi sitten löytää jostakin sinistä kangasta ja ommella tytöille kouluhameet. Mikalla on
kyllä sinisiä housuja. ... Oliskos nyt aikaa käydä kaupoissa, havahtuu Rauni, kun on lähdetty liikkeelle.
- Eiköhän jätetä illaksi. Nyt olis’ mentävä pajalle neuvomaan poikia. Siellä on vähän kimuranttiset
hommat yhden traktorin kanssa. ... Mä heitän teidät nyt kotiin ... ja ehdin vielä työmaalle vähäks’
aikaa ennen lounastaukoa.
- Ai mutta kirje mummille ja ”Pikelle” pitää panna postiin.
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- No pyöräytetään tohon postitoimiston eteen. ... Annahan sitten minulle se kirje, niin ostelen
tuolla siihen merkit, pyytää Jarkko, kun pysähdytään postin eteen.
Jarkko käväisee postitoimistossa ja palaa hetkisen kuluttua takaisin.
- Sinne menivät terveiset, sanoi Markus-setä, vitsailee Jarkko palatessaan. - Laitoitkos terveisiä
minultakin?
- Kyllä laitoin meiltä kaikilta ja kerroin, että hyvin on pärjäilty ja luonto on mahtavaa... ja autokin
on saatu ja kaikenlaista mitä on tehty ja nähty ... ja sitten pyysin Pikeä lähettämään meille vähän
sellaista, mikä unohtui.
- Pyysitkö lähettämään musiikkikasetteja, kysyy Jarkko, kun lähdetään liikkeelle
- Kyllä pyysin niitäkin. Saa nyt nähdä, kuinka kauan kestää postin kulku sinne ja takaisin.
- Muutama viikko siinä varmaan menee.
- Joona jäi sinne tekemään hiivaleipätaikinaa, kun lähdettiin.
- Ai niin. Joonakin tuli töihin.
- Se tuli sillä vanhalla pyörällään pihaan siinä yhdeksän aikaan ja hämmästyi, kun me oltiinkin jo
kotona. On se laitellut parissa päivässä meidän kasvimaan ja kukkapenkit hienoon kuntoon. Ei
niitä eilen muistettu niin katsoakaan. On rikkaruohot kitketty ja kaikki penkit pöyhitty.
- Nyt pitäis’ löytää huomisaamuks’ kyyti Pablan verstaalta pois. Keneltähän sitä kyselis’. ... No
eiköhän siihen joku ratkaisu löydy.
- Ja pitäis’kö sun heti tänään tehdä se kirje pankkiin
- Täytyy se illalla naputella, että saa sen huomenna postiin.
Seuraavana aamuna käynnistettyään työt korjaamolla, lähtee Jarkko viemään autoaan Pablan ”verstaalle”. Edellisenä iltapäivänä on sovittu, että ”Uffe” tulee Pablalle hieman myöhemmin ja sitten yhdessä kierretään kaupungit pienet autotarvikekaupat akkujen löytämiseksi. Tullessaan korjaamon
pihaan hän tapaa Pablan siellä asiakkaansa autoa tutkimassa. Huomatessaan Jarkon hän keskeyttää työnsä hetkeksi ja kehottaa Jarkko lukitsemaan autonsa ovet ja antamaan avaimet hänelle ja
kysyy voiko Jarkko tulla iltapäivällä ... kello kolmen ... neljän aikaan käymään korjaamolla. ... Jarkko lukitsee ovet ja lupaa tulla iltapäivällä. Hetkeä myöhemmin Uffe tulee pienellä Renaultillaan
nappaamaan Jarkon mukaansa ostoskierrokselle. Akkuja ei löydy, mutta kaupat tulevat Jarkolle
tutuiksi. Uffe selittää, että nämä kaupat on hyvä kiertää aina, kun käy kaupungilla, koska akuista
on nyt pula. Niitä pitäisi ostaa ainakin 5 kappaletta heti, kun niitä tulee kauppaan. - Postipankkiin
illalla kirjoitettu kirje on Jarkolla mukana ja sen hän vie postiin.
Ajellessaan takaisin korjaamolle projektin peltojen halki kulkevaa tietä, tulevat Uffe ja Jarkko yllättäen onnettomuuspaikalle. Projektin traktori sementtisäkkilastissa olevine peräkärryineen on ajanut hetkeä aikaisemmin ojaan ja ”kuskina” ollut nuorehko mies selittää leukaansa pidellen, mitä
hetkeä aikaisemmin oli tapahtunut. Hän ja sementtisäkkejä täynnä olevassa peräkärryssä kuorman
päällä istuneet kaksi apumiestä olivat tulossa kaupungista, kun oikea eturengas räjähti. Tämän
seurauksena traktori syöksyi pellon ojaan ja törmäsi sen takana olevaan matalaan kalliokielekkeeseen. ”Kuski” oli rytäkässä lentänyt ohjauspyörän ja traktorin etuosan yli pellolle kalliokielekkeen
viereen ja peräkärryssä olleet apumiehetkin putosivat kyydistä, mutta selvisivät ilmeisesti säikähdyksellä. ”Kuskin” leuassa todetaan olevan vain muutama naarmu, mutta traktorille on käynyt melko huonosti. ... Jarkko ja Uffe tutkivat traktorin vaurioita.
- Tämähän on katkennut koko traktori vaihdelaatikon kohdalta. havaitsee Jarkko heti
- Ja koko etuosa on ihan tohjona, maski, jäähdytin ... ja koko etuakseli on taipunut. jatkaa Uffe
- Ja katsohan Uffe, minkä vuoksi rengas on räjähtänyt! ... Tämähän on niin loppuun kulunut, että
tuossa koko keskialueella on kangaskerrokset näkyvissä ja puhkikuluneet nekin ... ja rengas räjähti, kun se viimeinenkin kudoskerros petti ... tuossahan tuo poksahtanut kohta näkyy.
- Saatanan hölmöt! noituu Uffe ruotsiksi … Eikö niillä ole silmiä päässä ... eikä mitään tuolla korvien välissä, hän jatkaa. - Ajetaan vaan tuollaisilla renkailla, eikä vaihdeta.
- On se rengas osannut valita parhaan mahdollisen paikankin, toteaa Jarkko.
- Tämä on ainoa
kallionkieleke koko tällä tuhannen hehtaarin pellolla. Jos rengas olisi räjähtänyt kaksi metriä ennemmin tai myöhemmin, olisi traktori mennyt vain ojan yli nätisti pellolle ja todennäköisesti ilman
vaurioita.
Traktorin ”miehistö” otetaan kyytiin ja viedään omalle osastolleen ja Jarkko lähtee korjaamolta
toisen traktorin ja neljän mekaanikon kanssa hakemaan särkynyttä traktoria korjaamolle.
Tullessaan kotiin lounastauolle Bror Westermarkin kyydissä, riittää Jarkolla sitten kerrottavaa
Raunille aamupäivän tapahtumista. Katkenneen traktorin saamiseksi korjaamolle joudutaan puuhailemaan vielä lounastauon jälkeenkin, kertoo hän, ... ja Pablan korjaamolle iltapäivällä hän pääsee Westermarkin kanssa .
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Bror hakee sitten iltapäivällä Jarkon kyytiin ja kaverukset ajelevat ”kuplalla” kaupunkiin ... ja
Pablan korjaamolle. Miehet menevät yhdessä Pablan myymälään, jossa ei näy ketään. Kurkatessaan
korjaamon puolelle johtavasta ovesta, näkee Jarkko autonsa luona työpöydän ääressä puuhailevan
Pablan ja miehet kävelevät hänen luokseen. Pabla pyyhkii likaiset kätensä pyyhepaperiin ja tervehtii molempia ... on sitten hetken aikaa sanattomana veikeä hymy kasvoillaan. Pöydällä on osiin purettuna autosta irrotetut ja puhtaiksi pestyt jouset ja joustintuet, sekä paksu korjaamokäsikirja
avattuna.
- Katsokaahan näitä jousia, hän aloittaa. - Näissä on kaksi sinistä värimerkkiä kummassakin, hän
näyttää. ... - Ja tässä on korjaamokäsikirja ja taulukko auton jousista, hän näyttää kirjasta. - Ja
diesel-mallin autossa pitäisi olla jouset, joissa on kaksi punaista värimerkkiä. Jäykemmät jouset,
koska dieselmoottori on painavampi, hän selittää. - Nämä jouset ovat bensiinimallin jouset. Katsokaa tätä taulukkoa, hän kertoo veitikkamaisesti hymyillen.
- Mitäs nyt pitäisi tehdä? kysyy Jarkko. - Mistä saadaan oikeat jouset?
Pabla on hetken hiljaa katsoen edelleen hymyillen Jarkkoa ja Broria. ... Ottaa sitten pöydän alta
esiin kaksi samannäköistä jousta ja nostaa ne pöydälle.
- Ne ovat tässä.
Jarkko alkaa tutkia jousia ja huomaa niissä erilaiset värimerkit ... on kaksi punaista ja kaksi sinistä maalitäplää. Jarkko tutkii korjaamokäsikirjan taulukkoa hetken ja kysyy sitten hieman ihmeissään ...
- Mitkä jouset nämä ovat? ... Eihän tässä taulukossa ole tällaisia värimerkkejä lainkaan?
Pabla on vielä hetken hiljaa ja hymyilee vain
- Nämä erikoisjouset on tehty Itä-Afrikan Safarirallia varten, hän kertoo vihdoin. - Nyt kun laitetaan nämä tähän autoon, niin jousituksesta tulee juuri sellainen, kuin sen pitää olla. ... Ja samalla,
kun nämä jouset asennetaan, täytyy tätä iskunvaimentimen sisällä olevaa nylon-holkkia lyhentää
11 millimetriä. Hän näyttää purkamastaan vaimentimesta. - Ja laitetaan samalla hieman toisenlainen neste näihin vaimentimiin, että niistäkin tulee jäykemmät.
- Mutta mitä tämä remontti ... ja nuo jouset nyt sitten maksaa, kysyy Jarkko.
- Jouset maksavat sinulle ... 200 shillinkiä kappale ja nesteestä ... 100 shillinkiä ... työ ... ei mitään.... 500 shillinkiä yhteensä. ... Sopiiko ?
- Sopii! vastaa Jarkko iloisena.
- Tule huomenna puolenpäivän aikaan hakemaan, niin auto on valmis, kertoo hymyilevä Pabla.
- Kiitos! vastaa Jarkko. - Tavataan huomenna!
Jarkko ja Bror lähtevät liikkeestä ja ulos päästyään alkaa Bror keskustelun ...
- Salaperäinen mies tuo Pabla.
- On tosiaan, myöntää Jarkko. - Ja ilmeisesti pätevä automies.
- On hän sitäkin. Hänhän on kokenut rallikuski ja ajanut Peugeotin merkkijoukkueessa Safarirallia.
Siksihän hänellä nuo jousetkin olivat jemmassa. ... Ja taitava liikemies hän on myös. Nyt vaan kaikki nämä intialaissyntyiset liikemiehet ovat peloissaan, että valtio ottaa heidän yrityksensä. ... Valtio
on jo ottanut hallintaansa useita hyvin menestyneitä yrityksiä ... ja sitä tapahtuu jatkuvasti.
- Mutta eihän tämmöinen yritys voisi toimia ilman ammattitaitoa ... ilman Pablaa .
- Eihän siitä mitään tulisi ... mutta eihän valtion virkamiehet sellaista osaa ajatella.... He tekevät,
mitä käsketään tekemään, ... mutta ... istutaanpa autoon ja lähdetään. Käväistään ensin tuossa
Sousalla ...ja postiinkin pitää viedä muutama kirje.
- Täällä näyttää olevan aika paljon noita intialaisia kauppiaita, toteaa Jarkko, kun lähdetään liikkeelle.
- Niin on. Se on kai peräisän tuolta siirtomaavallan ajalta. Tämähän kuului Englannin imperiumiin
ja silloin tänne on tullut noita intialaisia kauppamiehiä, joista sitten on tullut muita rikkaampi kansanosa. Nyt nämä mustat vallanpitäjät haluavat saada kaikki hyvin menestyvät yritykset valtion
omistukseen ... ja vallan mustalle alkuperäisväestölle. On tässä Mbeyassakin jo muutama yritys
otettu valtiolle eikä kukaan tiedä, mikä on seuraava. Intialaiset rahamiehet yrittävät nyt kaikin keinoin siirtää varojaan turvaan ... ulkomaille. ... Ja jos he lähtevät maasta, he eivät saa viedä rahojaan
eikä muutakaan omaisuutta mukanaan.
- Miten he sitten varojaan siirtelevät?
- Joillakin, kuten nyt meilläkin, on mahdollisuus lähettää valuuttaa maasta toiseen, ja esimerkiksi
näiden intialaisten ulkomailla eläville sukulaisille tai tuttaville, ja täällä saadaan siitä korvaus shillinkeinä. Tuo pankin maksama kurssihan on surkean huono. Tällainen sosialistinen valtio voi mää162

rätä kurssin miten haluaa ... mutta intialaisethan saattavat maksaa dollarista tuplasti sen, mikä on
pankin kurssi. ... Saattaa tuo Pabla jutella asiasta sinullekin, kun tulet autoa hakemaan. Hän on
toisaalta tuollainen salaperäinen veitikka, mutta myös erittäin reilu liikemies. ... Mutta nyt käydäänpä tuossa Sousan kaupassa. Nämä veljekset ovat myös aika veijareita.
Kotiin tultuaan on Jarkolla taas Raunille paljon kerrottavaa niin päivän tapahtumista korjaamolla
kuin salaperäisestä Pablastakin.
- Kuinka ne voi tehtaassa laittaa autoon väärät jouset, ihmettelee Rauni.
- Autojen valmistus on tuolla tehtaiden kokoonpanolinjoilla melkoista säpinää… ja voihan siellä
sattua virheitä, selittää Jarkko. - Hieman erijäykkyiset jouset ovat aivan samannäköisiä. Ei sitä
eroa huomaa, muuten kuin värimerkinnöistä. Virheitäkin tulee silloin tällöin ja sen vuoksi autoille
annetaan takuu.
- Tästähän sinä sitten voit tehdä laskun.
- Voisinhan minä, mutta ... ei taida kannattaa. Hommahan pitäisi hoitaa merkkiliikkeessä, joita
täällä ei ole... ja vaikka olisikin, en saisi sieltä varmaankaan tällaisia jousia ja palveluja kuin nyt
Pablalta. Katsotaanpa nyt ensin, mikä on lopputulos ... mutta mä kyllä uskon tohon Pablaan, että
jousituksesta tulee hyvä. Huomennahan se nähdään.
- Eikös huomenna ole jo lauantai. Onk’s se korjaamo auki huomenna?
- Hitto, jokos se on lauantai? Kyllä se varmaan puoleen päivään asti on , koska se käski tulla silloin
hakemaan auton.
- Sun pitää taas kerjätä joltakin kyyti kaupunkiin.
- No nyt tää on varmaan viimeinen kerta. ... Mutta miten teidän päivä on sujunut?
- Lapsilla on riittänyt puuhaa tuossa pihalla. Tuo vesiletku on ollut ahkerassa käytössä.
Siinä on ollut muutama tumma tyttö ja poikakin noista naapuritaloista mukana ja Mika on opettanut niitä ajamaan tuolla pikkupyörällä. ... Joonan mä päästin pois vähän yli kaksi. Se on sitten
ahkera kaveri ja tekee, mitä vaan käsken ... ja kohtelias se on. Annoin Joonalle kotiin vietäväksi
muutaman pullan, joita hän aamupäivällä leipoi ja paistoi
... ja hän kiitteli moneen kertaan ”
Asante mama”. ... Ai päivällä huomasin, että Joona niin kuunteli ihmeissään lasten puheita, kun
ulkona oli kuuma ja ruoka oli kuumaa ... ja se kuuma tuli heiltä monta kertaa.
- No se kuulostaa heidän korvaansa samoin kuin swahilin ‘vitut’ meidän korvaan.
- Tyttöjen koulumekot on melkein valmiit. Huomenna pitää vielä vähän viimeistellä.
- Ja kun saadaan auto niin pitäis’ laittaa auton katolle ne taakkatelineet ja hakea rakennustarpeita
meidän sauna- ja autotallirakennelmaa varten. Sitä pitäis’ kehitellä, että päästäis’ saunomaan. Kiuas on melkein valmiina jo tuolla korjaamolla. Niin, aamupäivällä mä kirjoittelin pari arkkia terveisiä
äidille ja Pikelle. Leila lupasi laittaa sen postiin, kun oli menossa kaupunkiin. ... Mä pyysin Pikeä
ostelemaan vielä parit farkut Merville ja Mikalle ja lähettämään ne postipakettina tänne. Nähdään
sitten, miten toi posti ja tulli toimii. ... Tuolla paistinuunissa on sellainen liha-perunalaatikko muhimassa. Kohta voitais’ syödä ... ja tehtäiskö sen jälkeen lasten kanssa vaikka pieni kävelylenkki
... maitokauppaan. Sais’kohan sieltä tänään voitakin. Sekin alkaa taas olla loppu, kun leivottiin.
Toi kaupan margariini on niin pahanmakuista, ettei sitä viitsi laittaa pullataikinaan.
- Mikäpäs siinä. Syödään ja lähdetään meijerilenkille ... ja samalla pitäisi kysellä huomiseksi kyytiä
kaupunkiin. Eiköhän sekin asia selviä sen lenkin aikana.
Maitojonossa on taas paljon tuttuja. Jarkko juttelee Lindgrenin ”Repen” kanssa ja kertoo autonsa
jousitusongelman selviämisestä Pablan ”verstaalla”. Samalla ratkeaa myös seuraavan päivän kyyti
kaupunkiin. Repe aikoo lähteä vaimonsa ja tyttärensä kanssa kaupunkiin aamupäivällä he ottavat
Jarkon kyytiin. Karjalaiset ovat myös maidonhakureissulla ja kertovat lähtevänsä uudelleen autonhakumatkalle Dariin maanantaina, nyt tanskalaisen Jens Jörgensenin kanssa. Teräväisen Pentti taas
tietää, että hänenkin autonsa pitäisi olla noudettavissa seuraavan viikon loppupuolella. - Maitoa ja
voitakin saadaan ja lähdetään kävelemään kotiinpäin.
- Kuka on Jens Jörgensen, kyselee Rauni.
- Hän on nuori tanskalainen kaveri, ”volunteeri” eli vapaaehtoinen, Hän toimii jonkinlaisena laitosmiehenä korjaillen ja huoltaen erilaisia kojeita ja laitteita. Asuu Karjalaisten naapurina siinä talon toisessa päässä.
- Ai sellainen vaalea hoikka kaveri. Olen mä sen nähnyt pari kertaa.
Joo, niitä on kaksikin tanskalaista ”volunteeriä” täällä. Toinen on sellainen partaniekka, Börje Hansen, vähän vanhempi kuin Jens. Asuu tossa Sannin naapurissa. Ajelee moottoripyörällä. Ja sillä
Jenssillähän on valkoinen Volvo. Aika paljon he liikkuvat yhdessäkin sillä Volvolla.
- Mitä toi ”volunteeri ” merkitsee ... käytännössä. Millainen sopimus ja palkka niillä on?
- Niillä on täällä hyvin pienet palkat, ... tulleet tavallaan kuin oppimaan tänne, hankkimaan työkokemusta. Niillä on opinnotkin kai vielä kesken.
- Äiti, alkaako se meidän koulu jo maanantaina? kysyy Mervi.
- Alkaa, maanantaina kello 9.
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- Miten me sinne mennään ?
- Isä vie nyt ensimmäisenä aamuna ja tulee taas hakemaan. ... Ja sitten kai järjestellään ne kyydit
niin, että viedään vuorotellen eri autoilla. Joskus te menette jonkun muun kyydissä ja samalla tavalla teidät haetaan kotiin. Huomenna täytyy vielä sovittaa teidän koulumekkoja, jos niissä on vielä
jotain korjailtavaa.
- Milloin me lähdetään uudestaan sinne ... eläinpuistoon? kysyy Mika.
- No vastahan me sieltä tultiin, vastaa isä. - Ei kai me ihan pian uudestaan lähdetä. Ja me käydään siellä vaan, jos tulee jotakin asiaa käydä siellä Darissa. Mutta kyllä niitä reissuja tulee... ihan
työmatkoja ... varaosa- ja työkaluhankintoja ... ehkä piankin.
- Milloin meille tehdään sauna? jatkaa Mika.
- Kyllä minä aloitan sen rakentelun ihan lähipäivinä. ... Kunhan nyt saadaan auto ensin huomenna
tuolta Pablalta, että päästään hakemaan sillä rakennustarpeita.
- Mutta mistä me tehdään vihtoja, kun täällä ei kasva koivuja? hoksaa kysyä Mervi.
- Ne on tehtävä täällä eucalyptuspuun oksista. Niistä kuulemma tulee hyvä vihta ... ja hyvä eucalyptuksen tuoksukin saunaan.
- Hyi! Eihän se sitten tunnu yhtään saunalta.
Saunasuunnitelmista riittääkin keskusteltavaa koko loppumatkaksi ... ja vielä kotonakin.
Yön yli on nukuttu, heräilty kaikessa rauhassa lauantaiaamuun, nautittu aamupalat ja ihailtu hetki
siistittyä puutarhaa, pihamaan kukkaloistoa ja ympäröiviä upeita maisemia, kun ”Repe”
vaimonsa ja tyttärensä kanssa saapuu ”noukkimaan” Jarkon kyytiin ... hakemaan autoaan Pablalta.
Korjaamolle tultuaan löytää Jarkko Pablan taas myymälän varaosatiskin takaa kaupanteosta. Hetken odottelun jälkeen Jarkko ja Pabla astelevat korjaamon puolelle ... ja auton vierelle.
- Nyt on jousitus erinomainen, kehuu Pabla. - Kävin hieman testaamassa sitä tuolla huonoilla
teillä ja nyt ei jousitus lyö pohjaan pahoissakaan paikoissa.
- Hienoa! toteaa Jarkko.
- Minulla olisi sinun autoosi vielä yksi lisävaruste, joka olisi täällä tarpeen, kertoo Pabla ja nostaa
seinään nojannen suuren ”käppyräisen”, hieman naarmuttuneen metallilevyn nojaamaan työpöytää
vasten.
- Pohjapanssari, toteaa Jarkko.
- Kyllä! ... Tehdastekoinen ... duralumiinista tehty pohjapanssari juuri tätä Peugeot-mallia varten.
kertoo Pabla veikeä pilke kasvoillaan. - Sillä on voitettu Safari-ralli muutama vuosi sitten. ... Se yltää
puoleen väliin autoa ... vaihteiston takapään yli ... suojaa moottorin öljypohjan, vaihteiston ja kaikki arimmat laitteet.
- Mutta tämä on varmaankin kallis, arvelee Jarkko.
- Kyllä minun pitäisi saada siitä ... 400 dollaria.
- Minä en aio ajella kovin huonoja teitä, kertoo Jarkko hetken mietittyään. - Hyvähän tuo olisi,
mutta varmaankin pärjään täällä ilman pohjapanssariakin.
- No tämän saat kyllä myöhemminkin, jos haluat. En minä sitä kenellekään muulle myy.
- Paljonko tämä jousitusremontti nyt sitten maksaa?
- Eikö me sovittu hinnaksi 500 shillinkiä ?
Jarkko ottaa taskustaan rahapussin ... ja rahat ... ojentaen ne Pablalle
- Ne ovat sitten tässä. ... Kiitos !
- Kiitos ! kiittelee Pablakin hymyillen. - Ja jos et ole tulokseen tyytyväinen, tule takaisin.
Pabla avaa korjaamohallin ovet ... Jarkko istahtaa autoonsa ja ajaa ulos.
Puolisen tuntia myöhemmin Jarkko saapuu kotiin iloisena. Pihalla olleet Rauni ja lapset kiiruhtavat
heti auton luo.
- No, onko auto nyt parempi, kysäisee Rauni heti Jarkon noustessa autosta.
- On, ... nyt on todella hyvän tuntuinen. Kävin tuossa ajamassa pienen testilenkin vähän huonommalla tiellä ja tosihyvältä tuntuu. ... Ja tuntuu olevan koko etupää hieman korkeammallakin, kun
tuli jäykemmät jouset.
- Lähdettäis’kö nyt koko perhe vähän ajelulle, katselemaan kaupunkia?... Käydään torilla ja ... ajellaan vähän tässä ympäristössä.
- Mikäpä siinä. ... Ninni sisälle, ... ovet lukkoon ... ja autoon, niin lähdetään.
- Isä, pääseekö tuonne vuorille autolla, kysyy Mervi.
- Saattaa sinne joku tie johtaa. ... Ainakin tuosta Uyolen risteyksestä lähtevä tie Tukujuun nousee
kuulemma noille tuolla toisella puolelle oleville vuorille.
- No Mika ! Viehän Ninni sisälle ... ja laitetaan ovet lukkoon.
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- Hei, minäpä otan nyt kaitafilmikameran mukaan, havahtuu isä.
- Nyt on kiva filmata, kun on
oma autokin.
- Ja mä otan mukaan ne pari kasettia, että saadaan testata ton radion toimintaa, keksii äiti.
Pian on perhe autossa ja ajellaan kohti kaupunkia Abban kasettia kuunnellen.
- On tuo kasettisoitin pitkillä matkoilla ihan mukava, toteaa Mervi, kun on ajettu jonkin matkaa
valtatietä.
- Onhan se, mutta pitäisi olla vaan useampia kasetteja. Noita kahta kasettia on nyt kuunneltu kotona jo niin moneen kertaan, että niihin alkaa jo kyllästyä.
- Olisihan niitä ollut meillä enemmänkin, mutta ne jäivät sinne mökille, harmittelee Mervi.
- Kirjoitellaan ”Pikelle”, että lähettää meille uusia, lohduttelee äiti. - Mutta eihän me ole vielä
yritetty sillä meidän uudella radiolla kuunnella Suomen ohjelmiakaan ... eikä tiedetä yhtään, mitä
siellä on tapahtunut. Onkos tämä isältä ihan unohtunut?
- Ei se ihan unohtunut ole, selittelee isä. - Mutta on ollut vaan aina sen verran kaikenlaista
puuhaa, että se on jäänyt. Täytyy tänä iltana yrittää. ... Matti kyllä kertoi jo yrittäneensä ja sanoi
sen Porin lyhytaaltoaseman kuuluvuuden olevan heikkoa ja asemia siellä lyhyillä aalloilla on tiuhassa ja ihan päällekkäin. Vähän aikaa saattaa kuulua ja sitten häipyy. Tänne jollekin tulee ”Hesarikin” ja ne kiertävät täällä sitten. Tulevat noi viikon vanhoina tänne muutaman lehden nipuissa ...
pari kertaa viikossa.
- Varohan noita lehmiä!
- Varotaan, ... ja ihmisiä myös, Nekin loikkivat välillä miten sattuu. ... Näkyykös vastaan tulevan
nyt ketään, jos mentäis’ tuosta rotiskosta ohi.
- Yks’ auto tossa tulee, mutta sen jälkeen on tyhjää..
Hetkeä myöhemmin pysäköidään auto torin laitaan, noustaan autosta, isä ottaa kaitafilmikameran
ja lukitsee auton ovet.
- Menkääpäs äiti ja lapset tästä auton viereltä kohta ostelemaan tuosta kassia, neuvoo isä kamera
kädessään - Ja lähtekää sitten kävelemään tuonne torikauppiaiden suuntaan, niin minä otan teistä pätkän filmille. Älkääkä vilkuilko välillä tänne kameraan päin. Odottakaahan vielä hetkinen, kun
menen tuohon vähän keskemmälle toria.
Jarkko kuvaa kamerallaan kassiostoksien tekoa ja Raunin ja lasten kävellessä torin poikki kiertyy
kamerakin kuvaamaan torin laidalla olevia torikauppiaita, jotka Jarkko ”vetää” zoomilla lähikuvaan.
... Mutta mitä tapahtuukaan. Torikauppiaista joku huomaa heihin suunnatun kameran, tieto leviää
äkkiä ja kaikki kauppiaat kyyristyvät nopeasti myyntipöytiensä taakse piiloon... ja hetkessä alkaa
Jarkkoa kohti lentää ”ylikypsiä” tomaatteja ja appelsiineja. Huomatessaan tämän Jarkko lopettaa
kuvaamisen ja vie kameran autoon. Rauni ja lapsetkin säikähtävät ja palaavat auton vierellä seisovan isän luo.
- Tämähän oli uusi kokemus, naureskelee isä.
- Mutta tulipa mukava pätkä. ... Kyllä minä sain
filmille nuo kyyristyvät kauppiaat ja tuohon eteen läsähtäneet tomaatitkin. ... Mutta pienoinen yllätyshän tämä oli, että nämä tällä tavoin pelkäävät kameraa. Täytyykin sitten kuvata heitä vain salaa jostakin nurkan takaa.
- Ei mennä tänne nyt ostoksille, ehdottaa äiti hieman vakavana. - Mennään Uyolen torille.
- Eihän ne meitä syö. Kyllä ne mielellään kauppaa tekevät. rohkaisee isä.
- Mutta nehän seuraavat meitä tuolta nyt koko ajan.
- Annetaan heidän seurata ... ja nyt mennään tuosta vaan suoraan torin poikki ostoksille ilman kameraa, kehottaa isä.
- Ei, kun nyt mennään Uyolen torille, sanoo äiti ponnekkaasti.
- No sitten kömpikäähän autoon, minä availen ovet, myöntyy isä.
Ja niin istahdetaan uudelleen autoon.
- Ajetaanpa nyt tästä tuonne alas, haastelee isä lähdettäessä liikkeelle. - Tämä tie menee tuossa
noin kilometrin päässä myös sille valtatielle kaupungin toiselle laidalle. Uffen kanssa ajelimme tästä. Sitten, kun käännytään valtatietä takaisin Uyoleen päin, on siinä kohta oikealla puolella Mbeyan
rautatieasema. Se on aika komean näköinen rakennus, kai tämän ”kylän” komein. Käydään kohta
katsomassa sitä ihan läheltä..
- Hei katsokaas tuota kumaraista vanhaa miestä, havahtuu äiti. - Tuossa edessä oikealla ... kepin
kanssa. ... Eihän sillä ole yllään kuin pieni repaleinen kangaspala tuossa edessä ... ”pippelin” päällä.
- No eipä ole, huomaa isäkin ja hiljentää vauhtia. Taitaa olla tiukkaa elämä vanhuksilla. Siinä vaan
keppi kolmantena jalkana yrittää päästä jonnekin.
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Muutamia minuutteja myöhemmin pysäköidään valatien varressa olevan rautatieaseman parkkipaikalle, noustaan autosta ja astellaan asemarakennukseen.
- Tämähän on komean näköinen asema, ihastelee äiti.
- Onpas tosiaan ihan upea ja hyvin tehty rakennus, myöntää isäkin.
- Hiljaista vaan on tällä hetkellä. ... Junia kai kulkee aika harvoin, arvelee äiti.
- Ei kai tässä voi kovin tiuhaan junia kulkea. ... Tuossa seinällä on vähän tietoja. ”Tazara-rautatie”
tulee sanoista Tansania-Zambia-Railway ... rakennettu vuosina 1970 - 1975 Kiinalaisten avustuksella Dar Es Salaamista Sambiaan, Mposhiin lähelle Lusakaa, 1870 kilometriä pitkä. ... Tämähän on
ollut melkoinen projekti ... ja siistin näköistä työtä ... ja ihan marmoripintojakin.
- Isä, milloin me matkustettais’ junalla, kyselee Mika.
- Ei me varmaankaan täällä junalla matkustella. ... Sitten vasta Suomessa ... taas, kun mennään
sinne takaisin.
- Milloin me mennään takaisin Suomeen, jatkaa Mika kyselyä.
- Vastahan me tultiin sieltä tänne ja kai me täällä ollaan nyt kaksi tai kolme vuotta. ... Jokos sinulla
on Suomeen ikävä?
- No ei, mutta siellä oli kesällä kivaa, kun päästiin uimaan ... ja ...
- Kyllä me uimapaikkoja löydetään täälläkin, lupailee isä. - Mutta jatketaanpas ajelua ja lähdetään Uyolen torille.
Uyolen torilla ostellaan hedelmiä ja perunoita ... ja tavataan yllättäen myös Matti ja Leena sekä
Jens Jensen, jonka autolla he ovat tulleet ostoksille. Jens varoittelee Jarkkoa ja Raunia taskuvarkaista, joita näillä ahtailla markkinapaikoilla on väijymässä tilanteita. ” Tungoksessa he nappaavat
taskussa olevan rahapussin aivan huomaamatta” hän kertoo ... ja esittelee omaa eteen vyölle kiinnitettyä pientä nahkaista rahalaukkuaan. ”Tähän he eivät pääse huomaamatta” hän neuvoo. Matti
näyttää, että hän on jo noudattanut Jensin neuvoa ja hänellä on samanlainen vyöllään. ”Täytyy kai
minunkin tuollainen hankkia ” lupailee Jarkko.
- No jokos teillä on kyyti Dariin tiedossa, kysäisee Jarkko Matilta.
- Taidetaan lähteä keskiviikkona junalla.
- Eikö ole muita kyytejä löytynyt?
- Ei ainakaan vielä. Olen kyllä kysellyt jo kaikki mahdollisuudet.... No tuliko auton jousitus paremmaksi ?
- Nyt se on hiton hyvän tuntuinen. Kävin jo tuolla huonolla tielläkin testaamassa. Kyllä tuo Pabla
tuntuu olevan mestari näissä asioissa. Sillä olis’ ollut vielä tähän ”pösöön” sopiva duraalinen pohjapanssarikin tarjolla, mutta en ottanut,....tehdastekoinen, melkein koko pohjan peittävä, jolla on
voitettu Safariralli pari vuotta sitten, hän kertoi.
- Olisko ollut kallis?
- Neljäsataa taala.
- Eihän tuo nyt ihan posketon hinta ole. Öljypohjan kun kolauttaa kunnolla kiveen, niin kalliimpihan siitä tulee.
- Noille huonoille teille kun en aio lähteä, niin eiköhän pärjäillä.... Ajellaan näitä pikiteitä vain. Nyt
ajateltiin käydä katselemassa tuosta jonkin matkaa tuonne Tukujuun päin.
- No me jatketaan tuonne Jenssin perään. ... Nähdään!
- Rauni tekee tuolla näköjään jo perunakauppaa, täytyypä minunkin mennä sinne kaveriksi.
Pian ostokset on tehty ja lähdetään ajelemaan taustalla näkyvän vuoriston suuntaan kylän halki
johtavaa tietä. Aluksi tie on jokseenkin suoraa, mutta alkaa sitten loivasti kaarrellen nousta vuorten rinteille. Mutkat ja nousut jyrkkenevät vähitellen ja näin noustaan yhä korkeammalle ... alas
laaksoon avautuu upea näköala , jonka taustana ovat laakson toisella puolella kohoavat särmikkäät
vuoret.
- Onpa upeat näkymät, ihailee Mervi.
- On nämä maisemat todella mahtavat, toteaa äitikin. - Pysähdytäänkös tuohon mutkaan vähän,
tuolla oikealla puolellahan on ihan tuollainen pieni kenttä?
- Pysähdytään ... ja otetaan pieni filminpätkä samalla.
Jarkko pysäyttää auton tien laidan levikkeelle ... ja noustaan autosta ihailemaan ympärille avautuvia näkymiä.
- Tuolla alhaalla on ihan risa bussi, huomaa Mika isän kuvatessa kamerallaan maisemia.
- Niinpäs on, toteaa isäkin. - Hitto, se on mennyt joskus tästä kurvista suoraan tätä jyrkännettä
alas. ... Siinä on varmaan käynyt joillekin huonosti. Tuo korikin on ihan joka puolelta rutussa. ...
Otetaanpa pätkä filmiä siitäkin.
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- Ja jos se on ollut yhtä täysi, kuin tuo nyt alas menevä bussi, niin huonosti on käynyt monelle.
jatkaa äiti - Otahan nopeasti filmiä tuostakin!
- Onhan tuossa taas oikein tyypillinen bussilastillinen, naureskelee isä suunnaten kameran lähestyvään bussiin päin. - Katsokaas! ... Nuo pari kaveria roikkuvat käsivoimillaan oviaukossa ... ja
tuolla katollakin istuu muutama banaaniterttujen kanssa.... Otetaanpas nekin zoomilla lähikuvaan.
... Mutta varovasti siinä mennään. Hitto, kun tuossa nyt joku paikka pettäisi auton voimansiirrossa, ... niin kuinkahan kävisi.
- On tuolla bussissa sisällä varmaan melkoinen tunnelma, arvelee äiti. - Sehän on niin täynnä,
ettei lävitse näy.
- On tämä villiä meininkiä. ... Mutta jatketaanko ylöspäin?
- Jatketaan. ... Muksut autoon taas!
Mäkeä ja mutkia riittää vielä jonkin matkaa ylöspäin kunnes aletaan olla vuoren laella
- Täällä laellahan on pieni kyläkin, toteaa äiti.
- ”Njlapanda”... lukee tuossa ruosteisessa kyltissä, jatkaa isä. - Ja vielä noustaan näköjään hieman ylemmäksi tuon pienen laskun jälkeen.
- Tuleeko vielä toinen kylä tuolla seuraavalla mäellä?
- Siltä näyttää. ... ja tuolla näkyy kylttikin jo, ”Isyonje” ... onpas vaikeita nimiä.... ja tuolla on
valkoinen taulu, jossa on ”Poroto, Altitude 2640 metres” eli me ollaan nyt 2640 metriä merenpinnan yläpuolella. ... ja nuo huiput tuolla vasemmalla ovat vielä muutama sata metriä korkeammalla.
... Tuossa taidetaan kääntyä takaisinpäin. Ollaankin tultu Uyolesta jo yli 20 kilometriä.
- Pysähdytäänkö kuitenkin hetkeksi, ehdottaa äiti.
- Ota vähän filmille näitä maisemia täällä
laella ennekuin alkaa hämärtää ... ja minäkin voin kuvata tuossa alaspäin mennessä vähän.
- Täällähän on aika vilpoista, toteaa isä noustuaan autosta.
- Ja tuuleekin, jatkaa äiti. - Ei olla tässä pitkään, ettei tule kylmä.
- Onkos tuo tuolla kaukana Mbeya, kysyy Mervi.
- Siellä se on, varmistaa isä.
- Ja tuolla oikealla näkyy Uyolen kylä ja vieressä erottuu meidän
asuinaluekin ja projektin pellot.
Filmikamera surisee Jarkon käsissä hetkisen, kun ihaillaan upeita maisemia. ... Sitten taas istahdetaan autoon ja lähdetään takaisin päin.
- Nyt näyttäisi olevan pelkkää alamäkeä aina tuonne Uyolen risteyksen tienoille asti, toteaa isä ,
kun on ajettu vähän matkaa. - Nyt täytyy jarrutella vain moottorilla. Laitetaanpas tuo trippimittari nollille niin nähdään, kuinka pitkälti rullataan. ... Tässä alussa on vähän loivempaa ... tämä
menee kolmosvaihteella ... tuolla kohta, kun jyrkkenee, pitää varmaan heittää kakkoselle. ... Kakkosella me noustiin ylöspäinkin, selostelee isä.
- Mitenkäs kävisi nyt, jos jarrut pettäisi, kysäisee äiti hieman pelokkaana, pidellen kaitafilmikameraa käsissään.
- Jarruillahan tässä ei nyt jarrutella, vaan moottorilla. ... Ja jos nyt pettäisi jotain tuolla vaihteistossa tai muualla voimansiirrossa, niin jarruilla kyllä pysäytettäisi ... eikä siinä olisi mitään ongelmia.
... Mutta, ... jos nyt jarruteltaisi jatkuvasti, niin jarrut kuumenisi niin, että ne lakkaisivat pitämästä
... ja jos ei sitten pystyisäkään jostakin syystä saamaan vaihdetta päälle tai vaikkapa kytkin hajoaisä ... niin kävisi niinkuin sille bussille, jonka raato nähtiin tuolla rotkossa. Vauhti kasvaisi tämmöisessä laskussa sellaiseksi, ettei sitä tuollaisessa jyrkässä mutkassa hallitsisä paraskaan kuski.
... Mutta katselkaa vaan nyt noita upeita maisemia. ... Ja ota äiti filminpätkiä ... hei tuosta bussistakin, mikä tuolla tulee vastaan. ... Nyt on niin jyrkkää, että heitetäänpä kakkonen sisään ja hieman tarvitaan jarrujakin lisäksi ... tuossa mutkassa vain.
- Tuolla alhaalla se hajonnut bussi näkyy, havaitsee Mika.
- Tästä mutkastahan se on ilmeisesti sinne syöksynyt, arvelee isä.
- Nyt ollaan suunnilleen tämän laskun puolivälissä, arvioi isä hetken päästä. - Ja trippimittari
näyttää kohta viittä kilometriä.
- Korviin koskee vähän, valittelee Mervi.
- Niin se varmaan tuntuu teillä kaikilla, minullakin. Se johtuu siitä, että laskeudumme nopeasti
alaspäin ja ilmanpaine nousee, selittää isä.
- Lentokoneessahan se tuntui myös, kun oltiin laskeutumassa.
- Kyllä se tuntuu, myöntää äitikin. - Ja jotenkin päässä humisee.
- Nyt tämä loppu näyttää taas hieman loivemmalta ja mutkatkin loivenevat. ... Kohta se korvakipukin helpottaa, lohduttelee isä.
Loppumatka alamäestä lasketellaan sitten hieman railakkaampaa vauhtia, kun jyrkkiä mutkia ei
enää ole ... ja kun vauhti viimein loppuu Uyolen risteyksen näkyessä jo suoran päässä, kertoo trippimittari rullausmatkaksi 16,1 kilometriä.
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- Olipas hiton pitkä lasku, yli 16 kilometriä, hämmästelee isä - Joskus kauan sitten ... nuorena
poikasena Norjassa, ... isukin Zephyrillä mittasin rullanneeni 12 kilometriä, kun laskeuduttiin Norjan vuoriston laelta Mo i Ranaan. ... Nyt ajellaan kotiin. … Kohtahan tulee jo pimeä taas.
- Tuntuuko auto nyt olevan kunnossa, kysäisee äiti.
- Kyllähän tämä nyt ihan autolta tuntuu. ... Eikös teistäkin?
- Minusta tämä on tuntunut hyvältä alusta asti.
- Mutta tuo Pabla teki kyllä ihmeitä, kehuu isä, ja jatkaa kuiskaten vieressä istuvalle Raunille Tätähän pitäisi nyt iltasella ihan juhlia. ... Pannaan takkaan tulet ja otetaan pienet ”yömyssyt”...
sitten, kun nuo tenavat nukahtavat ... ja ...
- Juhlitaan ... kunhan tehdään ensin iltasapuskat ja saadaan lapset petiin.
Kotiin tultua Rauni alkaa kokkailemaan keittiössä perheelle iltapalaa. Lapset jäävät vielä hämärtyvälle pihalle leikkimään Ninnin kanssa ja Jarkko puuhailee talon päädyssä auton ympärillä mittaillen ja suunnitellen autotalli - ja saunarakennelman kokoa. - Talon nurkalta kuuluu Leilan äänellä
”Hodi-hodi,… hodi-hodi” ja samassa Leila huomaakin auton luona puuhailevan Jarkon.
- Ai, sinä oletkin tässä. Sinua mä nyt tulinkin etsimään, sanoo Leila.
- No, onko autossa jotain vialla?
- On. Siellä moottorissa joku viheltää ... tai vinkuu hirveästi, kun lähtee liikkeelle.
- Mä kävin päivällä jo tuolla Pablan korjaamolla, mutta se oli jo pannut sen kiinni. Voisitkos sinä
katsoa, mikä siellä vinkuu ... vaikka huomenna. Nythän on jo aika pimeää.
- Se on varmaankin vain laturin hihna. Sitä pitää joskus vähän kiristellä. Kyllä mä teen sen heti
aamulla, kun päivä valkenee.
- Kiva. Ei sillä mitään kiirettä ole. Sitten, kun joudat. ... No, onkos tää sun ajokki nyt kunnossa. ...
Olikos siinä jousituksessa jotakin.
- Olihan siinä. Tehtaalla olivat laittaneet väärät jouset. ... mutta Pablalta löytyi aivan erikoisjouset
... ja nyt tuntuu hiton hyvältä. ... Käytiin juuri vähän koeajelulla tuolla Uyolessa ja sitten käytiin
ihailemassa maisemia tuolla Poroton vuorilla.
- Eikös olekin komeat maisemat ... ja se tie on. ... Minua ihan hirvittää tulla sieltä alaspäin. Pelottaa, jos autossa joku pettäis’ ja lähtisä menemään niin kovaa, että ei pystyisä enää hallitsemaan.
- Onhan siellä joku bussi näköjään mennyt aika pahan näköiseksi.
- Juu. Se tapahtui ... onkohan siitä nyt vähän toista vuotta. Se bussi oli Tukujusta. Sen kuljettaja
oli kieltäytynyt lähtemästä sillä Mbeyaan, kun siinä ei jarrut toimineet. Bussin omistaja lähti sitten
itse ajamaan ... ja oli sanonut, että vaihteilla jarruttamalla kyllä pärjää ja korjataan jarrut Mbeyassa. Auto oli täydessä lastissa tulossa sitten tätä viimeistä mäkeä alas ja kuljettaja yritti ilmeisesti
saada jotakin vaihdetta päälle, kun vaihdekeppi katkesi ja irronnut keppi jäi hänen käteen. Auto
syöksyi sitten tieltä ja vieri sen rinteen alas ... ja siinä kuoli 13 ihmistä ... ja kymmeniä pahasti
loukkaantuneita ... Se bussin omistaja oli yksi niistä kuolleista.
- Jaa, jotain sellaista me kyllä arveltiin siinä tapahtuneen.
- No, mä en häiritse enempää. Tule sitten huomenna, kun joudat

13. Koulukyytejä ja saunan rakentelua

Viikonvaihteen aikana Jarkko laskeskelee, minkä verran lautaa ja muita tarvikkeita sauna- ja autokatosrakennelmaan tarvitaan ja laittelee auton katolle muuttotavaroiden mukana tulleen taakkatelineen, jonka päällä voi kuljettaa puutavaraa pienehköissä erissä. Heti maanantaina, vietyään ensin
lapset aloittelemaan koulua, ajelee Jarkko kaupungin laidalla olevaan puutavaraliikkeeseen, josta
tuo ensimmäisen lastin ”karvaista lautaa” saunanrakennustarpeiksi.
Iltapäivällä on lapset haettava koulusta kotiin ja äidin kokkaillessa iltapalaa jutellaan lasten kanssa
ensimmäisen koulupäivän kokemuksista. Illan hämärtyessä pidetään Lindgrenillä koululasten vanhempien kokous, jossa sovitaan koulukyytivuoroista. Jarkolle tulee ajettavaksi koulukyydit kaksi
kertaa viikossa, tiistaisin ja torstaisin, mutta aluksi hän lupaa hoitaa muutaman ylimääräisenkin
kyydin, kunnes Bergströmit ja Ivarssonit saavat autonsa. Kokouksesta kotiin palattuaan kertovat
Rauni ja Jarkko koulukyydeistä kotona puuhailleille lapsille.
- Nyt lapset! Huomennakin pääsette isän kyydissä kouluun, kertoo äiti - Isä ajaa tiistaisin ja
torstaisin, maanantaisin ajaa Bergströmin ”Lasse” ja Lindgrenin ”Repe”, keskiviikkoisin Danielsson
ja Isaksson ja perjantaisin Pedersen ja Ivarsson. ... Ja puoli yhdeksältä pitää olla aina valmiina
tuossa ulkona odottamassa autoa ja sama auto hakee teidät koulusta kello kaksi.
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- Ja meidän autoon te sovitte kaikki, jatkaa isä. - Mutta muina päivinä tarvitaan kaksi autoa. ...
Ja nyt tällä viikolla minä ajan perjantainakin ja varmaan vielä ensi maanantaina, koska Bergströmit
ja Ivarssonit eivät ole vielä saneet autojaan.
- Saadaanko me siellä koulussa ruokaa, kysyy Mervi.
- Ai niin, havahtuu äiti. - Ruokailuahan siellä ei ole, vaan teille täytyy laittaa eväät mukaan ...
voileivät, hedelmiä ja jotain juotavaa pulloon.... Hyvä, kun kysyit.
- Mitenhän tuo äiti saa ajan kulumaan täällä kotona, kun lapset ovat koulussa ja Joona tekee kaikki työt, vitsailee isä naureskellen.
- Voi,voi! Onhan täällä tekemistä minullekin, vastaa äiti nauraen. - Joonaa täytyy neuvoa ja laittelenhan minä sinulle ruokaa, kun tulet päivällä syömään. ... Ja sitten on ihan kiva käydä välillä
tuolla naapureiden luona juttelemassa ... noiden muiden naisten kanssa ... ja voihan nekin käydä
välillä täällä meillä.
- Ja voithan sinäkin ajaa joskus nuo koulukyydit ja käydä samalla kaupoissa. Kyllä mä pärjään tuolla pajalla ilman autoakin. Pääsenhän minä tämän matkan pyörälläkin.
- Kyllä ajaminen täällä vähän hirvittää. Suomessakin jäi ajaminen aika vähiin, kun sä ostit sen ison
rotiskon ... ja täällä on vasemmanpuoleinen liikenne ja tuo villi ajotyyli ... jotenkin se pelottaa.
- No meidän täytyy ensin yhdessä vähän harjoitella. Kyllä siellä pärjää, mutta varovainen pitää
aina olla. Ajeleehan nuo muutkin naiset, Leila ,... Leinosen Sanni, Luukkosen Meeri ja se Kristina
... ja ...
- Pitää kai minunkin uskaltaa, ... mutta ajellaan ensin vähän yhdessä, että mä totun tohon autoon.
... Mutta nyt lapset! Katsokaapas mitä kello jo on! ... Se olisi taas iltapesun ja nukkumaanmenon
aika.
Aamulla Jarkko käväisee työpaikalla heti töiden alkaessa kello 8 jakelemassa mekaanikoille töitä,
lähtee sitten koulukyytikierrokselle keräillen auton täyteen asuntoalueen lapsia ja koulun portille
saavutaan sopivasti ennen 9:ää. ... Sen jälkeen koukkaus puutavarakauppaan ja taas nippu ”karvaista lautaa” auton katolle, ... kuorman purkaminen kotiin ja takaisin töiden pariin työpajalle.
Illalla työstä kotiin palattuaan Jarkko alkaa mittailla ja sahailla lautoja sopivan pituisiksi ja kehitellä
talon nurkalle laudoista kevyttä rakennelmaa Raunin ja lasten käydessä välillä seurailemassa puuhia. Käväistyään välillä haukkaamassa iltapalaa Jarkko naputtelee ja sahailee lampun valossa jonkin
aikaa vielä pimeän tultuakin. Vähitellen alkavat saunarakennelman seinät ja kattorakenteet hahmottua ja Jarkko kutsuu Raunin katsomaan.
- Nyt tässä on saunaosan ”raamit” pystyssä ja vähän jo kattorakenteitakin, esittelee Jarkko työnsä
tulosta. - Nyt tosta karvaisesta laudasta tähän vaan seiniin yksinkertainen laudoitus... ja siihen
päälle vedetään tuota aaltopahvia, mitä tuli muuttotavaroiden mukana ja ulkopuoli verhoillaan
bambulla. Tuolla Uyolen torillahan myivät sellaisia käsivarren paksuisia bambusalkoja. Ne halkaistaan ja saadaan siisti ulkopinta näihin seiniin. ... Lattiahan on jo valmis. Nuo betonilaatat tossa
ovat ihan oikeassa kohdassa. Tähän talon seinää vasten mä teen lauteet noista muuttolaatikoiden
levyistä. ... Niin tämä tässä on vain nyt löylyhuone. Tähän viereen tulee vielä jatkoksi sellainen yhdistetty puku- ja pesuhuone, jossa voidaan peseytyä ja ottaa suihkut... sopivanlämpöistä vettä ämpäriin ja ... kaadetaan niskaan. Tämän osan seinistä tulee ihan vaan bambusta tehdyt näkösuojat
... ja tuolta ylhäältä jätetään seinät reilusti auki, että sieltä tulee valoa. Tässä eteisessä säilytetään
sitten polkupyörätkin yön yli, ettei tarvi nostella niitä iltaisin sisälle. Tohon ulko-oveen pannaan
riippulukko. ... Löylyhuoneessahan pitää olla tiivis katto ja sinne tarvitaan kyllä sähkövalokin. Sen
mä vedän tuolta olohuoneen pistorasiasta.
- Pitääkös tommoinen pahviseinä tarpeeksi lämpöä?
- Häipyyhän siitä tietysti osa melko pian, mutta kun ulkonakin on lämmin, niin eiköhän tässä ihan
kunnon löylyt saada. ... Ja tuolta sitten katto jatkuu tonne talon päätyyn autokatoksena. Ihan harva lautakehikko. Lumikuormaahan täällä ei katolle tule. Sen seinä tehdään myös bambusta, Se on
kivan näköistä ... ja katoksi kiinalaista kattopeltiä. Sitä saa tuolta kaupungilta.
- Mitäs se kattopelti maksaa?
- Sehän ei ole kallista ... varsinkaan nyt tolla Pablan kurssilla. Ne pellit pitää kuskata kai traktorin peräkärryllä ... seuraavalla kerralla, kun sieltä haetaan jotakin tonne pajalle. ... Mehän rakennetaan sinnekin sellaista pitkää konekatosta ... traktoreille ja työkoneille.
- On täällä ulkona näin pimeällä melkoinen sirkutus. Noita heinäsirkkoja täytyy olla noissa pusikoissa hirveästi, kun ne saa aikaan tällaisen konsertin.
- Täytyy niitä olla! ... Ja niitä on monta sorttia, kun on niin monenlaista ääntäkin.
- Mutta nyt lopeta naputtelu! Lapset kävivät jo nukkumaan. Eiköhän mekin kohta mennä ammeeseen ja ... sänkyyn.
- Lopetan ihan just. Mä kerään vaan nämä kilut ja kalut tästä sisälle lukkojen taakse. ... Jokos me
voidaan tänään ... sou...
- Voidaan. ... Mä lähden laittamaan jo veden lorisemaan.
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Viikko on vierähtänyt loppupuolelle ja Jarkko on puuhaillut iltapuhteet saunarakennelman kimpussa. Peltikatto on valmis ja seinät odottelevat vain bambuverhousta ulkopintaan. Kiuaskin on syntynyt työpajalla, samalla, kun mekaanikot ovat saaneet hitsausopetusta. Nalle on kertonut Jarkolle,
että paikalliset kivet ovat rikkipitoisia ja saattavat räjähdellä kiukaassa kuumentuessaan. Kiuaskivet hän neuvoi poimimaan jonkin joen tai puron mustista pohjakivistä. Perjantai-iltana Jarkko on
saanut kiukaan ja savupiipun paikalleen ... ja illan jo pimetessä viimeistelee muuttolaatikon levyistä tekemiään lauteita, kun Rauni tulee katsomaan.
- Etkös malttais’ jo lopettaa, sanoo Rauni.
Jatka huomenna, kun on taas vapaapäivä!
- No nyt voin kyllä tältä illalta lopettaakin. ... Ei puutu enää kuin kiuaskivet ja tuo bambuverhoilu
tohon ulkopintaan. Huomenna pitäisi hakea pari kattotelineellistä bambuja tosta Uyolen torilta, ....
Mutta mistä hitosta me saadaan niitä kiviä. Nalle neuvoi, että joen pohjasta mustia kiviä, ... mutta
mistä me löydetään sellainen joki. Näkyisköhän siitä kartasta, mikä ostettiin Darissa?
- Sun pitää kysyä Nallelta, missä on lähin joki.
- Jokos lapset kävivät nukkumaan.
- Ovat juuri menossa. Ammeessa ne jo kävivät. On niillä aina siellä niin hauskaa, etteivät malttaisi
lopettaa ollenkaan.
- Eikös meilläkin ole siellä hauskaa?
- On. ... vaikka vähän toisenlaista, myöntelee Rauni nauraen.
- Mä lopettelen just. Korjailen vaan vähän noita romppeita taas täältä pois ja laitan noi polkupyörät tänne lukon taakse. ... Tehtäiskö kohta sellaiset vahvahkot suomalaiset kahvit ja ... otettais’
pienet harjakaisdrinkit ... ja mentäis’ sitten mekin ammeeseen.
- Mulla oli oikeastaan ihan samanlainen suunnitelma. Tuolla on jo keitin valmiiksi ladattuna ja
drinkkilasitkin ovat jo pöydässä. Oli se hyvä, että otettiin kunnon kahvia mukaan, ... vaikka ei se
hassumpaa ole tuo murukahvikaan.
- Mutta ei tuon Pauligin Huomion voittanutta kahvia ole olemassa. Se on minusta parempaa, kuin
se ... Presidentti, vaikka sen pitäis’ olla se paras ja kallein sorrti.
Aamulla aamupalan jälkeen lähtee koko perhe bambuostoksille Uyolen kylän torille. Jarkko ajaa
auton lähelle bambukauppiasta. Rauni lähtee lasten kanssa tekemään muita ostoksia. Jarkko valikoi suurehkosta bambukasasta suoria ja keskenään samanpaksuisia salkoja ja alkaa nostella niitä
auton kattotelineelle. Ryhmä poikia intoutuu auttamaan ja heitä tupsahtaa hetkessä vielä lisää, niin
että auton vierellä on jo tungosta. Jarkko saa kaikki valitsemansa bambut katolle ja sitoo ne tiukasti kiinni myyjän seuratessa vieressä. Jarkon alkaessa kaivaa farkkushortsiensa taskusta lompakkoaan, hän yhtäkkiä havaitseekin sen kadonneeksi. Rauni ja lapset saapuvat paikalle juuri, kun
Jarkko selittää jonkun sanan englantiakin ymmärtävälle myyjälle, että rahapussi on varastettu. Osa
auttaneesta poikajoukosta on vielä paikalla, mutta heitä tilanne vain näyttää naurattavan. Raunin
pussissakaan ei ole rahaa niin paljon, että bambut saataisi maksetuksi. Hetken neuvottelun jälkeen
otetaan kauppias kyytiin ja lähdetään viemään bambukuorma kotiin. Jarkko maksaa kuorman
kauppiaalle, purkaa bambut pihalle ja lähtee viemään kauppiasta takaisin torille ostaakseen vielä
toisen samanlaisen kuorman bambuja. Rauni ja lapset jäävät kotiin.
Noin tunnin kuluttua Jarkko saapuu uuden bambulastin kanssa pihalle, jossa Rauni ja lapset ovat
odotelleet.
Hitto, noituu Jarkko. - Ne saakelin auttajat onnistuivat viemään multa sen lompakon, vaikka se
oli tässä farkkujen tiukassa etutaskussa. Siinä oli kyllä hetken sellaista hitonmoista tungosta, kun
nosteltiin porukalla noita bambuja katolle. Ne tuntuivat tuuppivan toisiaan ihan tahallaan ja se oli
heidän taktiikkansa. Joku niistä velmuista onnistui nappaamaan sen siinä tungoksessa.
- Minkä verran siinä oli rahaa, kysyy Rauni.
- Eihän sitä nyt niin hirveästi ollut ... noin 400 shillinkiä. Sillä arvelin selviytyä ainakin siitä ekasta
lastista. Kolmesataahan nää maksoivat nyt vain yhteensä.
- No bambuille tuli tuplahinta. ... Eihän tuo ole kuin parisataa markkaa ja tuon ”meidän kurssin”
mukaan vajaan puolet siitä.
- Näille ihmisillehän tuollainen raha on kuukauden palkka. Nuo projektin työntekijät saavat palkkaa
380 shillinkiä kuussa, ... se on valtion minimipalkka.
- Menihän siinä vielä se sun melko hyvä lompakkokin. ... Se Jenshän varoitteli jo näistä voroista
.... Olis’ pitänyt sinunkin uskoa ja hankkia samanlainen vyölle ripustettava laukku.
- Hitto, nyt se on kyllä hommattava. ... Mutta lähdettäis’kös nyt vielä etsimään kiuaskiviä. Voitais’
ehkä illalla jo kokeilla, millaiset löylyt saadaan.
- Mistä me niitä haetaan?
- Katsellaanko ensin meidän karttaa, olisko tässä lähellä jokea ... vai käydäänkö kysymässä Nallelta neuvoa
- Karttahan on siinä auton kojelaudan lokerossa.
170

Jarkko ottaa kartan, ... tutkii sitä hetkisen ja kertoo
- Hei, tuosta Mbeyasta kun ajetaan tuonne eteenpäin noin kymmenen kilometriä, on Songwe-joki.
... Lähdettäis’kö katsomaan sitä.
- Lähdetään vaan ... ja samalla käydään Mbeyan torin laidalla olevassa nahkakaupassa. Siellä mä
näin sellaisia rahapusseja. Laitetaan ovi lukkoon ja muksut autoon niin lähdetään.
- Otetaan pari ämpäriä mukaan kiviä varten, ettei auto likaannu.
- Puhtaita kiviähän niiden pitäis’ olla ... joessa.
- Niin kai ne on, mutta ... märkiä.
- Isä, voiko siinä joessa uida, kysyy viereen tullut Mervi.
- En tiedä, kun en ole nähnyt vielä koko jokea, ... mutta mennään katsomaan. Kutsuhan Mika ja
Mari autoon niin lähdetään.
- Ninni pitää panna sisälle siksi aikaa, lisää äiti.
- Se on niin hirveän villi, ettei me olla saatu sitä nyt kiinni, selittää Mervi.
- Pysyy kai se sen ajan tässä pihallakin.
Pian ollaan taas autossa ... ja menossa Mbeyan torille. Torin laidalla olevasta pikku kaupasta löytyy
isälle rahapussi ... ja matka jatkuu ... ensin valtatielle ja sitten toistakymmentä kilometriä uusia
tienvarsinäkymiä katsellen, kunnes tulee kartassa näkyvän Songwe-joen yli johtava silta. Jarkko
pysäköi auton sillan kupeeseen ja menee katsomaan muutaman metrin alempana virtaavaa jokea
... ja palaa hetken päästä pettyneen näköisenä takaisin autoon.
- Ei saada kiviä tuosta joesta. Eikä siinä voi uidakaan. Ranta on tällä kohtaa sellaista tummaa hiekkaa, jossa ei näy kuin muutama suuri kivi ja virta on aika voimakas. ... Ja tuosta heti vähän matkan
päästä alkaa näiden asukkaiden majat ja muut rakennelmat molemmilla rannoilla.... Oli hukkareissu!
- Mitäs nuo kivet on tuossa tien penkassa. kysyy Rauni. - Nuohan ovat aikalailla meidän kiuaskivien näköisiä ainakin.
- Kyllä ne ihan samannäköisiä ovat. Tutkitaanpas. .... Otetaan näitä ja kokeillaan. Kyllä nämä mustat kivet tuntuvat ihan meidän kiuaskiviltä. ... Louhittuja nämä ovat jostakin kalliosta.... Mätetään
niitä tuosta ämpäreihin kenenkään huomaamatta ... ja pestään ne kotona ... ja kokeillaan kestävätkö ne kiukaassa.
Jarkko ja Rauni poimivat tienpenkan kivimurskeen joukosta tummat kivet autossa oleviin ämpäreihin lasten seuratessa ... ja kun ämpärit ovat täysiä, lähdetään ajelemaan takaisin kotiinpäin.
- Niitä kiviä on 78 kappaletta, kertoo Mervi, kun lähdetään liikkeelle
- Ai sinä oikein laskit, hämmästelee äiti. - Kyllä minä huomasin, että sinä katselit koko ajan
tarkkaan, kun nosteltiin niitä ämpäreihin.
- Jokos sinä äiti kokeilisit ajaa tällä autolla, kysyy Jarkko, kun on ajettu vähän matkaa - Tällä valtatiellähän se olisi nyt helppo aloittaa.
- No voisinhan minä kokeilla
- Pysäytetäänpä sitten kohta, kun päästään tuohon suoralle ja vaihdetaan paikkoja.
- Mutta eihän mulla ole sitä kansainvälistä ajokorttiakaan, havahtuu Rauni, kun pysähdytään tien
laitaan. - Mitäs, jos poliisi pysäyttää.
- Hitto, se unohtui Suomessa, mutta tuo kansainvälinen korttihan on vain käännös. Se alkuperäinen kortti täytyy olla mukana myös ja sehän sinulla on.
- Se on kotona.
- Ei se nyt mitään haittaa. ... Jos poliisi pysäyttää, niin sanotaan, että kortti unohtui kotiin ... ja se
sinun kansainvälinen ajokortti varastettiin rahapussin mukana.
- Oli se muuten hyvä, ettei siinä sinun rahapussissa ollut sun ajokorttia.
- Olihan se onni. Siellä Darin poliisilaitoksella se jäi passin väliin. Siellä on tämän auton rekisteriotekin. Tuolla Mbeyan poliisilaitoksella voisi ihan piruuttaan käydä kysymässä, mitä olis’ tehtävä, kun sun kansainvälinen kortti on varastettu. ... Seuraavalla kerralla, kun tarvitaan ajolupaa viikonvaihteeksi, niin pitää kysyä samalla.
- Eikös tähänkin ajeluun olis’ tarvittu se lupa, Nythän on lauantai.
- Kyllä kai näitä pieniä keikkoja voi ajella ilman lupaakin. Se viikonvaihteen ajokielto koskee kai
vain pitempiä matkoja. Pyöriväthän noi muutkin täällä kauppareissuilla
- Mutta nyt mä en vielä aja tällä autolla ennen kuin sä selvität noi lupa-asiat. Aja sinä nyt vaan kotiin.
- No jatketaan sitten. Nuo lupa-asiat minä kyselen poliisilta heti maanantaina.
Niin matka jatkuu valtatietä takaisin kotiin päin. ... Hetken päästä saavutaan kaupunkiin johtavan
tien risteykseen.
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- Tuoltahan me äsken tultiin tähän valtatielle, toteaa Jarkko. - Nyt ajetaan tästä suoraan ... ja kohta on oikealla puolella se rautatieasema. Tässä risteyksessäkin on noita kauppiaita melkoisesti ...
muutakin väkeä.
- Katso äiti tota naista, mikä hirveä nyytti sillä on pään päällä, hämmästelee Mervi.
- Onpas aika nyytti. Ja tuolla toisella on vati täynnä tomaatteja pään päällä, huomaa äiti.
- Miten ne voi pysyä noin, ... kun ne ei pidä niistä yhtään kiinni.
- On se aika kumma juttu ... ja erikoinen tapa. Pään päällä ne kantavat täällä kaikki ...vesiämpärit
ja polttopuutkin. ... Ja naiset vain kantavat pään päällä. Miehien en ole nähnyt kantavan.
- No nyt tuolla näkyy rautatieasema, kertoo isä.
- Ja onkos tuossa ... ”Kissalan pojatkin”? ...
Hitto, poliisithan siinä ovat ... ja pysäyttävät näköjään meidätkin. No, mitähän pojat haluavat?
- Olipas hyvä, etten minä ollut nyt ratissa, huokaa äiti.
Auton pysähdyttyä Jarkko veivaa sivuikkunan auki ... ja viereen tullut nuori poliisi pyytää englanniksi ajokortin ja rekisteriotteen. Jarkko ottaa paperit kojelaudan lokerosta ja antaa poliisille. Poliisi katselee papereita hetkisen.
- Asutteko täällä Mbeyassa, kysyy poliisi.
- Kyllä asun, tuossa Uyolen farmilla.
- Tämähän on uusi auto.
- Vasta vähän yli viikon vanha, kertoo Jarkko.
- Voisitteko tulla maanantaina aamupäivällä käymään poliisilaitoksella? Tämä auto pitäisi katsastaa. ... Poliisiasema on tuolla torilta vähän ylös päin ... lähellä ”Baptist hospitalia”. Tiedättekö paikan?
- Tiedän, olen siellä jo kerran käynyt.
- Tervetuloa maanantaina! toivottaa poliisi antaen paperit takaisin. - Hyvää matkaa.
- Voi hitto! Mitähän noidenkin korvien välissä oikein liikkuu, noituu Jarkko sulkiessaan ikkunaa
- Mitä ne nyt haluavat, kysyy Rauni.
- Ne haluavat katsastaa tämän auton maanantaina, kertoo Jarkko, kun lähdetään taas liikkeelle ...
- Mä kyllä luulen, että ne vaan haluavat kokeilla ajaa tällaisella uudella autolla. ...No, täytyy mennä esittelemään autoa pojille, kun haluavat.
- Mitä se puhui ”Baptist hospitalista” ? Sehän on sairaala.
- Kertoi, että poliisiasema on Baptistisen sairaalan lähellä. ... Siitä sairaalasta en tiedä mitään,
mutta tiedän missä poliisiasema on. ... Mutta nyt tiedetään, että lähellä poliisiasemalta on Baptistinen sairaala, jos satuttais’ tarvitsemaan. .... Eikös’ ne baptistit ole jonkin sortin uskovaisia?
- Joku sellainen uskonlahko kai se on.
- Vieläköhän me tänään kokeiltais’ miten sauna toimii. Laudan pätkiä meillä siellä on sen verran,
että niillä pitäisi löylyt syntyä. Nuo kivet vaan kiukaaseen ja tulet alle. ...
- Nyt täytyy laitella ensin jotain syötävää. Eikös teillä ole nälkä? ... Kellokin on jo kaksi.
- Sillä aikaa, kun sä laittelet ruokaa ... niin mä laitan noi kivet ...ja sytyttelen tulet alle. Täytyy ensin koelämmittää se kiuas, että siitä palaa rasvat pois. Ne levyt olivat vähän rasvaisia. ... Ja jos
nuo kivet poksahtelevat, niin sekin selviää samalla.... Ja jos kaikki menee hyvin, niin sitten illemmalla kylvetään. Niitä bambuja mä naulailen siihen pintaan sitten huomenna loput, mitä tänään en
ehdi. Ne täytyy halkaista ensin... kirveellä tai pangalla.
- Isä, mikä on panga, kysyy Mika.
- Se on se iso leveä molemmista kanteista teroitettu veitsi, viidakkoveitsi, millä mä hutkin poikki
ne muutamat puskat siitä nurkalta. Se on näiden afrikkalaisten vesuri, jolla ne katkovat oksia ja
pusikoita päästäkseen eteenpäin tuolla viidakossa.
- Miks’ ne bambut pitää halkaista, jatkaa Mika.
- No ne puolikkaat on helpompi kiinnittää siihen seinään kuin kokonainen pyöreä bambu ja niitä ei
tarvita niin paljon, kun yhdestä tulee aina kaksi puolikasta.... Ja pärjätään lyhyemmillä nauloilla. ...
jokohan tämä riittäisi sinulle selitykseksi.
- Joo.
- Taitaa olla se bambu niin kovaa, että se halkeaa, kun siihen lyö naulan. Täytyy varmaankin porata niihin nauloja varten reiät ensin. ... No se selviää kokeilemalla.
Kotiin tultua Jarkko sitten latoo kivet kiukaaseen ja sytyttelee laudanpätkistä tulet ja tulien sytyttyä
tarkkailee hetken kuinka savu alkaa tupruta piipusta ja kiukaan teräslevyistä alkaa rasva palaa käryten. Lapsetkin käyvät kurkistelemassa saunan ovella, kunnes äiti huutelee syömään.
Ruokapöytään istahtaa hetken päästä isäkin ja kertoo, että kohta saa saunassa makoisat löylyt.
Samassa kuuluu ulkoa kova pamaus ja heti perään toinen.
- Hitto! noituu isä. - Onko nuo kivet sittenkin niitä kranaatteja? ... Vieläkö tulee lisää paukkuja?
- Kaikkihan ne oli samannäköisiä kiviä, toteaa Rauni. Kaikkienhan niiden pitäisi sitten räjähdellä.
- Ei sieltä enää kuulu mitään. ... Pitää käydä katsomassa, vieläkö se kiuas on koossa, tuumii isä ja
lähtee saunalle, ..... ja tulee kohta iloisena takaisin.
172

- Kaikki hyvin. Pieniä kivensiruja on vähän lauteilla, mutta kiuas alkaa olla jo tulikuuma, eikä siellä
varmaan enää mikään poksahda. Odotellaan nyt kuitenkin vielä vähän aikaa.
Ruokailun jälkeen Jarkko lähtee jatkamaan saunan lämmitystä. Tulet kiukaan alla alkavat olla hiipumaan päin ja hän laittaa pesään lisää laudanpätkiä. Sitten hän alkaa sahailemaan bambusalkoja
sopivan mittaisiksi saunan ulkopuolella ja kokeilee halkeaisiko bambu paremmin kirveellä vaiko
pangalla. Lopputulos on, että kirveellä saa helpommin bambusalon pään halki, mutta sitten alun
saatuaan halkeaa bambusalko pangaa raossa työntämällä päästä päähän helposti. Muutaman
bambun halkaistuaan hän kokeilee sitten kiinnittää bambua lautaseinään ja aikaisempi arvelu
osoittautuu todeksi ... naulaa halkaisee bambun tai naula taittuu mutkalle ellei naulaa varten porata reikää. Kun muutama bambusäle on seinässä kiinni, tulee Rauni ja lapsetkin katsomaan isän
puuhailua.
- Eikö saunassa enää paukahtele, kysäisee Rauni.
- Ei ole kuulunut minkäänlaisia mosahduksia niiden kahden paukun jälkeen. ... ja nyt se on kyllä jo
niin kuuma, että ei pitäisi enää paukkua. ... Oli siellä kivien joukossa ilmeisesti kaksi vähän erilaista kiveä.
- Uskaltaako sinne jo kurkata?
- Mennään kurkkaamaan yhdessä. ... Minäpä nyt kerron, miten olen ajatellut tämän toimivan. ...
Nyt tuosta ovelta päästään luikahtamaan tähän saunan eteiseen vaikka vain pyyheliina ympärillä ...
tai, jos on vaatteita yllä, niin riisutaan tässä ja pannaan noihin koukkuihin.... Ja sitten mennään
tänne saunan puolelle. ... Minäpä menen edellä ... tule vaan perässä.
- Älkää te lapset vielä tulko. Odotelkaa te siellä ulkopuolella! ... Täällähän on kuuma!
- Eikös saunassa pidä kuuma ollakin? ... Ja sitten istutaan tähän lauteille. ... Me mahdutaan tähän
koko perhe. ... Ja jos halutaan pestä oikein saippualla, niin sen voi tehdä joko tuossa nurkassa
oven pielessä tai sitten tuossa tuon eteisen vai kutsuttaisiko sitä pesu- tai suihkuhuoneeksi, kun se
on niitä kaikkia. ... Onhan nämä vaneri- tai rimalevylauteet vähän erikoiset, mutta eiköhän ne ole
näissä olosuhteissa ihan hyvät.
- Mennään ulos jo. Mä olen jo ihan hiestä märkä.
- Niin, yks’ asia vielä. Saunaan tulessa tuodaan kylppäristä lämmintä vettä ämpäreillä tänne niin,
että saadaan suihkut. Kuumavesijohdon vetäminen tänne olis’ aika vaikea juttu. ... No, mitäs tykkäät ?
- Ihan hyvä. Jokos me kohta kylvetään? ... Mutta, hei! Maidollakin pitäisi vielä käydä. Voisitko
kohta käydä.
- Täytyy kai sinne sitten lähteä. ... Mä naputtelen vielä muutaman bambun tuohon seinään ja lähden sitten.
Jarkon lähtiessä maidonhakureissulle, häntä vastaan tulee asuntoalueen laidalla uusi sinapinkeltainen ”Mersu”, jonka valot vilkahtavat. Jarkko jarruttaa ja pysähtyy ... samoin kuin ”Mersukin”.
- Matti ja Leena! Terve!
- Terve taas! vastaa Matti. - Tässä se nyt vihdoin on.
- No, matka meni hyvin vai?
- Hyvinhän kaikki sujui tännepäin. ... Se menomatka junalla oli kyllä melkoinen kokemus.
- Eihän teillä ole autossa rekisterikilpiäkään.
- Ei jääty niitä odottelemaan. Saatiin tää auto vasta eilen iltapäivällä ja kerittiin käydä poliisilaitoksella, että saatiin paperit. Sitten ajateltiin, että eiköhän tuollaiset kilvet osaa tehdä itsekin ja lähdettiin vaan ajamaan. Iltahämärissä tuolla Morongoron risteyksessä poliisit pysäyttivät katselivat
papereita ja kyselivät rekisterikilpiä. Meillä oli siinä vähän kielivaikeuksia, mutta sen verran ymmärsin, että ne kysyivät, ollaanko me menossa Sambiaan. Silloin mä hoksasin sanoa niille ”Ndio” ...
ja asia selvisä. Toivottelivat vain hyvää matkaan. Ajettiin sitten Mikumiin ja nukuttiin aamulla pitkään ... ja nyt ollaan tässä. ... Jokos sulla on sauna valmis?
- Siellä on just ensimmäiset pesälliset poltettu ja rasvankäryt tuuleteltu pois. Nyt käväisen tuolla
maitojonossa ja sitten on saunan vihkiäiset. ... Tulkaapa te huomenna iltasella meille, niin rupatellaan enemmän ja pääsette kokeilemaan saunaakin.
- Kiitos! Tullaan.
Kun Jarkko palaa maitoreissulta, kertoo hän Raunille tavanneensa Matin ja Leenan, jotka juuri saapuivat uudella ”Mersullaan” Darista ... ja kutsuneensa heidät huomisiltana saunomaan.
- Ai, kiva juttu! ilostuu Rauni. - Ne ovat sellaisia kivoja, pirteitä ihmisiä. ... Kutsuttaisko toi Leilakin vielä lisäksi. Sekin on sellainen ilopilleri.
- Kutsutaan! ... Mikähän on ollut syynä, ettei tuo Leila ole itselleen miestä saanut tai löytänyt? Luulis’ tolla kropalla, iloisella mielellä ja kotitalousopettajan taidoilla ainakin kysyntää olevan.
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- Mikähän lienee ollut syynä? ... Jos se ei ole halunnut miestä riesakseen. Jotkut haluavat elellä
ihan vapaana. Onhan noita yksineläjiä täällä muitakin, Luukkosen Meeri ja ... se Kristina.. Nyholm...
ja Poutiaisen Elmallakaan ei vissiin ole ollut miestä.
- Elmalla on ollut kai vain sikoja, nauraa Jarkko. - Nyt ensiviikollahan se kuulemma lähtee Suomeen. Suree kuulemma jo miten siat pärjäävät, kun hän lähtee. ... Keneltähän mä sen kuulin?...
Mutta nyt mä menen lataamaan tonne kiukaan alle hyvät tulet ja puolen tunnin kuluttua siellä on
hyvät löylyt.
- Laataahan sinä se sauna ja tule sitten iltapalalle. Saat suomalaista hernekeittoa ja jälkiruoaksi on
pannukakku tuolla uunissa ... ja päälle saatte hyvää hilloa. Me taidetaan aloitella jo lasten kanssa.
- Mistä sä hyvää hilloa olet saanut.
- Me tehtiin Joonan kanssa. ... Joona poimi tuolta meidän pensaista niitä tummansinisää vadelman
näköisiä marjoja. Mitähän ne ovat nimeltään,... oliko se joku ..boisenmarja. Pitää kysyä uudelleen
Leilalta ... ja sitten paahdettuja banaaneja sotkettiin niiden kanssa.
- No sitten pitää tulla nopeasti maistelemaan.
Ruokailun jälkeen, illan juuri hämärtyessä valmistaudutaan saunaan lähtöön. Isä kantelee kylppäristä saunaan muutamat ämpärilliset lämmintä vettä ja etsii kaapista muovisen vesikauhan. ... Äiti
antaa ohjeita lapsille.
- Riisukaapa lapset vaatteet pois päältä ... tuonne omiin huoneisiinne. Kohta mennään saunomaan.... Te voitte kipaista tuonne saunaan ihan nakupelleinä. Eihän tuossa pihan puolella meitä
kukaan näe. Otetaan pyyhkeet vaan mukaan. Mekin riisutaan isän kanssa ja kietaistaan vain pyyhkeet ympärille.
Kun isä ja äitikin ovat riisuutuneet hipsitään saunaan. Isä avaa löylyhuoneen oven, josta tupsahtaa
heti vastaan lämmintä ilmaa.
- Meneppä äiti ensimmäisenä tuonne ylälauteelle, neuvoo isä. - Ja lapset, nouskaa varovasti siihen viereen, niin minä sovin vielä tähän laitaan heittelemään löylyä. Täytyy tehdä tähän kiukaan ja
lauteiden väliin vielä jonkinmoinen kaide varmuuden vuoksi, ettei vaan horjahda tuota tulista kiuasta vasten.
- On täällä ihan lämmin, kehuu äiti.
- No lapset, tuntuuko tämä yhtään saunalta, kysyy isä ja heittää samalla vähän vettä kiukaalle.
- Tuntuu ... ihan kivalta, vastaa Mervi. ... Mutta toi kiuas on aika ruma.
- Se on ruma, koska siinä ei ole sellaista siistiä peltikuorta niinkuin meidän mökin saunassa, mutta
eikös se ole tärkeintä, että se antaa hyvät löylyt. Heitetäänpäs vähän lisää löylyä. Kyllä sitä siitä
lähtee. .... Tästä roiskitaan tämä kauhallinen ... näin ... ja vähän vielä.
- Nyt kyllä riittää jo, valittelee äiti ja kumartuu jo vähän alemmaksi.
- Hodi-hodi! kuuluu ulkopuolelta Leilan ääni.
- Hei, Leila! Me ollaan saunassa koko perhe, huutaa Rauni.
- Hyvänen aika! Jokos teidän sauna on valmis?
- Ekaa kertaa ollaan nyt lauteilla ja kyllä tuntuu hyvältä.
- Ai kuinka mukavasti se on tässä ihan oven vieressä ... ja siitähän tulee kivan näköinen ... toi
bambuseinä .... tuleeks’ se ihan kokonaan bambusta?
- No se bambukasa, mikä siinä pihalla on, pitäis’ riittää koko seinään ... tuonne päätyynkin, huutaa Jarkko. - Jos ei piisaa, niin haen vielä Uyolen torilta lisää.
- No saunokaa te vaan rauhassa. Mä tulen aamulla käymään. - Kwa heri, tutaonana!
- Kwa heri! huutaa Jarkkokin ... ja viskaa samalla lisää vettä kiukaalle.
- Hyvät löylyt siitä lähtee. ... Ihan täällä hiki tippuu, kehuu äiti. ... Jokos lapset haluaa suihkuun.
- Jo! sanoo Mika napakasti.
- No isä antaa suihkut tuossa oven pielessä kauhalla noista ämpäreistä. Ottakaa sitten pyyheliinat
ja kuivatkaa vähän enimpiä ja kipaisette sisälle. ... Siellä sängyillä on teidän kylpytakit. Pukekaa ne
päälle, kunnes menette nukkumaan. ... Me saunotaan isän kanssa vielä vähän aikaa.
Lapsilla on hauskaa, kun isä kaatelee melko vilpoista vettä .kauhalla heidän päälleen. Nauraa kikattaen he kuivailevat itseään pyyhkeisiin ja kipaisevat kotiin.
- No nyt saunotaan ihan kahdestaan, toteaa Jarkko noustuaan Raunin viereen lauteille. - Otetaanpas vielä oikein kunnon löylyt. ... ja heittää lisää vettä kiukaalle.
- On tämä kivaa! .
- Nyt kun meillä olis’ vielä vihta. ... Sä voisit käydä siihen lauteille pitkälles ja mä hakkaisin sua
vihdalla oikein kunnolla joka puolelta ... ja sinäkin voisit tehdä samoin mulle.... Kyllä me kokeillaan sitäkin ... ehkä jo huomenna. Täytyy käydä tekemässä eucalyptuspuusta vihtoja ja kokeillaan.
... Tuolla vesisäiliön luona kasvaa sellaista nuorta eucalyptuspusikkoa.
- Heitäppäs lisää löylyä taas!
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- Juu, tämä lämpö kyllä karkaa noista ohuista seinistä aika nopeasti. Pitää vaan heitellä vettä vähän
tiuhenpaan. ... Tästähän sitä tulee taas. ... On tämä saunominen mukavaa ja on sitten niin puhdas
ja mukava olo jälkeenpäinkin. ... Tuli tuossa taas mieleen, kun isä joskus saunan lauteilla ollessaan
totesi, ”Ah, eikö tämä ole onnea!”
- Kyllä tämäkin sitä on.
- Niin, kuuluuhan siihen paljon muutakin ... ja meillä taitaa olla kaikkea, mitä siihen kuuluu, ... vai
haluaisitko vielä jotain lisää?
- Ei kai elämä voi tämän ihanampaa olla. ... Kyllä meillä on kaikki aivan ihanaa, ... sinä ja ... lapset, ja ...
- Ja tämmöinen kultainen vaimo ... ja saadaan nauttia elämästä tällaisessa paratiisissa, luonnon
keskellä ja nauttia saunan löylyistä ... täällä heinäsirkkojen sirkutuksen keskellä.
- Täytyy niitä olla tuolla pusikoissa valtavasti, kun toi sirinä on noin voimakasta.
- Heitetäänpä tästä vielä kerran löylyä lisää ... alkaa nuo tulet jo hiipua. ...Sitten mä annan sulle
tuosta vilpoiset suihkut ... ja lähdetään katsomaan mitä meidän lapsukaiset puuhailevat.
- Oli niillä hauskaa tuossa äsken, kun kaatelit vettä niiden niskaan.
- Ovat kultaisia muksuja. Viihtyvät hyvin keskenään ... eikä oikein minkäänlaista kränää.
- Eivät yhtään kränisseet edes noilla pitkillä automatkoilla.
- Mutta nyt kullanmuru! Mennäänpäs varovasti alas tuohon oven pieleen, niin saat ne suihkut.
Suihkut otettuaan Jarkko ja Rauni hipsivät pyyheliinat ympärillään ”kylpyhuoneeseen” vetäisemään
kylpytakit ylleen ... ja menevät vilkaisemaan lasten puuhailuja lastenhuoneeseen.
- No mitäs te tykkäsitte saunasta, kysyy isä.
- Ihan kiva, vastaa Mervi. - Saunotaanko me huomennakin?
- Saunotaan ... ja sitten vihdotaankin. Tehdään eucalyptusvihdat.
- Ja meille tulee naapureitakin saunomaan, Matti ja Leena ... ja Leila, jatkaa äiti.
- Polttopuita pitää huomenna käydä hakemassa, pohtii isä. - Nyt on polteltu noita laudanpätkiä,
mitä jäi tästä rakentelusta. Pitää kokeille myös miten tuo kiuas lämpenee hiilillä. Nehän hehkuvat
pitkään, kun saa ne syttymään. Yksi pesällinen hiiliä saattais’ riittää meidän saunomiseen. Iso säkillinen hiiliä maksaa tuolla tien varressa 10 -15 shillinkiä eli muutaman markan.
- Jokos lapsia alkaa kohta nukuttamaan, kysyy äiti. - Mari jo ainakin hieroo silmiään.
- Kyllä me kohta mennään, lupaa Mervi.
- Mekin taidetaan äidin kanssa lähteä kohta nukkumaan, lausahtaa isä äidille silmää iskien ...Tuo
saunominen alkoi niin mukavasti ramaisemaan.
- Tulihan siitä ihan sellainen ... onnellinen olo, naurahtaa äiti.
Sunnuntaiaamupäivän Jarkko naputtelee ahkerasti bambuja saunarakennelman ulkopintaan saadakseen sen lopulliseen asuunsa. Naapurin Leila piipahtaa juttelemassa Raunin kanssa, joka puuhailee keittiössä ruoanlaittopuuhissa ja leipoo illaksi korvapuusteja ja muuta vieraille tarjottavaa.
Lapset telmivät pihalla Ninni seuranaan ja Mika opettaa naapuritalosta tullutta tummaa tyttöä ajamaan Marin kolmipyöräisellä pyörällä.
Lounaan jälkeen lähtee Jarkko autolla hakemaan valtatien varresta saunapuita ja saunavihtatarpeita ja poikkeaa samalla kertomassa Karjalaisille, että he tulisivat saunailtaa viettämään noin kello
kuuden kieppeillä. Jarkon palatessa takaisin, on auto täynnä polttopuunippuja ja eucalyptuspuun
oksia. Rauni ja lapset tulevat katsomaan, mitä isä on hakenut.
- Nyt on hyviä saunapuita, kehuu Jarkko. - Täytyi kyllä ajaa aika pitkälle, ennen kuin löysin tällaisia isommasta puusta halkaistuja. Tässä lähempänä oli vain pyöreistä oksista katkottuja. Niitä on
vaikeampi saada syttymään. Hiiliäkin yritin ostaa, mutta ei niitä saa, jollei ole tyhjää vaihtosäkkiä.
Tarjosin yhdelle myyjälle 30 shillinkiä ylimääräistä siitä säkistä, mutta ei vielä riittänyt. Säkillisen
hiiliä olis’ saanut 10 shillingillä, jos olis’ ollut vaihtosäkki.
- Eikö ollut poliiseja, kysyy Rauni.
- Eipä näkynyt. ...Taitaa olla niilläkin ajokielto viikonvaihteessa. ... On nää puut kyllä halpoja, ajatelkaas ... 2 shillinkiä nippu .. ja tosta yhdestä nipusta tulee pari ... ehkä kolmekin pesällistä saunan uuniin. Eihän se ole ton meidän kurssin mukaan kuin ... alle 50 penniä. ... Ja mikä työ heillä
on siinä. ... Kaataa ja raahata ne puut jostakin, katkoa ja pilkkoa ja sitoa ne puunkuoresta leikatuilla suikaleilla tuollaisäksi nipuiksi ... sitten kantaa ne tuonne tien varteen ja istua kököttää siinä
niitä myymässä tuntitolkulla ... ehkä koko päivän.
- Mutta ne ovat tärkeitä shillinkejä näille ressukoille.
- Kyllä sillä myyjällä naama loisti, kun ladoin hänen kaikki 15 nippua autoon ja annoin 30 shillinkiä kouraan. ... Kyllä tuli ”Asante sana” monta kertaa. ... Se oli sellainen kepin kanssa kulkeva vanha nainen.
- Matin ja Leenan luona poiketessa Jens rakenteli siinä vieressä autoonsa varashälytintä. Tuolla
Mbeyassa on kuulemma viime aikoina liikkunut autovarkaita ja hän pelkää niiden tulevan ehkä
tännekin.
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- Pitäiskö sellainen hankkia meidän autoonkin?
- Saattais’han se olla hyvä ... varmuuden vuoksi. Pitää kyllä olla aika pätevä voro, kuka tämän auton saa vippaskonsteilla vietyä. Ohjauslukko jo pitää melko hyvin .. ja sitten tässä dieselissä on
vielä tuolla ruiskutuspumpussa magneettiventtiili, joka heidän pitäisi keksiä. ... Hei nyt mä ladon
noi puut tuonne nurkkaan ja teen noista oksista muutaman vihdan. Sitten mä nappaan nuo loput
bambut tuohon päätyseinään ja laitan tuonne saunan eteisen seinään muutaman koukun vaatteita varten
- Entäs sen jälkeen?
- Sen jälkeen ... mä tulen auttamaan ... tai rutistelemaan ja suukottelemaan sinua.
Iltapäivä kuluu ja Jarkko saa urakkansa päätökseen. Kellon lähestyessä kuutta, hän sytyttelee saunaan tulet ja astelee sitten keittiössä puuhailevan Raunin luo.
- Nyt olisi sitten niiden rutistelujen ja suukottelujen vuoro. ... Saunaosasto on nyt valmis, vihdat
on tehty ja kiukaan alla tulet.
- Nyt ei ole oikein aikaa suukotteluihin. Mulla on kakku tuolla uunissa ja se pitäis’ just nyt ottaa
pois. Jätetään ne rutistelut ja suukottelut myöhempään iltaan ... kun päästään tuonne lakanoiden
väliin. ... Sä voisit laitelle jo kahvikupit valmiiks’ pöytään. Ne vieraathan tulevat ihan kohta. ...
Tuosta kaapista ne paremmat kupit ja leipälautaset ... ja ne hopeiset lusikat ... ja tässä on lautasliinat vielä. Laita nämä vaan ihan näin leipälautasten päälle.
- Asia on harvinaisen selvä. ... Minäpä laittelen.
- Mä ajattelin tarjota niille ensin sellaiset tervetuliaiskahvit ja korvapuustit ennen saunomista ja
sitten saunan jälkeen syödään lämpimät voileivät ja otetaan pienet saunanvihkiäismaljat. Sinähän
voisit tehdä ne voileivät sillä aikaa, kun ne on saunassa. Tarpeita on. Mitäs tykkäät ?
- Ihan hyvä, mutta lisätäänpäs tohon alkuun vielä tervetuliaisryypyt. Tarjotaan ton kahvin kanssa
pienet ”Lion Blendit”, sehän on kuin konjakkia. ... Mä laitan pienet lasit jo pöytään.
- Kahvi pannaan tippumaan vasta sitten, kun ne tulevat. Siinähän menee jutellessa muutama minuutti.
Juuri, kun pöytä alkaa olla katettu kuuluu avoimelta pihaovelta Leenan ”Hodi-hodi”
- Karibu! vastaa vielä pöydän ääressä hyörivä Jarkko ... ja sama tervetulotoivotus tulee Raunilta
keittiöstä.
- Astelkaa sisälle vaan! ... Ja tervetuloa vielä suomeksikin, jatkaa Jarkko.
- Tervetuloa meidän uuteen kotiin! toivottaa keittiöstä tullut Raunikin. - Nämä ovatkin nyt yhdistetyt tupaantuliaiset ja saunan vihkiäiset.
- Kiitos ... kiitos! kiittelevät Matti ja Leena.
- Ja tässä olisi emännälle pienet tupaantuliaiskukat! sanoo Leena ja ojentaa selkänsä takan olleen
ruusupuketin Raunille.
- Ai miten ihania ruusuja, ihailee Rauni. - Mistä te tällaisia olette löytäneet?
- Meidän pihalla niitä kasvaa, naurahtaa Leena. - Ai kuinka teillä on kivan näköistä. Nuo värikkäät rahkamatot lattioilla ... noi verhot. Mistä sä olet noin kivan näköistä kangasta löytänyt.
- Ihan sattumalta löysin yhdestä hämeenlinnalaisesta kaupasta, kertoo Rauni.
- Niissähän on ihan kuin television kuvaruutuja. huomaa Matti.
- Niitä me tässä kaiket illat katsellaankin, vitsailee Jarkko.
- Hei jutelkaa ja katselkaa kämppää vähän aikaa! kehotta Rauni. - Mä laitan kahvin tippumaan.
- Tämähän on isompi asunto, kuin noissa paritaloissa ... ja teillähän on takkakin. toteaa Matti.
- Niin, kyllä tässä tilaa on ihan mukavasti. Tää olohuone on aika tilava ja tuolla on kolme makuuhuonetta, kertoo Jarkko.
Mennään katsomaan. ... Nekin on ihan sopivan kokoiset!
Tässä oikealla on vessa ja kylppäri, kertoo Jarkko, kun kävellään peremmälle … ja tässä vasemmalla on Mikan ja Marin huone ja sitten tuossa oikealla on Mervillä oma pieni huone ja meidän
makuukammari on tässä vasemmalla.
- Pienturkismuokkaamo, vitsailee Matti. - Onko hyvät patjat?
- Onhan ne ihan laadukkaat Bonnellit. Se rako siinä keskellä aluks’ vähän häiritsi, mutta mä vetelin ne siitä yläkantista lujalla langalla yhteen.
- Mä tein meillä ihan saman.
- Nyt olis’ kahvi valmista, tulee kertomaan Rauni. - Tulkaapas kahvipöytään ... sitten kohta pääsette saunomaan. Missähän Leila viipyy. Senkin pitäis’ tulla tupaantuliaisiin.
Tullaan takaisin olohuoneeseen ja istuudutaan pöytään.
-

Minä kaatelen jo kahvia, juttelee Rauni. - Eiköhän se Leilakin kohta tule
Ja minä kaatelen näihin pieniin laseihin sellaiset tupaantuliaisnapanterit.
Hodi-hodi! huutelee Leila tullessaan ovelle.
Karibu! Tule vaan sisään! vastaa Rauni
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- Anteeks’ nyt , kun mä olen vähän myöhässä, mutta kun toi Teräväisen Pentti tuli just, kun mulla
oli kaikki ‘vitut’ pöydällä leväällään...
ja samassa kaikki remahtavat nauramaan.
- Ai hyvänen aika mitä mä puhun, hätkähtää Leila ja punastuu. - Mutta kaikki tavarathan on täällä ‘vituja’.
- No mitäs mieltä Pentti oli ‘vituista’, vitsailee Matti.
- Älkääs nyt enää jatkako. Niin, Pentti tuli näyttämään valokuvia, joita se otti tuolla keittiöllä pari
viikkoa sitten ... ja mulla oli kaikenlaista tavaraa levitettynä pöytä täyteen ... ja sitten tuli vähän
kiire.
- No istu nyt pöytään, niin saadaan pienet tupaantuliaismaljat, kehottaa Jarkko.
- Nämä on nyt tällaiset tupaantuliaskahvit ja korvapuustit tähän alkuun. kertoo Rauni - Ja sitten ,
kun olette käyneet saunassa, jatketaan saunan vihkiäisällä.
- Kulautetaanpas nämä pienet lasilliset nyt tähän alkupaukuksi, kehottaa Jarkko. - Kippis!
- Hui! Ja kahvia päälle. jatkaa Rauni.
- Onpas hyvää kahvia, kehuu Leena.
- Se on ihan suomalaista kahvia, Pauligin Huomiota. Me otettiin sitä mukaan toistakymmentä pakettia. Ollaan me kokeiltu täällä kyllä sitä murukahviakin, mitä on Sousalla. Ei sekään mitään
huonoa ole.
- Kohta pääsette sitten ottamaan saunan vihkiäislöylyt, kertoo Jarkko. - Meillä oli jo eilen kenraaliharjoitus ja todettiin, että kyllä sieltä ihan hyvät löylyt lähtee.
- Mistä sä löysit kivet siihen kiukaaseen, kysyy Matti.
- Nallehan se neuvoi joskus, että kivet pitäisi noukkia jonkun puron tai joen pohjasta, mutta kun
ei löytynyt sopivaa jokea, niin noukittiin tuolta tien penkasta sellaisia kiuaskivien näköisiä. Pari
kertaa siellä paukahti ja kivensiruja rapisi ympäri saunaa, kun poltin ekaa pesällistä, mutta se jäi
niihin kahteen paukkuun.
- Toi ulkopuoli on hyvän näköinen, kehuu Matti.
- Mutta, hitto! Niitä bambuja ostellessa ne auttamaan tulleet vesselit onnistuivat pöllimään multa
rahapussin. Muutama sata shillinkiä siinä vaan oli, eikä onneks’ muuta arvokasta. Olis’ pitänyt
uskoa sitä Jensin neuvoa. Nyt mulla on kyllä jo sellainen pussi.
- Toi Jens on ollut täällä jo niin kauan, että se osaa olla varuillaan kaikesta. Pitäis’köhän meidänkin
laitella autoihin varashälyttimet, aprikoi Matti.
- Oli meilläkin siitä jo Raunin kanssa juttua. ... Mutta nyt nuoripari Karjalainen saunaan! Minä
otan vielä tuosta kylppäristä ämpärillisen kuumaa vettä ja menen edellä lisäämään puita pesään ja
annan siellä teille vähän ohjeitakin.
- No Matti, lähdetään, kehottaa Leena. - Ota toi meidän pyyhekassi mukaan!
Jarkko lähtee edellä saunaan, laittaa kiukaan alle lisää puita ... ja opastaa Mattia ja Leenaa.
- Tässä eteisessä voitte heittää vaatteet noihin koukkuihin. Tuosta ottakaa yksi vihta ... ja tässä
kiukaan vieressä on vettä noissa ämpäreissä. Nuo kaksi on sellaista puolilämmintä ja tässä on ihan
kuumaa, jolla voitte lantrata noita vesiä, jos tuntuu liian vilpoiselta. Tätä kuumaa vettä sitten vaan
kiukaalle ja ... sitten vaan hutkitte eucalyptusvihdalla toisianne ... ja tuosta ämpäristä sitten kauhalla ”suihkut”... ja saunokaa ihan rauhassa. ... Ja vielä Matti, tuosta laitat muutaman puun tuonne
pesään sitten lopetellessanne.
- Asante saana, saana! kiittelee Matti.
Jarkko tulee juuri saunasta, kun lapset ovat tulossa pihalta sisään.
- Isä mennäänkö kohta saunaan, kysyy Mika.
- Ei nyt ihan vielä. Siellä on nyt Karjalaisen Matti ja Leena ... ja sitten menee seuraavaksi Leila,
mutta kyllä tekin pääsette sitten vähän myöhemmin. Menkääpäs nyt siitä vaan sisälle.
- No sieltähän ne tulevat lapsetkin, huomaa äiti. - Missä te olette saaneet kädet noin likaisiksi?
- Tuolla kentällä me vähän ... möyrittiin, selittää Mervi.
- Nyt ihan ensiksi menkää pesemään kädet! ... Sitten saatte korvapuusteja ja ... joisittekos te kaakaota?
- Joo! tulee kolmiäänisesti.
- On teillä sitten söötit lapset, kehuu Leila. - Ja taitavat viihtyä hyvin yhdessä.
- Ihan helppoja muksujahan nämä ovat olleet. Ei voi valittaa.
- No, mitenkäs nyt tämä uusi koulu ... ja uusi kieli?
- Mervi oli ekan päivän jälkeen vähän ihmeissään ja sanoi, ettei ymmärrä oikein mitään, mutta nyt
kun on muutama päivä jo takana päin, niin alkaa se kuulemma sujumaan. ... Mika ja Mari ovat opetelleet ... ja oppineetkin jo englanninkielisiä lauluja ... ja heidän mielestä siellä on kivaa
- Mitenkäs tässä omalla pihalla. Onkos’ toi Perseen Philip ollut leikeissä mukana.
- Onhan se ollut muutaman kerran, kun ovat roiskineet tuon vesiletkun kanssa tuossa nurmikolla.
... polkupyörällä ajamisesta hän näyttää tykkäävän
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- Nyt lapset istukaapas te tuohon pikkupöydän ääreen juttelemaan Leilan kanssa, kehottaa äiti Minä tuon siihen teille naposteltavaa. Meillä on isän kanssa vähän puuhaa tuossa keittiössä.
Ja lapset istahtavat pöydän ympärille, nojatuoleille ja sohvalle Leilan viereen.
- No Mervi, tuntuuko englanninkieli vaikealta, utelee Leila.
- Aika vaikealta se tuntuu ... mutta ... kyllä kai sitä vähitellen oppii.
- Mitenkäs Mika ja Mari. Te olette leikkinyt ja laulanut siellä. Jokos te olette oppineet jonkun laulun ?
- Ee ... ei . vastaa Mika, kun äiti tuo korvapuustit ja kaakaot pöytään.
- Johan te minulle lauloitte eilen, sanoo äiti. ... - Sellainen ” Meeri has a little lamb ”, jota minäkin olen joskus koulussa laulanut. Minä heille kerroin, mitä ne sanat tarkoittavat .
- No onkos siellä mukavat opettajat, jatkaa Leila kyselyä.
- Ihan kivoja, vastaa Mervi.
- Nuo Philipin isä ja äitikin opettavat siellä jotain ... niille isommille.
- Juokaapas nyt välillä ... ennen kuin se kaakao on kylmää. Jutellaan kohta lisää.
- Hodi-hodi! kuuluu hetken päästä ovelta, kun Matti ja Leena tulevat saunasta.
- Nopeastihan te saunoitte! toteaa Jarkko tullessaan keittiöstä - Mutta olette te ihan saunassa
käyneen näköisiäkin.
- Olihan siellä ihan makoisat löylyt ... ja toi eucalyptusvihta oli kiva kokemus. ... Ja me tuossa jo
tuumittiin, että täytyy meidänkin tehdä oma sauna. On tämä sellainen kiva nautinto ... ja on sellainen mukava fiilis sitten koko illan.
- Ja nukuttaakin sitten paremmin sen jälkeen, lisää Jarkko.
- Niin, ... sen jälkeen, naurahtaa Matti.
- Nyt sitten Leila kokeilemaan eucalyptuslöylyjä, kehottaa Rauni.
- Pitäisköhän sinne viedä lisää vettä, arvelee Jarkko.
- Jäi sitä sinne vielä, kertoo Matti. - Ei me käytetty kuin yks’ ämpärillinen.
- Käyppä Rauni antamassa Leilalle sitten saunomisohjeet, kehottaa Jarkko ja menee keittiön puolelle ... - Minä tarjoan tästä Matille ja Leenalle huurteiset saunapilsnerit. Laitetaanpa nämä tähän
pikkupöydälle, kun lapset jo tästä lähtivät ... ja korjataan nämä lasten kupit ja lautaset tästä pois
... ja istahdetaan tähän tarinoimaan.
- On tämä teidän olohuone vähän suurempi kuin meillä, arvioi Leena. - Hyvät tilat teillä tässä on
ja tuo pihakin on noin iso ja hyvin hoidettu.
- Tässä on aikaisemmin asunut myös suomalaisperhe ja he olivat kai oikein puutarhaihmisiä. Tuolla kasvimaallahan on kaikenlaista, ruusukaalia, avokaadoja ja ananaksiakin. Mä en ole vielä oikein
ehtinyt perehtyä, mitä kaikkea siellä kasvaa. Tomaatteja me ollaan sieltä poimittu.
- Toi iso kukkapenkki tossa oven edessä on upean näköinen ja noi korkeat kiinanruusupensaatkin
tuossa seinustalla, kehuu Leena.
- Ja tuolla pihan laidassa, Perseiden puoleisessa reunassa on komea kaktuspenkki, kertoo juuri
saunalta palannut Rauni. - Sitä te ette varmaan huomanneetkaan. Siellä kasvaa toista metriä korkeita kaktuksia.
- Ja tuolla pihan toisessalaidassa kasvaa pelargonia, joka on yli metrin leveä ja korkea, jatkaa Jarkko - Mutta ryypätäänpäs pilsneriä välillä.
- Osaavat ne täälläkin tehdä ihan hyvää olutta, toteaa Matti.
- Kyllä tämä on ihan hyvää saunajuomaa, myöntää Jarkkokin.
- Eikä ole paha hintakaan, jatkaa Matti.
- Mutta on se näille paikallisälle ihmisille kallista ... 6 shillinkiä pullo, ... jos palkkaa saa 380 shillinkiä kuussa ... ne harvat, joilla on työtä. ... Ja kyllä on monella perheellä shillingit kovan työn takana. ... Ajatelkaapa, mikä homma on noissa polttopuissakin, ennen kuin ne on nippuina tuolla
tien varressa ... ja hinta on vain 2 shillinkiä nippu. ... Kyllä oli sellainen kepin kanssa könkkäävä
vanha nainen tosi iloinen, kun ostelin kaikki hänen 15 puunippuaan ja annoin 30 shillinkiä kouraan. ... Tuli ”Asante sana” monta kertaa.
- Ja kyllä näillä ihmisillä näyttää olevan pula kaikesta, jatkaa Rauni. - Nuo projektin työntekijät,
jotka tyhjentävät meidän roskapöntöt, poimivat sieltä talteen jokaisen pienenkin pullon ja purkin
... peltiset säilykepurkitkin.
- Koiratkin ovat nälkäisiä. lisää Leena. - Penkovat ja kaatavat yöllä noi roskikset, ellei ne ole lujasti sidottu tolppaan kiinni ... ja kansikin pitää sitoa kiinni yöksi.
- Ja kaikkea pitää vahtia yötä päivää, jatkaa Jarkko. - Ja silti häipyy kaikenlaista. Nyt, kun tuo
maissi alkaa olla korjuukunnossa, täytyy peltoja vahtia päivälläkin. Uffe kertoi, että omat puimurikuskitkin voivat puida viljaa omiin säkkeihin ja heitellä niitä pellon ojiin ... ja hakevat ne sitten yöllä kotiin. ... Ja tuolla pajalla häviää työkaluja jatkuvasti. Heittelevät niitä aidan yli ulkopuolelle ja
käyvät sitten iltasella keräilemässä. Yks’ kaveri saatiin siitä kiinni just’ viimeviikolla.
- Hei millainen kaveri toi Uffe on pomona, kysäisee Matti.
- No kyllä sen kanssa pärjäilee. ... Yrittäähän se olla ”suuri päällikkö”, vaikka ei sillä taida kovin
paljon kokemusta olla näistä hommista. ... Sehän on kuulemma kirjeopistoinsinööri.
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- Se kävi tuolla ”trainingillä” höyryämässä, että noille traktorikuskeille pitäisi opettaa traktorien ja
työkoneiden rasvausta ja muutakin koneiden hoitoa. Eivät kuulemma osaa muuta kuin ajaa ja särkeä koneita.
- Kyllä se sitten ihan aiheesta kävi siellä höyryämässä. Eihän noita traktoreita ole rasvailtu koskaan, kun monen vuoden ja tuhansien käyttötuntien päästä on rasvanippojen päässä ihan ehjä
maalipinta. ... Ja nyt meillä piisaa vaurioiden parsimista pitkäksi aikaa.
- Älä helvetissä, hämmästelee Matti. - Nehän pitäis’ rasvailla 10 tunnin välein tai päivittäin.
- Niinhän pitäis, mutta jonkun olis’ pitänyt kertoa ja opettaa se noille kuskeille jo monta vuotta
sitten. ... Ja yhden ”Fergun” ajoivat siihen tämän laakson ainoaan kallionystyrään just siinä ”trainingin” kohdalla, kun eturengas räjähti ... siksi, että se viimeinenkin kudoskerros kului puhki. ...
Ruvetkaa vaan Haraldin kanssa kouluttamaan niitä! ... Ja mahdollisimman pian.
- Kyllähän me pidetään niille kurssit, jos ne vaan joutaa töiltään kursseille.
- Koulutustahan ne tarvisivat tuolla pajallakin. Eihän nuo niinsanotut mekaanikot ymmärrä mitään
edes moottorin toimintaperiaatteista, vaikka osaavat venttiilit säätää ... ja sähkötekniikka on niille
ihan hebreaa. Kyllä täällä meille ”rodunkehittäjille” töitä riittää. Minä jo Uffelle juttelin, että voisiko aloittaa mekaanikoille sellaisen tietopuolisen peruskurssin, vaikkapa vain tunti pari päivässä.
Eihän ne ymmärrä edes työkalujensa kokomerkintöjä.
- Mitäs mieltä Uffe oli ?
- Kyllähän se kuunteli ... ja lupasi miettiä asiaa.
- Jarkko! Mä otin ne paistokset pois uunista, ettei ne kuivu liikaa, kertoo Rauni keittiöstä.
- Hitto, mä ihan unohdin sen uunin vahtimisen, kun innostuttiin noista työasioista.
- Jokos’ te siirtyisitte tuohon ruokapöydän ääreen, jatkaa Rauni. - Leila varmaan tulee ihan kohta. ... Ai sieltähän se jo tuleekin.
- Kiitos saunasta! Olipa hyvät löylyt ... ja toi eucalyptusvastahan on mukavan pehmoinen ... Se
haju vaan on vähän outo, mutta kyllä siihen varmasti tottuu.
- Nyt sitten juhlitaan saunan vihkiäisiä. ilmoittaa Jarkko. - Käykääpäs vaan tuonne pöytään. Minä kantelen tuolta keittiöstä popsittavaa ja ryypättävää.
- Täältä tulee jo sitä popsittavaa, kertoo keittiöstä vatia kantava Rauni. - Tässä on Jarkon tekemiä lämpimiä voileipiä. ... Istuutukaa vaan siihen pöytään !
- Ja täältä tulee ryypättävää, jatkaa Jarkko. - Tää on sellainen ”vihkiäisbooli”. Resepti on ammattisalaisuus, mutta ihan paikallisista raaka-aineista tää on sekoitettu. Minäpä täyttelen nuo teidän
lasit tästä tällä kauhalla ja ammennelkaa tästä kulhosta itse lisää, kun lasit vajenee. Ja Rauni nostelee teille tuosta noita voileipiä ... nuo kaikki tuosta vadilta on syötävä ennen kuin juhlat loppuvat.
- Ei liian railakkaasti juhlita, varoittelee Leila. - Huomenna on taas työpäivä.
- No eihän me nyt niin railakkaasti juhlita, etteikö jaksettais’ töihin lähteä. Minullakin on aamulla
koulukyyti ja sitten on mentävä poliisilaitokselle. kertoo Jarkko.
- Mitäs poliisilaitoksella? kysäisee Matti
- Pysäyttivät tuossa eilen ja käskivät tuoda auton katsastukseen, naureskelee Jarkko. - Haluavat
kai kokeilla, millaista on ajaa uudella autolla. Varmaankin haluavat lähipäivinä kokeilla myös uutta
”Mersua”. ... Mutta nyt ... ystävät ... otetaanpa saunan vihkiäismalja!
- Oho! Sehän olikin ihan koppavan makuista! toteaa Leena ryypättyään.
- Aika vekkulin makuinen, kehuu Matti.
- Taitaa olla aikalailla volttejakin.
- Kipakkaahan sen olla pitää ... niinkuin saunan löylyjenkin, myhäilee Jarkko. - Nuo leivät ovat
kyllä miedompia.
- Onpas maukasta! ... Mistä sä olet Jarkko jauhelihaa ostanut, kysyy Leila maisteltuaan voileipää.
- Sekin on kotitekoista, naurahtaa Jarkko.
- Itse jauhettua sisäfilettä. ... Onhan se vähän synti
ruveta sisäfilettä jauhamaan, mutta kun ei oikein muutakaan lihaa ole osteltu ... ja näihin voileipiin minusta käy paremmin jauhelihapihvi kuin kokoliha. Onhan siihen pihviin sotkettu sitten muutakin.
- Onpa maukkaita leipiä, kehuu Leenakin.
- Maukkaita ovat, myöntelee Mattikin.
- Ja syökää nyt reilusti. Ottakaa vaan lisää kainostelematta, kehottaa Jarkko. - Tuosta saunomisen
ja syömisen järjestyksestä tuli mieleen isäni jutut aikoinaan. Joku viisas kun neuvoi, ettei saunaan
pidä mennä täydellä vatsalla. Niin isä puolusteli, että täydellä vatsallahan on helpompi pestä, kun
rypyt oikenevat.
- Mutta onhan se mukavaa käydä täyden mahan viereen nukkumaankin, vitsailee Matti.
Näin juhlat jatkuvat leppoisan huumorin ja jutustelun merkeissä, kunnes popsittavat ja ryypättävät
on nautittu. Lapset tulevat kyselemään myös saunaan pääsyä ja vieraat havahtuvat, että täytyyhän
isäntäväenkin vielä nauttia saunan vihkiäislöylyistä ja eucalyptusvihdasta.
Vieraiden lähdettyä, käy Jarkko sytyttelemässä jo sammumispisteessä olevan kiukaan tulet uudelleen ja käy täyttämässä vesiämpärit... ja niin päästään hetken päästä saunomaan ensin lasten
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kanssa ... ja lasten käytyä nukkumaan vielä kahdestaan. Saunomisen päätteeksi Jarkko siirtää perheen polkupyörät saunan eteiseen ja lukitsee oven.

14. Vaarat vaanivat

Uusi viikko alkaa. ... Käytyään korjaamolla käynnistämässä päivän työt ja vietyään autolastillisen
lapsia kouluun ajelee Jarkko poliisiasemalle, jonka edustalla seisoo jonossa muutama auto ja ryhmä poliiseja tutkii niiden kuntoa. Jarkko tunnistaa yhden poliiseista samaksi, joka kutsui hänet
katsastukseen ... ja menee hänen juttusilleen. Poliisi jättää jonossa olevan auton tarkastuksen
toisten poliisien tehtäväksi ja lähtee Jarkon kanssa hieman sivummalla olevan auton luo. Poliisi
katselee autoa hetken ja pyytää sitten Jarkkoa avaamaan konepellin.
- Tämähän on diesel-moottori, kertoo Jarkko. - Tuossa on ruiskutuspumppu ja tässä sylinterikannessa on ruiskutussuuttimet, tämä on alipainepumppu ja tuolla on jarrutehostin.
- Alipainepumppu, mitä se tekee, kysyy poliisi kankeahkolla englanninkielellä.
- Se tekee alipainetta tuota jarrutehostinta varten, selittää Jarkko. - Dieselmoottorin imusarjasta
ei saada alipainetta niinkuin bensiinimoottoreista. Siihen tarvitaan pumppu.
- Aa ... Ymmärrän, ymmärrän, sopertaa poliisi. - Voisinko minä ajaa tällä vähän. Minä en ole
koskaan ajanut diesel-henkilöautolla?
- Tottakai! Tehdään pieni kierros.
Poliisi istahtaa ohjauspyörän ääreen. Jarkko neuvoo säätämään penkkiä hieman lähemmäksi, istahtaa sitten itse toiselle puolelle. Poliisille pitää vielä neuvoa, miten käsijarru lähtee pois päältä ja
mistä suuntavilkut kytketään, ennen kuin lähdetään varovasti liikkeelle. Pari korttelia varovaisesti
kiertäen palataan takaisin poliisilaitoksen eteen.
- Erinomainen auto, kehuu poliisi. - Voisiko vielä meidän poliisipäällikkökin ajaa tällä vähän.
- Kyllä, lupaa Jarkko
- Pieni hetki. Minä käyn kutsumassa hänet.
Jarkko jää odottamaan kadulle autonsa vierelle, kun poliisi menee ripein askelin poliisilaitoksen
ovesta sisään. Miltei heti avautuu ovi uudelleen ja poliisi tulee toisen korkeampiarvoiselta näyttävän poliisin kanssa, koko ajan keskenään jutellen, Jarkon luo. Poliisipäällikkö ja Jarkko kättelevät
... ja päällikkö katselee hetken autoa ympäriinsä.
- Tässä on ohjauspyörä vasemmalla puolella, toteaa poliisipäällikkö melko sujuvalla englanninkielellä
- Niin tämä on Suomea varten tehty auto, kertoo Jarkko. - Vien sen mukanani Suomeen, kun lopetan työskentelyni täällä.
- Tuonne auton takapäähän ... rekisterinumeron oikealle puolelle, pitäisi laittaa LHD-merkki, joka
kertoo takana tuleville, että kuljettaja istuu vasemmalla puolella.
- Mistä sellaisia merkkejä saa, kysyy Jarkko.
- Täältä Mbeyasta ei, ... mutta seuraavan kerran, kun menet Dar Es Salaamiin, niin sieltä saa...
niistä rekisterikilpiliikkeistä, selittää päällikkö. ... - Voisitko avata konepellin?
Jarkko avaa konepellin ja nyt molemmat poliisit katselevat hetken ”konehuonetta”. Poliisipäällikkö
sanoo jotain swahiliksi alaiselleen, joka lähtee muualle.
- Tämähän on diesel-moottori, toteaa päällikkö.
- Niin on, vastaa Jarkko, - Tuossa on ruiskutuspumppu ja tuolla sylinterikannessa on ruiskutussuuttimet.
- Mikäs tämä, tässä on,
- Se on alipainepumppu, kertoo Jarkko.
- Mitä se tekee ?
- Se on tuota jarrutehostinta varten, kertoo Jarkko hieman hymyssä suin. - Diesel-moot-torin
imusarjasta ei saada alipainetta niinkuin bensiinimoottoreista. Siihen tarvitaan pumppu.
- Ymmärrän, ymmärrän, myöntelee päällikkö. - Minä en ole koskaan nähnyt diesel-henkilöautoa
enkä tietysti ajanutkaan. Voisinko minä nyt ajaa tällä vähän?
Kyllä, vastaa Jarkko ja avaa auton oven. - Olkaa hyvä, istukaa!
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Poliisipäällikkö istuutuu ja nyt on istuinta siirrettävä Jarkon opastuksella hieman taaksepäin. Kun
taas on neuvottu käsijarrun irrotus ja vilkkujen käyttö, lähdetään varovasti liikkeelle ja kierretään
samat kaksi korttelia ja palataan lähtöpaikkaan.
- Kiitos! Tämä oli miellyttävä kokemus, kiittelee poliisipäällikkö. - Tämä on erinomainen auto. ...
Yhdestä asiasta on teitä ulkomaalaisia varoitettava, hän jatkaa
- Viime aikoina täällä on varastettu useita autoja. Varastivat tuosta poliisiaseman pihaltakin yhden meidän Land-Roverin jo kaksi
kuukautta sitten. He voivat yrittää varastaa teidänkin autoja.... Ja älkää koskaan ajako täällä pimeällä, ja jos on joskus pakko, niin älkää pysäyttäkö, vaikka poliisi yrittäisi teidät pysäyttää. Se ei ole
oikea poliisi. ... Ja lukitkaa aina päivälläkin auton ovet, kun poistutte auton luota. ... Kiitos vielä
kerran! Tämä oli miellyttävä kokemus, kiittelee poliisipäällikkö vielä autosta noustessaan.
- Kiitos myös teille ...hyvistä neuvoista, mutta ... minulla olisi vielä vähän kysyttävää.
- Mitä?
- Vaimollani on suomalainen ajokortti, mutta kansainvälinen ajokortti, joka on vain käännös alkuperäisestä varastettiin rahapussin mukana viimeviikolla Uyolessa. Voiko täällä saada sen tilalle uutta.
- Onko sinulla vaimon ajokortti mukana? kysyy poliisipäällikkö hetken mietittyään.
- Ei ole .
- Tulkaa sen kortin kanssa käymään täällä ... niin merkitään siihen sinun paperiin, että ajolupa
koskee myös vaimoa.
- Hyvä! ... Sitten vielä toinen asia....Tuo ajokielto viikonvaihteisän, jonka vuoksi ajamiseen tarvitaan poliisin lupa. Koskeeko se myös esimerkiksi meidän täällä torilla käymisiä?
- Yleinen ajokielto on polttoaineen säästämiseksi, mutta kyllä te ulkomaalaiset voitte tässä meidän
piirissä ajella. Jos lähdette kauemmaksi, niin hakekaa lupa. Kyllä se aina myönnetään.
- Kiitos näistäkin neuvoista. ... Tulemme vaimon kanssa käymään täällä pian.
- Kiitos ja tervetuloa, kiittelee poliisipäällikkö ja lähtee poliisiaseman suuntaan.
Jarkko istahtaa autoonsa, säätelee penkin asennon sopivaksi ja lähtee itsekseen hymyillen ajelemaan kotiinpäin. Korjaamolla täytyy hetken aikaa neuvoa mekaanikkojen puuhia ja kertoa Uffelle
katsastuksessa käynnistä ja poliisipäällikön varoitteluista. Sitten onkin jo aika piipahtaa kotona
lounastamassa..
Rauni näkee keittiön ikkunasta pihalle kurvaavan Jarkon ja menee ovelle vastaan. Jarkko astelee
autosta kohti ovella odottavaa Raunia.
- Oliko hauska katsastus, kun noin hymyilyttää, kysyy Rauni.
- Olipa katsastus, naureskelee Jarkko.
- Istu tohon pöytään nyt ensin ja kerro sitten. Ei ole kuin keitettyjä perunoita ja jonkinlaista lihakastiketta, ... oman puutarhan tomaatteja. ... ja banaaneja taas jälkiruoaksi.
- Ihan hyvä.
- Pitäisköhän minunkin syödä vähän tässä kaverina. ... Joona silittää vaatteita tuolla Mervin huoneessa. ... No ala vaan kertomaan!
- Hitto, ihan niinkuin arvasinkin. Ajaahan ne pojat vaan halusivat uudella autolla, ... ensin toinen
niistä meidät pysäyttäneistä poliiseista ja sitten vielä poliisipäällikkö. Noin muodon vuoksi halusivat katsoa konehuoneeseen, mutta eihän ne siitäkään mitään ymmärtäneet.... Ensin esittelin ja
ajelutin sen poliisin ja sitten uudestaan sama ohjelma sille päällikölle. ... Mutta nyt on poliiseihin
hyvät suhteet.
- Kysyitkö sitä mun korttiasiaa?
- Sen meinasin ihan unohtaa, mutta siinä lopussa kuitenkin muistin ja kysyin. Kerroin, että sun
kansainvälinen kortti varastettiin rahapussin mukana ... ja kysyin, miten saataisi uusi. Se mietti
vähän aikaa ja kysyi onko mulla sitä sun ‘originaalia’ korttia mukana. Kun ei ollut, niin se käski
tulla sun kanssa käymään siellä ja hän voi merkitä siihen mun kansainväliseen korttiin ajoluvan
sullekin. Niillä ei kai ole tyhjiä kansainvälisää kortteja, että voisivat kirjoittaa sellaisen. ... Eihän se
kansainvälinen kortti ole kuin monikielinen käännös.
- Kysyitkös sitä ajolupaa viikonvaihteisin?
- Kysyin senkin. ... Ja tässä nurkilla voidaan ajella, tai niinkuin se sanoi ”oman piirin alueella”,
mutta kauemmaksi lähdettäessä olisi lupa haettava ja se aina myös meille ulkomaalaisille annetaan. ... Mutta sitten tuli kyllä ihan vakavaakin asiaa ... varkaista. Hän kertoi, että täällä on viimeaikoina varasteltu autoja. Olivat vieneet poliisiaseman pihaltakin yhden Land-Roverin parisen
kuukautta sitten ja varoitteli, että ne voivat yrittää meidänkin autoja. Ja neuvoi aina lukitsemaan
auton ovet päivälläkin, jos poistumme hetkeksikin auton luota. ... Ja sitten yöllä ei pidä ajaa ... ja
jos on pakko ajaa, niin ei pidä pysähtyä, vaikka poliisi pysäyttäis’. Se ei ole poliisi, hän sanoi.
- Hyvänen aika! ... Mutta syö nyt ennen kuin jäähtyy!
- Siksi se Jenskin asenteli autoonsa hälytintä, jatkaa Jarkko muutaman suupalan syötyään.
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- On sellainen saatava meidänkin autoon. Mitäs tehtäis’, jos auto jonakin yönä katoais’ tosta pihalta.
- En mä kyllä usko, että täkäläisten varkaiden taidot riittäis’ sitä viemään, ... mutta yrittäähän ne
kyllä voi. ... Mutta, jos onnistuisivat, niin mahdotonta sen löytäminen olisi. ... Ja täällä ei vakuutuksetkaan pelaa. ... Mun täytyy iltasella käydä jututtamassa Jensiä ja kysyä mistä niitä hälyttimiä
saa.
Illemmalla, Jarkon hoideltua koulukyydin ja palattua työstä kotiin, lähtevät Jarkko ja Rauni lasten
kanssa pyörillä maidonhakuun ja mennessä poiketaan Jensin juttusille. Jens kertoo ostaneensa
hälyttimen joitakin viikkoja aikaisemmin Darista, eikä tiedä olisiko niitä saatavana Mbeyasta. Pablalla mahdollisesti voisi olla, hän arvelee. Samassa talossa Jensin naapurina asuvat Matti ja Leenakin tulevat hetkeksi tarinoimaan ja kuulevat Jarkolta poliisipäällikön varoituksista.
Kotiin tultua illan jo hämärtyessä alkaa Jarkko kokeilla pitkästä aikaa radiosta Suomen lyhytaaltoaseman lähetyksen kuuluvuutta.
- Hitto, kun on noita asemia aina ihan päällekkäin, noituu Jarkko. - Vaikka on kolmeen osaan
jaetut lyhyet aallot ja hienosäätönuppi, niin pirun vaikeeta on saada mitään asemaa kuulumaan
puhtaasti ja toi Porin lyhytaaltoaseman kuuluvuus on ihan surkea siellä joukossa. Välillä sen saa
kuulumaan vähän ja sitten se häipyy johonkin kokonaan ...ja joku muu molotus tulee sen päälle.
- Mutta on se kuitenkin ihmeellistä, että jotain ääntä tulee tänne Suomesta asti, toteaa Rauni.
- Tosta Porin lyhytaaltoasemasta on sanottu, että se on maailman ainoa toimiva lyhytaaltomuseo.
Hei, nyt kuuluu taas jotain !
” Sitten urheilu-uutisia. Lasse Viren on voittanut kultaa Montrealin olympiakisoissa 5000 metrin
juoksussa. Kun Lasse Viren voitti jo keskiviikkona 10000 m:n juoksun, on hän ainoa maailmassa,
joka on voittanut olympialaisissa kaksi kertaa peräkkäin sekä 5000 että 10000 metrin juokssrrrrrrr ”
- Hitto! ... Nyt se häipyi taas. ... Joku helvetin surina tuli taas ... eikä pihaustakaan suomeksi.
- No, tulihan ihan hieno uutinen kuitenkin. ... Nyt iltapalalle! ... Käytkö käskemässä lapsetkin tuolta huoneestaan. Minä nostelen ruokia pöytään.
Illalla lasten käytyä nukkumaan juttelevat Jarkko ja Rauni vielä varkaiden vaarasta.
- Mitä se Matti selitti niistä ”Mersun” oven lukoista? kysyy Rauni
- Siinä on sellainen alipaineella toimiva keskuslukko. Kun panee kuskin oven avaimella lukkoon,
niin muutkin ovet menevät samalla lukkoon ja ne lukkonupit menevät kokonaan piiloon niin, ettei
niitä saa millään vippaskonstilla ylös. Pitää olla oveen käyvä avain!
- Miten tossa meidän autossa?
- No ne lukkonupit on kyllä mahdollista saada ylös jollakin ovenraosta sisään työnnetyllä rautalankakoukullakin. ... Mutta ohjauslukko kyllä estää aika tehokkaasti ajamaan pääsyn. Ne ovat yleensä
aika lujaa tekoa.
- Mutta käy heti huomenna kysymässä Pablalta sellaista hälytintä.
- Joo, mullahan on huomennakin koulukyyti. Tiistaihan on se ihan oma vuoro. ... Pitää poiketa Pablallakin.... Ai, toi Lars tai Lasse kertoi , että hänen ja Harald Ivarssonin autot ovat Darissa ja he lähtevät niitä hakemaan kai torstaina sen tanskalaisen Taarupin kyydisssä. ... Sen kaverin, jolla on se
ghanalainen vaimo. Inga jää pojan kanssa kotiin ja ilmeisesti Gunillakin.
- Kyllä minua pelottais’ jäädä tänne kotiin yksin.
- En minäkään uskaltais’ jättää sinua yksin tai lasten kanssa tänne, vaikka suostuisitkin.
- Voihan ne rosvot tulla yöllä sisään tosta lasiovestakin. ... Onhan siinäkin kyllä nuo kalterit.
- Käydään nyt kuitenkin ihan rauhassa nukkumaan. Ei ne rosvot nyt ensimmäiseksi meille tule.
Seuravana päivänä Jarkko poikkeaa Pablan luona kyselemässä hälyttimiä, mutta hänellä ei sellaisia
ole. Pabla on kuitenkin lähdössä loppuviikolla käymään Dar Es Salaamissa ja lupaa tuoda hälyttimiä sieltä. Jarkko arvelee niitä tarvittavan tuttavapiirissä useampiakin. Päivä on muuten melko
normaali niin työpajalla kuin kotonakin. Illalla nautitaan taas saunan löylyistä ensin lasten kanssa
ja heidän nukahdettua vielä kahdestaan ... ja sen jälkeen nukuttaa taas makeasti.
Aamupuolella yötä Jarkko ja Rauni heräävät yht’äkkiä säpsähtäen, kun makuuhuoneen ikkunaan
koputetaan voimakkaasti ... ja ulkopuolelta kuuluu Matin ääni, ” Jarkko! Teidän auto on yritetty
varastaa!”
- Hitto! noituu Jarkko ja ampaisee ylös... ja huutaa. - Odotas’ vähän Matti, kun saan jotain ylle!
- Hyvänen aika! Mitä on tapahtunut, kauhistelee Raunikin noustessaan.
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Jarkko saa housut ja paidan ylleen ja rientää keittiön oven kautta autokatokseen, ja tapaa siellä
autonsa vierellä odottelevan Matin.
- Ne ovat yrittäneet viedä tämän työntämällä ulos, kertoo Matti heti. - Mutta eivät ole saaneet
pyöriä kääntymään, kun eivät saaneet tota rattilukkoa hajalle,
- Voi saatana! kiroaa Jarkko.
- Katso, ne ovat vääntäneet tota rattia jollakin pitkällä kangella, kun se on ihan muodoton.
- Voi saatanan perkele! jatkaa Jarkko noitumistaan. - Ja ne saatanat uskaltavat yrittää tällaisessakin paikassa, missä on katuvalo melkein kohdalla.
- Hirveätä! kauhistelee auton luo saapunut Raunikin.
- Ne on ensin iroittaneet täältä takaoven vierestä tämän sivuikkunan, toteaa Matti. - Lasihan on
ehjänä tuolla takapenkillä. ... Kato perkele, ne on leikanneet tämän kumilistan halki jollain terävällä
veitsellä. ... Ja sitten ovat saneet noi lukkonupit ylös.
- Hiton rosvot! ... Mutta miten sinä älysit tänne tulla?
- Se onkin jo pitkä juttu. ... Me ollaan jahdattu niitä jo monta tuntia. Koko homma alkoi tuolta
meidän kulmalta. ... Jens heräsi vähän ennen puolta yötä, kun hänen autonsa torvi alkoi soimaan.
Hän ryntäsi ulos, mutta ei nähnyt enää ketään, mutta kuuli kauempana hiekkatiellä juoksevien askelten ääniä. Hän meni takaisin sisälle reiluksi varttitunniksi ja tuli uudelleen, ulos panga aseenaan, katsomaan ja kuuntelemaan liikkuisiko siellä rosvoja. Silloin hän kuuli ääniä tuolta alas valatielle johtavalta hiekkatieltä, ihan kuin siellä autoa työnnettäisi. Hän otti oman autonsa ja ajoi sinne. Auton valot tavoittivat sieltä joukon miehiä työntämässä projektin Land-Roveria. Miesjoukko
jätti auton keskelle tietä ja katosivat viereiseen maissipeltoon. Jens kiskoi sen maasturin konehuoneesta pari sytytysjohtoa irti ja ajoi korjaamolle, josta otti yhden yövahdin mukaansa vahtimaan sitä autoa. Sen jälkeen hän tuli herättelemään minut ja me heräteltiin muita naapureita siitä
läheltä. Te olette täällä niin kaukana, ettei ollut aikaa tulla tänne asti.
Siinä sitten, kun me koottiin joukkoja, alkoi se vahti siellä auton luona huudella apua ”Help, help”
, kun se rosvojoukko tuli uudestaan sieltä maissipellosta sitä autoa kohti. Me ajettiin sitten nopeasti autoilla sinne ja ne rosvot juoksivat takaisin maissipeltoon. Me valaistiin sitten autojen valoilla ne maissipellon sivut, etteivät ne pääsisi sieltä pois meidän näkemättä. Olihan meitä siellä
toistakymmentä miestä ja neljä autoa. Penttikin huomasi vasta siellä pellon reunassa kirves kädessään, että oli lähtenyt jahtiin pyjama yllään. Me jätettiin autot täydet valot päällä valaisemaan
maissipellon sivuja ja lähdettiin sitten siihen nelimetriseen maissiviidakkoon ketjuna noin parin
kolmen metrin välein niin, että meillä oli jonkinlainen näköyhteys, mutta ei sieltä pellosta ketään
löytynyt.
Kun sieltä pellosta ei rosvoja löytynyt, palailtiin takaisin kotiin. Kumminkin ajattelin, että minäpä
kierrän vielä tämän asuntoalueen ja katson, että kaikkien autot ovat tallessa. Tässä mä sitten
huomasin, että tämä teidän auto on pari metriä ulkona tuosta katoksesta ja tulin katsomaan tarkemmin. ... Ne ovat jostakin kiertäneet tänne varmaankin silloin, kun me touhuttiin siellä maissipellossa.
- Hitto, niitä oli sitten iso joukko!
- Jens arveli, että siinä oli lähemmäs kymmenen miehen porukka.
- Perkeleen perkele! Tämä ratti on niin vääntynyt, ettei tällä pääse kai ajamaankaan, tää akseliputkikin on vissiin taipunut. Tuolla lankunpätkällä ne on kai tätä yrittäneet vääntää. ... Ja hitto, tota
sivulasiakaan ei saa kiinni muulla kuin uudella kumilistalla.
- Mitäs me nyt tehdään? ihmettelee Rauni
- Nyt saadaan loppuyö nukkua rauhassa. Ei ne tätä enää tule uudelleen yrittämään. ... Mä haen
auton avaimet ja peruutan sen takaisin talliin. ... Ja heti, kun aamu valkenee. mä yritän oikaista
tota rattia sen verran, että pääsis’ ajamaan. Huomenna olisi käytävä Pablalta tilailemassa osia. ...
Uusi ratti tarvitaan ainakin ja tuo sivulasin kumilista ja ehkä tuo ratin akselikin.
- Täytyy lähteä jatkamaan unia minunkin, toteaa Matti ... - Kävin mä tuossa jo äsken antamassa
Leenalle väliaikatietoja. ... Kello tulee vasta neljä. Tässähän ehtii vielä pariksi tunniksi sänkyyn,
Leenan viereen.
Jarkko ja Raunikin yrittävät saada vielä unen päästä kiinni, mutta se ei onnistu. Aamupuoli yötä
menee asioiden pohtimiseen. Jarkko miettii miten vauriot saisi väliaikaisesti korjattua ja Rauni on
kuulevinaan välillä, että joku liikkuu talon ulkopuolella.
- Jarkko! kuiskaa Rauni, kun on jonkin aikaa yritetty nukahtaa. - Kuuntele! ... Käveleekös tuolla
pihalla joku?
- En mä kyllä kuule mitään.
- Mutta ihan kuin joku olis’ kävellyt tossa ikkunan takana.... Mene katsomaan pimeässä tuolta lasioven läpi näkyykö siellä mitään!
Jarkko nousee ja hipsuttelee olohuoneeseen ja käy keittiössäkin ... ja tulee pian takaisin.
183

- Koiria kai siellä vaan oli. Nyt ne on tuolla kadun puolella tutkimassa meidän roskista.
- Ei ne poliisipäällikön varoitukset olleet turhia, kuiskaa Rauni hetken päästä
- Ei ollut. ... Kyllä se ne ihan vakavissaan kertoikin. On kai tuolla kaupungilla autoja viety, kun
ovat ottaneet poliiseiltakin yhden ihan poliisiaseman pihasta. ... Eihän näistä poliiseistakaan tiedä,
vaikka olisi joku heistä itse juonessa mukana.
- Pystyykö tolla autolla nyt ajamaan ollenkaan?
- Nyt tuossa, kun peruutin sen takaisin katokseen, kokeilin pyöritellä rattia ... ja ei se akseli kai
sittenkään ole taipunut, mutta rattihan on ihan venkurana. ... Se ottaa kiinni siihen mittariston yläkanttiin. Sen mä saan varmaan oiottua niin, että sillä pystyy ajamaan ... siihen asti, että saadaan
uusi. ... Irti se täytyy ottaa ... ja painella tuolla pajalla prässissä se lähemmäksi entistä muotoa. ...
Ja toi sivuikkuna. ... Siihen täytyy tehdä joku tilapäinen viritys, millä saa sen tukkoon. ... Lasia mä
en saa siihen millään, mutta .... tuolla pajalla on alumiinilevyä. Jos siitä leikkaa sen lasin muotoisen
kappaleen, niin sen voisi kiinnittää ruuveilla siihen aukkoon. ... Niitä osia joutuu varmaankin jonkun viikon odottelemaan. Ei niitä varmaan Darista löydy. Ne on tilattava Ranskasta ... ja ennenkö
ne tulee sieltä ensin Dariin ja sieltä tänne, niin varmaan jokunen viikko siinä menee.
- Hyvä nyt kuitenkin, etteivät saaneet koko autoa.
- On tuo rattilukko näköjään aika lujaa tekoa, kun tollasilla voimilla ei ole pettänyt. ... Mutta erikoinen konsti on tuo, millä ne menivät sisään. ... Leikkasivat sen kumilistan halki. ... Kyllä minä
menisin tuollaiseen autoon vähän sievemmällä konstilla.
- Ethän sinä mikään autovaras ole.
- En ole, mutta voihan joskus hukata avaimet tai avaimet jää autoon sisään ja ovet on lukossa. On
mulla sellaisesta kokemusta .. useammankin auton kanssa, oman ja muutaman vieraankin.
- Miten sä olet ne sitten avannut?
- Siihen tarvitaan vain pätkä jäykänpuoleista rautalankaa. Siitä pitää taivutella sellainen koukku,
jolla saa oven lukkonupin nostetuksi ylös. Se rautalanka yleensä sopii menemään oven kumitiivisteen välistä sisään. Sen muotoa täytyy siinä vähän kokeilemalla parannella, mutta kyllä se sillä tavalla on onnistunut.
- Millainen se hälytin on?
- Jensillä oli sellainen melko yksinkertainen, ”Alarm Horn-merkkinen” englantilainen vekotin, joka
perustuu herkkään heiluriin. Kun auto vähänkin heilahtaa, se kytkee auton äänitorven soimaan ja
se soi jatkuvasti 15 sekuntia. Siihen voi kytkeä myös auton ovikatkaisäjoista syttyvän sisävalon. Jos
mikätahansa ovi avautuu, alkaa ”pilli” soimaan 15 sekuntia tai niin kauan, kuin ovi on auki. ... Sen
heilurin saa kuulemma säätää niinkin herkäksi, että jos kissa hyppää auton katolle tai konepellille,
niin se hälyttää. ... Se on silloin varmaan jo liian herkkä.
- Sellainen sun pitää asentaa heti, kun vaan saat.
- Arvaa vaan, asennanko sellaisen heti. ... Kunpa vaan saatais’ sellainen pian, ei sitä kovin kauan
rakentele.
- Mutta miten se hälytin sitten kytketään toimimaan, ettei se ala hälyttämään, kun sä itse avaan
oven.
- No joo. Se jäi vielä kertomatta. Tossa Jensin laitteessa on pieni avaimella toimiva kytkin, joka
pitää sijoittaa johonkin näkymättömään paikkaan auton ulkopuolelle. Kun sä olet lukinnut auton
ovet, niin käännät avaimella hälytyksen päälle. ... Ja taas, kun tule takaisin auton luo, on muistettava katkaista hälytys pois päältä ennekuin avaat auton oven.
- Vois’ko sellaisen hälyttimen rakentaa asunnon oviinkin?
- Onhan sekin mahdollista ... ja oikeastaan helpompaa vielä. Siihenhän ei tarvita heilureita. Tällaista taloa on aika vaikea heiluttaa. Oviin vain pienet katkaisämet, jotka kytkevät virran heti, kun
ovi avautuu ... ja silloin alkaa joku soittokello pirusti soimaan.
- Olis’han sellainenkin hyvä olla, jos me lähdetään johonkin reissuun.
- Täällä jotkut ovat palkanneet yövahdit vartioimaan pihapiiriään yön ajaksi. Niille maksetaan saman verran kuin ”house boyllekin”. Tässä asuntoalueella pitäisi kiertää kyllä projektin yövahtejakin kaksi vahtia koko yön.
- Missähän nekin vahdit olivat tänä yönä?
- Hyvä kysymys. ... Uffe on vahtinut niitä vahteja nyt öisin, tekemällä silloin tällöin tarkastuksia
vahtipaikoille keskellä yötä. Niitä hommia on kai tulossa pian minullekin. Juttelihan se siitä mulle
jo, että jonakin yönä lähtisin hänen kanssaan kierrokselle ... katsomaan, missä niitä vahteja on ...
tai pitäis’ olla. Niihin kierroksiin saa käyttää noita ”firman” Land-Rovereita.
- Kuinka paljon niitä vahteja on?
- Niitä on kai tällä hetkellä yli 30 vahtia. Yli 20 vahtii yöllä vakituisesti ja nyt, kun on sadonkorjuuaika, niin peltoja pitää vahtia päivälläkin, ettei varkaat vie satoa. ... Yöllä vahditaan pellolla olevaa
karjaa, korjaamoaluetta, ”trainingillä” on muutama vahti ja tuolla tutkimuslaitoksella muutamassa
eri pisteessä, meijeriäkin vahditaan. ... Osalla vahteja on jonkinlaiset aseetkin. ... Mutta nyt ... kullanmuru! Kohta alkaa aamu valkenemaan, eikä meidän nukkumisesta nyt tule mitään. Noustais’ko
ylös keittelemään aamukahvit .. ja minä lähden auton kimppuun heti, kun alkaa olla valoisaa. ...
Pitää ottaa ratti irti ja käydä oikomassa sitä tuolla pajalla, että voisi sitten ajella kaupunkiin Pablan
juttusille.
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Päivän valjetessa Jarkko irroittelee autosta ratin ja hörpittyään Raunin kanssa aamukahvit kertoo
lapsille lyhyesti yön tapahtumat. Äiti jää jatkamaan tapahtumien kertomista ja valmisteluja kouluun lähtöön, kun Jarkko polkee pyörällä töihin ratti mukanaan. Opasteltuaan hetken mekaanikkojen töitä, hän oikoo ratin ja polkee taas pyörällä kiinnittelemään ratin autoon. Rauni tulee välillä
katsomaan Jarkon puuhia ja hänen perässään tulee ihmettelemään Joonakin. ... Irrotetun sivulasin
paikalle Jarkko teippaa väliaikaisesti muovikelmun ... ja lähtee sitten autolla kaupunkiin.
Pabla kertoo lähtevänsä seuraanvana aamuna Dariin ... ja arvelee löytävänsä ohjauspyörän sieltä.
Sivuikkunan kumi täytynee tilata kauempaa. Pabla kirjoittaa muistiin auton tyyppi- ja valmistenumerot, jotta osat ovat varmasti oikeat ... ja sanoo sitten Jarkolle :”Tule käymään maanantaina!
Minulla saattaa olla silloin jo jotain.”
Iltapäivällä, töiden lomassa Jarkko leikkaa alumiinista auton sivulasin ”korvikkeen” ja kiinnittää sen
ruuveilla paikalleen. ... Kotiin palattuaan ja esiteltyään väliaikaista sivuikkunaa Raunille, hän saa
lisää mietittävää .
- Jarkko!... Mitäs, jos ne rosvot tulee ens’ yönä uudelleen yrittämään meidän autoa. Eikös toi tekoikkuna ole aika helppo lyödä sisään.
- Eihän se kyllä kovin lujasti tuossa ole ... ja nuo ruuvitkin on helppoja avata. ... Pitäisiköhän vielä
keksiä joku väliaikainen hälytinkin. ... Pitää miettiä kohta syödessä ... tai sen jälkeen.
Mietittyään iltaruokailun jälkeen vielä hetken, alkaa Jarkko puuhailla jotakin erikoista. ... Hän avaa
makuuhuoneen ikkunan ja tekee sahalla karmin alalaidan poikki vinottain kulkevan uran.
- Mitä sinä nyt teet? ihmettelee Rauni
- Hälytintä! ... Minä esittelen sen toiminnan vasta sitten, kun se on valmis.
Jarkko sulkee ikkunan ja lähtee puuhailemaan autokatokseen. ... Talon päätyä vastassa olevaan
katosrakennelman kannatintolppaan hän kiertää pienen metallisen koukun, kiipeää sitten saunan
löylyhuoneen avonaiselle ”ullakolle” ja kiertää siellä yhden metallisen koukun lähelle talon nurkkaa. Lapsetkin ihmettelevät isän kiipeilyä ja kyselevät, mitä isä oikein siellä puuhaa, mutta isä on
salaperäinen eikä kerro muuta, kuin ”Katsotaan nyt, mitä tästä tulee.” ...Seuraavaksi hän peruuttaa
auton katokseen niin, että auton oikea kylki on melkein katoksen seinässä kiinni. Sitten tulee jälleen sisälle ja etsii komerosta kalastusvälinekassinsa ja ottaa sieltä rullan ohutta nylon-siimaa ... ja
lähtee sen kanssa jälleen auton luo.
- Mitä ihmeen viritystä sinä oikein teet, ihmettelee Rauni jälleen.
- Maltahan vielä vähän aikaa, niin esittelen sen kohta.
Jarkko kiinnittää nylonsiiman pään auton peruutuspeilin varteen, vetää siiman sitten talon seinässä olevan koukun kautta saunan ”ullakolla” olevaan koukkuun ja sieltä talon seinustaa myöten toisessa päässä taloa olevan makuuhuoneen ikkunaan sahaamansa vinottaisen uran kautta makuuhuoneeseen. Rauni tulee taas ihmettelemään.
- Nyt tähän yöpöydälle vielä iso peltipurkki. Onhan se tyhjäksi syöty iso kurkkupurkki jossakin
tallessa? hän kysäisee Raunilta.
- On se tulla ruokakomeron kaapissa. Siinä on nyt tomaatteja.
- Laitetaan ne tomaatit nyt johonkin muuhun astiaan ... vaikka muoviämpäriin.
- Kyllä ne sopii pienempäänkin. Ei niitä niin paljon ole. Minä tuon sen purkin kohta.
Raunin tyhjennellessä peltipurkkia tomaateista, sitoo Jarkko makuuhuoneessa siiman päähän metallisen ovenkahvan, jonka on löytänyt komeron nurkasta. Kun Rauni tulee tyhjän kurkkupurkin
kanssa makuuhuoneeseen alkaa hälytin olla valmis.
- No nyt minä voin esitellä tämän keksinnön, aloittaa Jarkko. - Tämän siiman toinen pää on
kiinni auton peilinvarressa ja menee siitä poikittain talon seinässä olevaan koukkuun. Nyt, jos joku
hiippailee talliin, hänen on tultava sinne ”kuskin” puolta, koska toinen kylki on melkein seinässä
kiinni. Jos tulija ei huomaa pimeässä tätä siimaa hän törmää siihen ja samalla siima kiristyy ja kiskaisee sitä täältä makuuhuoneesta. Nyt, kun laitamme tämän purkin tuohon yöpöydän reunalle
niin, että kun siimaa nykäistään, putoaa purkki lattialle ... niin me varmasti herätään siihen kolinaan.... Mutta, jos se voro sattuu huomaaman sen siiman, mitä hän silloin tekee? ... Hän katkaisee
siiman. ... Nyt, kun tässä purkissa siiman päässä roikkuu tämä painavanpuoleinen ovenkahva hieman purkin pohjasta irti, niin se putoaa peltipurkin pohjalle. ... Sekin varmasti kolahtaa sen verran,
että herätään.
- Mitä te oikein teette, kysyy ovelta kurkkaava Mervi.
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- Hälytintä tässä kehitellään, vastaa isä.
- Toimiikohan tuo, epäilee Rauni naurahtaen.
- Kokeillaan kohta! ... Menehän Mervi katsomaan, mitä Ninni kantoi äsken tuonne autotallin perälle!
Ja Mervi lähtee.
- No, kohta nähdään toimiiko tämä, naureskelee Jarkko.
Ja samassa siima nykäisee purkin ovenkahvoineen lattialle.
- No, eikö toimi hyvin, myhäilee Jarkko.
- Olet sinä nero, nauraa Rauni.
Mervi tulee ihmeissään takaisin ovelle.
- Isä, sinä juksasit, sanoo Mervi. - Ei siellä mitään ollut, ... vaan sellainen siima, mitä mä en huomannut.
- Siinähän se juju olikin. Sinä testasit meidän varashälyttimen, ... ja se toimii hienosti, kertoo isä.
- Nyt voidaan kai nukkua rauhassa, arvelee Rauni. - Onhan tuo hälytin nyt tyhjää parempi. Tänään käydään nukkumaan ajoissa, kun viime yö meni ihan valvomiseksi.
- Kai me saunotaan tänäänkin.
- No laita sitten heti saunaan tulet. Saunotaan ja käydään kaikki sitten nukkumaan.
Saunomisen jälkeen nukkumaan käydessään toteavat lapset, että Ninni on vielä ulkona. Mervi huutelee Ninniä pimeältä pihalta, mutta turhaan. Vanhemmat tuumivat, että kyllä se siellä nyt pärjää
yön yli ja pääseehän se saunan eteiseen suojaan. Pian lasten nukahdettua alkaa kuorsaus kuulua
vanhempienkin makuuhuoneesta.
Jonkin verran puolenyön jälkeen heräävät Jarkko ja Rauni säpsähtäen jälleen, kun yöpöydälle viritetty peltipurkki putoaa kolisten lattialle.
- Perkele! kiroaa Jarkko ponkaisten ylös sängystä. - Yrittävätkö ne perkeleet uudestaan?
Jarkko vetää pikaisesti housut jalkaansa ja lähtee kohti olohuonetta ... ja Rauni hätääntyneenä perässä, kietaistuaan kylpytakin ylleen.
- Mitä me nyt tehdään, kysyy Rauni peloissaan. - Älä mene yksin ulos! Nehän voivat vaikka tappaa sinut.
- Hitto, kun tässä talon päädyssä ei ole ikkunaa, mistä näkis tonne katokseen. ... Mutta keittiön
ikkunasta nähdään kyllä ihan tohon nurkalle ja jos auto liikahtaa vähän tallista ulos, niin tästä me
nähdään. ... Ollaanpa hetki ihan hiljaa, kuuluisko mitään. ....
- Ihan kuin jotain pientä rapinaa kuuluu jostakin, kuiskaa Rauni.
- En minä kyllä kuule sieltä kuin tuota sirkkojen sirinää, kuiskaa Jarkko. ... - Kyllä mä menen tosta keittiön ovesta ulos katsomaan.
- Älä mene, ne tappavat sinut, kuiskaa Rauni. - Eihän sulla ole mitään asettakaan.
- Hitto, se meidän pangakin on tuolla saunan eteisessä. ... Jos mä otan ison leipäveitsen.
- Et sä pärjää niille, jos niitä on monta.
- Hei nyt mä tiedän. keksii Jarkko. - Toi saunan eteisen valohan näyttää siitä yli tuonne autokatoksen puolellekin. ... Katsele sinä siitä ikkunasta, juokseeko sieltä porukkaa ulos, kun mä laitan
ton saunan pistokkeen tonne ”olkkarin” pistorasiaan.
Jarkko menee kytkemään saunan sähköjohdon pistorasiaan ja Rauni vahtii keittiön ikkunasta talon
nurkkaa.
- No, mitä näkyy, kysyy Jarkko olohuoneesta.
- Ei näy mitään muuta, ... kuin tuon katuvalon valaisemaa pihaa. Ei sieltä ole kukaan juossut.
- Hitto! Nyt mä kyllä menen tuolta pihanpuolen kautta saunan eteiseen. Sieltähän mä näen sen
seinän yli autokatoksen puolelle.
- Minua kyllä pelottaa.
- Hitto, jotain tässä on tehtävä. ... Kyllä mä nyt menen.
Niin Jarkko avaa varovasti pihanpuolen lasioven, ottaa pari askelta saunan eteisen ovelle ja avaa
riippulukon ... avaa sitten varovasti oven .... ja hörähtää nauramaan.
186

- Voihan hitto, hän saa sanotuksi. - Tulehan Rauni katsomaan!
Rauni tulee ihmeissään Jarkon viereen.
- Katsohan tuonne löylyhuoneen ”ullakolle” talon nurkalle, kehottaa Jarkko
- Ninni ... ja tuon vastapäisen naapurin kolli!
- Ja tuo siima on tuossa nurkalla ihan sykkyrässä. ... Se on toi kolli tullut tekemään tuttavuutta
naapurin tytön kanssa ja sotkeutunut tohon siimaan.
Naapurin mustavalkoinen kolli katselee hetken ihmeissään ja loikkaa sitten autokatoksen puolelle.
Ninni loikkaa alas saunan eteiseen ja pinkaisee avonaisten ovien kautta sisälle.
- Hitto, olipas se hälytys! ... Lähdetäänpä jatkamaan unia. ... Jätetään tuo valo palamaan saunaosastolle. Sehän on myös jonkinmoinen murtovakuutus. ... Mutta kyllä mä huomeniltana virittelen
tuon hälyttimen uudestaan. Täytyy vaan saada Ninni yöksi kotiin, juttelee Jarkko.
Aamulla lasten herättyä, on ilo ylimmillään, kun Ninni on kotona ... ja naurua riittää, kun isä ja äiti
kertovat öisestä hälytyksestä. ... Nauruksi menee Matillakin, kun Jarkko päivällä tavatessaan kertoo
yön tapahtumista.

15. Uusia tuttavia

Töitä ja kotiaskareita jatketaan pari seuraavaa päivää ilman yllätyksiä. Jarkolla on ongelmia työpajalla traktoreiden kunnostusten kanssa, koska korjaamon välineistö on osin puutteellinen suurempiin korjauksiin. Muutamiin työvaiheisiin tarvittaisi sorvia, jota projektin korjaamolla ei ole. Huoltopäällikkö Uffe kuitenkin tietää, että kaupungissa on vesilaitoksen korjaamo, jossa on jonkinlainen sorvi ja siellä lienee töitä johtamassa suomalainen insinööri, kertoo Uffe. Niinpä Jarkko perjantaiaamuna koulukyydityksestä korjaamolle palattuaan käskee yhden mekaanikoista, Danielin, nostamaan kunnostettavana olevan traktorin vauhtipyörän korjaamon käytössä olevaan Land-Roveriin
... ja lähdetään yhdessä etsimään vesilaitoksen korjaamoa. Korjaamo löytyykin helposti ... ja korjaamolla työskentelevä suomalainenkin, Pertti Lassila. Pertti kertoo olevansa Suomen ja Tansanian
kahdenkeskisen vesiprojektin asiantuntijana kehittämässä alueen vesihuoltoa ja on työskennellyt
täällä jo runsaan vuoden. Hänellä on vaimo sekä 8- ja 10 vuotiaat pojat ja he asuvat omakotitalossa aivan kaupungin keskustan tuntumassa.
Sorvikin korjaamolta löytyy. Pertti johdattaa Jarkon ja Danielin korjaamohallin perällä olevaan pienehköön huoneeseen ... ja siellä on sorvi paksuhkon pölykerroksen peitossa.
- Eihän tämä kunnoltaan taida kovin hääppänen olla, aprikoi Pertti. - Nuo johteet ainakin näyttävät aika kuluneilta, mutta kyllä sillä jotain pystyy tekemään. Kyllä sillä pitäisi vauhtipyöränkin
pystyä oikaisemaan.
- Onhan tässä ainakin kokoa riittävästi, toteaa Jarkko. - Kyllä tuollainen iso vauhtipyöräkin mahtuu tuohon pakkaan pyörimään.
- Meillä vaan ei ole yhtään ”kaveria”, kuka osais’ sorvata, kertoo Pertti.
- Kauan on siitäkin, kun olen itse sorvaillut, mutta yritetään. Täytyy opettaa tämä Daniel sorvaamaan. Kannetaan se vauhtipyörä autosta tänne ja aletaan kiinnittelemään sitä tuohon pakkaan.
Parisen tuntia sorvin kanssa puuhailtuaan on Jarkko saanut sorvin puhtaaksi, vauhtipyörän pinta
sorvattu tasaiseksi ja myös Daniel on saanut hieman sorvinkäsittelyharjoittelua. Pertti on käynyt
välillä jututtamassa ”sorvareita” ja selviää, että hänenkin poikansa ovat samassa koulussa kuin
Mervi. Koulukyytiä he eivät tarvitse, koska koulu on heiltä lyhyen kävelymatkan päässä. Jarkon
kertoessa Pertille autovarkaista, toteaa Pertti, että varkaiden vuoksi hänellä pihalla pitkässä riimussa susikoira. Jarkko ja Daniel kantavat raskaan vauhtipyörän korjaamon ovenpielessä olevaan autoon Pertin tullessa jutellen perässä.
- Tulkaa koko perhe meille huomenna iltapäiväkahville, ehdottaa Pertti.
- Minä ajattelin tuossa juuri esittää samanlaisen kutsun sinulle ja perheellesi, mutta sinä ehdit ensiksi.
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- Mutta, jos aloitettaisi nyt meiltä. Meillä on pojan syntymäpäivä, nuorempi veljeksistä, Jukka, täyttää 8 vuotta.
- Kiitos kutsusta. Täytyy nyt jutella vaimon kanssa. ... Mutta miten teille löytää?
- Tuosta Mbeya-hotellin takaa käännyt oikealle täältä alhaalta päin tullessa ja noin 200 metriä, niin
rinteessä vasemmalla on valkoinen rapattu talo, jonka pihalla on toi valkoinen Mersu ... ja musta
susikoira on riimussa. ... Tervetuloa vaan!
- Kiitos! ... Nähdään.
Palattuaan Danielin kanssa korjaamolle, lähtee Jarkko käymään kotona lounastamassa ... ja kertoo
ruokailun lomassa uudesta suomalaisesta tuttavuudesta Raunille ja kutsusta iltapäiväkahville.
- Kyllä täällä on jotenkin kiva tavata uusia ihmisiä, toteaa Rauni. - Suomessa me ei juurikaan vierailtu kuin sukulaisten luona.
- Se Pertti oli ihan mukavan tuntuinen kaveri. Juttua tulee ja huumoria.
- Tuumitaan vielä, kun sä tulet töistä. ... Muista hoitaa koulukyyti.
- Kiirettä on tuolla pajalla, mutta täytyyhän se hoitaa. Ensi viikollahan Lasse ja Harald ajavat jo
varmaan omilla autoillaan.
- Minkälaiset autot niille tulee?
- Lasselle tulee vaan ”pikku-Renu”, samanlainen kuin Uffella ja Haraldin auto on Volvo.
- Noilla tanskalaisilla Danielssoneilla on myös sellainen ”pikku- Renu” , oranssin värinen ja hirveän
ryppyinen. Se on varmaan ajanut sillä ympäri.
- Joo, olen mä sen nähnyt tossa vilaukselta. Aika ruttunenhan se on. .... Mutta, nyt olis’ mentävä
taas. Siellä on vähän työnjohdosta pulaa nyt, kun Lasse on autonhakureissussa, ja Uffekin lähti
jonnekin iltapäiväks’. ... Hei taas!
- Muista se koulukyyti!
Jarkon palattua korjaamolle, jatkuvat työt siellä jo tutuksi tulleeseen verkkaiseen tapaan. Vaativammat työ kaipaavat jatkuvaa neuvontaa ja seurantaa. Jarkko opettaa mekaanikkoja myös käyttämään englanninkielisiä korjaamokäsikirjoja. Useimmat mekaanikoista osaavat jonkin verran englantia, mutta eivät ymmärrä teknisestä ammattisanastosta paljoakaan.
Tarvittaessa taas korjaamokäsikirjan tietoja, menee Jarkko hakemaan sitä korjaamokatoksen ”toimistokopin” hyllyltä. Tarttuessaan kirjaan, hän säikähtää, kun kirjan vieressä pölähtää kana hirveästi kaakattaen ja siipiänsä hakaten niin että hyllyllä olevat paperit lentelevät ympäri koppia. ...”
Hiton kana! Mistä pirusta sinä siihen olet tullut, noituu Jarkko yksinään. Samassa tulee koppiin
Egon, yksi mekaanikoista, joka on ilmeisesti kuullut metelin. Egon selittää, että jalastaan hyllyyn
sidottu kana on hänen. Projektilla on aamupäivällä myyty henkilöstölle kanoja, eikä hän keksinyt
kanalle muuta säilytyspaikkaa, kuin tuon toimistokopin hyllykön. Jarkko selittää, ettei toimiston
hyllyköt ole mitään kanojen säilytyspaikkoja.... Egon ottaa kanansa ja vie sen jonnekin muualle.
Hetken päästä Jarkko huomaa, että kanoja on pantu ”talteen” myös kahteen korjattavana olevaan
autoon.
Jarkko jatkaa työskentelyä ja neuvontaa, kunnes on aika lähteä kaupunkiin hoitamaan koululaiskuljetus. Saapuessaan koulun portille hän huomaa, että siellä seisovan vaalean ”Mersun” takapäässä
on Suomen lippu. Jarkko nousee autosta ja astelee jututtamaan ”Mersun” vieressä seisovaa rotevahkoa vaaleatukkaista miestä.
- Päivää! tervehtii Jarkko. - Sinähän olet suomalainen.
- Terve! Suomalaisiahan tässä ollaan, Puttosen Jukka. ja ryhtyy kättelemään.
- Mäkisen Jarkko. ... Olen juuri tullut töihin tuonne Uyolen farmille.
- Me asustellaan tuossa Iwambin farmilla, kaupungin laidalla. Se on tuosta valtatietä muutama kilo-metri tuonne Sambiaan päin.
- No sulla on lapsia myös, kun sä täällä koululla olet.
- Onhan niitä, neljä. ... Nuorimmainen, Pasi, on vielä tässä leikkikoulun puolella. 12-vuotias Katri
on kuudennella luokalla ja kaksi vanhempaa poikaa, Seppo ja Jaakko käyvät koulua Moshissa, Kilimanjaron juurella. He tulevat tänne vaan lomilla.
- No meidän kaks’ nuorimmaista , Mika ja Mari, on leikkikoulun puolella, ja kohta 8 täyttävä Mervi
aloittelee nyt tokalla luokalla. ... Mutta, mikäs se sinun projektis’ on?
- Tämä on sellainen Maailmanpankin rahoittama karja- ja maitotalousprojekti. Pyritään kehittämään
lypsykarjaa ja siinä ohessa paljon muutakin. Meillä on toinen farmi tuolla 70 kilometrin päässä
Kitulossa, korkealla vuoristossa, noin 2500 metriä merenpinnasta. Siellä on tällä hetkellä noin 400
lehmää ja 2000 lammasta.
- Täällähän on näköjään suomalaisia monessa paikassa.... Aamupäivällä tapasin juuri Lassilan Pertin tuossa vesilaitoksen korjaamolla.
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- Juu. Me ollaan jo pitkiaikaiset tutut ”Peran” ja Annikin kanssa. Huomennahan niillä on pojan syntymäpäivät ja kutsuivat meitäkin sinne iltapäiväkahveille.
- Kutsui se Pertti sinne meitäkin.
- No siellähän me sitten tavataan ihan perheiden kanssa. ... Nythän noita lapsia alkaa sieltä taas
tulla.
- Mulle niitä tuleekin täys’ lasti. ... Ihan kiva tavata uusia tuttuja! Jutellaan huomenna lisää.
- Samoin!
Auto täyttyy ja kotimatka alkaa. Kyydittyään lapset koteihinsa, palaa Jarkko korjaamolle jatkamaan
ja lopettelemaan päivän töitä. Työpäivän ollessa lopuillaan alkaa korjaamon pihamaalla melkoinen
”näytelmä", kun työntekijät alkavat kerääntyä heidät kaupunkiin kuljettavaan bussiin. Aamupäivällä myytyjä kanoja on näköjään ollut ”tallessa” kymmenittäin eri puolilla korjaamoa, kun melkein
jokaisella kotiinlähtijällä on kana kainalossa. Muutamia kanoja pääsee korjaamon pihalla karkuunkin ja niitä yritetään ottaa kiinni usean hengen yhteistyönä piirittäen. Suuri Isuzu-bussi täyttyy
kaakattavia ja kirkuvia kanojaan kainaloonsa puristavista tai kanoja jaloista roikottavista työntekijöistä ja auto lähtee vihdoin, pihamaalle lennelleitä höyheniä pöllytellen kohti kaupunkia.
Jarkkoa hymyilyttää vielä kotiin palatessa ”kananmyyntipäivän” tapahtumat ja taas on paljon kerrottavaa niin Raunille kuin lapsillekin. Mervi on ehtinyt kotona jo kertoa, että isä jutteli koulun luona jonkun suomalaisen miehen kanssa.
- No, miten iltapäivä sujui?
- Sujuihan se ... tuolla töissä meni aikalailla kanojen merkeissä. Jätetäänpäs ne jutut illempaan,
niin lapsetkin kuulevat. ... Mutta tapasin tuolla koulun edessä taas yhden suomalaisen. Niitähän
näyttää olevan täällä useammassakin projektissa.
- No Mervi kertoi, että sä juttelit jonkun miehen kanssa, jonka autossa oli Suomen lippu.
- Joo, ”Mersu” oli sitä aikaisempaa korimallia, ... ja Suomen lippu oli perässä. ja sen auton vieressä seisokeli sellainen ihan suomalaisen näköinen mies, rotevan puoleinen vaaleatukkainen. Mä
menin morjestamaan ... ja siitähän sitä juttua alkoi syntymään. ... Jukka Puttonen, pyörittelee maitotalousfarmia, jossakin vähän matkaa kaupungista sinne eteenpäin, Sambiaan päin. ... Iwambin
farmikohan se oli. Sillä on vaimo ja neljä lasta. Nuorin, poika on leikkikoulussa ja tyttö on kuudennella luokalla ... ja kaks’ isompaa poikaa ovat koulussa Kilimanjaron luona Moshissa. He tulevat huomenna myös sinne Lassilan pojan synttärikahveille. Luvattiin jutella siellä lisää, kun on
perheetkin mukana.
- On meidän kai sitten mentävä sinne, jos sä jo lupasit.
- Niin me tuumattiin, kun jutut jäivät vähän lyhyeen ..., kun noita muksuja alkoi tulla autoon. Niillä on joku toinen farmi vielä tuolla korkeammalla vuoristossa, missä on 400 lehmää ja 2000 lammasta. Se oli Kitulon farmi. Toi Kitulo jäi paremmin mieleen, kun siitä muistui tuo ‘kitu’ ja ‘vitu’.
- No mitä ne kanat tekivät siellä korjaamolla? Kerro nyt mulle. Voithan sitten kertoa uudestaan
lapsillekin.
- Silloin aamupäivällä, kun olin siellä vesilaitoksen korjaamolla sorvailemassa, oli projektilla ollut
henkilöstön kanamarkkinat. Tuolla jossakin oli myyty kanoja, eläviä kanoja. Ja kun mä menin siitä
meidän toimistokopista ottamaan yhtä korjaamokäsikirjaa, niin just, kun olin tarttumassa siihen
kirjaan, niin sen vierestä pölähti kana, joka kaakatti pirusti ja siivet hakkas’ ilmaa niin, että höyhenet ja hyllyllä olevat paperit lentelivät. Mä huomasin, että se oli sidottu jalastaan kiinni sen hyllykön tolppaan. Siinä se räpisteli koipi suorana. Sitten tuli yks’ niitä mekaanikkoja, Egon, ja kertoi,
että se on hänen kana. Minä selvitin, että vie kanas’ pois. Eihän sitä nyt voi sallia, että kanat saa
paskantaa pitkin hyllyjä ja korjaamokäsikirjoja. Johonkin se sitten kanansa vei. Vähän myöhemmin
mä huomasin, että kanoja oli myös pantu kahteen korjaamolla seisovaan Land-Roveriin ... Paskantavathan ne tietysti sinnekin. ... Mutta sitten, kun meni vähä aikaa ja alkoi tulla kotiinlähdön aika,
rupes’ niitä kavereita tulemaan kanojen kanssa joka suunnasta. Oli siinä kaakatusta ja tunnelmaa.
Jotkut pitivät kanaa kainalossaan jaloista puristaen ja jotkut roikottivat niitä jaloista pää alaspäin ja
voi hitto sitä tunnelmaa, kun rupes’ se iso bussi täyttymään. Siellä on jo tupaten täydessä bussissa
tiivis tunnelmaa muutenkin, mutta kun melkein jokaisella on sitten vielä kana tai kaks’ kainalossaan, niin... kuvittele. ... Olihan se melkoinen näytelmä. Olis’ taas pitänyt olla filmikamera mukana.
... Eiköhän ne ole kaupunkiin päästessään kananpaskassa jokainen. ... No, siinä se oli.
- Ei siellä taida käydä aika pitkäveteiseks’, kun aina sattuu ja tapahtuu.
- Hitto, kun välillä tuntuu, ettei niillä ole tuolla korvien välissä muuta kuin umpiluuta.... Mutta toisaalta ihan mukavia heppuja ne ovat, mutta kun niillä ei ole alkeellisämpiakaan perustietoja. Nyt
iltapäivällä tuli kyllä just yks’ uusi nuori kaveri töihin, Twinsi. ... On ollut töissä kiinalaisten työpajalla noissa rautatiehommissa ja oppinut hitsaamaan ja sorvaamaan. Se Uffen apulaisena toimiva
Mooses tuli kysymään minulta, otettais’ko tällainen kaveri töihin. Jututin sitä kaveria hetken. Se
puhuu aika hyvin englantia ja sitten se kertoi mitä kaikkea se on tehnyt. Mä sanoin sitten Mosekselle, että otetaan kaveri töihin. Töitä meillä nyt on noiden traktoreiden kanssa enemmän kuin tar189

peeks’. Uffe tietysti maanantaina vasta siunaa asian. ... Eilen Uffe kyseli, haluaisinko minä lähteä
lähiaikoina käymään Darissa. Sieltä pitäis, käydä etsimässä jotain varaosia. Me jutellaan ensi viikolla siitä tarkemmin.
- Olis’han siellä kiva lähteä käymään uudestaan ihan omalla porukalla. Joutaisit sinäkin vähän rentoutumaan, jos oltais’ vaikka koko viikonvaihde siellä Kunduchi Beachillä. ... Mutta mitenkäs Mervin koulu ja sun koulukyydit ?
- No minähän olen tuurannut nyt tämän viikon muita. Kyllä ne hoitaa nämä mun tiistain ja torstain
ajot vastavuoroisesti. ... Ja eiköhän toi Mervikin voi pitää muutaman päivän lomaa. Minä voi opettaa matkan aikana ainakin englanninkielen perusteita ... ja otetaan koulukirjat mukaan.
- Eihän se vielä ymmärrä niistä itsekään.
- No opetetaan ymmärtämään.
- Lapset kyllä lähtevät ihan mielellään, kun pääsevät uimaan ja näkevät eläimiä.
- Ensi viikolla ... kai heti alkuviikosta siitä tulee juttua Uffen kanssa. ... Jos vaikka jo loppuviikolla
voitais’ lähteä. ... Mutta nyt on taas viikko mennyt ja on perjantai-ilta. ... Onko sulla jotain tuolla
uunissa, kun tuoksuu niin hyvälle.
- On, ... mutta arvaas’ mitä.
- Jos tuoksun perusteella pitäisi arvata, niin sanoisän ... kanaa, mutta eihän se kanaa voi olla.
- No mitä se sitten voisi olla, arvuuttaa Rauni veitikkamaisesti hymyillen
- On siinä jotenkin sipulin tuoksuakin.... joku laatikko siellä on.
- Aika tarkkaan sinä kyllä tunnistit, naurahtaa Rauni. - Siellä on padassa sipulia ja ... kanaa.
- Mistä hitosta sinä olet kanan napannut. hämmästelee Jarkko.
- Minäkin kävin aamupäivällä niillä projektin kanamarkkinoilla.
- Ja tapoit ja kynit sen kanan, ... En usko. ... Et sinä pysty sellaiseen.
- Mutta älä unohda, että meillä on Joona. ... Joona tiesi, että siellä myydään kanoja ja ymmärsin,
kun hän puhui ”kuku msuri sana”, että hyviä kanoja myydään. Minä annoin Joonalle rahaa ja lähetin
ostamaan ”kuku mbili”, kaksi kanaa.... Joona tuli sitten kahta pulskaa kanaa jaloista roikottaen ja
tuolla pihalla hän ne tappoi ja putsasi ... ja nyppi pihalta jokaisen höyhenen ja vei roskikseen. Toinen kana on nyt padassa sipulien ja mausteiden kanssa muhinut tuolla uunissa. Yritin tehdä vähän
samantapaista, kuin Aleksi tarjosi meille silloin Västeråsissa ... Ja toisen kanan annoin Joonalle kotiin vietäväksi. Selitin hänelle, että nyt tee Rebekalle ja lapsille kanaruokaa. ... Ja Joona kiitti ihan
kädestä kiinni ottaen ja tuli ”Asante sana, mama” monta kertaa. ... Näytti, että sillä oli ihan tippa
silmäkulmassa.... On kyllä niin ahkera ja sympaattinen kaveri, että ihan kiva antaa sille joskus jotain ylimääräistä lahjaksi.
- Kyllä tuntui jo silloin, kun hän tuli ensi kertaa juttusille, että tuollaisia kavereita ei taida tässä
laaksossa muita olla. Se käyttäytyminen oli jotenkin jo sellaista.
- Pitää keittää vielä riisiä, niin sitten syödään. ... ja sinä varmaankin laitat kohta taas saunan lämpiämään.
- Onhan se ihan kiva saunoa joka ilta, kun päivät rehkii tuolla pajalla ... ja nukuttaa sitten sen jälkeen niin makeasti.
- Saadaankohan me ens’ yö nukkua rauhassa ?
- Eiköhän me saada. ... Saatiinhan me viime yönäkin nukkua ihan rauhassa.
- Taidettiinhan me muutama tunti nukkuakin. ... Tuntuu vieläkin se ... soutelu.
- Sehän on ihan kiva tuutulaulu se ” Lähdethän matkaan , ...soutuvenheellä Kiinaan, kanssani
kahden vain ” laulelee Jarkko. - Mutta päästiinkö me vielä puoleenväliinkään, kun me niin rauhallisesti soudeltiin, vitsailee Jarkko.
Lapset tupsahtavat pihalta sisään ja tuovat Ninninkin mukanaan. Äidin keitellessä riisiä, naurattaa
isä lapsia kertomalla korjaamon kanoista. Äidin valmistama ”tansanialainen kanapata” tuntuu maistuvan kaikille melko runsaista pippureistaan huolimatta. Ruokapöydässä äiti ja isä kertovat uusista
tuttavista, joita isä on tavannut.
- Isä on tavannut tänään uusia suomalaisia tuttuja tuolla kaupungilla, kertoo äiti.
- Ja sunnuntaina meidät on kutsuttu kaupunkiin ... Lassilalle heidän pojan syntymäpäiville ja sinne
tulee myös suomalainen Puttosen perhe, kertoo isä. - Niiden lapset käyvät teidän kanssa samaa
koulua. Lassilan pojat olivat muistaakseni Jukka ja Pasi.
- Jukka Lassila on meidän luokalla, sanoo Mervi.
- No sen Jukan syntymäpäivät on nyt sunnuntaina, täyttää 8 vuotta ... ja Puttosen poika taitaa olla
myös Pasi ... olikohan se 5-vuotias ja leikkikoulun puolella. Onkos Mika siellä joku Pasi?
- On. Se on hirveän villi, kertoo Mika.
- No teillähän on sitten tuttuja, kun mennään sunnuntaina synttärikahville.
- Lassilalla on sitten vielä toinen vähän isompi poika ja Puttosella on tyttö, joka on koulussa kuudennella luokalla.
- Mutta sinnehän pitäis’ viedä jotain lahjaksi sille syntymäpäiväsankarille, havahtuu äiti. - Mitähän me keksittäis’? ... Mutta syödäänpä ensin ja ruvetaan sitten miettimään.
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Välillä pistellään suuhun kanapataa ja riisiä ja sitten aletaan pohtimaan lahjaongelmaa.
- Pitäisikö meidän lähteä huomenna tuonne keskustan lahjapuotiin ostoksille, vitsailee isä.
- Kyllä taitaa olla nyt vitsit yhtä vähissä kuin lahjapuoditkin,
jatkaa äiti.
- Olis’han sinne kyllä jotain vietävä, myöntää isä.
- Mistähän ne täällä oikein lahjoja keksii, aprikoi äiti. - Kaupoissahan ei ole edes mitään leluja
lapsille, eikä nämä lapset ole kaupan leluja koskaan nähneetkään.
- Niin, .... tuollahan noilla afrikkalaislapsilla lelutkin on omatekoisia. Pojilla on rautalangasta ja
pellinpaloista rakenneltuja leikkiautoja. ... Taitavia kavereita ovat kyllä rakentelemaan ... ratista
kääntyvät pyörätkin niissä parhaissa.
- Ja tytöillä savesta leivottuja auringon kuivaamia nukkeja,
jatkaa äiti
- Jokos 8-vuotiaalle pojalle uskaltaisi antaa puukon? kysäisee isä. - Niitä Marttiinin Laurin lähettämiä puukkoja tuolla olisi vielä yksi ihan koskematon.
- Ei puukkoa. Se on vaarallinen. Pitäis’ ainakin kysyä ensin vanhemmilta, mitä mieltä he ovat.
- Eikös meidän muuttotavaroiden mukana ollut joku suklaarasiakin, muistelee isä. - Vai jokos
se on syöty?
- Se taitaa olla tuolla yhdessä yläkaapissa, kertoo äiti. - Viedään se. Minäpä käyn ottamassa sen
sieltä. Katsotaan onko se vielä hyvä. Tuli vaan mieleen, että suklaahan sulaa lämpimässä … ja
olis’kohan tuolla matkalla ollut laatikossa liian lämmintä.
Äiti hakee suklaarasian, … avaa sen
tomiksi.

... ja todetaan, että suklaapalat ovat sulaneet aivan muodot-

- Ei näistä ollut lahjaksi, mutta jälkiruoaksi taitavat kelvata, toteaa äiti. - Ei nämä kai muuten
pilalla ole, muoto vaan on mennyt. Mutta isä ! Miten on sen saunan lämmityksen laita?
- Saunaan pääsee runsaan puolentunnin kuluttua.… Minä lähden nyt heti laittamaan tulet.
Lahjaongelmaa pohdiskellaan vielä pitkin iltaa ja seuraavana aamupäivänäkin, mutta mitään lahjaksi sopivaa ei keksitä. Lounaan jälkeen ollaan aikeissa lähteä polkupyörillä pienelle lenkille lähiympäristöön, kun lähistöltä alkaa kuulua meteli. … Lapset havaitsevat kadulla hitaasti lähestyvän
kuorma-auton ja sen vierellä kävelevät äänekkäät kauppiaat … ja auton tullessa lähemmäksi havaitsevat, että auton lava on täynnä suuria ananaksia. Mika pinkaisee kertomaan äidille ja isälle,
että ananaskauppiaita on tulossa. ... Kauppiaiden saapuessa kohdalle, ovat äiti ja isä sekä lapset
ympärillään sitten myös ostoksilla … ja kantavat ostoksensa, lavalta valitut viisi suurta ananasta
kotiin.
- No nyt on taas lapsille herkkua vähäksi aikaa, huokaa äiti kantaessaan kahta anasta kotiin.
- Mutta tässähän taisi samalla ratketa meidän lahjapulmatkin, toteaa isä kaksi ananasta sylissään. - Viedään yksi ananas näistä lahjaksi syntymäpäiväsankarille. … Mervi! Jätähän sinä se
ananas nurmikolle tuohon auton lähelle. Minä nostan sen samantien autoon, kunhan vien nämä
ensin sisälle.
- Vai pitäisikö viedä ananakset niille molemmille pojille? jatkaa äiti. - Eikö niitä kaksi ole?
- Mikäs siinä. Viedään ananakset molemmille. ... Sitten nostellaan kohta kaksi ananasta autoon.
Siellähän ne säilyvät yön yli.
- Onhan meillä kolmessakin syömistä …ja tuleehan noita kauppiaita tänne aina silloin tällöin.
- On tämä kyllä halpaa herkkua, hämmästelee isä. - Tällaiset päätä suuremmat ananakset 5
shillinkiä kappale, vähän pienemmät oli neljä … pari markkaa … tai vain markan kieppeillä tuon
”meidän kurssin” mukaan.
- Mutta liian kalliita ovat vielä näille paikallisille ihmisille.… Eivät ostele nämä meidän paikalliset
naapuritkaan. … Katselevat vaan, kun rikkaat ostelevat.
- Niin, olihan niitä tuossa katsomassa, mutta eivät ostaneet.
- Nämä kauppiaat tulevat varmaan jostakin kauempaa, arvelee äiti. - Ei näitä tässä lähistöllä kasva eikä myydä torillakaan, kuin joskus.
- Tuolla Mikumin ja Morogoron paikkeillahan näitä myytiin ihan tienvarren kylissä, muistelee isä
nostellessaan ananaksia autoon.
- Nuo kaksi ananaksen tainta tuossa meidän puutarhassa eivät jaksa tehdä hedelmää. Leila kertoi,
että ne edelliset asukkaat yrittivät kasvattaa, mutta eivät saaneet niistä mitään. Ne kuulemma
tarvivat jotain erikoista kiveä ... dolomiittikalkkiakohan se sanoi, tuohon maaperään … ja lämpimämpää säätä.
- Isä ja äiti! ... Lähdetäänkö me pyöräretkelle, kysyy Mervi- Lähdetään , lähdetään! ... Nyt vaan Ninni sisälle ja ovet lukkoon.
- Onkohan nuo Lambergit taas jossakin matkoilla? Eihän niiden autoa ole tuossa näkynyt moneen
päivään, Ihmettelee isä.
- Nehän lähtivät safarille jo viime viikolla. Se Anne jutteli pitkään tuossa pihalla mun kanssa. Ne
lähtivät Serengetiin ja aikoivat käydä Nairobissakin. Enkö mä ole muistanut kertoa sulle? …
- Milloin me lähdetään ...safarille, kysyy Mika.
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- Lähdetäänpä nyt ensin pyöräretkelle, vastaa isä. - Käydään tekemässä saunavihtoja tuolla vesisäiliön takana ... ja sitten taas saunotaan. ... Tuumitaan illalla sitten saunan jälkeen niitä safareja.
Pyörälenkillä katsellaan projektin laajoja viljelyksiä, pelloilla olevia härkiä ja seurataan lehmien
iltalypsyä. Poljetaan sitten peltoaukeiden laidalla tunturimaisen harjanteen kupeessa olevan vesisäiliön luo ja tehdään sen ympärillä kasvavasta eucalyptuspusikosta muutama saunavihta ... ja
ajellaan sitten kotiin. Isän laitellessa saunaa kylpykuntoon laittelee äiti tapansa mukaan perheelle
illallista. ... Kun saunan jälkeen istahdetaan illallispöytään, muistuu Mikan mieleen päivällä kesken
jäänyt asiaa.
- Isä, milloin me lähdetään taas safarille, kysyy Mika.
- Ai, sinä muistit, että lupasin tuumia sitä saunan jälkeen. ... Me voidaan ehkä lähteä sinne aika
pian, mutta se riippuu vähän työasioista ... ja tuosta meidän autostakin. ... Kun nyt ensin saataisi
auto kuntoon. Maanantaina saan ehkä jotain osia ... ja silloin Pabla kai tietää, kuinka kauan pitää
odotella loppuja osia. ... Darista pitäisi lähteä ostelemaan traktoreihin osia. Siihen, jonka ne ajoivat siihen kiveen, tarvitaan uusi jäähdytin ja vähän muutakin. Muutamia työkalujakin tarvittaisi lisää. ... Meidän pitää yhdistää safareihin vähän työasioitakin, mutta ollaan varmasti yksi päivä Mikumissa ... ja Darissa te saatte taas lekotella ”beachillä”, kun minä käyn asioilla kaupungilla.
- Mutta meidänhän pitää käydä koulua, hämmästelee Mervi.
- Ja minullakin on koulukyydit ... tiistaisin ja torstaisin. ... Kyllä ne asiat järjestyvät. Lasse ja Harald kyllä ajelevat koulukyydit ... ja sinä otat koulukirjat mukaan. Opiskellaan siellä yhdessä. ...
Muutaman kuukauden päästä, kun teillä on seuraava loma, saatettaisi tehdä sitten sellainen pitempi safari ihan tuonne Kenian puolelle ... Mombasaan ja Nairobiin. Sambiassakin voitaisi käydä
... Lusakassa ... ja Livingstonessakin Victorian putouksia katsomassa. Kohteista ei ole puutetta.
- Syökääpäs nyt! hoputtaa äiti. - Ruoka jäähtyy. ... Suunnitellaan sitten lisää, kun on saatu auto ensin kuntoon.
- Mitä me saadaan jälkiruoaksi, kysyy Mervi.
- Pitäis’kö olla vielä jälkiruokaakin? ... Arvatkaapas mitä saatte. ... Englanninkielessä sanovat sitä
mäntyomenaksi. ... Mitähän se voisi olla ?
- Mitä se on, ihmettelee Mervi.
- ‘Pineapple’ ... ‘Pine’ on mänty ja ‘apple’ on omena ... , mutta suomeksi se on ... ananas. .... Isä
kuorii ja leikkelee kohta yhden ananaksen meille jälkiruoaksi.
- Ja sen jälkeen me mennään äidin kanssa vielä uudelleen saunaan, jatkaa isä. - Täytyy laittaa
kohta vielä puita pesään ja kantaa sinne vähän lisää vettä. .
- Ja Mervi! Anna Ninnille tuolta jääkaapista se eilinen kastikkeen loppu ja lautaselle vähän maitoa.
Älkää päästäkö sitä livahtamaan enää ulos, että saadaan nukkua yö rauhassa.
Nukkumaan käydessään Jarkko taas virittelee peltipurkin yöpöydälle niin, että auton peilinvarteen
kiinnitetty siima on sopivan kireällä ja valmiina hälyttämään. Yö on kuitenkin rauhallinen ja aamulla heräillään vasta lasten tullessa herättelemään.
Iltapäivällä lounaan jälkeen lähdetään syntymäpäiväkahveille, ... ajellaan kaupunkiin ja löydetään
ajo-ohjeen mukaan rinteessä oleva valkoinen talo, jonka pihalla on riimussa suuri musta susikoira
ja valkoinen ”Mersu” , vieressään toinen vaalean beigen värinen.
- Oikeassa paikassa ollaan, toteaa isä. - Tuohon ”Mersujen” viereen taitaa vielä yksi auto sopia.
… Onpas äkäisen näköinen hurtta. Kyllä tuollainen pitää vorot kaukana.
- Eihän tuonne uskalla mennä, aprikoi äiti. - Tuo koirahan haukkuu ja hyppii kuin … se haluais’
syödä meidät.
- Hei, Pertti tulee tuolta jo vastaan. Noustaan vaan autosta. Eihän tuo hurtta pääse tähän astikaan.
Pertti huutaa jotain ja samassa koira rauhoittuu.
- Ei se mitään tee, kertoo Pertti tultuaan lähemmäksi. - Se vaan haukkuu vieraita hirveästi …
ihan niinkuin vahtikoiran pitääkin. … Terve vaan … ja tervetuloa teille kaikille!
- Terve! … Ja tässä on vaimoni Rauni … ja nämä autosta nousevat vesselit ovat Mervi, tämä vanhin … ja Mika ja Mari.
- No sitten vaan tuonne sisälle, neuvoo Pertti käteltyään Raunia.
- Puttoset tulivat ihan pari
minuuttia ennen teitä.
- Otetaanpa vielä pari hedelmää täältä autosta, toteaa Jarkko ja avaa peräoven nostaa sieltä ananakset. - Otapa Mervi yksi ... ja jaksaako Mika kantaa toisen.
- Onpas komeita ananaksia, hämmästelee Pertti. - Mistä te olette tällaisia löytäneet?
- Juuri vähän ennen tänne lähtöä tuli meille sinne auto, lava näitä täynnä, kertoo Rauni. - Ajateltiin, että tässähän on synttärilahja, … kun ei oikein muutakaan keksitty.
- Onpa komeita. … Ai tässä ”Pösössä” on vielä kolmas penkki täällä takana, hämmästyy Pertti.
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- Joo, tämä on 7-hengen malli.
- No teillä on varmaan meininki tehdä vielä lapsia lisää, toteaa Pertti veitikkamaisesti hymyillen
- Eiköhän näissä kolmessa ole jo ihan riittävästi, mutta ei hän tilaa ole autossa koskaan liikaa …
silloin, kun matkoille lähtee, selittää Jarkko. - Ja nuo kaksi takimmaista penkkiriviä menee kokonaan nurin lattiatasoon, jos on jotakin isompaa kuljetettavaa.
- Mikäs lasin on rikkonut, kun olet tehnyt sen pellistä?
- Vorot yrittivät viedä, mutta eivät onnistuneet. Lasi oli otettu ihan ehjänä irti. Ne oli leikanneet
sen kumilistan halki. Nyt Pabla lupasi hommata osia. Rattikin oli väännetty ihan muodottomaks’.
- No mennäänpä nyt tuonne sisälle! … Sieltä Annikki jo viittoilee ja huutelee.
Kävellään pihamaalta sisälle … ja suurehkoon olohuoneeseen.
- Hyvää iltapäivää! Mäkisen perhe Suomesta, tervehtii Jarkko heti oviaukossa.
uusia tuttavia.

- Hauska tavata

Sitten kätellään kaikki uudet tuttavat, ensin Annikki Lassila ja pojat Jukka ja Pasi, …onnitellaan 8
vuotta täyttävää Jukkaa … ja molemmat pojat saavat Merviltä ja Mikalta ananakset. … Sitten kätellään Jukka ja Liisa Puttonen sekä lapset Katri ja Pasi. Lassilan pojat ihmettelevät silmät loistaen
komeita ananaksiaan.
- Meillä meinasi olla vähän lahjaongelmia, kertoo Jarkko.
- Tuossa jo Rauni kertoi Pertille tuolla
pihalla, että ratkaisu löytyi, kun meille tuli vähän ennen lähtöä auto, jonka lavalta myivät noita
ananaksia. Ajattelimme kuitenkin, että tuodaanpa sellaiset molemmille pojille.
- Reilun viikon päästä on kyllä Pasillakin syntymäpäivä, täyttää 10 vuotta, kertoo Pertti. - Ei saatu
ihan satumaan noita synttäreitä samalle päivämäärälle.
- On niitä ananaskauppiaita joskus käynyt tuolla Iwambissakin, kertoo Puttosen Jukka. - Mutta
nyt ei ole käynyt pitkään aikaan.
- Olkaapa hyvät ja käykääpä aikuiset tänne kahvipöytään, kutsuu Annikki. - Lapsille on oma pöytä
tuolla keittiössä.
Kahvipöydässä viriää keskustelua ensin lasten koulunkäynnistä, josta Lassiloilla ja Puttosilla tuntuu olevan varsin hyviä kokemuksia. Lapset ovat oppineet koulussa ja välitunneilla keskenään touhutessaan englanninkielen melko nopeasti ja muutakin oppia tulee jatkuvasti. Jarkko kertoo autovarkaista ja hälytinkeksinnöstään sekä autonsa katsastamisestakin. ... Jukka alkaa sitten kertoilla
projektillaan ilmenneistä ongelmista, jota muut alkavat kiinnostuneina kuunnella.
- Me olemme Iwambissa taistelleet taas tuholaistoukkien kanssa, kertoilee Jukka. - Omilta pelloilta olemme saaneet ne kyllä pois myrkyillä, mutta kun aidan takana on naapurin pelto, jota emme voi myrkyttää, niin sieltä ne toukat tulevat meidän pelloille kohta uudelleen. Täällä nämä paikalliset uskonnot estävät aikalailla maatalouden kehitystä. Naapurissa uskovat, että vainajien henget ovat lähettäneet toukat tuhoamaan niittyjä ja viljoja ... ja he yrittävät saada henget leppymään
ja viemään toukat pois. Heillä on kylässään sitten monenlaisia rituaaleja, loitsuja ... ja uhraavat
polttamalla kotieläimiä. Välillä he kokeilevat, ovatko henget jo paremmalla tuulella, juottamalla
kukonpojalle ”pombea”... ja jos kukko kuolee niin henget ovat vielä pahalla päällä, mutta jos kukko
selviää hengissä, ovat vainajien henget leppymään päin ... ja silloin on toivoa matojenkin katoamisesta pelloilta. Ollaan me pari kertaa käyty yöllä salaa myrkyttämässä naapurinkin pellot ... ja siitähän ne saavat taas omille uskomuksilleen vahvistusta.
- Juokaapas kahvia välillä, ettei jäähdy ... ja ottakaa täytekakkua, kehottaa Annikki.
- Mitenkäs Kitulon farmilla? kysyy Pertti. - Siellä ei naapurit häiritse.
- Siellä on laskettu olevan luonnon laitumia jopa 10000 lehmälle. Nyt meillä on siellä noin 400
lypsävä ja 2000 lammasta. Laitumille ei tarvitse tehdä mitään. Kuiva kausi on niin lyhyt, että ruoho
pysyy senkin ajan vihreänä. Vihreänä pysyvää laidunta on silmänkantamattomiin. ... Mutta suurin
ongelma on tie. Maidon tuominen tänne Mbeyaan kestää liian kauan. Nyt on taas vähän toiveita
saada Maailmanpankilta rahaa tientekoon.
- Kuinka pitkästi sitä huonoa tietä on?
- Onhan sitä nelisenkymmentä kilometriä.
- Pääseekös sinne ilman nelivetoa?
- Kyllä nyt kuivalla kaudella pääsee, mutta sadekaudella on neliveto välttämätön.
- Olis’ ihan mielenkiintoista lähteä joskus siellä käymään.
- Lähdetään jonakin viikonvaihteena. Kyllä sinne nyt päästään ihan omilla autoilla. ... Pölyä siellä
on paikoin ihan paksuina mattoina, mutta tie on kohtalaisessa kunnossa.
- Se tiehän lähtee jostakin tuolta vuorilta ... Tukujun tieltä?
- Isyonjen kylästä, sen pitkän nousun jälkeen se toinen kylä siellä laella, lähdetään vasemmalle ...
jyrkkää mäkeä ylös. ... Uyolen risteyksestä on noin 20 kilometriä siihen ... ja sitä pikkutietä on
sitten nelisenkymmentä .... Kolmisen tuntia siinä menee.
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Keskustelun aiheita ja juttelua riittää vielä kahvipöydästä noustua, kunnes havaitaan, että pian alkaa ilta hämärtymään ja kotiin olisi ajettava ennen pimeän tuloa. Puttoset esittävät kutsun tulla
vierailulle Iwambiin . Myös Jarkko ja Rauni esittävät kiitellessään ja hyvästellessään kutsun Lassiloille ja Puttosille tulla kyläilemään heidän luokseen Uyolen farmille.
- Onkohan ne Lars ja Harald jo tulleet autonhakureissultaan, kysyy Rauni, kun lähestytään kotia.
- Kierretään tuosta kohta niiden kautta, niin nähdään, onko siellä autoja pihalla. Loppuviikollahan
niiden piti autot saada. ... Pitäis’hän niiden olla jo täällä. ... Kohtahan se nähdään. ... Tuo talo ... ja
onhan siellä punainen ”Tippa-rellu” pihassa ja seuraavassa pihassa pitäis’ olla sitten Volvo .... ja
siinähän se on. ... No, sitten ne ajavat huomenna koulukyydit. ... Hei muksut! Jompikumpi noista
autoista tulee sitten aamulla viemään teidät kouluun.
- Mistä toi ”Tippa-rellu” nimitys on tullut, kysyy Rauni, kun saavutaan kotipihaan.
- Tämä pieni Renault-malli, kun tuli markkinoille, niin sitä mainostettiin, että ” ei vettä, ei rasvaa,
vaan tippa bensaa ”. Siinä ei ole rasvanippoja ja sen jäähdytysjärjestelmä on suljettu niin, ettei
sinne lisäillä vettä tai nestettä.
- Mikä noissa pienissä ”Tippa-relluissa” oikein viehättää?
- No se on halpa ja pieniruokainen. Noilla ruotsalaisilla ja tanskalaisilla ei ole sellaista verovapaata oikeutta kuin meillä ... viedessämme auton täältä Suomeen. Siksi suomalaiset ostavat yleensä
kalliita malleja, ”Mersuja” ja Volvoja. ... Lasse on nyt yks’ poikkeus ... jostakin syystä. ... ja mekin,
kun ostelimme ”Pösön”.
- Ihan hyvä autohan tää meidänkin on.
- On, on. ... Ja on tilavakin. ... Nyt pitäis’ saada vaan tuo lasi paikalleen, uusi ratti ja varashälytin,
niin voitais’ lähteä vaikka pienelle safarille..... Huomeniltana tiedetään ehkä vähän enemmän. Täytyy käväistä heti aamupäivällä Pablaa jututtamassa.
- Jarkko! Tekeekös’ sun tänä iltanakin mieli, kysäisee Rauni, kun on päästy kotiin ja istahdettu
sohvalle.
- Mitä?
- No sitä tietenkin! naurahtaa Rauni ... Saunaa. ... Mitäs’ muuta luulit?
- No sitä tietenkin! ... mutta saunotaan ensin..

16. Kokemukset karttuvat

Pabla on saanut Darista uuden ohjauspyörän ja varashälyttimiä. Sivulasin kumilistaa jouduttanee
odottelemaan viikon verran. Ilta kuluukin Jarkolta sitten autohommien merkeissä. Ensin vanha ratti
pois ja uusi tilalle ... sitten on varashälyttimen asentamisen vuoro. Rauniakin kiinnostaa varashälytin ja hän tulee seuraamaan Jarkon puuhia. Jarkko lueskelee ensin hälyttimen asennusohjeita ja
alkaa sitten touhuta.
- Hitto! … Tämä pieni heilurirele pitäisi sijoittaa johonkin näkymättömään paikkaan ... ja auton
pituussuuntaan, kertoo Jarkko. - Sanoppas nyt mihin me tämä piilotetaan.
- Älä minulta kysele.
- Tuon seinäverhouksen takana on varmasti tilaa. Napataanpa tuo verhous kohta irti ja katsotaan.
... Sitten tällainen pieni avaimella kytkettävä katkaisin ... auton ulkopuolelle ... piiloon. ... No tämä
piilotetaan tankin täyttöaukon kannen alle. ... Sitten vaan johtimien vetoja ja kytkentöjä. Eihän tämä kovin vaikea homma ole. ... Ai Rauni! Pabla jo kiitteli valuutasta. Oli soittanut Darista ja poika
oli kertonut, että ”taalat” ovat tulleet. Kyseli jo tarvitaanko kohta lisää shillinkejä.
- Meneehän niitä kaiken aikaa ja nuokin osat taas maksoivat. Käy hakemassa lisää ennen kuin
loppuu.
- Nyt täytyy porata uuteen autoon muutama uusi reikä, että saa nämä vehkeet kiinni. Loihdippas
sinä taas jotain iltapalaa, niin minä rakentelen tämän hälyttimen. Mä esittelen sitten tämän toiminnan, kun olen saanut kaikki johdot kytkettyä.
Illan alkaessa hämärtää, saa Jarkko kytkennät valmiiksi ... ja kutsuu Raunin katsomaan.
- Nyt tämä toimii näin, kertoo Jarkko. Ensin auton ovet lukkoon ja täältä tankin täyttöluukun alta
käännetään hälytys päälle avaimella. ... Puoli kierrosta myötäpäivään. Jos nyt joku tönäisee autoa
niin, että se hieman liikahtaa, alkaa auton äänitorvi soida ... Näin ..
- Töööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö .... ja äänitorvi soi jatkuvasti 15 sekuntia.
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- Hirveän kova ääni, hämmästelee Rauni. - Tuohonhan herää koko kylä.
- Niin pitääkin, jos varkaita on liikkeellä. ... Sama tapahtuu, jos avaa auton oven ... minkä tahansa... ja taas 15 sekuntia, vaikka ovi suljettaisi heti. ... Sitten, kun tullaan takaisin autolle, pitää
muistaa ottaa hälytys pois päältä ennen kuin ryhtyy avaamaan ovia. ... Taas tuolta luukun alta
avaimella puoli kierrosta vastapäivään. ... Ja koko laite on näkymättömissä. Vain tuo avaimenreikä
tuolla luukun alla näkyy ... silloin, kun avaa sen luukun.
- Oliko tuo kallis?
- Vähän päälle 600 shillinkiä eli noin 150 markkaa .... Pablan kurssin mukaan. ... Nyt mä puran
vielä noi siimat ja purkit pois ja sitten ...
- Sitten iltapalalle. ... Huomennahan sulla on taas koulukyytipäivä. Käy ostamassa lihaa aamulla
takaisin tullessa. Mennään sitten yhdessä torille, kun pääset töistä.
- Hodi-hodi! huutelee Leila tullessaan pihaan. - Joko hälytin toimii?
- Toimiihan se. Esittelin sitä just Raunille,
kertoo Jarkko.
- Hyvin se kuului tonne sisälle asti. ... Pitäis’köhän minunkin autoon laittaa hälytin?
- Kyllä minä suosittelen sitä nyt kaikkiin autoihin. ... Se on halpa varkausvakuutus, ... vähän yli
600 shillinkiä.
- Voisitkos sinä rakennella sen mulle?
- Laittelenhan minä sen kiinni, kun vaan käyt ostelemassa sen Pablalta. ... Mutta käy heti aamusella ostamassa ennen kuin loppuvat. Matti ja Lasse ... ja varmaan Haraldkin ovat menossa niitä ostelemaan.
- Pitää käydä heti aamulla ... samalla voi käydä torillakin.
Aamulla Jarkko kiirehtii korjaamolle käynnistelemään päivän työt ennen koulukyytiään. Kyydittyään
lapset kouluun hän tapaa siellä Puttoset, jotka ovat myös tuoneet lapsensa kouluun. Juteltuaan
hetkisen hän jatkaa Pablalle, poikkeaa sen jälkeen lihakaupassa, tuo sitten nopeasti ”sisäfileekassillisen” kotiin, ehtimättä jutella pitempään Raunin kanssa. ... ja kiirehtii korjaamolle.
Tullessaan kotiin lounastauolle kertoo Jarkko sitten ...
- Oli aamulla sellaiset hommat tuolla korjaamolla, ettei joutanut jutelle pitempään. mutta ... Ensiks’ terveisiä Puttosilta. Juteltiin aamulla hetki koulun luona. He ehdottivat, että voitais’ mennä
ens’ lauantaina Kitulon farmille Lassiloiden kanssa. Jukan pitäis’ käydä siellä ihan työasioidenkin
takia ja nyt on tie sen verran kunnossa, että päästäis’ omilla autoilla. ... Mä jo lupailin, että lähdetään.
- No, ihan kivahan se on nähdä varmaan sekin paikka.
- Sitten mä menin käymään Pablalla ... vaihtaakseni rahaa. ... On se Pabla mainio tyyppi!
- Alahan syömään, ettei ruoka jäähdy, hoputtaa Rauni. ... - Keitettyjä perunoita ja lihakastiketta
vaan ... ja tomaatteja.
- Ihan hyvännäköistä kastiketta ... ja varmaan makuistakin. ... Syödään nyt sitten ensin.
- No jatketaanpas nyt sieltä Pablalta, jatkaa Jarkko hetken päästä. - Siellä oli aika paljon asiakkaita ostoksilla. Leilakin tuli sinne. Kun Pabla huomasi minut tiskin ääressä olevien asiakkaiden
takana, hän kysyi minulta : ”Tarvitsetko niitä iskunvaimentimia yhden vai kaksi?” ja näytti saman
sormillaan. ... Ja minä nostin kaksi sormea pystyyn. ... Hän hymyili ja sanoi: ”Tule iltapäivällä kello
yhden jälkeen, niin etsin ne valmiiksi.” ... Eli iltapäivällä pitäis’ mennä hakemaan rahaa. ... Sitten
mä ajoin lihakauppaan. Siellä oli vähän jonoa ... ja Teräväisen Pentti siinä just’ minua ennen. Ne
lähtevät kai torstaina autoa hakemaan Marjatan kanssa.
- Sulla taitaa olla työmaalla kiirettä.
- No nyt aamupäivällä oli sellainen homma yhden traktorin kytkinremontin kanssa, että siinä piti
ehtiä olla mukana. Kyllä se nyt on jo voiton puolella. ... Ja Lassellakin oli pulmia yhden LandRoverin vaihdelaatikon kokoonpanossa, mutta sekin saatiin kokoon just äsken.
- Nyt sulla on taas koulukyyti iltapäivällä.
- Sehän on hoidettava ajallaan. ... Mutta, jos mä en ehdi käväistä Pablalla ennen koululle menoa,
niin lähdetään yhdessä kaupungille heti, kun mä tulen töistä. Torilta vois’ käydä ostamassa yhden
kangassäkinkin, että saatais’ ostaa tienvarresta hiiliä. Saunaan saa kuulemma hyvät löylyt yhdellä
pesällisellä hiiliä ties’ toi Lasse. ... Pitää ainakin kokeilla. ... Mutta nyt on taas lähdettävä.
Jarkon palatessa korjaamolle, tulee Lasse hänen luokseen huolestuneen näköisenä.
- Jarkko! Se Land-Roverin laatikko on kadonnut tosta pöydältä. ... Sitä ei löydy mistään.
- Hitto! Siihenhän se jäi juuri ennen meidän lounastaukoa.
- Niin jäi. ... Mutta, kun mä tulin äsken takaisin, se oli poissa.
- Eihän noin iso ja painava vaihteisto voi noin vain hävitä. ... Eihän sitä jaksa vahvakaan mies yksin
nostella, kun siinä on maastolaatikkokin mukana. ... Autohan siinä on pitänyt olla. ... Hei, mennäänpä ottamaan Mooses tulkiksi ... jututtamaan porttivahtia.
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Porttivahtia kuulusteltaessa selviää, että lounastauon aikana on korjattavana olleella projektin bussilla käyty koeajolla. Bussia korjanneet kaksi mekaanikkoa kieltävät tietävänsä mitään kadonneesta
vaihdelaatikosta. Ja porttivahtikin kertoo todenneensa, että auto oli tyhjä. Huoltopäällikkö Uffekin
tulee mukaan kuulusteluihin, mutta kukaan ei tiedä kadonneesta vaihdelaatikosta mitään.
Jarkko käy välillä hoitamassa koulukyydityksen ja palaa korjaamolle. Lasse, Uffe ja Mooses ovat
jatkaneet kuulusteluja, mutta kukaan ei tiedä mitään.
- On nämä vorot aika neroja, toteaa Jarkko. - Ne odottavat, että vaihteisto ensin korjataan ja ...
Tämähän on ihan suunniteltu juttu. Bussi seisoi tuossa keskellä pihaa ... ja heti, kun kukaan ei
ollut seuraamassa pari - kolme kaveria raahasi laatikon bussiin ja käytiin pienellä koeajolla. ...ja
nostettiin laatikko jossakin odotelleeseen toiseen autoon. ... Näinhän sen on täytynyt tapahtua.
- Mutta, milläs’ todistat? ... Kukaan ei ole nähnyt mitään, toteaa Uffe.
Näin työpäivä päättyy ... työntekijät täyttävät bussin ... ja bussi lähtee kohti kaupunkia.
Jarkko saapuu kotipihaan, jossa Rauni ja lapset jo odottelevat.
- Lähdetäänkö heti? kysyy Rauni. - Ovet on jo lukossa ja pyörätkin lukkojen takana saunassa.
- Lähdetään sitten heti. ... Kömpikää vaan kyytiin!
- Onkos’ jotain taas sattunut, aavistaa Rauni, kun lähdetään. - Sä olet jotenkin sellaisen näköinen, että ...
- Hitto! On tämä rodunkehittäminen yhtä ”kissa ja hiiri - leikkiä ”. ... Hitto, silliaikaa kun käytiin
syömässä, se Land-Roverin vaihdelaatikko, mikä saatiin just kokoon, katosi jäljettömiin korjaamon
pöydältä.
- Onks’ se iso?
- Hitto, onhan se yli 100 kiloa painava ... melkoinen murikka. Ei sitä yksin kukaan voi viedä. ...
Mutta se vaan katosi kenenkään näkemättä korjaamon pöydältä. ... Kukaan ei ole nähnyt mitään.
Melkoisella varmuudella tiedetään, miten se tehtiin, mutta todisteet puuttuvat. Kuulusteltiin kyllä
kaikki, jotka ilmeisesti tietävätkin jotain, mutta kieltävät kaiken. ... Hitto, kun tuollainen musta
pärstä ei edes punastu. ... Mutta, olkoon. Ei se ole meiltä pois. ... Nyt ajellaan ensin Pablalle.
- Kerropas Mika, mitä sinä äsken huomasit siinä pihalla, kehottaa äiti
- Ne kaks’ poikaa siitä vastapäisestä talosta yritti piilottaa mun kengät ja kaks’ autoa puunlehtien
alle siellä nurmikon reunassa.
- Ja olisivat tulleet pimeällä hakemaan ne sieltä pois, arvelee isä. - Onko teiltä jo aikaisemmin
kadonnut jotain. Yhtä pientä autoa ei löydy mistään.
- Yksiä Marin sandaaleja ei löydy kans’ mistään, lisää äiti. - Lapset ottavat kengät pois jaloistaan, kun ne leikkivät ton vesiletkun kanssa ... ja on siinä ollut usein telmimässä noita naapurin
lapsiakin.
- Hitto, ne oppivat täällä jo lapsesta asti varastamaan. Eihän niitä uskalla sitten päästä pihalle ollenkaan. Pitää olla varovaisia ja vahtia kaikkea eikä saa jättää mitään pihalle päivälläkään. ... Ai,
yks’ asia pitää kertoa. Yöllä pitää lähteä Uffen kanssa tarkastamaan yövahteja ... joskus puolenyön
jälkeen. Uffe tulee hakemaan mut kotoa. Mun pitäis’ sitten alkaa tehdä niitä tarkistuskierroksia
yksin aina silloin tällöin vaihtelevina aikoina. Mä saan sitten siihen hommaan ottaa aina projektin
maasturin. Yövahteja on tällä hetkellä yli kaksikymmentä eri puolilla projektia, osalla on aseinaan
kiväärit.
- Mutta sehän on vaarallista. Eiks’ sua pelota?
- No ei. ... Pitäähän niitä vahtia, että ne vahtivat meitä ja kaikkea muuta. Vaarallisempaahan se on,
jos vahdit ovat juovuksissa tai nukkuvat ... tai ovat häipyneet.
- Sanoiko se sitä aikaa tarkemmin? ... että voidaan panna kello soimaan.
- Puolenyön jälkeen se vaan sanoi, mutta eiköhän me valvota siihen asti. ... No, katsotaan...
... Mutta lapset! Lauantaina lähdetään pienelle safarille ... sellaiselle yhden päivän safarille.
- Mihin! kysyy Mervi
- Lähdetään tuonne korkealle vuoristoon, Kitulon farmille, Puttosten ja Lassiloiden kanssa. ... Ajetaan ensin sinne korkealle, missä nähtiin se rotkoon syöksynyt bussikin ... ja sieltä jostakin lähtee
pieni ja huono tie vielä korkeammalle.... Hei, kurkihan äiti tuleeko vastaan ketään, jos mentäis’
tosta rekasta ohi.
- Tulee yks’ bussi ... ja sen takana vielä yks’ pikkuauto ... sitten on tyhjää.
- Onpas bussissa taas väkeä, katollakin niitä istui.
- Onko siellä vuoristossakin apinoita, kysyy Mika.
- Ei ole, kuin lehmiä ja lampaita ... saattaa olla muutama hevonenkin, kertoo isä.
- Eihän se sitten ole mikään safari, vähättelee Mika.
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- Kyllä sekin on safari! ... Sellainen vuoristosafari. Matka on swahiliksi safari. ... Siellä farmilla
on valtavan laajat luonnon niityt, monta sataa lehmää ja 2000 lammasta ... ja ihan aito amerikkalainen cowboy ratsastelee hevosella texasilainen lierihattu päässään.
Keskustelu jatkuu, kunnes saavutaan Pablan korjaamon pihaan. Jarkko nousee autosta ja astelee
liikkeen ovesta sisään. ... Muutama minuutti myöhemmin hän tulee ulos sanomalehtikäärö kainalossaan ... astelee autolle hymy kasvoillaan ... ojentaa paketin Raunille ja istahtaa paikalleen.
- Siinä sitä pitäis’ olla, ... rahaa, naurahtaa Jarkko.

- Avaa ja katso!

Rauni avaa ohuella narulla sidotun sanomalehdistä käärityn paketin Jarkon seuratessa vieressä.
- Siinä sitä on ... ja noita pieniä nippuja on kai kahdeksantoista.
- Kahdeksantoista näitä on, varmistaa Rauni laskettuaan.
- Ja tuhat shillinkiä nipussa, kymmenen sadan shillingin seteliä. ... Ihan oikein. .... Oli tuo Pabla
taas hauska. Siinä oli pari asiakasta Pablan kanssa kauppaa tekemässä, kun menin. ... Pabla sanoi
minulle, taas sellainen vekkulimainen hymy kasvoillaan : ” Niitä on tuolla hyllyssä useammanlaisia. Tuletko itse katsomaan, minkälaisia tarvitset?” ... ja niin menin Pablan perässä varaosahyllyjen
väliin varaston perälle. Siitä hän hyllystä otti tämän sanomalehtipaketin ja sanoi : ” Tässä on 18
000 shillinkiä, voi tarkistaa kotona.”... ja niin tultiin pois hyllyjen välistä. Ei siinä sitten sen kummempaa, kiittelin ... ja lähdin.
- Nyt, jos joku tietäis’, että meillä on tällainen määrä rahaa, niin varmasti yrittäis’ ryöstää meidät.
- Tätä ei varmasti tiedä kukaan muu kuin Pabla. ... Mutta olis’han tämä täällä jo melkoinen rahasumma näille rutiköyhille ihmisille. ... Sehän vastaa neljän vuoden palkkaa ... ton valtion minimipalkan mukaan.
- Ja me saadaan tuo tuhat taalaa parissa viikossa.
- Parissa viikossa saadaan melkein kaksituhatta taalaa, korjaa Jarkko. - Käärihän ne setelit takaisin sanomalehden sisään, ettei kukaan näe, mitä meillä on. ... Mennäänkö torille seuraavaksi?
- Ei, kun kotiin. Eihän näitä rahoja uskalla jättää autoon, jos joku murtautuu ja vie rahat.
- Meillähän on autossa hälytin! Sehän pannaan päälle aina, kun poistutaan auton luota. ... Laita
vaan se paketti tuonne istuimen alle! Ei sitä kukaan vie. ... Ja nyt ajetaan torille.
Ostoksilla käydään ja Jarkko ostaa torilta myös tyhjän kangassäkin hiilien ostamista varten. Kotiinpäin ajeltaessa koukataan vielä läheisellä Uyolen torilla vaihtamassa tyhjä säkki täyteen hiilisäkkiin.
Loppuilta kuluu Jarkolta hälyttimen rakentelussa Leilan autoon. Hälyttimien rakentelun merkeissä
puurtavat myös Matti, Lasse ja Harald, kertoo lasten kanssa kävelylenkin tehnyt Rauni. Iltahämärän
laskeutuessa pihapiiriin, lataa Jarkko kiukaan tulipesän täyteen hiiliä, joiden päälle lorauttaa sytykkeeksi hankittua petroolia.
- Kohta ollaan taas yhtä kokemusta rikkaampia, hän toteaa katsomaan tulleelle Raunille. - Kunhan nuo palavat, nähdään, onko kokemus hyvä vai huono.
- Nyt olis’ taas vähän haukattavaa tuolla pöydässä. Se maito maistui jo vähän happamalta, niin
tein siitä pannukakkua. Lapset sitä jo tuolla popsivat.
- Mä tulen ihan kohta, kun näen, että toi syttyy kunnolla.
Popsittuaan ”pannaria” ja juteltuaan siinä samalla lasten kanssa, Jarkko menee katsomaan, miten
sauna lämpenee. ... Ja saunahan on lämmennyt jo miltei kylpykuntoon. Hiilet hehkuvat hyvin ja
kiuas tuntuu tuliselta.
- Äiti ja lapset! Alkakaahan valmistautua saunaan lähtöön! ilmoittaa Jarkko ovelta. - Minä kantelen vain vedet saunaan, niin päästään saunomaan. Saunahan lämpiää noilla hiilillä hiton hyvin!
Saunan makoisista löylyistä nautitaan taas ensin lasten kanssa ja heidän nukahdettuaan vielä kahdestaan nauttien ... toisen hiilipesällisen hehkuessa.
- Hiilillähän me ruvetaankin nyt lämmittämään sauna. Nehän antavat hitosti lämpöä ja hehkuvat
pitkään, juttelee Jarkko löylyä heitellessään.
- Mitäs me tehdään noilla puilla? Niitähän on tuolla paljon.
- Onhan meillä takka. Kohta kun ollaan saunottu, niin sytytelläänpä takkaan tulet ja vietetään sellaista kahden hengen takkailtaa kaikessa rauhassa ... siihen asti, kun Uffe tulee hakemaan .
- Ei hassumpi ajatus. ... Sä voisit oikeastaan tehdä vielä jotkut pienet ...
- Drinkit .
- No voidaan ottaa drinkitkin, mutta mä ajattelin jotkut pienet lämpimät voileivät tai grillivartaat.
- Tehdään jotain, kunhan tutkitaan mitä tarpeita jääkaapista löytyy.
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Sanomisen jälkeen iltaa jatketaan sitten takkatulen loisteessa tarinoiden ja välillä grillattua sisäfileetä napostellen, kunnes kuuluu lähestyvän auton ääni ... ja Uffe saapuu.
- No nyt se Uffe tuli, toteaa Jarkko nähtyään keittiön ikkunasta talon eteen pysähtyneen LandRoverin. - Tässä voi mennä toista tuntia. Mä huutelen ”hodi-hodia” sitten kun tulen.
- Kyllä mä näen tästä ikkunasta sun tulon. ... En mä uskalla käydä nukkumaan ennen kuin sä tulet.
Puolisentoista tuntia myöhemmin Jarkko saapuu kierrokselta takaisin ... ja Raunille kerrottavaa on
taas.
- Voi hitto! On ne sellaisia vahteja, että on niitä syytä vahtiakin, aloittaa Jarkko. - Kahta vahtia
ei löytynyt vartiopaikaltaan, vaikka käytiin siellä kaksi kertaa. ... Yksi nukkui sikeästi, mutta heräsi
auton torven soidessa kahden metrin päässä. ... Uffe antaa kai kenkää noille kolmelle ja ottaa uusia tilalle. ... Eilen oli taas kärähtänyt leikkuupuimurin kuski, siitä että oli puinut maissia omiin
säkkeihin, jotka löytyivät sitten pellon vielä pystyssä olevan maissin seasta.
- Ja eikös siellä pelloilla ole päivälläkin vahteja?
- Onhan niitä toistakymmentä sielläkin päivisin. ... Mutta nyt ... mennäänkö jo nukkumaan?
- Mennään.
Viikon lopulla, perjantaina, on projektille järjestetty ”maissinpoimintapäivä”. Maissia pitäisi kerätä
pelloilta siemenmaissiksi käsin, koska koneet rikkovat maissinjyviä liian paljon. Tätä varten on
varattu poimijoille tyhjiä säkkejä ja ilmoitettu seudun asukkaille, että maissia poimimalla he voivat
tulla ”talkoisiin” mukaan ja ansaita 5 shillinkiä jokaisesta täyteen poimitusta säkillisestä. Myös projektin työntekijät voivat osallistua maissinpoimintaan.
Kun lapset ovat lähteneet kouluun, tulee Jarkko hakemaan Rauninkin kokeilemaan, millaista hommaa maissin poimiminen on. Suurehkon maissipellon laidalla jaellaan poimijoille uusia kangassäkkejä, jotka pitäisi sitten hilata maissin tähkistä täysinä pellolla olevan traktorin peräkärryyn. Päästyään säkkeineen maissipeltoon, alkavat he repiä suuria, kuivaksi kovettuneita tähkiä irti kovien
suojuslehtien välistä.
- Hitto! Nämähän ovatkin lujassa, noituu Jarkko. Nämä lehdethän ovat kuin peltiä ... ja hiton
teräviäkin.
- Eihän näitä meinaa saada irti millään, toteaa Raunikin. Tässähän pitäisi olla ainakin lujat käsineet
käsissä. Tässähän saa kädet ihan verille ennen kuin tuo säkki on täynnä.
- Ei tää taida olla meidän hommaa, tuskailee Jarkko. - Mutta kyllä meidän täytyy yrittää ainakin
yksi säkki saada täyteen. Hei, pidä sinä tota säkkiä siinä suu auki. Minä yritän repiä kaksin käsin
noita tähkiä siihen.
- Tämähän on hirveä homma. ... Ja nämä on niin korkeitakin, että eihän tonne yletä edes.
- Vesuri, tai panga tänne olis’ pitänyt ottaa aseeksi, että sais’ nää poikki ja sillähän vois’ hutkia
noi tähkätkin irti tosta varresta. ... Mutta käsin noi muutkin näitä vaan repii. ... Nää rutikuivat tähkän suojuslehdet on kyllä hiton tiukassa.
- Ja hidastakin tämä on. ... Tässähän menee pari tuntia ainakin ennen kuin tää säkillinen on täynnä.
- Mutta saadaanhan me siitä sitten 5 shillinkiä, nauraa Jarkko. - Sehän on pari markkaa.
- Eiköhän me nyt ihan sisulla poimita tämä yksi säkki täyteen ... ja sitten lopetetaan.
- Kyllä se meille riittää. ... Tiedetään, miten ilkeää hommaa maissin poimiminen on.
Vähitellen säkki täyttyy ja Jarkko raahaa sen lähellä olevan traktorin peräkärryyn, sekä palauttaa
toisen tyhjäksi jääneen säkin. Vietyään Raunin kotiin ja haukattuaan vähän välipalaa, palaa Jarkko
korjaamolle, missä osa mekaanikoista on puuhaillut Uffen ja Lassen valvonnassa.
Työpäivän päättyessä tuodaan pellolta kerättyjä maissisikillisiä korjaamon pihapiirissä olevaan varastoon kahdella traktorin peräkärryllä ja ruotsalainen Gösta Isaksson on alaisineen tarkastelemassa lasteja. Hetkeä myöhemmin kertoo Uffe naureskellen Jarkolle ja Lasselle maissinkeruun tuloksista. - Poimijoille jaettiin tyhjiä säkkejä 120 kappaletta, mutta traktoreiden peräkärryihin tuotiin
vain 55 säkkiä , ... 65 tyhjää säkkiä hävisi. Osa poimijoista huomasi taas tilaisuuden. .... Ahkerasti
poimien olisi päivän aikana saanut kerätyksi kolme tai neljä säkillistä, josta olisi saanut 15 - 20
shillinkiä. ... Mutta uudesta säkistä saa torilla saman 20 shillinkiä paljon helpommin.
Lauantaiaamun aamupalan jälkeen lähdetään Kitulon retkelle. Torstain koulukyydin lomassa on
Jukka Puttosen kanssa sovittu, että tavataan läheisessä Uyolen risteyksessä kello 9. Myös Karjalaisen Matti ja Leena ovat tavanneet kaupungilla Puttoset ja lähtevät myös mukaan.
198

Uyoleen tultaessa ovat Lassilat ja Puttoset ”Mersuineen” jo siellä odottelemassa ja myös Matti ja
Leena saapuvat heti perään.
Alkumatka ylös vuorille kiemurtelevaa jyrkkää nousua on jo ennestään tuttua. Saavuttaessa miltei
vuorten laella sijaitsevaan Isyonjen kylään, pysäyttää etummaisena ajanut Jukka autonsa ja perässä
seuraava ”karavaani” pysähtyy niinikään. Jukka nousee autostaan, samoin muutkin kuljettajat, ja
Jukka antaa ohjeita ...
- Tuosta kohta käännytään vasemmalle, jyrkästi ylämäkeen lähtevälle pikkutielle. Tie on paikoin
kivinen ja melko kuoppainen, joten ajakaa varovasti ... ja se saattaa pölytäkin aikalailla, ... ja sellaista paksua pölymattoa notkopaikoissa. Pidetään pölyävissä paikoissa sen verran pitkiä välejä,
että pöly ehtii laskeutua ja pysähdytään välillä katsomaan, että kaikki ovat mukana. Vilkuttakaa
valoilla, jos on ongelmia ... ja seuraillaan peilejä.
Matka jatkuu ja käännytään pikkutielle Puttoset edellä ja heitä seuraten Mäkiset, Karjalaiset ja ”jälkipään valvojiksi” jättäytyneet Lassilat. ... Muutamia satoja metrejä on ajettu kivistä ja pölyävää
ylämäkeä nousten, kun Jarkko ja Rauni säpsähtävät auton alta kuuluvaan kolahdukseen.
- Hitto, siinä oli sen verran korkea kivi, että se nappasi vähän pohjaan kiinni, noituu Jarkko.
- Aika hirveää kivikkoa. ... Aja vaan varovasti, ettei säretä autoa, varoittelee Rauni.
- Hitto! Nyt ei kytkin tunnu toimivan ollenkaan, toteaa Jarkko.
- Mitä nyt?
- Nyt en saa enää vaihdetta päälle, kun kytkin ei irrota. Pysähdyttiin nyt tähän ... eikä päästä mihinkään. .... Nyt täytyy tutkia, mitä tapahtui.
Jarkko nousee autosta ja alkaa kurkkia auton alle. Perään pysähtyneet Matti ja Pertti nousevat
myös autoistaan.
- Tuliko ongelmia, kysyy Matti.
- Hitto! Kytkin lakkasi toimimasta. ... Tossa äsken ensin kolahti kivi tuolla pohjassa ja kohta sen
jälkeen huomasin, ettei kytkin toimi, selittää Jarkko polvillaan, auton alle kurkistellen. - Joo, tuo
kytkinsylinteri tuolla roikkuu irrallaan letkun varassa. Sen kiinnityskorvake on lohjennut tosta kytkinkopan kantista. ... Nyt taisi loppua ajaminen tähän. ... Tästä pitäisi yrittää vaan takaisin päin.
- Mutta ... mahduttehan te meidän autoon, ehdottaa Matti. - Jätetään teidän auto tähän ja otetaan se paluumatkalla. ... Työnnetään se tohon sivuun ... ja laitat ovet lukkoon ja hälyttimen päälle.
- Eihän sitä uskalla tähän jättää vartioimatta, hätääntyy ulos noussut Rauni.
- Kyllä se tässä pysyy, uskoo Pertti. - Ei siihen päivänvalossa kukaan koske. Tässä on vielä tätä
kylää vähän ympärillä. ... Mutta yöksi ei uskaltaisi jättää.
Hetki vielä mietitään. Jukkakin on huomannut Jarkon antaman valomerkin, ... palaa takaisin ja
kuulee, mitä on tapahtunut. Yhteisvoimin työnnetään auto tieltä vähän sivummalle, läheisen talon
aidan viereen.
- Nyt vaan Jarkko, ovet lukkoon ja hälytys päälle ... ja tulette meidän autoon, neuvoo Matti.
- On meidän autossakin tilaa, jatkaa Pertti. - Osahan vois’ tulla meidän autoon.
- No menkää Rauni ja lapset Matin ja Leenan kyytiin, minä menen Lassiloiden kyytiin.
Näin päästään jatkamaan kohti Kituloa ja ajellaan peräkkäin mäkisessä maastossa kiemurtelevaa,
kapeaa tietä, joka on välillä hyvin kivikkoista, välillä ajetaan taas syvälle saviseen pohjaan syntyneissä urissa ja paikoin peittää tieuoman paksu, auton puskuriin asti yltävä pumpulimainen pölykerros, joka voi kätkeä alleen niin isoja kiviä kuin syviä kuoppiakin.
- Onhan erikoista pölyä, ihmettelee Pertti. Se on tuossa kuin paksuna mattona tien päällä, mutta ei pölise. Tuossa Matin auton perässä tuo vana mene heti umpeen, eikä se nouse ilmaan.
- Ja hiton paksuhan tuo kerros on, jatkaa Jarkko. - Näyttää ulottuvan puoleen pyörään, välillä ylikin.
- Ulottuu se paikoin etupuskurin yläpuolelle, kun sitä pöllähtää tuohon konepellillekin. ... Mitähän
tuo oikein on?
- Olis’kohan siinä joistakin kasveista irronnutta nöyhtää, johon on sitten tarttunut tuota ruskeaa
pölyä, arvelee lastensa kanssa takapenkillä istuva Annikki.
- On siinä jotain kuin linnun höyheniä pölyn seassa, havaitsee Perttikin. ... - Mutta eihän ne höyheniä voi olla. Onneksi ei ole mitään pahempaa tuolla tien pinnassa. ... Tuolla kohta näyttää muuttuvan taas ihan kivikoksi ... ja tulee kuorma-autokin vastaan.
- Ollaan körötelty tätä tietä jo tunnin verran, toteaa Jarkko. - Taitaa olla toinen mokoma vielä.
- Kuuntelitkos Jarkko illalla uutisia?
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- En ole kuunnellut pitkään aikaan, kun se kuuluu niin hiton huonosti.
- Heikostihan se Porin asema kuuluu ja välillä häipyy kokonaan. Harvoin mekin sitä kuunnellaan,
mutta illalla taas yritin ... ja kuulin sen verran, että tossa Ugandassa tapahtuu hurjia. Idi Amin on
saanut aikaan hirveän verilöylyn Kampalan yliopistolla, kun se on koittanut nujertaa oppositiojoukkoja. Arvelivat kuolleiden määräksi useita satoja ... jollei tuhansia.
- Sehän on ihan täyshullu mies se Idi Amin. Milloinhan se hyökkää sieltä naapurimaihin.
- Arvaamaton hulluhan se on. Nyt jo siellä on tapettu melkoisesti ihmisiä ja lisää varmaan tapetaan.
Maastossa mutkittelevaa ja hiljalleen ylemmäksi, kaukana edessä siintäville kumpareille kohoilevaa
tietä riittääkin vielä toiseksi tunniksi. Vihdoin karu kivikkoinen maasto alkaa muuttua vihreiksi
ruohikoiksi ja edessä näkyvien tunturimaisten harjanteiden välissä näkyy valkoisten rakennusten
ryhmä.
- Nyt alkaa näyttämään siltä, kuin tulisimme jonnekin, toteaa Pertti.
- Tällaiseksihan tuo Jukka paikkaa kuvaili, jatkaa Jarkko. - Silmänkantamattomiin vihreitä luonnonlaitumia täällä näyttää olevan. ... Nuo rakennukset tuolla ovat varmaan navettarakennuksia ja
tuo vähän erillään on kai päärakennus. No, kohtahan se selviää.
Puttosten autoa seuraten ajetaan suurehkon päärakennuksen eteen ja noustaan autoista. - Jostakin tupsahtaa paikalle hevosella ratsastaen mies leveälierinen ”texasilainen” päässään ja toivottaa
vieraat tervetulleeksi Kitulon farmille.
- Tässä on ” Kitulon farmin kuvernööri”, mister Richard, esittelee Jukka ratsastajan. - Ja me olemme kaikki Mbeyassa työskenteleviä suomalaisia. - Onko mitään ongelmia?
- Ei mitään suurempia, kertoo Richard. - Kaksi lehmää on sairaana ja ne on siirretty aitaukseen,
erilleen muista. Emme vielä tiedä mistä sairaudesta on kysymys. ... Pääsittekö hyvin noilla autoilla?
- Yksi autoista oli jätettävä jo Isyonjeen. ... Otamme sen sieltä paluumatkalla mukaan. ... Maitoauto tuli tuossa huonon tien puolivälin paikkeilla vastaan.
- Ai se melko uusi nelivetoinen Isuzu -kuorma-auto oli maitoauto, toteaa Matti.
- Juu, se saatiin loppuun ajetun tilalle muutama kuukausi sitten, kertoo Jukka. - Kestää vaan tuo
maidon vienti Mbeyaan liian kauan. ... Maito kun hölskyy tonkissa ja lämpimässä monta tuntia, niin
perille päästyä se saattaa olla jotain muuta. ... Sadekaudella, kun tuo tie menee paikoin hyvin upottavaksi, menee tässä alkumatkassa tunnin verran enemmän aikaa.
- Kierrelkää ja katselkaa nyt vähän aikaa tätä paikkaa ja tulkaa sitten tuonne sisälle! kehottaa
Richard ratsunsa selästä. - Minä käyn vielä katsomassa niitä sairaita lehmiä tuolla aitauksella.
Jukka esittelee sitten farmia. Aluksi kiivetään läheisen kumpareen laelle, josta nähdään ympärillä
olevat laajat luonnonlaitumet ja melko etäällä käyskentelevät lehmälaumat. Jukka kertoo, että näillä laitumilla voisi ruokkia jopa 10000 päisen nautakarjan ja saman verran lampaita. Nyt on lehmiä
vain noin 400 ja lampaita 2000. ... Sitten kävellään pihamaan laidalla olevaan suureen latomaiseen
rakennukseen, jossa lampaat keritään. Hallin toisessa päässä on kymmenittäin suuria villapaaleja
ja Jukka kertoo villaa vietävän Englantiin. Uudelleen ulos tultaessa ihmetellään pihaan upotettua
kymmenisen metriä pitkää kapeaa betoniseinäistä allasta ja sen jatkeena olevia kaiteita.
- Tämä on lampaiden ”dippausallas”, kertoo Jukka. - Siinä lampaat pari kertaa vuodessa uitetaan.
Allas täytetään vedellä, johon on lisätty ”jotain kemikaalia” lampaiden turkkiin tarttuvien ”ötököiden” torjumiseksi ja lampaat joutuvat uimaan tuon kymmenisen metriä pitkän rännin läpi.
Kun on katseltu vielä lehmien lypsypaikat ja henkilöstön asuntorakennukset, johdattelee Jukka
vieraansa päärakennuksen tupaan, jossa istahdetaan lounaspöydän ääreen. Makoisaa lammaspataa
syötäessä kertoilevat Richard ja Jukka hieman lisää Kitulon farmin toiminnasta ja kehitysnäkymistä. Suunnitelmissa on saada ensin alueelle kunnon tie, johon on toiveita saada Maailmanpankilta
lähiaikoina rahoitusta. Myöhemmin saatettaisi farmin yhteyteen rakentaa meijeri, jossa maito käsiteltäisi erilaisiksi tuotteiksi.
Kun Jukka ja Richard ovat neuvotelleet hetkisen työasioistaan, on aika lähteä paluumatkalle, jotta
kotiin ehditään ennen pimeän tuloa.
- Tule Jarkko sinäkin tähän meidän autoon, ehdottaa Matti.
- Eikös siinä tule vähän ahdasta?
- Mahduttiinhan me hyvin siihen kupla-volkkariinkin. Tuohon vaan ”kartturiksi” niin saadaan jutella.
- Äiti, saanko mä mennä Puttosten autoon, kysyy Mika. - Pasi pyysi.
- No mene sinä sinne.
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Alkumatka sujuu ongelmitta, mutta saavuttaessa notkelmaan, jossa on paksu kerros leijuvaa pölyä
... ja ajettu jonkin matkaa, huomaa Matti peilistä Pertin antavan takana valomerkkejä ja auto näyttää pysähtyneen paksun pölyn keskelle. Matti antaa myös valomerkkejä edempänä menevälle Jukalle, pysäyttää auton ja lähtee Jarkon kanssa jalkaisin Pertin autolle.
- Veto tuntui jotenkin heikolta jo heti, kun tuolta lähdettiin ja vähitellen heikkeni lisää ja lopulta
oli pysähdyttävä, kun moottori miltei sammui, kertoo Pertti.
Pertti avaa konepellin ja Jarkko ja Mattikin alkavat etsimään syytä moottorin sammumiseen.
- Se ei enää reagoinut kaasupolkimeen ollenkaan, kuvailee Pertti. - Ihan kuin se ei saisi ilmaa.
Onkohan toi ilmafiltteri tukossa tosta pölystä?
- Ei kai se muusta voi johtua, arvelee Jarkko.
- Niin, tämän vanhemman mallin ilmanottoaukkohan on ihan tossa puskurin päällä, toteaa Matti.
Sehän ahmii tuosta kaiken pölyn sisään.
Pertti ruuvailee ilmansuodattimen kannen auki ja siellähän se syy on.
- Jumalauta, noituu Pertti. - Tämähän on ihan täynnä tota töhkää. ... Tätähän on täällä lapiollinen.
- Onpas tosiaan tukossa, toteaa Matti.
- Toi pölymatto taitaa olla vähän paksumpi, kuin tänne tullessa, arvelee Pertti. - Sitähän pöllysi
tuossa koko ajan vähän konepellin ylikin.
- Mätetään moskat pois ja kopistellaan filtteri puhtaaksi niin eiköhän se suostu taas pelaamaan.
toteaa Pertti ... puhdistelee filtterin ... ruuvailee kannen paikalleen ... ja moottori toimii taas normaalisti.
Matka jatkuu taas. Edellä ajanut Jukka on havainnut myös valomerkin ja jäänyt vähän matkan päähän odottelemaan ja hänellekin kerrotaan pysähtymisen syy. Kitulon maitoauto on paluumatkallaan juuri tulossa vastaan ja odotellaan hetki, että sen nostattama pöly ehtii laskeutua ... ja lähdetään taas eteenpäin. Jonkin matkaa on taas kivikkoista ja pölyttömämpää tietä , mutta kun alkaa
tulla uudelleen paksua leijuvaa pölyä alkavat samat oireet ... ja muutaman kilometrin päästä on
annettava taas valomerkkejä, kun moottorista loppuu jälleen puhti. Matti ja Jarkko kävelevät taas
Pertin ”Mersun” luo ja ilmansuodatin tyhjennetään ja puhdistetaan uudelleen ... ja taas päästään
eteenpäin. Perttiä neuvotaan tämän jälkeen jättämään edellä ajaviin pitempi etäisyys, että pöly ehtii laskeutua hieman alemmaksi .
- Sama syy uudelleen, kertoo Matti autoon tullessaan takapenkkiläisälle.
- Miten se voi näin pian mennä uudelleen tukkoon, ihmettelee Leena.
- Noissa edellisen mallin ”Mersuissa” on toi ilmanottoaukko niin alhaalla, selittää Matti. - Se on
ihan tuolla puskurin päällä. ... Ja tuo pölykerros on niin paksu, että se nousee juuri siihen puskurin
päälle, josta sitä menee sitten sisään torven täydeltä.
- Miks’ ei Jukan auto menen tukkoon? Eik’s se ole samanlainen?
- Jukka ajaa etummaisena ... ja se pöly on kai sen verran matalammalla, ettei se nouse puskurin
päälle. Siks’ me neuvottiin nyt Perttiäkin pitämään pitempi väli, että pölykerros ehtii vähän madaltua.
- On tuo ihmeellistä pölyä, ihmettelee Jarkko. - Se on kuin kevyttä hyytelöä.
- Jarkko, miten me saadaan meidän auto nyt kotiin, kysyy Rauni. - Pitääk’s se hinata?
- Kyllä kai me viedään se ihan ajamalla, ... Niin mä olen tässä miettinyt. Käännetään se vaan talkoilla niin, että nokka on alamäkeen. ... Kunhan nyt selvitään sinne ensin.
Lähes kolme tuntia on taivallettu, kun saavutaan paikkaan, jonne Mäkisten ajokki jätettiin.
- Olipas työläs reissu, toteaa Pertti autosta noustuaan. - Annikki jo noitui, ettei lähde ikinä enää
tänne autolla, vaan matkustaa seuraavan kerran junalla, jatkaa Pertti naureskellen. - Taitaa vaan
olla nuo asemat aika kaukana.
- No Jarkko, miten sinä meinaat tästä jatkaa, kysyy autostaan noussut Jukka. - Hinataanko?
- Eiköhän tästä selviä ajamallakin. arvellee Jarkko - Sen verran tarvitsen nyt apua, että käännetään auton nokka tonne alamäkeen, ... Mä otan vaan hälytyksen pois, niin työnnetään takaperin
sen verran, että ... tosta tonne ... U-käännös takaperin.
- Miten sä meinaat pystyä ajamaan ilman kytkintä? hämmästelee Rauni. - Ja on noi hirveät laskutkin vielä.
- Älä pelkää Rauni! Kyllä Jarkko hallitsee nää hommat, rauhoittelee Matti
- Kyllä me pärjätään, kun liikkeelle päästään, vakuuttaa Jarkko. - Kyllä sen vaihtamisen pystyy
tekemään sopivasti kaasun kanssa pelaamalla ilman kytkintäkin. ... Vähän vaikeampaa se on, mutta ... No nyt on hälytykset pois. Työnnelkäähän sitten taaksepäin, mä hyppään rattiin.
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Näin auto käännetään nokka alamäkeen päin.
- Nyt vaan Rauni ja lapset, tulkaapa kyytiin. Lähdetään! kehottaa Jarkko. - Ja menkää te muut
edellä, me tullaan perässä hiljakseen. ... Voittehan te seurailla tietysti peilistäkin meidän tuloa.
jatkaa Jarkko ... ja mä vilkuttelen valoja, jos on ongelmia.
- Isä, mitä varten te pysähdyitte monta kertaa?
kysyy Mika
- Meni sitä paksua pölyä niin paljon moottorin ilmanpuhdistimeen, että moottori sammui.
- Miten se sammui?
- No se pysähtyi, ... lopetti pyörimisen. ... Jokohan sinä ymmärsit?
- Jo.
- Ja nyt lähdetään noiden perään täällä tavalla, Rauni!
selostaa Jarkko.
- Pannan ... kakkosvaihde päälle ja käännetään virta-avaimesta hetkeksi starttiasentoon ... niin lähdetään ensin liikkeelle starttimoottorin voimalla, vähän rynkyttäen, mutta samalla moottorikin käynnistyy .... näin
ja nyt ajetaan jo kakkosvaihteella moottorin voimalla .... tää alamäki ensin ilman kaasua ja kohta
tohon isommalle tielle käännyttäessä voi jo lisätä kaasuakin. ... Sitten toi seuraava loiva nousu ajetaan vielä kakkosella, kunnes päästään alamäkeen. ... Siellä sitten vaihdetaan kolmoselle ... ja nelosellekin ehkä ... ennen kuin tullaan niihin jyrkkiin laskuihin. Ne mennään taas kolmosella koko
matka ja jos menee liian kovaa, niin vähän hetkellisesti jarrutellaan lisäksi.
- Eikö sua pelota se alamäki yhtään?
- Ei yhtään. Onhan meillä tässä autossa jarrutkin kunnossa. Niitä ei vaan saa käyttää pitkissä laskuissa jatkuvasti, ettei jarrut ylikuumene. Kyllä ne mäet voidaan mennä niinkin, ettei jarrupolkimeen kosketa lainkaan. Katsotaan nyt, kun sinne asti päästään. Ylöspäin tullessa parissa kohdassa piti vaihtaa kakkoselle, mutta suurin osa noustiin kolmosvaihteella. ... Vuoristoajon ”nyrkkisääntö” on, että mäet ajetaan alas samalla vaihteella kuin tullaan ylöskin. ... No nyt tulee loivaa laskua.
... Kiihdytetään vielä vähän kakkosvaihteella, sitten vähän kaasua löysäten kakkoselta vapaalle näin
... ja tarjotaan kolmosta kaasua edelleen löysäten ... ja noin, nyt on kolmonen päällä ja lisätäänpä
vauhtia ... ja vaihdetaan samalla tavoin neloselle.
- Miten sä vaihdat sitten neloselta takaisin kolmoselle?
- No se tehdään taas niin, että ensin löysätään kaasua ja annetaan nopeuden pudota, sitten vapaalle ja kaasua painamalla nostetaan moottorin kierroksia korkeammaksi, ennen kuin tarjotaan
kakkosvaihdetta. ... Se saattaa vähän ”narahtaa”, mutta eiköhän se onnistu.
- Lassilat tuolla ajelevat edellä ja seuraavat meidän tuloa.
- Ei meidän tarvi valomerkkejä antaa. ... Uyolen risteys on sitten ainoa paikka, jossa voi tulla ongelmia..
- Miten?
- Jos joudutaan pysähtymään. ... Siinähän tullaan kärkikolmion takaa valtatielle. Mutta eiköhän
siitäkin selvitä. ... Toivottavasti päästään pysähtymättä.
Matka jatkuu suunnitelmien mukaan. Jyrkät laskut eivät tuota mitään ongelmia ja Uyolen risteyksestäkin selvitään kakkosvaihteella läpi ajaen ja hetkeä myöhemmin kaarretaan kotipihaan ja suoraan tallikatokseen.
- Nyt oli olosuhteiden pakosta ajettava auto etuperin talliin ja sinne laitaan, kertoo Jarkko. - Nyt
teidän pitää kömpiä ulos näistä vasemmanpuoleisästa ovista. ... Mä taidan ruveta vielä korjailemaan ton kytkimen. Kohta tulee pimeä, mutta mä vedän tuolta saunan puolelta tänne valon... ja
täytyy vaihtaa huonommat vaatteet ylle.
- Miten sä sen korjaat, ihmettelee Rauni.
- Täytyy ensin nostella autoa vähän ylös, että mahtuu tonne alle. Sitten täytyy vähän mittailla, sahailla sopiva pätkä kiukaan teosta jäänyttä lattarautaa ja porailla siihen muutama reikä. ... Kyllä
me ehditään tänä iltana vielä saunomaankin! ... Loihdi sinä vaan ihan rauhassa jotain purtavaa.
- No, päästiin ihan onnellisesti kotiin. ... Olihan taas aika reissu.
- Mutta lapset! Te olette olleet aika hiljaisia. Mitäs tykkäsitte meidän vuoristosafarista?
- Oli ihan hirveä tie, toteaa Mervi. - Mutta olihan siellä ihan kivaakin ... ja se cowboy-setä oli ihan
kuin telkkarissa se ... yks’ siinä Bonanzassa ... se ...”Hossko” se oli?
- Isä milloin me mennään semmoiselle safarille, että ... me saadaan uida, kysyy Mika.
- Ei teidän tarvitse varmaan kovin kauan odotella. ... Varmaan jo ensi viikolla tiedetään, milloin
lähdetään. Auto täytyy saada ensin kuntoon, ... saataisi ikkuna taas tuonne paikalleen.
Jarkko alkaa puuhailemaan kytkimen korjaamiseksi, käy välillä haukkaamassa Raunin ja lasten
kanssa iltapalaa ... ja kömpii vielä auton alle jatkamaan ahertamista, kunnes irronnut sylinteri on
paikallaan ... ja kokeilee juuri kytkimen toimintaa, kun Rauni tulee katsomaan miten asiat ovat.
- Jokos sinä kohta lopetat, kysyy Rauni.
kahtavat kohta.
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- En jatka enää huomenna, vaan lopetan just nyt. ... Se on kunnossa jo. ... Nyt vaan ”tunkrahvi”
alas ... ovet lukkoon ... ja työkalut pakkiin, ... niin lähden panemaan saunan lämpiämään.
- Kestääkö ne sun korjaukset varmasti?
- Ihan varmasti. ... Taitaa olla nyt vahvempikin kuin alkuperäinen.
- Mutta oletpas sinä likainen .... ja tukkakin on ihan hiekkainen.
- Näissä autohommissa joskus vähän likaantuukin ... tuolla auton alla kieriskellessä, mutta pestään saunassa ... Mä käyn laittamassa nyt saunan lämpenemään ... ja lopettelen sitten nää autohommat.
- Hei mä käväisen tossa Leilan luona sillä aikaa, kun sauna lämpiää. ... Eiköhän se ole kotona, kun
auto on tossa pihassa.
Tuntia myöhemmin hipsivät Jarkko ja Rauni pyyheliinat ympärillään saunomaan. Jarkko pesee saunaan kantamillaan vesillä ensin autohommissa likaantuneet kätensä, tukkansa ja naamansa ... ja
kiipeää sitten lauteille Raunin viereen.
- No, vähän myöhäseksihän tuo remontti meni, toteaa Jarkko. - Luulin sitä vähän helpommaksi
ja nopeammaksi, mutta en viitsinyt keskenkään jättää. Nyt saunotaan ja nautitaan elämästä.
- Eihän sulla ole huomiseksi mitään erityistä?
- Ei, ... ei ole. Taitaa olla ihan tavallinen sunnuntai pitkästä aikaa, vai onko sulla jotain mielessä?
- Ei muuta, mutta Leila vaan kysyi, tultais’ko me sinne iltapäiväkahveille.
- Mikäs’ siinä , sopiihan se. ... Jokos’ sä lupasit, että tullaan?
- No sillä varauksella, ettei sulla ole mitään muuta suunniteltu huomiselle.
- Ei mulla huomiselle ole mitään, ... mutta nyt saunan jälkeen ... voitais’ ottaa pienet saunajuomat
... ennen kuin lähdetään ... nukkumaan ... ja aamulla nukutaan pitkään.
- Niin, jos lapset antavat nukkua. ... Laitoitkos autoon hälytyksen päälle?
- Ai, hitto! Se jäi laittamatta. ... Täytyy kohta käydä laittamassa. ... Hyvä, kun kysyit.
Puolenyön jälkeen Rauni herää unesta jostakin läheltä kuuluvaan auton äänitorven ääneen ... ja
tönii Jarkonkin hereille.
-

Jarkko! ... Kuuletko? ... Jossakin soi auton torvi. ... Onks’ toi Leilan?
Hitto! Leilan se on. .... Nyt se lakkas’ ... Mutta rosvot ovat jo varmaan kaukana.
Älä ole niin varma. ... Vaikka alkais’ seuraavaksi soida meidän hälytin. ... Hei, kuuntele!
Mitä? ... ... En mä mitään kuule.
Tossa pihalla liikkui äsken joku.
Hiivitään katsomaan olohuoneen ... tai keittiön ikkunoista, hiippaileeko siellä joku.

Molemmat nousevat vuoteesta ja hipsivät pimeässä ilkosillaan ensin olohuoneeseen, mutta pihanurmikon puolella ei näy mitään erityistä. .... Sitten he menevät kurkistelemaan keittiön ikkunasta
kadun puolelle.
- Täällähän niitä hiippailijoita taas on, kuiskaa Jarkko. - Katso !
- Koiria! ... Voi mikä lauma! ... Yrittävät saada yhteisvoimin roskista nurin.
- Ovatpa aika viisaita. Ottavat yht’aikaa vauhtia ja yrittävät pukata pytyn nurin ... ja nyt yrittävät
repiä tota kantta auki. .... Mutta eipä onnistu. Rautalanka kestää.
- Laihoja ne on ... ja varmaan nälkäisiä. ... Eiköhän niitä vähän ärsytä hyvät ruoan tuoksut kannen
alta. ... Nyt ne lähtevät etsimään seuraavaa kohdetta.
- Lähdetäänkö mekin ... takaisin sänkyyn?
- Lähdetään vaan. ... ... Kuinkahan Leila on säikähtänyt, kun heräsi ... tohon torven ääneen?
- Siellä kai se vahtii ikkunassa vieläkin. ... Tuleehan se varmaan aamulla kertomaan.
- Hei, kuuntele, havahtuu Rauni, kun hipsitään juuri makuuhuoneeseen. ... - Jossakin soi taas!
- Niinpäs tekee. ... Tuolla kentän toisella puolella jossakin. ... ... Olis’kohan toi Ivarssonin ... tai
Nallen Volvo?
- Tai Bergströmin Lassen? ... Nyt se loppui.
- Jos siellä voroja liikkuu, niin ei ne varmaan ”tippa-Rellua” yrittäis’, ...jos Volvojakin on vieressä ja
”Rellussa” on surkeampi äänikin. ... Ei toi ole ”Rellun” ääni. ... Mutta me jatketaan unia. ... Mä kyllä
nukuin äsken niin sikeästi, että en kuullut mitään ... ennen kuin sä aloit herätellä. Mikähän se niin
makeasti taas nukuttikin?
- Mikähän se nukutti, naurahtaa Rauni kellahtaessaan sänkyyn ... - Kuinkas pitkälle me jo päästiin
... ennekuin nukahdettiin?
- Eihän me päästy kuin johonkin tuohon Mombasan paikkeille Kenian rannikolla, naureskelee
Jarkko - Hidastahan se on matkanteko ... pienellä soutuveneellä ... ja kovassa vastatuulessa vielä.
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Ja taas nukutaan sikeästi aamusella, kun lapset tulevat herättelemään ja laittavat Ninnin tassuttelemaan vanhempien peitolle. ... Äiti herää säpsähtäen ... Ninnin tassutellessa hänen paljaalle käsivarrelleen.
- Voi kullanmurut! ... Joko on aamu taas? sopertaa äiti heräillessään. - Ai, kun olis’ vielä nukuttanut. ... Mitäs kello on?
- Se on jo kahdeksan, kertoo Mervi. - Oliko yöllä jossakin rosvoja?
- En tiedä oliko, mutta autojen torvet kyllä soi parikin kertaa ... ja mekin isän kanssa käytiin katselemassa näkyisäkö ikkunoista mitään.
- Mä heräsin, kun torvi soi ihan jossakin lähellä. ... Olikohan se Leilan auto? Ja mäkin nousin katselemaan ikkunasta, mutta näin tuolla tiellä vaan ison lauman koiria.
- Ai, kun olis’ vielä nukuttanut, örähtää isäkin silmät avatessaan.
- Leilan auton ääneksi isäkin sen tunnisti, kertoo äiti. - Ja mekin nähtiin niitä koiria sitten tuossa meidän roskiksen kimpussa. ... Yrittivät saada sen nurin, mutta eihän se kaadu, kun on rautalangalla kiinni siinä tolpassa. ... Ja jossakin tuolla toisella puolella soi torvi sitten vähän myöhemmin. ... No, Mika ja Mari, kuulittekos te yöllä mitään ääniä?
- En, vastaa Mika.
- Mä heräsin vasta, kun Ninni hyppäs’ aamulla mun sänkyyn.
- Olipas se yö taas ihmeellinen, toteaa isä ja alkaa nousta sängystä. - Olis’han se vielä nukuttanut pitempään, mutta on kai tästä noustava ... ja käytävä herättelemässä itsensä tuolla suihkussa.
- Onhan sitä taas noustava ... ja käytävä suihkussa minunki, jatkaa äiti.
- Ja laiteltava taas teille aamiaista. ... Mitäs’ te lapset haluaisitte? ... Puuroa vai munakasta ... ja rusinapullaa on teen
kanssa.
- Onko meillä vielä sitä hyvää hilloa? kysyy Mervi.
- On sitä vielä.
- Paista sitten plättyjä ... ja kaakaota sitten pullan kanssa.
- No tehdään sitten plättyjä ... ja saatte kaakaotakin. Me syödään isän kanssa munakkaat ja juodaan kahvia.
Jarkko ja Rauni ovat juuri korjailemassa astioita aamiaispöydästä, jossa Mika ja Mari ovat vielä lopettelemassa aamupalaansa, kun pihanpuolen lasioven takaa kuuluu Leilan heleä ”Hodi-hodi” ja
Mervi kipaisee avaamaan oven.
- Karibu, vastaa keittiöstä tuleva Rauni. - Tule vaan sisään!
- Huomenta Leila, lausahtaa Jarkkokin tullessaan Raunin perässä
- Juu, huomenta vaan kaikille! toivottaa Leila. - Kuulitteks’ te, kun mun auton torvi soi yöllä?
- Kyllä mä siihen heräsin, kertoo Rauni.
- ja herätin sitten Jarkonkin sikeästä unesta.
- Voi kamala, kun mä säikähdin ensin hirveästi ... ja juoksin ihan sydän pamppaillen keittiön ikkunasta katsomaan ... mitä porukkaa siellä on. ... Ja mä siinä jo ajattelin, että mistä mä haen apua. ...
Mutta sitten, kun mä katsoin ikkunasta ulos, niin ... alkoi naurattamaan. ... Arvatkaapas mitä siellä
oli!
- Oliko koiria, arvaa Jarkko.
- Oli niitä koiriakin vähän matkan päässä siinä tiellä, mutta auton konepellin päällä oli karvat pörhöllään iso musta-valkea kissa. Se kyllä lähti siitä johonkin lujaa, kun ne koirat tuli siihen pihaan.
- Hitto, se on se sama kolli, mikä säikäytti meidät silloin yhtenä yönä, toteaa Jarkko. - Olis’kohan
ne koirat säikytelleet sen kollin sinne auton päälle ja ne on voinut töniä sitä autoa sen verran, että
se torvi alkoi soida. ... Koirat varmaan pelästyivät torven ääntä ja juoksivat siihen tielle.
- Niin varmaan. ... No, nyt aamulla mä katselin autoa, ja siinä konepellillä on paljon käpälän jälkiä
ja auton kyljissä kans’. Siinä se koiralauma on varmaan telminyt. ... Ne lähti siitä sitten tänne teille
päin.
- No me nähtiin ne tässä meidän roskiksen kimpussa heti, kun me hipsittiin katselemaan ikkunoista. Ne yrittivät saada meidän roskista nurin tai kannen auki.
- Sitten vähän myöhemmin soi torvi vielä jossakin tuolla toisella puolella.
- Kyllä sekin kuultiin, kertoo Rauni.
Hodi-hodi! kuuluu miehen ääni ovelta, ja ovelle on tullut vanhahko, laiha afrikkalaismies repaleisässa haalareissaan, risanpuoleista olkikassia kädessään roikottaen. Rauni ja Leila menevät
ovelle ja mies näyttää kassissa olevia appelsiineja. Rauni ottaa viisi appelsiinia ja antaa kauppiaalle kaksi shillinkiä. ... ”Asante sana, mama !” kiittelee kauppias ja lähtee.
- Tää on jotenkin säälittävä ressukka, toteaa Leila. - Kiertelee täällä milloin mitäkin kauppaamassa ja noi samat repaleiset haalarit sillä on vissiin ainoat vaatteet. ... Jotain pitää yrittää elääkseen.
- Olen mä siltä ostellut hedelmiä jo monta kertaa, kertoo Rauni. - Eihän tuollaiselta ressukalta voi
olla ostamatta. ... Ja tuo hänen ”Asante sana, mama ” tulee kyllä ihan sydämen pohjasta.
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- Mutta hei, ... en mä häiritse pitempään. ... Jutellaan meillä iltapäivällä lisää, ... joskus siinä kolmen aikaan. ... Kwa heri, tutaonana !
- Kwa heri!
Iltapäiväkahveilla jutellaankin sitten lisää edellisen yön tapahtumista. Koirien lisäksi on asuntoalueella hiippaillut rosvojakin, kertovat kahveille myös tulleet Matti ja Leena. He olivat tavanneet aamupäivällä Ivarssonit, jotka olivat hälytykseen herättyään nähneet vilauksen pakenevasta kolmikosta. Matti arvelee kuitenkin, että rosvojen yritykset vähenevät, kun tieto hälyttimistä leviää. Nythän hälyttimet ovat jo melkein jokaisessa autossa.
- Mutta voivathan rosvot viedä muutakin, kertoo Leila. - Puolisen vuotta sitten varkaat tyhjensivät yhden tanskalaisen perheen makuuhuoneen kokonaan, kun perhe oli viikon verran matkoilla.
Makuuhuoneen ikkunaa oli sen verran rikottu, että se oli saatu auki .... ja kalterien välistä oli ilmeisesti joillakin pitkillä koukkupäisillä seipäillä vedelty ulos kaikki petivaatteet, vaatekaapeissa olleet
vaatteet sekä matot lattialta. ... Jotenkin nuo rosvot saavat tietää, mistä talosta porukka on safarilla.
- Niin, voihan nämä meidän vahditkin olla yhteistyössä rosvojen kanssa, toteaa Jarkko. - Hävisihän tuolta korjaamon pöydältäkin keskellä kirkasta päivää kokonainen juuri korjattu Land-Roverin
vaihdelaatikko jäljettömiin, eikä porttivahti, eikä kukaan muukaan nähnyt eikä tiennyt mitään. ...
On tässä rodun kehittämisessä aika paljon kissa- ja hiirileikin piirteitäkin mukana.
- Ja lapsetkin osaavat jo nuo leikit, jatkaa Rauni. - Nuo naapurien ipanat ovat yrittäneet piilottaa
pihan lehtikasojen alle Mikan ja Marin leluja ... ja kenkiä ja sukkiakin. Tulisivat varmaankin pimeällä ne sieltä hakemaan. ... Lapset itse huomasivat sen. ... Toisaalta mä kyllä ymmärränkin, mistä
se johtuu. ... Kun ne näkevät, mitä kaikkea meillä on, ja heillä ei ole, eivätkä pysty ostamaankaan,
niin varastaminen on ainoa keino saada jotain itselleenkin.
- Mutta puhutaankos vähän muustakin kuin rosvoista, ehdottaa Leila. - Mitä lapset tykkäävät uudesta koulusta? ... Mervi! ... Miltäs koulussa tuntuu?
- Ihan kivaa siellä on.
- Entäs Mika ja Mari? ... Onkos teilläkin siellä kivaa?
- On, vastaa Mika.
- Mutta se kyyti sillä rämällä ”Renulla” ei oo kiva, kun se on niin rämä. Siinä
on lattiassakin reikiä, mistä näkyy tie.
- Ai se on se ... Danielssonin ”Renu” ... sellainen ruttuinen oranssin värinen. Joo, mä kuulin jostakin, että se on törmännyt sillä joskus tuolla Mikumissa elefanttiin ... ja siksi se on sellainen rämä.
... Mutta hei! Ottakaas vielä lisää tota täytekakkua ... ja otattehan te vielä lisää kahviakin ... ja lapsille mehua .
- Isä, milloin me lähdetään safarille sinne Mikumiin, kysyy Mika.
Keskustelu jatkuu kahvittelun lomassa vielä jonkin aikaa, kunnes huomataan illan kohta taas hämärtyvän. Kotiin palatessaan Jarkko ja Rauni huomaavat, että naapureiden pihaan on palannut Volvo, josta Klaus ja Anne juuri kantelevat matkatavaroitaan kotiin.
- Hei naapurit! Tervetuloa kotiin! huudahtaa Jarkko. ... ja Raunikin huiskauttaa kättä tervehdykseksi.
- Hei vaan! vastaa Klaus. - Kyllä on ihan mukava palata taas kotiinkin.
- No hyvinkö safari sujui?
- Juu, ei mitään ongelmia ... ja oli ihan hieno reissu. ... Mutta tulkaahan käymään täällä. ... Mun
pitää kysyä yhtä asiaa.
Jarkko, Rauni ja lapset kävelevät Volvon vierellä seisovan Klausin luo ... ja Anne kaivaa autosta
esiin suuren munan ... ja vielä toisenkin.
- Onpas komeita munia, hämmästelevät Jarkko ja Rauni.
- Löysittekö strutsin pesän, vitsailee Jarkko.
- Tuolla Arushan lähellä osteltiin nämä tienvarren Maasai-kauppiailta, kertoo Klaus.
- Onko niissä jo strutsinpoikanen sisällä?
- Ei. ... Kyllä nämä ovat vielä ihan tuoreita, vakuuttaa Klaus.
- Näitähän ei saisi myydä, eikä ostaa, kertoo Anne. - Mutta Maasait seuraavat, kun strutsit munivat ja peittävät ne kuivaan hiekkaan ... ja kaivavat munat sitten ylös ja tulevat tien varteen myymään niitä turisteille.
- Miten nämä sais’ tyhjäksi niin, ettei tää kuori menis’ rikki? kysyy Klaus. ... - Sinä varmaan tekniikan miehenä keksit ... ja saat toisen munan itselle.
- Saakos siihen porata kaksi pientä reikää? kysyy Jarkko hetken mietittyään. - Yksi molempiin päihin.
- Kyllä, tottakai sen voi tehdä.
- No, annahan sitten munat meille vähäksi aikaa ... niin minä kohta tyhjentelen.
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Jarkko ottaa molemmat munat syliinsä ja astelee Raunin ja lasten kanssa omaan pihaan. Munat
asetetaan varovasti saunan eteisestä pihan puolelle nostetulle puutarhapöydälle.
- Isä, mimmoinen lintu se ... strutsi on, kyselee Mervi.
- Se on maailma suurin lintu, pari metriä korkea ... eikä osaa lentää, mutta juoksee hiton kovaa.
Kyllä me varmaan nähdään strutsejakin, kun päästään vähän pitemmälle safarille ... tuonne Ngorongoron ja Serengetiin maisemiin.
- Onko sinne pitkä matka, jatkaa Mervi kyselyä.
- Onhan sinne. Ensin pitää ajaa melkein Dariin asti ja sieltä lähtee sitten valtatie Keniaan päin ...
ja onhan siitä matkaa varmaan vielä tuhat kilometriä.... Aika kaukanahan se on. ... Mutta tyhjennetäänpä nämä munat nyt kohta. ... Haetkos Mervi keittiöstä kaksi muovikulhoa ... niitä isoja valkoisia.
Lapset seuraavat vieressä, kun isä asettaa porakoneeseen terän ja valmistautuu poraamaan munaan reikää. Äitikin tulee seuraamaan isän puuhia.
- Nyt pidähän äiti tuota munaa pystyssä tuossa pöydällä. Minä hurautan varovasti reijän tuohon
munan päähän. ... Tällainen viiden millin reikä pitäisi riittää.
Ja reikä syntyy.
- Aika paksu ja kova kuori tämä on, toteaa isä. - Tästä yhdestä reiästä ei vielä saada mitään
ulos. ... Nyt nostahan äiti se muna varovasti tuohon kulhoon tuo reikäpää alaspäin ja tehdään toinen samanlainen reikä toiseen päähän... ... Ja pidä taas munaa siinä pystyssä.
Ja reikä syntyy toiseenkin päähän. ... Mutta mitään ei valu munasta kulhoon.
- Taitaa ollakin kypsäksi paahtunut muna, aprikoi äiti.
- Odottakaahan vielä vähän, toteaa isä. - Tuikataanpas tuolla poralla vielä vähä syvempään. Ei
tainnut mennä se kuoren alla oleva kalvo puhki.
Kun isä tuikkaa poralla vielä uudelleen molempia reikiä, alkaa munan sisus valua kulhoon.
- No! Onnistuihan se, iloitsee isä … ja lapsia naurattaa. - Pidä sitä munaa nyt siinä kulhon yläpuolella niin kauan, että se on tyhjä. ... Siinähän sitä nyt valuu sekä valkuaista että keltuaista.
- Ihanhan tämä on kananmunan väristä, toteaa äiti.
- Ja paljon tätä tulee.
- Onhan tuon munan tilavuus varmaan toista litraa. Mitataan kohta paljonko sitä on.
Kulhoon valuneen munan määrä mitataan sitten kaatamalla siitä ensin litran mitta täyteen ja sen
jälkeen täyttyy vielä yksi juomalasi ... eli tilavuus on noin 1,2 litraa.
- Viedäänpä nyt tämä kulhollinen ja tyhjä kuori tuonne naapurille, toteaa isä. - Ja tehdään kohta
sama homma vielä uudelleen ... tuolle toiselle munalle. ... Otahan äiti tuo kuori, minä otan tuon
kulhollisen... ja viedään nämä ”Klasulle” ja Annelle. ... Olkaa lapset tässä omalla pihalla, kun ovet
ovat auki ... älkääkä koskeko tuohon meidän munaan.
Jarkko ja Rauni astelevat kantamuksineen naapurin pihalle ja ovea kohti .
- Hodi-hodi! heläyttää Rauni ovelle saavuttaessa, ja Anne onkin jo ovella vastassa.
- Hei! Näin jo lasin läpi, että olitte tulossa. ... Joko se muna on nyt siinä kulhossa? ... Klasu! Tulehan katsomaan!
- Tässähän tätä munaa on nyt munakkaiden ja kakkujen tekoon, sanoo Jarkko naureskellen ja
ojentaa kulhollisen Annelle. - Mittasimme, että sitä on noin 1,2 litraa.
- Ja ihan hyvän näköistä, hämmästelee Anne.
- Nopeastihan sinä sen teitkin, kehuu ovelle saapunut Klaus ... ja ottaa käsiinsä Raunin ojentaman
munan. - Ja noin pienet reiät vain. Hieno juttu. ... Aika paksuhan tämä kuori on! Kiitos! ... Hieno
juttu. ... Kiitos!
- Kiitos vaan itselles’! vastaa Jarkko. - Tuli taas yks’ uus’ kokemus lisää. ... Nyt lähdetään tekemään sama uudelleen.
- Hei, odottakaas vielä vähän, huutaa Anne. - Saatte tämän kulhon takaisin. ... Tyhjennän tämän omaan kulhoon.
Toisen munan tyhjentäminen sujuukin jo rutiinilla ja Rauni pääsee paistamaan perheelle maistiaisiksi ”strutsi-munakkaat” iltapalaksi. Ruokapöydässä todetaan, että munakkaat maistuvat aivan
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samanlaisilta kuin kananmunista tehdyt. - Mutta mihin pantaisi tyhjä munankuori niin, ettei se
vaan särkyisä ? Lyhyen pohdinnan jälkeen etsii äiti kaapista sopivan kokoisen kulhon ”munakupiksi”, asettaa munan siihen ja nostaa varovasti kaapin päälle.
- Tuossa se pysyy, eikä putoa lattialle, arvelee äiti.
- Ja antakaa sen olla tuolla ylhäällä! Se ei ole mikään leikkikalu, varoittelee isä lapsia.
- Nyt lapset! Menkäähän vaihteeksi suihkuun! kehottaa äiti - Ja sitten nukkumaan. Nyt ei lämmitetä saunaa, kun meni niin myöhään noiden munahommien kanssa. Huomenna teillä on taas
kouluaamu.
- Pitäis’köhän minun käydä yöllä tekemässä yövahtien tarkastuskierros? aprikoi isä.
- Uffe kehotti tekemään niitä pari kolme kertaa viikossa.
- Pitääkö sun tehdä se yksin?
- Yksinhän se Uffekin niitä on tehnyt. ... Vai haluaisitko lähteä kaveriksi?
- En lähde. ... Mutta ... eiks se ole ihan vaarallista?
- Ei ketään ole kyllä tässä projektin alueella ryöstetty ... ja autollahan mä sen kierroksen teen. ...
Käyn ottamassa tuolta korjaamon tarhasta Land-Roverin ... joskus puolenyön jälkeen.
- Mitä sä meinaat siihen asti tehdä?
- Katsotaanhan nyt, kun käydään ensin kylvyssä ... nukutaanko me ... vai tehdäänkö jotain muuta.
Hieman puolenyön jälkeen Jarkko nousee vuoteesta ylös, ... pukeutuu ja lähtee tarkastuskierrokselle, Raunin jäädessä odottelemaan peiton alle hieman peloissaan. Kellon lähestyessä kahta, palaa
Jarkko kotiin ja hipsii makuuhuoneeseen.
- No! Oliko vahdit paikoillaan? kysyy Rauni heti.
- Aika hyvinhän nuo nyt olivat. ... Yksi vahti kyllä nukkui niin sikeästi, ettei herännyt lainkaan. ...
Jätin sen nukkumaan, kertoilee Jarkko riisuessaan.
- Saa Uffe antaa sille kenkää huomenna. ...
Se oli tossa lypsypaikan nurkalla. Se nukkui viltti yllään sellaisen matalan lankkukasan päällä seinän vieressä. Mä ajoin auton melkein sen korvaan kiinni ... ja painoin torvea pitkään. Se vaan
kääns’ kylkeään ja veti viltin korvilleen. ... Hitto! Eihän tommonen vahti tiedä mitään, mitä ympärillä tapahtuu.
- Mutta nyt ... vahtipäällikkö! ... Nopeasti tänne peiton alle ... ja nukutaan. ... Kello on jo kaksi.
- Juu, ... nukutaan, että jaksetaan taas herätä.
Maanantai on vaihteeksi melko normaali päivä niin kotona, kuin töissäkin. Työpäivän ollessa loppumaisällaan tuo Uffe Jarkolle postin tiedotteen, jossa kerrotaan postiin saapuneesta paketista.
Työpäivän päätyttyä tuumaillaan kotona, että paketin nouto postista voi odotella seuraavaan päivään, kun Jarkolla on taas koulukyytivuoro. Iltasella käydään polkupyörälenkillä ja haetaan samalla
eucalyptuspuun oksia vihtatarpeiksi sekä käydään projektin meijerillä maito- ja voiostoksilla. Kotiin
palattua maistellaan strutsinmunasta paisteltuja munakkaita ... ja illan pimetessä yöksi, kuuluu
saunasta taas eucalyptusvihdan pehmeä läiske ja lasten iloinen kikatus.
Vietyään lapset seuraavana aamuna kouluun, menee Jarkko postitoimistoon noutamaan pakettia.
Annettuaan postivirkailijalle saamansa tiedotteen, tuo virkailija tiskille Suomesta lähetetyn paketin,
jota oli jo odoteltukin. Virkailija neuvoo Jarkkoa menemään viereisessä huoneessa olevaan tulliin.
Jarkko astelee paketti kädessään tullin puolelle suurehkoon huoneeseen, katselee hetken ympärilleen ja huomaa huoneen perällä pöydän ääressä istuvan nuorehkon tullivirkailijan, joka viittoo häntä luokseen. Jarkko astelee tullivirkailijan luo ja laskee paketin käsistään pöydälle. Tervehdittyään
alkaa tullimies kysellä paketin sisältöä. Paketin päällä on suomeksi täytetty sisällysluettelo, jota
Jarkko alkaa tulkata tullimiehelle ... ja kertoo paketissa olevan lasten vaatteita, paitoja 3, farmarihousuja 2, jne. Tullimies kysyy seuraavaksi mitä materiaalia vaatteet ovat, ...villaa , puuvillaa vai
... jotain muuta.
- Millä materiaalilla on pienin tulli, kysäisee Jarkko naurahtaen.
- Puuvillalla, tulee vastaus.
- No eiköhän ne ole kaikki puuvillaa, jatkaa Jarkko.
- Mikä niiden arvo on ... suunnilleen shillinkeinä, jatkaa tullimies kyselyä. - Nämä paidat, farmarihousut jne?
Jarkko arvioi pakkauslistan nimikkeiden arvot kohta kohdalta tullimiehen kirjatessa ne omaan lomakkeeseensa. Tullimies kertoo, että arvoihin lisätään ensin tullia 30% ja sen jälkeen vielä toiset
30% myyntiveroa ja laskeskelee sitten paketin sisällöstä perittävän summan ... 380 shillinkiä..
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- Teillähän on hirveän korkeat tullit ja verot, kauhistelee Jarkko. - Voinko minä lähettää koko paketin takaisin Suomeen?
- Onko nämä todella liian korkeat, kysyy tullimies.
- On, on. ... En minä tuollaisia suostu maksamaan.
- ‘No problems, ...no problems’, ... lasketaan sitten uudelleen, toteaa tullimies ja alkaa pienennellä lomakkeeseensa merkittyjä sisällön arvoja sekä prosenttilukuja ... ja hetken laskeskeltuaan esittää Jarkolle saamaansa pienempää summaa ... 160 shillinkiä.
- No tuon voin nyt vielä maksaa, toteaa Jarkko. - Onhan tuo nyt jo huomattavasti pienempi.
- Voisitko sinä tilata myös minulle jotain Suomesta, kysyy tullimies. - Maksan kyllä sinulle sen
hinnan, minkä se sinulle maksaa ... ja sitten ei olisi mitään ongelmia tullauksessa, hän selittää.
- Kyllä minä voin tilata. ... Mitä sinä tarvitset?
- ‘Plastic napkins’, hän kertoo englanniksi, mitä Jarkko ei ensin ymmärrä. - Vauvalle.
- Ahaa, vauvan muovivaippoja, hoksaa Jarkko. - Kuinka paljon ?
- Sata kappaletta.
- Tulee varmasti ... seuraavassa paketissa, lupaa Jarkko.
- Jos saat minulle muovivaippoja, niin tilaa itsellesi mitä vain haluat, ‘No problems’, iloitsee tullimies.
Jarkko maksaa 160 shillinkiä, ottaa paketin kainaloonsa, kiittää ... ja lähtee astelemaan kohti ovea.
- Ja tule seuraavalla kerralla suoraan minun luokse, ‘ no problems’, sanoo tullimies vielä Jarkon
perään puoliksi huutaen.
Postista lähdettyään Jarkko poikkeaa vielä Pablan korjaamolle ... ja saa Pablalta vihdoin auton
sivulasin kumilistan ... ajelee sitten iloisena kotiin ... ja antaa paketin pihalle vastaan tulevalle
Raunille.
- No, tässä tämä paketti on. Tullia piti maksaa 160 shillinkiä, kertoo Jarkko. - Tullaus oli hupaisa
kokemus. Kerron kohta koko jutun, kun tulen lounastauolle. Nyt on mentävä kiireesti korjaamolle
vähäksi aikaa. ... Ja osatkin sain Pablalta. Illalla saadaan autokin kuntoon.
- Meidän pitäis’ illalla käydä torilla ja kaupoissakin. ... Mutta tuumitaan , kun tulet syömään.
- Tuumitaan. ... Mä tulen tunnin päästä sapuskalle.
Lounastauolle tultuaan Jarkolla on tullausasioiden lisäksi muutakin kerrottavaa. Jarkko on sopinut
Uffen kanssa, että hän lähtee seuraavana viikonvaihteena työmatkalle Dar Es Salaamiin, ostelemaan varaosia autoihin ja traktoreihin.
Iltapäivän koulukyytireissulla Jarkko käy kertomassa koulun johtajalle, että lapset ovat seuraavalla
viikolla muutamia päiviä poissa. Lapset kuulevat odotetusta safarista vasta kotiin tultuaan äidiltä.
Kun isä tulee töistä kotiin ja lähdetään yhdessä kauppareissulle kaupunkiin, alkavat lapset innoissaan kysellä safarista tarkemmin.
- Isä lähdetäänkö me jo sitten lauantaina, kysyy Mervi.
- Eiköhän se olisi parasta lähteä jo silloin. ... Ajettaisi lauantaina Mikumiin ja oltaisi yö siellä. Sunnuntaina voitaisi kaikessa rauhassa ajella siellä puistossa, katsella villieläimiä ja ottaa kaitafilmillekin ja vasta illalla ajettaisi Dariin, sinne Kunduchi Beachille tai voitaisi kokeilla jotain toistakin
paikkaa. Siinä lähellä on pari muuta hyvää rantahotellia myös, Africana Hotel ja Bahari Beach Hotel
... Uffe kehui sitä Bahariakin hyväksi paikaksi . ... Hei, näkyykö ton rekan takaa vastaantulijoita? ...
On sillä kyllä tuo vasen vilkku jatkuvasti päällä, mutta ...
- Aika kaukana vielä ... tulee bussi, kertoo äiti. - Kyllä hyvin ehtii ohi vielä.
- No sitten mennään ohi.... Tältä puolelta ei nähnyt muuta kuin mustan savupilven. ... Onpas bussi taas lastissa. ... Katsokaahan, taas on katollakin porukkaa.
- Hirveän näköinen rotisko.
- Kuin kyläsepän tekemä.
- Kuinka monta päivää me ollaan siellä Darissa, kysyy Mika.
- No se selviää vasta sitten siellä. Sieltä täytyisä löytää varaosia traktoreihin, autoihin ja moottoripyöriinkin ja saattaa tulla vielä muitakin asioita hoideltavaksi. ... Kai siellä pari kolme päivää ollaan ... ja te saatte viettää päivät siellä hotellilla, minun pitää hoidella työasioita.
- Milloin me lähdetään sinne ... missä on niitä strutseja, jatkaa Mika.
- Tällä reissulla ei ainakaan mennä kuin Dariin ... mutta kyllä me varmasti käydään siellä Arushan
ja Kilimanjaron maisemissakin ... ehkä ihan lomareissulla, kun nyt ensin tehdään muutama kuukausi töitä.
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- Mutta nyt lapset! sanoo äiti. - Tässä on vielä muutama päivä aikaa siihen lauantaihin. Odotelkaa vaan ihan rauhassa nämä päivät.
- Tänä iltana pitäisi laitella vielä tuo auton sivulasi paikoilleen. Siihen tarvitaan äitiäkin vähän avustajaksi. ... Se on kyllä ihan nopea juttu. ... Hitto! Nuo lehmät kävelevät suoraan eteen.
- Kurjan näköisiä ... ei niissä ole kuin luuta ja nahkaa.
- Eikä noista tisseistä tule maitoakaan varmaan tipantippaa.... Pieni poika siinä niitä paimentelee
kepillä huitoen. ... Kotiinpäin kai ovat menossa.
- Isä, onko siellä Darissa aina yhtä kuuma, kysyy Mika.
- Nyt on kuumin aika täällä ja myös Dar Es Salaamissa. Me ollaan täällä niin korkealla, ettei täällä
ole kuin tällaisia vähän alle 30 asteen lämpötiloja, mutta kun ajellaan Dariin päin ja mennään ne
pitkät mutkamäet alas, niin siellä alkaa olla sitten jo 40 astettakin parhaimmillaan keskipäivällä.
Sitten joskus loka-marraskuussa alkavat lämpötilat laskea ja alkaa sataakin. Täälläkin alkaa sadella
joskus joulukuusta eteenpäin melkein joka päivä ja se on kai sitten kuin Suomen kesää. Yöllä saattaa joskus lämpötila laskea jopa lähelle nollaa. Nyt on kaikki päivät aurinkoisia joulukuuhun asti.
... Mutta nyt tullaan torille. ... Käydäänkö ensin tossa Sousan kaupassa vai ... ?
- Käydään ensin ostamassa tuosta pari kassia, haluaa äiti. - Sitten käydään Sousalla, ... ja torilla
... ja lihaakin voitais’ ottaa vielä Chakula Barafusta, kun ajellaan takaisin päin.
Ostosreissulta kotiin ajeltaessa suunnitellaan loppuillan puuhia. ... Kotiin saavuttua äiti alkaa laitella perheelle iltaruokaa ... grillaten lihaa , tehden perunamuusia ja paistaen riittoisasta strutsinmunasta jälkiruoaksi pannukakkua. ... Isä alkaa puuhailla auton sivulasin kanssa ja lapset saavat
leikkiä pihanurmikolla vesiletkun kanssa ... kastellen samalla nurmikon kukkapenkit ja kasvimaankin.
Irroiteltuaan autosta sivulasin korvikkeenä olleen alumiinilevyn ja laiteltuaan sivulasin asennusvalmiiksi, menee Jarkko kurkistamaan keittiössä puuhailevan Raunin touhuja.
- No, mitenkäs täällä sujuu, kysäisee Jarkko ovelta kurkatessaan.
- Joko nyt tarvitset apua?
- No, heti kun joudat. Ei mitään kiirettä kuitenkaan.
- Muutaman minuutti vaan. - Noi grillissä pyörivät lihat alkavat olla just kypsiä ja tää pannukakku
pitää tyrkätä uuniin.
- No minäpä teen sillä aikaa meille pienet lasilliset. ... Jotenkin alkoi tuntua sellaiselta, että ...
- Mulla oli kyllä ihan sama ajatus, että eiköhän me tänä iltana vähän juhlittais’, kun osteltiin tota
Konyagia. Ne pullot on tuolla komeron ylimmällä hyllyllä ... ja siinä on mehupullo vieressä.
Hetkeä myöhemmin, kun pannukakku on uunissa ja lasilliset otettu hipsivät Jarkko ja Rauni pihalle
auton luo.
- No, mitä mun pitää nyt tehdä. kysyy Rauni.
- Ihan helppo juttu vaan. ... Nyt mä laitan tämän lasin tähän näin, että toi alareuna on jo paikallaan
... ja tuo pellin kantti menee tohon kumilistan uraan ... ja täällä urassa on nyt tällainen naru, jonka
päät on tässä alareunassa. ... Nyt vaan pidät tätä lasia tässä ja painat koko ajan voimakkaasti
tuonne autoon päin. Mä menen tonne sisäpuolelle vetämään noista naruista niin , että toi kumilistan reuna nousee tuon peltireunuksen yli. ... Tää ei kestä kuin muutaman minuutin.
- Mitä toi musta tökötti on tossa narussa?
- Se on sellaista tiivistysmassaa, jota on tuolla lasin ja kumilistan välissä ja laitoin tähän ulkopuolen uraankin, ettei sade- ja pesuvesi vesi vuoda sisään. Mä pesen liiat pois sitten, kun lasi on paikallaan. ... Nyt vaan paina sitä lasia, ... niin näet miten tää käy.
Jarkko kömpii auton peräovesta sisälle ja vetää narun päistä .... tasaisesti molemmista
- Juu, hyvin menee, kertoo Jarkko. - Paina vaan koko ajan kovasti. ... Nää sivut on jo hyvin ja nyt
enää toi yläreuna ... ja noin se lopsahti paikalleen. ... Eikös mennytkin helposti?
- No meni. ... Aika veikeä homma. ... Olet varmaan harjoitellut tällaista aikaisemminkin.
- Tällainen pieni lasi on paljon helpompi, kuin ison kaarevan tuulilasin asennus. Onhan noita tuulilasejakin tullut joskus muutama laiteltua. ... Ihan samalla tavalla nekin laitetaan. ... Kiitos! Nyt pärjään taas yksin. Pitää vaan putsata nuo pursuneet tökötit pois ja työ on valmis. .... Mutta eikös
oteta tässä välissä vielä toiset lasilliset, kun meni tuo lasihomma noin mukavasti.
- No mennään ottamaan ... mutta eikö syödäkin samalla. Ruoka on valmista, pannari kypsyy sillä
aikaa, kun syödään lihat ja muusit. Mä huudan kohta lapsetkin pihalta syömään, mutta otetaan ne
lasilliset ensin.
- Sytytetäänkö sapuskan jälkeen taas sauna lämpiämään ... vai mennäänkö vaihteeksi ammeeseen?
- Eiköhän mennä ammeeseen... sitten vasta, kun lapset nukkuvat. ... Mutta nyt ne lasilliset.
209

17. Työmatkalle

Lapset ovat odotelleet loppuviikon päivät safarille lähtöä ja perjantaina Jarkon tultua töistä kotiin
aletaan vihdoin valmistella lähtöä. Rauni pakkailee matkakasseihin mukaan otettavia vaatteita ja
laittelee hieman matkaevästä alkumatkaa varten. Jarkko tarkastaa auton rengaspaineet, tuulettimen hihnan kireyden ... ja nostaa jo aikaisemmin täytetyn polttoainekanisterin autoon.
- Jarkko, oletkos muistanut hakea poliisilta ajoluvan viikonvaihdetta varten, kysyy Rauni.
- Olen. ... Eilen koulukyytireissulla. ... Pablalta kävin ostamassa yhden sisärenkaan kaiken varalta.
Onhan meillä yksi varapyörä, mutta nyt vielä sisärengas lisäksi, jos satuttais’ tarvitsemaan. Nuo
tiessä olevat teräväreunaiset kuopat voivat yllättää. Täytin sen jerrykannunkin ja nostin jo autoon,
jos sattuisä olemaan polttoaineet lopussa noilla tankkausasemilla. Työkaluja pitää ottaa mukaan
hieman myös.
- Vaatteitahan me ei kovin paljon tarvita, kun on lämmintä, mutta muutamat paidat ja housut on
jokaiselle tuolla kassissa ... ja uikkarit tietysti ja pyyheliinat ... vaikka onhan siellä hotellihuoneessakin pyyhkeet. ... Ne viltit pitää panna auton penkeille, kun siellä on taas niin kuuma.
- On se hyvä, että osteltiin tilava auto. ... On tilaa paremmin matkatavaroille. Ne takimmaiset apupenkit voisui panna lattiatasoon. Nythän meille riittää viis’ paikkaa. ... Kaitafilmikamera ... ja tavallinen kamerakin otetaan mukaan ... ja radionauhurikin ja tyhjiä kasetteja. ... Voitais’ tehdä matkalta jonkinlainen äänikirje Suomeen lähetetäväksi. ...
- Mika ja Mari haluavat kai mieluummin istua siellä ihan takana, aprikoi Rauni.
- Ja matkamusaksi ne Piken lähettämät kasetit, Abba-kasetti ... ja se Boney M. - Niitä olis’ saanut
kyllä tulla enemmänkin. ... Noita kahta kasettia kun kuunnellaan koko matkan ajan, niin paluumatkalla osataan ne ”piisät” jo ulkoa.
- No pyydetään lähetäämään niitä lisää. .... Ei kai me näitä kasseja vielä nyt illalla autoon lastata?
- Ei. ... Äkkiähän me nämä tästä nostellaan kyytiin aamulla. ... Lähdetään heti aamuhämärissä.
- Hodi-hodi! kuuluu Leilan ääni avoimelta pihaovelta.
- Karibu! vastaa Rauni. - Tule vaan sisään!
- Ai, te olette lähdössä safarille, toteaa Leila. - Mervi kertoi jo tossa pihalla. Aamullakos te lähdette?
- Niinhän me ollaan suunniteltu. Heti aamuhämärissä lähdetään ja ajetaan Mikumiin ... ja vasta
sunnuntai-iltana jatketaan sieltä Dariin.
- Ai kuinka kiva! Eik’s olekin? ... Menettekös Mikumi Lodgeen ... vai nukutteko Campissä?
- Sitä ei ole vielä tuumittu. ... Kunhan nyt ajetaan ensin sinne.
- Se Mikumi Camp on aika erikoinen ... ja ihan kiva kokemus. ... Onk’s sulla Jarkko työasioitakin?
- On mulla niitäkin, kertoo Jarkko. - Varaosista on pulaa ja Darista pitäis’ löytää yhtä ja toista autoihin, traktoreihin ja moottoripyöriinkin ... Hitto, eilen ruttasivat taas kaksi traktoria aika pahan
näköisäksi ... ja ihan uskomaton tapaus. ... Kaks’ traktoria oli kyntämässä siinä Trainingin takana
olevaa laajaa peltoa. ... Sitähän on siinä kymmeniä hehtaareja. Niin eikös ne perkeleet ajaneet nokkakolarin keskellä peltoa.
- Kävikös siinä pahastikin?
- Ei siinä kuskeille käynyt pahemmin, mutta traktoreista särkyi keulapuolet aika pahasti. Maskit ja
jäähdyttimet menevät uusiksi ja yhtä ja toista pienempää lisäksi.... Jäähdyttimet ovat hiton kalliita
ja niitä on kuulemma vaikea saada Daristakaan. Niitä tarvittais’ nyt kolmeen traktoriin.
- No työmatkastahan sä saat kilometri- ja päivärahatkin.
- Niin kai siitä saa.
- Hei, mulla oli tarkoitus kutsua teidät huomenna iltapäiväkahveille, mutta ... eihän se nyt käynytkään. ... Ja nyt teillä on varmaan kaikenlaista puuhaa tänä iltana. En mä häiritse pitempään.
- Ei tässä nyt enää ole mitään erityistä, kertoo Rauni. - Meillä on melkein kaikki jo valmiina aamuksi. Nyt vaan laittelen vähän jotain syötävää ja sitten saunotaan ... ja käydään nukkumaan.
- No, mä lähden kuitenkin nyt. Hyvää ja turvallista matkaa vaan ... ja nauttikaa safarista. ... Kwa
heri, tuta onana!
- Kwa heri!
Aamulla varhain, kun on vielä pimeää, Jarkko ja Rauni heräävät, käväisevät suihkussa ja pukeutuvat. Rauni alkaa keitellä lapsille puuroa ja paistella munia sekä aamupalaksi että matkaevääksikin.
Jarkko kantelee illalla valmiiksi katsotut kassit ja matkatavarat autoon. Sitten herätellään lapset
aamutoimiin ja napostelemaan aamupalaa. ... Auringon alkaessa kajastella vuorten takaa lähdetään
matkaan, kun naapureissa vielä nukutaan tai ollaan juuri heräilemässä.
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- Miks’ me lähdettiin näin aikaisin, kysyy Mika, kun ajetaan ulos asuntoalueelta.
- Nyt aikaisin aamulla on vähän aikaa rauhallista tuolla maantiellä, selittää isä. - Ja eikös ole kivaa, että päästään sitten aikaisemmin sinne Mikumiinkin ... katselemaan niitä apinoita, seeproja ja
leijonia? Sitähän te olette odottaneet.
- On täällä tähän aikaan tosi hiljaista, toteaa äitikin. - Ei ole vielä ihmisiä eikä autoja missään.
- Ja tää lauantai on siinäkin suhteessa hyvä ajopäivä, kun on yleinen ajokielto, että liikennettä on
päivälläkin vähän, lisää isä.
- Mitä varten se ajokielto oikein on, kysyy Mervi.
- Se on polttoaineen säästämiseksi. ... Ettei autoilla ajettaisi tarpeettomia huvireissuja. ... Bussit ja
rekat saavat kyllä ajaa, mutta henkilöautot tarvitsevat poliisin ajoluvan. On tuolla jossakin taas
varmaankin poliisit lupia tarkastamassa.
- Mitähän ne poliisit tekevät, jos sitä lupaa ei ole, aprikoi äiti.
- Kyllä kai ne täälläkin sakottavat. ... Mutta eiköhän heille riittäisi muutama shillinki ilman kuittiakin. ....On tää Uyolen risteyskin vielä aika hiljainen. On tuolla jo joku perunakauppias rakentelemassa perunoitaan kerosiinipönttöön ... ennen kuin ostajia on näkemässä.
- Laitetaanpa nyt kasetti soimaan, tuumaa äiti. - Tää Boney M:n kasetti on kiva. Mä kuuntelin
sen jo kotona. .... ” Malaika, nakupenda Malaika .... ”
- Ai tätähän me laulettiin Västeråsissa!
Matka jatkuu musiikkia kuunnellen, välillä rupatellen ja tienvarsinäkymiä katsellen, kunnes kolmisensataa kilometriä on takanapäin ja saavutaan Iringan risteykseen.
- Nyt tulee näköjään pakollinen pysähdys, toteaa Jarkko huomatessaan melko kaukana edessä poliisien tiesulun. - Pojathan ovat panneet ihan puomin tien poikki. ... Aika pitkälle olisi voinut ajaa
ilman lupalappuakin. ... Pysäytelläänpä nyt tuohon puomille ja esitetään ajolupa.
Toinen poliiseista tarkastaa ajoluvan ja toivottaa hyvää matkaa, toinen poliiseista avaa puomin ...
ja matka jatkuu.
- Vieläkö lapset jaksaisitte istua ... tai torkkua parisen tuntia? kysyy isä, kun on päästy taas vauhtiin. - Vai pitäis’kö pitää pissatauko välillä.
- Ajetaan vaan, vastaa Mervi.
- Entäs Mika ja Mari?
- Mennään vaan sinne Mikumiin, haluaa Mikakin.
- Eikös ne mutkikkaat laskut ole aika lähellä Mikumia, muistelee äiti.
- Joo, on tästä sinne vielä reilut sata kilometriä ... sataviiskymmentäkin ehkä ... ja siitä ei sitten
ole kuin muutamia kymmeniä kilometrejä Mikumiin.
- Siinä voitais’ vähän jaloitella ja syödä eväitä, ehdottaa äiti.
- Siellä alempana tulee taas niin
kuuma. ... Olettehan te popsineet noita hedelmiä kyllä kaiken matkaa. Ei kai teillä nälkä ole.
- Nyt voitais’ kokeilla sitä Mikumi Camppiäkin, ehdottaa isä. - Ja siinä eksoottisessa ravintolakatoksessa voitais’ syödä .... kunhan nyt ajellaan ensin sinne.
- Mehän ollaan siellä jo kello kahden paikkeilla. Sehän olisi ihan sopiva aika syödäkin.
- Ja ehdittäis’ tehdä vielä pieni kierros puistossa ennen pimeän tuloa. ... Hei, näkyykö vastaantulijoita sieltä sisäkurvin puolelta? ... Tuosta rekasta pitäis’ päästä ohi.
- Yks’ bussi on tossa aika lähellä jo ... ja sitten on vapaata.
- Joo, tossahan tuo reppana jo tuleekin. ... Sitten ohitellaanpa tämä’ rotisko. ... Annetaanpa vielä
varmuuden vuoksi sille torvella merkki. ... On tämä ajokulttuuri täällä veikeää. Jotkut vilkuttelevat
oikean puolen vilkuillaan koko ajan vastaantulijoista ... ja jotkut pitävät vasenta vilkkuakin päällä
jatkuvasti, jos ei ole vastaantulijoita, mutta sitten osa kuskeista ei vilkuta edes silloin, kun lähtevät
itse ohittamaan tai kääntyvät johonkin ja osassa autoja ei ole edes peruutuspeilejä, joista näkisä
takana tulevat ... niinkuin oli juuri tuokin. .... Hitto mikä iso kuoppa taas tuossa ... puoli tietä
hajalla eikä mitään varoitusmerkkejä.
- Ja siinä on yks’ auto mennyt tonne kivikkoon.
- Niinpä on. Ja melko tuoreet jäljet näkyvät vielä tuossa kapealla pientareella ... Ja niistä melkein
varmuudella voi päätellä, mitä on tapahtunut.
- Mitä?
- Olis’ saattanut käydä sama meillekin, jos olis’ ohiteltu tota äskeistä rotiskoa vähän myöhemmin
... noiden monttujen kohdalla. ... Mitäs tekisit ohitustilanteessa rekan rinnalla, kun rekka alkaa
yht’äkkiä väistää edessä olevaa monttua? ... Kyllä kai siinä tilanteessa on paineltava jarrua ja väistettävä pientareelle ... ja jos tilaa ei ole, niin tieltä pois. ... On täällä oltava varuillaan kaiken aikaa.
- Jarkko! Tuolla mutkassa on kans’ jotain ..., kun on puskia vedetty tielle.
- Niinpä on. ... Hiljennellään vähän, jos sattuu joku tulemaan vastaan. ... Tää on kyllä hyvä, että
ne laittaa edes jotain varoituksia. ... Noi Sambian rekat näyttävän ainakin laittelevan jotain tielle.
- Siellä on rekka ihan nurin. ... Ja toinenkin ... kuorma-auto ... ihan rutussa.
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- Ja katsohan mitä nuo ovat tuossa rekan vierellä ... ja musta mies vartioi siinä vieressä ... kitara
kainalossaan.
- Mitä noi on? ... Onks’ ne kuparia?
- Kupariharkkoja. Katsokaahan lapsetkin! Tuollaisia metalliharkkoja nuo rekat ajavat Sambiasta
Dar es Salaamin satamaan.... On siinä poikien kupariharkkolasti kaatunut osittain tielle. ... Hitto,
noi voivat olla painavia nostella käsipelillä. ... Metrisen halon kokoisia ja kuparia ... ja kuparihan
on vielä jonkin verran terästäkin painavampaa, muistelen.... Sen tiheys on kai 8,9 ... kun teräkset
ovat 7,8.
- Kuinka paljon tollainen harkko sitten painaa, kysyy äiti.
- Harkosta pitäis’ ottaa tarkat mitat ennen kuin sen vois’ laskea, mutta jos nyt arvioidaan ... pituus
oli ehkä metrin ... ja olis’kohan sitä paksuutta ollut 10 senttiä ... niin sen tilavuushan olisi silloin
10 litraa ... eli kuutiodesimetriä ... ja se kun kerrotaan tolla tiheydellä, niin painoksi saadaan 89
kiloa.
- Onhan ne sitten vähän halkoja painavampia.
- Ja niitähän oli siinä tiellä aika paljon... pari kolme mottia ... ja suurin osa kai sisällä siinä kaatuneessa peräkärryssä. ... Ei ole ihan helppo homma nostaa sitä takaisin pyörilleen. Hitto, noita
harkkoja jos pinotaan yks’ motti eli kuutiometri ... niin sehän painaa ... hitto, siinähän olis’ sata
harkkoa ... 8900 kiloa.
- Isä, mitä kuparista tehdään, kysyy Mervi takapenkiltä.
- No ainakin valtaosa kaikista sähköjohdoista on kuparia, koska se on hyvä sähkönjohde ... parempi kuin rautalanka. Sitten vesi- ja lämpöjohdot tehdään nykyisän kuparista, koska se ei ruostu
niinkuin rauta ... tai teräs. ... Ja sitten kuparia käytetään paljon erilaisän metalliseoksiin. ... Ne asiat taitavat mennä teiltä lapsilta vielä yli tukan.
- Onk’s rauta ja teräs sama ... tai onk’s niillä jotain eroa, kysyy Mervi vielä.
- Kyllä se melkein sama asia on.... Ihan se raaka-aine tai alkuaine on nimeltään rautaa, ja kun siihen lisätään sitten hiukkasen hiiltä, että siitä saadaan lujempaa ja kovempaa, niin sitä sanotaan
sitten teräkseksi.
- Hei, nyt tullaan taas johonkin kylään, huomauttaa äiti. - Hiljentelehän taas vähän!
- Onk’s meillä vielä hedelmiä ja muutakin täksi illaksi? Tuossahan olis’ hyvännäköinen tori ... ja
tuossa voitais’ kyllä tankatakin samalla.
- No pysähdytään siihen tankkaamaan ja mä käyn nopeasti ostelemassa vähän lisää hedelmiä. Istukaa te lapset se aika täällä autossa.
Jarkko pysäyttää auton dieselmittarin viereen ja alkaa avaamaan tankin korkkia. Rauni lähtee viereiselle torille ostoksille. Jarkon tarttuessa diesel-mittarin täyttöpistooliin, kiirehtii viereisestä kopista vanhahko mies hätääntyneen näköisenä neuvomaan, että ei siitä vaan tuosta toisesta ... bensiinimittarista. Jarkko selittää naureskellen, että tämä on diesel ... ja se lukee tuossa täyttötulpassakin. Mies rauhoittuu ja jää seuraamaan tankkausta. Tankin täytyttyä Jarkko avaa konepellin ja
mies katselee ”konehuonetta” kiinnostuneen näköisenä.... Jarkko esittelee moottorin olennaisämmat osat, dieselpumpun ja ruiskutussuuttimet. ” Msuri sana ... msuri sana”, kehuu mies toistuvasti ja Jarkon sulkiessa konepeiton tulee vielä ”Asante sana, sana!” ... ja lämmin kädenpuristus
kiitokseksi. Sitten kävellään peräkkäin koppiin makselemaan polttoainelitrat.
Rauni saapuu banaani- ja appelsiiniostostensa kanssa autolle samaan aikaan kuin Jarkkokin ja niin
päästään taas maantielle.
- Olivat niin sympaattisia myyjiä tuolla torilla, kertoo äiti. - Kyselivät niin, mistä maasta ollaan
ja tuntuivat pitävän kovasti ”Finlandista” ... ” Finland, msuri sana!” sanoivat ... ja kiittelivät ihan
käden puristuksin näistä ostoksista, ... kun annoin heille pari shillinkiä ylimääräistä. ... Olivat varmaankin äiti ja tytär ... ne, joilta ostelin ja pari ihan sellaista 3 - 4 vuotiasta tyttöä oli heidän kanssaan, ihania kikkaratukkaisia nappisilmiä.
- Oli kyllä sympaattinen tuo tankkauspaikan ukkokin. Ensin juoksi hädissään, kun tartuin dieselpistooliin ja selitti, että tuosta toisesta mittarista. ... Ja kyllä oli ihmeissään, kun tämä olikin Diesel. Näytin vielä tuota konehuonettakin hieman ja ihan kädestä kiitteli hänkin ... ja siellä kopissa
vielä lisää, kun maksellessani annoin hänelle viisi shillinkiä ylimääräistä. ... Näytti, että hänellä oli
ihan ilonkyyneleet silmänurkassa kiitellessään. ... Vanha, tutiseva ressukka, risaiset ja nuhruiset
vaatteet ja autonrenkaasta tehdyt sandaalit jalassa
- Laittakaapas lapset nämä hedelmät sinne penkin taakse auton perälle. Ne vanhemmat hedelmät
syödään ensin ... sitten vasta näitä uudempia. ... Eikä nyt tarvitse kai paljon syödäkään, jos Mikumissa mennään ravintolaan. Ei kai tästä ole enää kuin sellainen tunnin matka ... tai vähän yli.
- No sitä luokkaa. ... Vajaa sata kilometriä kuitenkin. ... Aika pieniruokainen tämä on, vaikka on
pidetty aika reipasta vauhtia ... Vain 28 litraa sain tankkiin menemään, ja trippimittarin mukaan on
ajettu 365 kilometriä. ... Sehän on reilusti alle 8 litraa satasella.
- Ja vielä halvempaahan tuo diesel on täällä kuin Suomessa, vai?
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- Onhan se normaalikurssin mukaankin halvempaa ... ja tämän ”meidän kurssin” mukaan alle puolet ... tai oikeastaan noin kolmasosan siitä. ... Halpaahan tämä matkustelu on, kun vielä ”firma”
maksaa kilometri- ja päivärahat näistäkin reissuista.
- Halpoja ovat nuo hotellitkin.
- Siinä kai ero on vielä suurempi, kuin polttoaineiden hinnoissa. ... Näillä meidän shillingeillä makseltuna ehkä vain neljänneksen Suomen hotellihinnoista ... ehkä ei sitäkään.
- Mikä tuolla savuaa noin kovasti, havahtuu äiti. - Onko siellä metsäpalo?
- Aikalaillahan tuota savua ainakin nousee ja laajalta alueelta. ... Metsäpalolta se vaikuttaa. ... Olihan tuossa äskenkin yksi mäenrinne ihan mustaksi tuprahtanut laajalta alalta. ... Vai polttelevatko
he niitä ihan tahallaankin ... noita kuivia heinikoita ... niin, että uusi ruoho kasvaisi paremmin sadekaudella.
- Kohtahan se nähdään, kun päästään lähemmäksi.
- Hei laitahan se Boney M -kasetti vaihteeksi soimaan. ... Siinä alussa se ”Malaika” ... ja ne mahtavat bassot siinä taustana … ” wimbo we … wimbo.we”... on parasta sillä kasetilla. ... Darista pitäis’ löytää musiikkikauppa ja lisää kasetteja.
- Parin viikon päästä niitä tulee kai Suomestakin ... Pikeltä ... ja niitä muovivaippojakin sille tullimiehelle.
- No, nyt tuossahan sitä heinikkoa palaa ... ja ei täällä palokuntaa ole paikalla. Pari kaveria on tuolla rinteessä ... pitkien keppien kanssa ... ja hosuvat jotain. ... Ihan tahallaan sytytettyhän tämä on
ja polttelevat vaan nuo kuivat heinikot pois. ... Katsokaahan tuossa vasemmalla ... lähellä tietä
savuaa paksu baobab-puun kaatunut runkokin. ... Tuo on kyllä maannut tuossa jo vuosia. Sehän
on ihan lahokin sisältä.
- Miks’ meillä Suomessa ei polteta tuolla tavalla ... esimerkiksi pelloille jääneitä olkia ... tai hakkuualueiden risuja?
- Se on kai tutkittu juttu. Maahan jää enemmän ravinteita, jos nuo kuivuneet ruohot ... ja risut
maatuvat tuohon maaperään. ... Nythän osa ravinteista palaa savuksi ilmaan. ... Mutta näyttää kyllä
ruohikko nousevan aika hyvin tuohon poltettuunkin maahan ... eikä siinä ole sitten pinnassa kuivunutta ruohikkoa estämässä kasvua. ... Vähän sellainen kaksipiippuinen juttuhan tuo on.
Keskustelun aiheita ja katseltavaa riittää ja matka jatkuu, kunnes alkavat jyrkät serpentiinilaskut.
Mari ja Mika ovat hetkeksi torkahtaneet takapenkillä, mutta heräävät vastaantulevan rekan mahtavaan pärinään.
- Miks’ toi rekka piti noin hirveää ääntä, kysy Mika.
- Siinä oli rekasta pakoputki poikki tai äänenvaimennin puhki, toteaa isä.
Olihan melkoinen
meteli ... ja tuo musta nokipilvi tuprusi jostakin ohjaamon alta ... ei pakoputken päästä. ... Tuon
mutkan takana on taas jotain, kun on risuja ja kiviäkin nosteltu tielle ... ahaa, ja sieltä on juuri
yks’ rekka kipuamassa ylös ... annetaanpa sen tulla sieltä ensin. ... Odotellaan hetki. ... Onpas hiton paha paikka nähdä tuonne nurkan taakse. ... Näkyy siellä yksi rekan keula tällä vasemmalla
kaistalla, mutta sen ohi ei näe ... tuleeko sieltä ketään ylöspäin. ... Sinä et näe siitä vierestä nyt
sitäkään vähää, kun on oikealle kaartuva mutka.
- Onneksi nuo vastaantulijat tulevat hiljaa.
- Voi sieltä joku pienempi auto tulla kovempaakin, mutta varovaisiahan tässä varmaan ovat kaikki.
... Nyt on meidänkin tuonne vaan mentävä. ... Pääseehän tuossa risujen jälkeen vielä väistämään
tarpeentullen vasemmalle laidalle ennen tuota seisovaa rekkaa. ... No, selvältä tämä näyttää ...
nyt näkyy jo tuon mutkan taaksekin. ... Jaaha, sehän on mennyt pojilla rengastöiksi. On se mukava
homma vaihtaa rengasta tuossa keskitien puolella, jos liikennettä on jatkuvasti molempiin suuntiin.
- Eihän täällä nyt kovin vilkasta ole.
- No ei ole, mutta on tuolta taas kaksi rekkaa ylöspäin kipuamassa ... ja tuleehan tässä meidän
perässäkin yksi alaspäin ... se , joka tuolla äsken ohiteltiin ja pian sen jälkeen tulee se toinen. ...
No sitten tuolla kohta kai poiketaan sille kentälle vähän levähtämään ... ja pissille ... vai.
- Kyllä nyt täytyy pitää pissatauko ... ja lapsetkin saavat samalla vähän jaloitella. Mehän ollaan
ajettu jo yli kuusi tuntia ...
- Ja melkein 500 kilometriä on tultu. Aika hyvinhän tämä matka on taittunut. ... Muutamat mutkat
vielä ja ollaan pissapaikalla ... ja sitten on enää vajaan tunnin matka Mikumiin.
- Mennäänk’s me sitten sinne Mikumi Camppiin ... vai mikä se toinen paikka oli, kysyy Mervi.
- Eiköhän me kokeilla nyt sitä, aprikoi äiti. - Mennään nyt katsomaan ensin tarkemmin.
- Ja ihan ensin syödään jotain ... erikoista ... siinä ulkoilmaravintolassa, jatkaa isä. ... Hitto, mikä
nokipilvi taas tulee tuosta rekasta. ... Mitään ei näe vähään aikaan. ... Vielä taitaa olla muutama
mutka ennekuin päästään huilaamaan.
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Lyhyen tauon jälkeen on ajettu vajaan tunnin verran, ... saavuttu Mikumin luonnonpuiston alueelle
ja ehditty nähdä jo muutamia kirahvi-, seepra- ja norsulaumoja sekä pari pahkasika perhettä, kun
käännytään valtatieltä näköetäisyydellä olevalle Mikumi Wildlife Campille ... ja saavutaan parkkipaikalle luonnon antimista rakennetun ulkoilmaravintolan viereen. Kentän laidalla kymmenkunta
paviaania seuraavat vieraiden saapumista ja piirittävät auton heti sen pysähdyttyä.
- No lapset! Nyt saatte seuraa, nauraa äiti.
- Miten me voidaan mennä tonne ulos, kauhistuu Mervi. - Nehän voi vaikka purra.
- Ei nuo pure, vakuuttaa isä.
- Ja sen verran arkoja ne ovat, että ottavat muutaman askeleen
pakkia heti, kun avaamme oven ja astumme ulos.... Nyt vaan rohkeasti ulos ja ovet lukkoon ... ja
mennään tuonne ravintolaan katsomaan saataisko jotain syömistä ... Minä voin mennä ensin, mutta annapa Mervi sieltä takaa minulle vielä se filmikamera. Nyt otetaan vähän elävää kuvaa täältä
talteen.
Heti, kun auton ovi aukeaa ja isä astuu ulos, loikkaavat paviaanit pari metriä kauemmaksi ja istahtavat uteliaana seuraamaan vieraita.
- No tulkaa vaan ulos autosta, kehottaa isä. - Ei ne teihin koske. Katselevat vaan uteliaina ... ja
odottavat jotain makupalaa. Minä menen tuohon muutaman askeleen päähän kuvaamaan, kun tulette ulos.
- Ota Mervi pari keksiä siitä paketista ja heitä niille, kehottaa äiti ulos noustuaan. - Ja sitten tulette ulos ja ovet kiinni.
Lapset kömpivät vähän arkaillen ulos autosta ... ja Mervi heittää keksit paviaanilaumaan. Kaikki
paviaanit syöksyvät keksien kimppuun ja kaksi nopeinta juoksevat keksit suuhunsa tunkien vähän
kauemmaksi muiden palatessa lähemmäksi.
- Arkoja ne ovat ja nälkäisää ... niinkuin näette, toteaa äiti.
- Ja ne ovat oppineet, että turistit heittävät aina jonkun makupalan, jatkaa isä kuvatessaan. - Nyt
mennään tuonne ravintolaan.
- Hei katsokaa, hihkaisee Mika, kun on otettu muutama askel. - Tuonne autolle!
Kaksi paviaania on loikannut auton konepellille ja lähtevät kiertämään autoa sivuikkunoiden alareunuksen päällä tassutellen ja katselevat auton ikkunoista sisälle ... pysähtyvät sitten takimmaisten sivuikkunoiden kohdalle molemmin puolin autoa ja tuijottavat sisälle autoon.
- Tuo täytyy ottaa filmille myös, .... havahtuu isä. - Ovatpas taitavia kiipeilijöitä.
- Siellä on se keksipaketti, kertoo Mervi. - Mä laitoin sen siihen taakse niiden tavaroiden päälle.
- On ne taitavia kiipeilijöitä, ihmettelee äitikin. - Pysyvät tassuillaan tuon kapean reunan päällä.
- Niillähän on näppärät sormet ja varpaatkin, ... paremmat kuin meidän sormet. Kyllähän niillä
pysyy missä vain, selittää isä.
- Niiden varassahanne hyppivät tuolla puissakin. ... Mutta mennäänpä nyt tuohon ravintolaan.
- Isä mitä tuossa taulussa lukee, kysyy Mervi osoittaen parkkipaikan laidalla olevaa suurta taulua.
- ”Warning!” on ‘varoitus’ englanniksi. ... Ja siinä varoitetaan alueella liikkuvista villieläimistä, elefanteista ja leijonista ja kielletään menemästä jalkaisin tuonne laajalle savannille. ... Ja sitten sama
swahiliksi ... tuo ”Hatari!” on varoitus ja vaara. ... Tallennetaanpa sekin tähän filmille. ... Tuossahan noita elefantteja löntystelee ihan lähellä ja tuolla vähän kauempana seepra ja gnuantilooppilauma. Näin keskipäivällä taitaa suurin osa eläimistä olla vähän varjoisemmissa paikoissa. ... Astelkaapa te nyt edellä sinne ravintolaan, niin pääsette filmille ja tulee taustalle nuo elefantit.
Astellaan matalan riukuseinämän ympäröimään ravintolakatokseen, jossa ei ole muita asiakkaita ...
ja istahdetaan sen keskivaiheilla olevaan pöytään. Katoksen perällä olevasta keittiönurkkauksesta
saapuu ystävällisen näköinen miestarjoilija tervehtimään ... antaa ruokalistan ... ja kysyy saisiko
aluksi olla jotain juotavaa.
- Minkälaisia juomia teillä on tarjolla, kysäisee Jarkko.
- Pepsi, Coca-cola, Fanta, Pilsner, Konyagi, Whisky, Africoco ... luettelee tarjoilija
- No sitten ... kaksi Pilsner-olutta ... ja lapsille Fantaa, tilaa Jarkko.
- Ja tutkitaanpa sitten tätä
ruokalistaa, jatkaa Jarkko, kun tarjoilija poistuu. - Haluatteko härkää vai kanaa?
- Kanaa vois’ nyt olla vaihteeksi, tuumaa äiti. - Kun on syöty sitä sisäfileettä melkein joka päivä.
- No sitten tässä ei olekaan enää vaihtoehtoja. Täällä on tällainen ”Chicken African”, afrikkalainen
kana. Kokeillaanko sitä?
- Kysy ensin mitä siinä on ... sen kanan lisäksi, ehdottaa äiti. - Juomat ovatkin jo tuolta tulossa.
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Tarjoilija tulee ja asettelee ruokailuvälineet pöytään ja nostaa sitten tilatut juomat pöydälle ja avaa
pullojen korkit. Jarkko laskee kädessään olleen ruokalistan pöydälle ja kysyy, mitä ”Chicken African” sisältää. ... ja tarjoilija vastaa kankeahkolla englanninkielellä.
- Se on sipulien kanssa paistettua kanaa, kertoo isä.
- Ja paistetut perunat, tomaattia ... ja
jotain muuta, mistä en saanut selvää. ... Eiköhän vaan tilata, niin nähdään mitä se on.
- Tilaa vaan, ehtii Merja ensin.
- Marille riittäisi varmaan puoli annosta, lisää äiti.
- No, sitten kaikille tuo ”Chicken African” ja tuolle nuorimmalle riittäisi puoli annosta, tilaa isä
Tarjoilija kiittää tilauksesta ja lähtee keittiönurkkauksen suuntaan.
- Kuinkahan kauan täällä saadaan odotella noita kanoja, arprikoi äiti. - Näyttää niin hiljaiselta. Ei
ketään muuta koko ravintolassa.
- No eihän meillä nyt ole mihinkään kiirettä, toteaa isä. - Istutaan ja katsellaan. Näkymäthän
ovat mahtavat. Villiä luontoa joka puolella. ... Seeproja ja antilooppeja tuolla vähän matkan päässä
ja ... Tuossa ulkopuolelle nuo paviaanitkin meitä vahtivat ... No nyt ne lähtivät juosten tuonne
parkkipaikalle päin. Tulikohan sinne lisää porukkaa?
- Isä! huudahtaa Mika. - Tuo yks’ elefantti on tullut ihan tohon lähelle.
- Niinpä on. ... Se taitaa mennä parkkipaikalle katsomaan meidän autoa.
- Hei katsokaa tuonne kattoon, havahtuu Merja. - Onk’s toi käärme. Tollainen ihan vihreä ...
tuolla ... se liikkui äsken.
- Missä, hätkähtää äiti.
- Tuossa ... ihan lähellä! jatkaa Mervi osoittaen kattoon viereisen pöydän yläpuolelle. - Tuolla
olkien ja risujen seassa.
- On se käärme, toteaa isä, - Sehän on lähes metrin pituinen.
- Voik’s se pudota sieltä jonkun niskaan, kysyy Mervi.
- Ei! Eikä käärmeet hyökkää ihmisten päälle. Mutta jos sitä menee läheltä härnäämään, niin se voi
iskeä puolustukseksi. Tuo ei varmaan ole myrkyllinenkään.
- Tuleehan tänne muitakin, huomaa äiti, kun oviaukkoon saapuu nelihenkinen perhe.
- Pohjoismaalaisia taitavat olla, arvelee isä.
Hetken ravintolaa katseltuaan tulijat asettuvat oviaukkoa lähinnä olevaan pöytään.
- Puheesta päätellen nuo ovat tanskalaisia, toteaa isä.
- Jokos tuolta tulee meidän ruoat, huomaa äiti. - Siltä näyttää. Sehän tulikin nopeasti.
Tarjoilija tuo pöydän päähän kaksi suurehkoa vatia. Toisessa on ruskeaksi paahtuneita kanan koipia, rintapaloja, runsaasti sipulia ja tomaattia, toisessa vadissa paistettuja lohkoperunoita ja porkkanoita .
- Tästä voitte itse ottaa niin paljon kuin haluatte, selittää tarjoilija. - Jos haluatte lisää, niin pyytäkää.
- Kiitos! Tämä riittää varmasti, vastaa Jarkko tarjoilijalle ... ja jatkaa vielä - Sitten vielä yksi asia.
Me jäätäisi tänne yöksi. Noita pieniä majoja on kai vapaana.
- Kyllä. Vain kolmessa on asukkaat. Muut neljä ovat vielä vapaita. Minä voin näyttää niitä, kun
olette syöneet. vastaa tarjoilija lähtien kohti uusia asiakkaita.
- Kiitos!
- Eihän me tuota kaikkea jakseta syödä, päivittelee äiti.
- No syödään se mikä jaksetaan, toteaa isä. - Antakaahan vuorotellen lautasia tähän, niin minä
annostelen tästä jokaiselle.
- Hei katsokaa! hihkaisee Mervi nauraen. - Tuo yks’ paviaani kävi nappaamasta tuolta yhdeltä
pöydältä ... varmaan sokeriastian ... ja nyt se juoksee tuolla kovaa se astia sylissään ... ja muut
paviaanit perässä.
- Ovatpas aika vekkuleita, naurahtaa äiti, ... Mutta nyt aletaan syömään.
- Tässä vadilla näyttää olevan kahden kanan koivet ja rintapalat noitten kasvisten seassa, kertoo
isä. - Ja mikä mahtava maku tossa liemessä. Mä jo vähän maistelin. ... Nyt vaan niitä lautasia
tänne niin saatte syömistä. ... Ja yritetäänpä pistellä nämä herkut nopeasti, että ehditään vielä pyörähtämään tuonne savannillekin ennen pimeän tuloa. ... Kohta, kun teillä on kaikilla nää ”sörsselit”
lautasilla, mä otan pienen filminpätkän tästä ”ulkoilmaravintelista”. ... Tällaisia ei taida olla kuin
yks’ maailmassa. ... Tässä äidille. ... Sitten tehdään tästä Mikan annos. ... Joko riittää?
- Nyt riittää, vastaa Mika.
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- Sitten tehdään Marille ... sellainen pieni annos ensin. ... Tästä vähän kanaa ... ja tuosta perunaa
ja porkkanaa. ... ja sitten Merville ... tuosta yks’ rintapala ja näitä muita hörseleitä ja sitten perunoita ja porkkanaa.
- Ei noin paljoa, sanoo Mervi.
- Syöthän sinä nyt tämän verran. ... Ja minunko pitäisi syödä kaikki nämä loput? ...Täällä on vielä
kolme koipea ja yks’ rintapala ... ja noita pottuja ja porkkanoita on tossa vielä puolet jäljellä. Hitto
eihän tätä olis tarvinnut tilata kuin kahdelle hengelle, kun näillä on tällaisia annoksia.
- No syödään nämä nyt ensin, esittää äiti. … - Ja otetaan sitten vielä vähän lisää jokainen. On tämä kyllä tosi maukasta. ... Ihan kuin siellä Kunduchilla ... se ”kana korissa”.
- No pistelkäähän nyt sapuskaa suihin. Minä otan teistä pätkän taas filmille, kehottaa isä, ottaa
kameran käteen ja nousee seisomaan. - Nyt syökää vaan ihan normaalisti. Älkää vilkuilko tänne
päin..... hetki vielä .... no nyt riittää ... otetaan vähän vielä tätä ympäristöäkin kuviin. ... Ja nyt
syödään.
- Ajetaanko me huomenna sinne Kunduchille, kysyy Mika hetken päästä.
- Ajetaan, mutta illalla vasta, kertoo isä. - Aamupäivä katsellaan täällä vielä tuota villiä luontoa
ja taidetaan syödä lounastakin vielä täällä. ... Syökäähän ne lautaselliset nyt tyhjäksi niin saatte
lisää.
- Huh, huh. Mä olen kyllä ihan täynnä, puhisee Mervi
- Mutta kyllä tällainen koiven puolikas täytyy mennä vielä, sanoo isä laittaen kanankoipea Mervin
lautaselle. - Eihän me nyt tällaisia herkkuja jätetä syömättä. ... Fanta-pullot voidaan varmasti ottaa kohta mukaan tuonne asunnolle. Niitä ei tarvitse juoda tyhjäksi. ... Ja äiti ottaa tästä yhden
koiven ... ihan mukisematta ... ja vielä vähän perunoitakin. ... Ja Mikallekin tulee täältä vielä vähän
lisää kanankoipea ... näin. ... No nyt minä yritän selvitä tästä lopusta. ... Kun tuo tarjoilija tulee
takaisinpäin tuolta naapuripöydästä niin pyydetään lasku.
- Samanlaiset kulhot näytti menevän niillekin, kertoo äiti. - Heille nämä annokset saattavat olla
ihan sopivia, ... kun nuo lapset ovat jo melkein aikuisia ja vähän tuollaisia pullukoita koko perhe.
- Mehän ei kovin nälkäisiä oltukaan, kun tultiin, toteaa isä. - Mehän syötiin hedelmiä melkein koko matkan. Nälkäisänä olis’ mahtunut paremmin. ... No, nyt se tulee.
- Saisiko olla vielä lisää, kysyy tarjoilija saavuttuaan pöydän luo.
- Kiitos, kyllä tämä riitti, vastaa Jarkko. - Ja oli todella maukasta kanaa. Mitä tämä nyt maksaa?
- Hetkinen, sanoo tarjoilija, ... ottaa pienen lehtiön taskustaan ... kirjoittelee siihen hetkisen ja
ojentaa sitten laskun.
- 82 shillinkiä, toteaa Jarkko laskua katsellen. - Hetkinen vain. ... Tässä, olkaa hyvä, ”tafadhali”!
jatkaa Jarkko ja ojentaa 100 shillingin setelin. ... Loput on sinulle, kiitos!
- ”Thank you, ... Asante sana” tulee kiitokset sekä englanniksi että swahiliksi ja vielä lämmin kädenpuristus.
- Menemmekö nyt katsomaan noita mökkejä, jatkaa Jarkko.
- Hetkinen vain, vastaa mies. - Käyn ottamassa avaimet.
- Otetaanpas vielä filminpätkä, kun nousette pöydästä, tuumaa isä miehen lähdettyä. ... - Nyt,
kun saan kameran tuosta käteen, niin nouskaa ja lähtekää tuonne ovelle päin. ... Nyt voitte lähteä.
Pian kävellään miehen perässä parkkipaikan poikki kohti mökkirivistöä.
- Näissä kahdessa ensimmäisessä on asukkaat, hän kertoo Jarkolle. - Tuo kolmonen on hyvä.
Siitä lähtivät juuri aamulla pois yksi norjalainen perhe. Katsotaanko ensin sitä?
- Katsotaan.
Kävellään mökin ovelle ... mies avaa oven ja astutaan sisään.
- Tässä on sänkyjä viidelle ... tässä kolmelle ja tuolla verhon takana vielä kaksi ... ja tuolla perällä
voi peseytyä. Siellä on suihku ... ja toiletti on tuolla ulkona.
- Onko nämä kaikki mökit samanlaisia? kysyy Jarkko.
- Melkein samanlaisia. Erot ovat hyvin pieniä. ... Mutta tämä on näistä nyt paras.
- Mitä tämä maksaa?
- Teidän perheeltä ... 160 shillinkiä ... aamiaisen kanssa.
- No, ... me otamme sitten tämän, päättää Jarkko.
- Ajakaa sitten vaan autonne tähän oven viereen ... ja tässä on avain. Paikka on aivan turvallinen,
mutta hämärän aikana täällä voi liikkua leijonia. Pysykää silloin ihan tässä lähellä.
- Kyllä, olemme varovaisia. ... Mihin aikaan aamulla voimme tulla aamiaiselle?
- Heti, kun on valoisaa.
- Kiitos, tulemme kello seitsemän jälkeen.
- Tervetuloa! toivottaa mies ja lähtee.
- On täällä halpaa ... tuo syöminen ja tää asuminenkin, ihmettelee äiti. Tuo ruoka ja juomat olivat Suomen rahassa vain nelisen kymppiä ja tää asuminen kahdeksankymppiä aamupalan kanssa
koko porukalta.
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- Halpaahan tämä on.
- Äiti! Ne paviaanit tuli meidän perässä tohon pihalle, huomaa Mika avoimesta ovesta ulos katsellen
- Siinähän ne näköjään taas ovat. Kyllä ne siitä kohta lähtevät, kun ei anneta niille mitään.
- Halpaa on, mutta eihän tämä mitään luksustakaan ole, toteaa isä katsellen ympärilleen.
Mutta on tämä erikoinen. ... Ihan luonnonkivistä muurattu nuo seinien alaosat ... ja tässä lattiassakin nää laatat ovat luonnonkiveä ... ja puuta ja bambua on sitten nää seinien yläosat ja kattorakenteet. Ja tuo olkikatto pitää tämän melko vilpoisena ... ei täällä liian kuuma ole. ... Raitista ilmaakin
piisaa, kun ikkunoina on vaan itikkaverkot. Hiukkasen näköjään tuulee, kun nuo ohuet verhot liehuvat.
- Näissä sängyissä tuntuu olevan sellaiset vanhanaikaiset resorit, toteaa äiti sänkyä kokeillen
- Niinpä on, havaitsee isäkin sänkyä kädellä painellen. - Nämähän ovat kuin vanhat putkirunkoiset hetekat.
- Mutta ihan siistit ja hyvät petivaatteet ... ja muutenkin ihan siistiä täällä on.
- Aika alkeellinen näyttää olevan tää suihkukin, toteaa isä hetken päästä. - Täällä on vaan putkessa kierrettävä hana ja putkenpäässä on peltipurkki, johon on tehty muutamia reikiä. Tuleekohan siitä vain kylmää vettä? ... Vai mahtais’kohan tuolla katolla olla joku säiliö, jota aurinko lämmittää. ... Tutkitaan sitä myöhemmin. ... Eiköhän me tässä nyt kuitenkin pärjätä yks’ yö. ... Onhan
tämä ihan erikoinen kokemus. ... Mitä mieltä te lapset olette tästä hotellista? Katselette vain silmät pyöreinä.
- Kyllä me tässä pärjätään, sanoo Mika.
- Ihan hyvä, myöntelee hymyillen Mervikin.
- No, haenko mä auton tähän ... vai lähdetäänkö heti pienelle kierrokselle, kysyy isä.
- Lähdetään tekemään se kierros, niinkuin jo suunniteltiin, tuumii äiti.
- Otetaan sitten vasta
autosta tänne kämppään, mitä tarvitaan.
- Kello lähestyy kolmea, toteaa isä.
Muutama tunti on vielä aikaa pimeän tuloon. ... Kuuteen
astihan tuo muistaakseni oli auki ... tuo puistoalue. ... Mä vaihdan kameraan vaan uuden filmikasetin niin lähdetään. ... Hetkinen, tää vanha pois ja tuosta uusi tilalle. Ei näitä meillä enää kovin
montaa ole ... ja kuvattavaa näyttää olevan paljon. ... Nyt ovi vaan lukkoon ja autolle. Vieläkö ne
paviaanit vahtivat meitä?
- Ne meni tonne seuraavalle mökille, kertoo Mika. - Ne toiset ihmiset ajoivat äsken auton sinne.
- Se niiden Volvo näytti olevan ilman rekisterikilpiä. Taitavat olla menossa Sambiaan, aprikoi isä.
Hetken kuluttua tullaan luonnonpuistoalueen portille ja
farmarin perään vartiorakennuksen eteen.

pysähdytään edellä ajaneen Volvo-

- Tuo on näköjään norjalainen pariskunta, kun on Norjan kansallisuustunnus tuossa perässä, toteaa isä.
- Ulkomaalaisia kai nämä vierailijat enimmäkseen ovat, aprikoi äiti. - Tuo mies menee jo lippua
ostelemaan. Menehän sinäkin perässä. ... Kelpaakohan se lippu vielä sitten huomennakin?
- Eiköhän se ole voimassa 24 tuntia.
Hetken päästä Jarkko ja norjalaismies palaavat rakennuksesta keskustellen ja pysähtyvät autojen
lähelle vielä hetkeksi vaihtamaan muutaman sanan.
- Tuli taas yksi tuttava lisää, naureskelee isä autoon tullessaan. - Tuo norjalainen kaveri työskentelee jo toista vuotta Mtwarassa, ... se on ihan tuolla maan lounaiskulmassa, rannikolla, ... jossakin vesiprojektissa. Ovat olleet eilisestä asti tuossa Mikumi Lodgessa ja ajelevat aamulla Sambiaan. ... Kyseli millainen tie on Sambiaan, kun ei ole sinne aikaisemmin ajellut. Alkoi jututtamaan
tuolla tiskillä. ... Tuo on muuten ihan tumma tyttö tuossa vieressä. ... Lieneekö ihan vaimo ... vaiko
vaimoke? ... Tässä on sulle taas alueen kartta ja tällä tiketillä saadaan kierrellä vielä huominen
aamupäiväkin.
- Annetaan noiden mennä ensin ... eikä mennä ihan samaa reittiä, ehdottaa äiti.
- No, ... ajetaan sitten vähän matkaa näköetäisyydellä ja seuraavassa risteyksessä lähdetään eri
suuntaan. Se eka risteyshän ei ole kovin kaukana. ... Hetkinen ... se on ...
- Ai kuinka ihania antilooppeja! hihkaisee Mervi. - Tuolla vasemmalla ... iso lauma!
- Onpa tosiaan iso lauma ... siroja ja kauniita, ihailee äitikin. ... Niin se risteys on kilometrin
päässä.
- Nuo pysähtyivät kuvaamaan. ... Ajetaanko ohi? kysyy isä.
- Aja sitten ohi. ... Mahdutaank’s me tosta?
- Kyllä tosta vielä sopii menemään. ... Eihän tässä ole ojaakaan. ... Hei katsokaas tuonne oikealle!
- Kirahveja, iloitsee Mika.
- Neljä ... Ja yks’ ihan pieni siellä keskellä, laskee Mervi.
- Ajellaanpa rauhallisesti nämä mutkaiset ja varjoiset paikat, tuumii isä. - Tällaisessa paikassa
voi lepäillä taas leijoniakin.
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- Sitten, kun tulee se risteys, niin lähdetään siitä oikealle, ... ettei mennä samaan paikkaan kuin
viimeksi, neuvoo äiti karttaa tutkien. - Tuolla on joku pieni järvikin ... tai lammikko... aika kaukana se kyllä on.
- Tuolla se risteys taitaa jo näkyäkin, huomaa isä. - Se norjalaisen auto näkyi äsken peilistä,
mutta nyt niitä ei näy. Pysähtyivät varmaan taas kuvaamaan jotakin. ... No lähdetäänpä sitten
tuosta tuonne oikealle. Täältähän tulee joku auto vastaankin ... edellisen korimallin Mersu ... Onkohan nuo Sambian kilvet? ... Voisivat olla suomalaisiakin?
- Oli siinä perässä Suomen lippu, havaitsi Mika.
- Ja SF toisella puolella, lisää Mervi. ... - Hei mitä noi isot eläimet ovat tuolla?
- Puhveleita ... näyttäis’ olevan, kertoo isä.
- Ja nyt tuossa heinikossa juoksee taas kovaa pari
pahkasikaa. Nyt tullaan näköjään laajalle savannialueelle täältä pusikosta.... Onpas ruskeaksi palanutta heinikkoa melkein silmänkantamattomiin. Pieniä akaasiatupsuja on siellä täällä.
- Aika vähän on nyt eläimiä näköpiirissä näin laajalla alueella, toteaa äiti.
- Tuolla kauempana on joku iso lauma, havaitsee Mervi. - Tuolla oikealla edessä.
- Seeproja taas ja gnu-antilooppeja, tunnistaa isä. ... - Ja tuossahan on nyt ihan tien vieressäkin
noita gnu-antilooppeja melkoinen lauma. ... Nyt ne lähtevät juoksemaan kauemmas.
- Nehän juoksevat hurjaa vauhtia, hämmästelee Mervi.
- Täällä on juostava kovaa, ettei joudu leijonien ruoaksi. ... Gepardihan se kaikista nopein on isoista kissoista. Niitä ei ole nähty, kuin vilaukselta bussin valokeilassa silloin yöllä, kun tultiin. Niitäkin täällä on, mutta ne saalistavat vasta hämärän tultua. Nyt ne lepäilevät jossakin tuolla varjoisässa pusikoissa.
- Isä! Voiko semmoinen gepardi tappaa elefantin? kysyy Mika.
- Kyllä se varmasti pystyisi ... ainakin jonkun poikasen tappamaan, mutta eiköhän ne tykkää
enemmän noista antiloopeista ... ja niitähän täällä on paljon.
- Hei nyt seuraavasta risteyksestä päästäisi ”Hippo Poolille” eli virtahepojen lammikolle, kertoo
äiti. ... Ja sitten, jos ajamme suoraan, päästään moneen muuhun paikkaan. ... Siellä ... aika kaukana kyllä, on joku pieni järvikin. ... Haluaako lapset katsella virtahepoja ensin?
- Halutaan! tulee vastaus moniäänisesti.
- No sitten mennään seuraavasta risteyksestä vasemmalle ... sitten, kun se tulee muutaman kilom...
- Hei! Juokseek’s tuolla oikealla sarvikuono? keskeyttää Mervi äkkiä.
- Hitto! Sarvikuono siellä juoksee. ... Tämän tien suunnassa. Aika kaukanahan tuo on ... onneksi. Yritäs äiti ottaa siitä pätkä filmille. Anna Mervi se kamera sieltä takaa äkkiä tänne! ... Veivaa
se sivulasi ihan alas, pääset paremmin kuvaamaan. ... Mä pysäytän auton, ettei kamera tärise.
- No nyt ... anna Mervi vaan se kamera tähän, niin mä yritän saada sen kuvaan. ... Tuolla ... no ...
- Aika kaukana se on. ... Yritä zoomata sitä lähemmäksi. ... Nyt se taitaa häipyä heinikkoon. ...
Sinne häipyi. ... Saitko siitä yhtään filmille?
- Kyllä siitä varmaan pieni pätkä tuli, aprikoi äiti.
- Ja sain vähän zoomatuksikin lähemmäksi
ennen kuin se häipyi.
- Hyvä! ... Sarvikuono on täällä Mikumissa kuulemma aika harvinainen. Uffe kertoi, että niitä on
täällä vähän eikä kukaan meidän projektilla kai ole nähnyt täällä niitä. Noissa muissa puistoissa
niitä on enemmän ... ja Serengetissä ja Kenian puolella paljon.
- Mervi sen huomasi. Ei kai me olis’ sitä muuten hoksattukaan. ... Tuosta sitten vasemmalle, jos
mennään Hippo Poolille.
- Eikä ole näköjään kuin puolitoista kilometriä. ... Nyt siellä tehdään pieni äänikirjeen pätkä Suomeen lähetettäväks’.
- Miten me se tehdään? kysyy Mika.
- No pian näette. Katselkaapas nyt ympäristöä, näkyisikö leijonia tai muita elukoita! ... Kohta nähdään ainakin virtahepojen sieraimia sen lätäkön pinnalla.
- On tuolla ... vasemmalla edessä taas niitä kauniita pieniä antilooppeja, havaitsee äiti. - Loikkivat kovaa tuonne pusikoihin ... valkoiset jalat ja peput vaan vilkkuvat. ... Aika arkoja ne ovat.
- Äiti! Mari nukahti, kertoo Mervi.
- No, antakaa Marin nukkua. ... Pitkä päivähän tässä on jo valvottukin.
- Yks’ maasturi tulee tuolla vastaan. Hiljennelläänpä vähän, toteaa isä. - Aika kapea tämä tie. ...
Nämä ovat ihan paikallista väkeä, koska on noin resuisen näköinen Land-Roveri ... Juu, ja mustia
miehiä. ... Nyt taidetaan tulla sinne Hippo Poolille. ... Eikös me viimeksi lähdetty tosta tonnepäin.
- Niin mentiin, muistaa äitikin.
- Tuossahan se on ... Ai, ne norjalaisetkin ovat tulleet tänne.
- Ne tuli sitä toista tietä suorempaan. ... Älä aja ihan siihen lähelle. Mennään tonne toiselle puolelle.
- Joo, mennään sinne. Se on parempi puoli muutenkin. Aurinko paistaa takaapäin, jos otetaan vähän filmiä. ... ja tuosta pieneltä kumpareelta näkyy varmaan hyvin tonne monttuun. .... No, ...
tähän ... ja sammutetaan moottori.
- Siellähän niitä löhöää vedessä. tuumaa äiti - Vai onko tuo mutaa? Ei niitä paljoa sieltä näy.
- Laskekaahan sieraimet, vitsailee isä. - Kuinka monta hepoa siellä on?
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- Onhan niitä aika monta. ... Varmaan parikymmentä, arvioi äiti. ... Nyt yksi haukottelee.
- Niillähän on hirveän suuri kita, hämmästelee Mervi.
- Onhan ne isoja muutenkin, kertoo isä. - Nehän on suurempia kuin sarvikuonot.
- Onk’s ne yhtä suuria kuin elefantti, kysyy Mika.
- No ei ne ihan niin suuria ole. ... Nousisipa nyt yksi noista ylös rannalle, niin nähtäisi.
- Onko ne aina tuolla vedessä, jatkaa Mika.
- Kyllä ne nousevat sieltä välillä tänne rannalla syömään. Ruohoa ja puun oksia ne syövät. Eihän
niillä tuolla mitään syötävää ole. Mutta ne taitavat käydä syömässä vasta ilta- ja aamuhämärissä.
- Nyt antakaapas se kaitafilmikamera! ... Otetaan pieni pätkä filmiä tästä montusta ja noista hevoista ... ja vähän ympäristöäkin. ... Mä nousen sen verran seisomaan tähän auton vierelle. että
voin kuvata seisaalta.
- Katsohan ensin, mitä tossa varoitustaulussa lukee, huomauttaa äiti.
- No, ei tämä nyt niin tarkkaa ole. Kyllä tässä auton oven suojassa voi seistä auton ulkopuolellakin,
eikä tässä mitään petoja näy..... Ihan pieni pätkä vaan, tuumaa isä, avaa oven ja nousee seisomaan auton vierelle ... ja suuntaa kameran kohti lampea.
- Tuosta ensin koko lammikko, hän höpisee kuvatessaan. - Ja sitten lähikuvaksi zoomaten noita
hippoja. ... No tuo haukottelu tuli ihan oikeaan aikaan. ... Otetaanpa vielä pätkä pari askelta taaempaa, että saadaan tää autokin kuvaan.
Samassa kuuluu leijonan karjahdus aivan läheltä ...ja isä ryntää nopeasti autoon. Kaikki katsovat
auton taakse, josta karjahdus kuului ... ja sieltä nousee penkereelle suuri urosleijona.
- Hitto, Leijona. Luulin sen olevan jo ihan lähellä, mutta onhan tuonne vielä matkaa parikymmentä metriä. ... Nyt saadaan siitä filmille hyvä pätkä.
- No joko uskot tuota varoitustaulua, virnuilee äiti.
- On sitä näköjään uskottava. ... Mutta otetaan nyt filmiä tuosta ”jellonasta” ennen kuin se lähtee
pois. ... Siinä se vaan katselee meitä. ... Nyt se tulee tännepäin. .... Ai, nyt tulee mahtavaa kuvaa.
Äiti ja lapset seuraavat mitään puhumatta, kun leijona kävelee verkkaisesti auton vieritse ... ja menee alas jyrkkää rantapengertä lammikolle juomaan.
- Sillä oli jano, toteaa vielä filmikameraa suuntaileva isä. - Tulipa hieno pätkä leijonasta.
- Hei, ota vielä, kun se tulee tuolta takaisin, kehottaa äiti.
- Otan, otan. .... Nyt se lähtee.
Leijona loikkaa parilla pitkällä loikalla rinteen ylös ja katoaa nopeasti taustalla olevaan pensaikkoon.
- Hitto! Sehän meni nopeasti. ... En ehtinyt saamaan kuvaa. ... Mutta nyt tehdäänpä se äänikirje
... tai aloitetaan se. ... Nostahan Mervi se matkaradio sieltä selkänojan takaa tänne. ... Ja tuossa
etulokerossa on pari tyhjää kasettia. Annahan äiti yksi. ... Joo, otetaan se sieltä askista ulos ... ja
pannaan nauhuriin. ... ja nyt kohta pannaan vaan nauhoitusasento päälle ja aletaan hölpöttämään.
- Tässä radionauhurissa on mikrofonit ... tuossa nuo kaksi, jotka kuulevat kaiken. Puhutaan vain
yksi kerrallaan ... eikä mitään kolinoita eikä rapinoita saa kuulua. ... Minä heitän ensin pienet alkurepliikit ja ... haastattelen sitten teitä vuoron perään. Kerrotte vaan ihan mitä tulee mieleen tai mitä
kysytään. ... Kokeillaan ... miten se sujuu. Senhän voi tehdä uudestaan paremmin, jos ekalla kerralla ei onnistu. ... Aloitetaanko?
- No. ... Annahan mennä, sanoo äiti.
- Alkaa heti, kun napsautan tästä nupista nauhoituksen päälle ... näin!
... Terveiset täältä Afrikasta sinne Kotisuomeen näin ääninauhan muodossa. Nyt on lauantai-iltapäivä, elokuun yhdeksästöista, ja olemme ajelleet autollamme aamuvarhaisesta alkaen lähes kuusisataa kilometriä kotoa
Mbeyasta ... ja saapuneet suureen luonnonpuistoon, Mikumin kansallispuistoon, jossa olemme
nähneet laumoittain villieläimiä, seeproja, kirahveja , elefantteja ... ja vaikka mitä. Parhaillaan istumme autossa ja katselemme virtahepoja, joita on tuossa viereisessä lammikossa. ... Mutta nyt
Mervi kertoo, mitä aivan äsken näimme. ... No, kerrohan Mervi !
- No äsken, kun isä oli auton ulkopuolella ottamassa filmiä, niin yht’äkkiä tuli pusikosta siihen
taakse iso leijona karjahdellen ja isälle tuli kiire hypätä autoon. Siinä se leijona sitten vähän aikaa
seisoi ja mulkoili ja käveli ihan rauhallisesti tästä auton ohi tuohon lammikkoon juomaan. Sitten,
kun se oli juonut ... niin se loikki äkkiä takaisin sinne pusikkoon. ... Joko riittää?
- Riittää! Sehän meni ihan hienosti. kehuu isä- - Nyt tehdään jatkoa, mutta suunnitellaan ensin
vähän. ... Osaisitkos Mika kertoa kohta jotakin noista virtahevoista tuolla lammikossa. ... Että ne
on suuria, mutta niistä näkyy vaan vähän sieraimia ja korvia veden pinnan yläpuolella. Niitä on siellä ainakin kymmenen. Äsken nähtiin, kun yks’ niistä haukotteli ja niillä on hirveän suuri suu ... tai
kita. ... Yritä kertoa jotain tällaista, kohta! ... Nyt mä kelaan ensin tota nauhaa vähän takaisin päin,
ja kuulette lopun tosta Mervin jutusta ... ja mä pysäytän sen niin, että se viimeinen ”joko riittää?”
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jää pois. Sitten mä kysyn sinulta Mika, mitä tuolla lammikossa näkyy ja ala sitten vaan kertoa. Nyt
vähän nauhaa taakse, näin. ja kuunnelkaapas! .... ”kun se oli juonut ... niin se loikki äkkiä takaisin sinne pusikkoon. - Stop, tähän! ... Ja nyt jatketaan. …- Kohta tulee Mikalle kysymys ja aloita
heti kertomaan. - Mutta annetaanpa Mikan kertoa välillä. Mitä tuolla lammikossa on Mika?
- Tuolla lammikossa on paljon isoja virtahepoja ja niistä näkyy vaan vähän sieraimia ja korvia. Nyt
justiin yks’ niistä haukottelee hirveästi ja sillä on ihan hirveän suuri kita. ... Niitä on siellä kuravellissä ainakin kymmenen. .... Isä mitä vielä?
- Hyvä, riittää. ... Sehän meni ihan hyvin, ... ja huomasit tuon haukottelunkin. Nyt jatketaan tätä
nauhaa jossakin toisessa paikassa ... vaikka vasta tuolla meidän kämpässä. Sitten saa äiti kertoa
millaisessa paikassa me asutaan ... ja mitä siinä ympärillä näkyy.
- Jokos meidän pitäisi lähteä ajelemaan kohta takaisin päin, kysyy äiti. - Nuo norjalaiset taitavat
juuri lähteä.
- Annetaan niiden mennä ensin ja ajellaan takaisin samaa reittiä, mistä tultiin,... jos nähtäis’ vaikka se sarvikuono siellä uudestaan. ... Eihän tässä mitään kiirettä vielä ole pois.
Takaisinpäin ajellessa ei nähdä muuta, kuin muutamia elefantti-, seepra- ja gnu-antilooppilaumoja,
muutama kirahvi, pieni ryhmä puhveleita ja pari pahkasikapoikuetta. Sarvikuonosta ei näy vilaustakaan. Saavuttaessa Campin parkkipaikalle ovat siellä paviaanit taas odottamassa.
- No nyt ajetaankin tämän paviaanilauman ohi tuonne meidän majan kupeelle, tuumaa isä. - Hei
katsokaahan, siellähän on meitä jo ”talonmies” odottelemassa, jatkaa isä samalla ... äiti ja lapset
hörähtävät nauramaan ja isä pysäyttää auton parkkikentän laitaan.
Yksi suuri paviaani istuu tuiman näköisenä majan oven pielessä, kivimuurin päällä.
- Onpas hyvän näköinen vahti, tuumaa äiti. - Ota äkkiä siitä filmiä ennen kuin se loikkaa pois.
- Anna Mervi se kamera äidille ... ja äiti menee kuvaamaan, kun me ajetaan hiljalleen kohti mökkiä.
Ota sillä lailla, että auton keulaa näkyy vähän ... ja tuo apina siinä taustalla.
- No, annas kamera tähän ... niin yritetään.
- Vedä sillä zoomilla lähikuvaksi ennen kuin alat kuvaamaan, neuvoo isä. - Ja anna kädellä
merkki, kun olet valmiina kuvaamaan.
Ja paviaani istuu ylväänä paikallaan, kunnes auton keula on enää vajaan kymmenen metrin päässä.
- Tää filmi vissiin loppui juuri tuohon, kun toi paviaani hyppäs’ alas, kertoo äiti autosta nousevalle
isälle.
- Hyvä, ettei loppunut aikaisemmin, huokaisee isä. - Nuo Fujin kasetit ovat vain noin neljän minuutin pituisia ... ja lopussahan se varmasti jo oli, kun kuvattiin sitä sarvikuonoa, virtahepoja, leijonaa ja vielä saatiin tämä paviaani. ... Laitetaan kohta uusi kasetti taas, mutta mennään nyt ensin
kämppään sisälle. ... Täytyy ottaa vissiin noita nyssyköitäkin autosta tuonne sisään.
Isä avaa mökin oven ja yhdessä nostellaan matkaradio ja muutama kassi autosta sisälle ... ja istahdetaan sängyn laidalle.
- Laitoitko autoon hälyttimen päälle yöksi, kysyy äiti.
- En laittanut ... ovet on kyllä lukossa.
- Pitäähän se hälytinkin laittaa.
- Se on vähän kaksipiipuinen juttu, kun on noita paviaaneja.
- Miten niin?
- No se heilurirele on siinä niin herkkä, että jos paviaani sattuisi yöllä loikkaamaan auton konepellille tai katolle, niin torvi soi ihan varmasti. Kissan se sietää, mutta paviaani on paljon painavampi.
... Kyllä se tuossa pysyy ihan varmasti eikä sinne kukaan murtaudu, kun me ollaan tässä ihan vieressä.
- No, kyllä kai me kuullaan, jos juku tulee sitä raplaamaan.
- Mutta lapset! Onkos nyt ollut kiva päivä ... safarilla, kysyy isä.
- Pitkä päivä ainakin, jatkaa äiti.
- Vieläkö jaksaisitte tehdä jotakin?
- Kuunnellaanko me kohta se ... äänitysnauha, kysyy Mika.
- No sehän meidän pitää kohta kuunnella, lupaa isä.
- Ja tehdään siihen vielä jatkoakin. Äiti
saa kertoa tästä meidän majasta. ... Mutta vaihdetaanpas ensin tuohon filmikameraan uusi kasetti,
jos otetaan äidistä siinä samalla pieni filminpätkäkin.
- Kannattaako siihen nyt filmiä tuhlata, aprikoi äiti.
- Kannattaahan se ... vaikka ei tätä filmiä enää kovin paljoa ole. ... Mistähän me saatais’ lisää filmiä?
- Luuletko, että Darista vois’ löytyä?
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- Luulen, että se on hyvin epävarmaa. Toi Fujin Single on aika harvinaista ... ehkä täällä. Täällähän
ei juuri muut filmaile kuin harvat ulkolaiset turistit ja niistäkin valtaosa käyttää Kodakin tai Agfan
vanhaa ”tuplakasia”.
- Eikö sellainen sitten käy tähän meidän kameraan?
- Ei käy. Se on varsinaisesti 16 millin filmiä, joka sitten halkaistaan 8-milliseksi ja siinä on reijityskin erilainen. ... Meidän projektorilla kyllä voi katsoa molempia sortteja sitten valmiina, mutta
kamerat ovat ihan erilaisia.
- Onks’ sitä sitten aina tilattava Suomesta lisää?
- No sieltä sitä ainakin saadaan, mutta se kestää aika pitkään. ... Pyysitkös’ viime kirjeessä Pikeä
lähettämään lisää filmiä?
- Kyllä mä taisin laittaa puutelistaan senkin.
- Kamera olis’ taas ladattu, kertoo isä. - Kuunnellaanko nyt se nauha ja tehdään sitten siihen pätkä lisää. Vieläköhän täällä olis’ valoa sen verran, että saadaan filmillekin. Tossa oven ulkopuolella
valo riittää ainakin.
- Hei, yksi asia on ihan meiltä unohtunut, havahtuu äiti.
- Mikä? ehtii Mervi kysymään ensin.
- Malarialääkkeet. ... Purkit ovat kyllä tuolla kassissa. Otetaanpa ne nyt heti ja sitten kuunnellaan
se nauha .
Malarialääkkeet otetaan mehuhuikkien kera ja kuunnellaan Hippo Poolilla tehty ääninauha, joka
todetaan varsin hyvin onnistuneeksi. Äiti kertoilee nauhalle jatkona sitten kuvauksen eksoottisesta kämpästä ja ympärillä tallustelevista paviaaneista ja elefanteista. Osa nauhoituksesta tehdään
illan jo hämärtyessä oven ulkopuolella isän ottaessa siitä samalla pätkän filmiä. ... Kun äidin selostuskin on vielä kuunneltu nauhalta, aletaan valmistautua unten maille. Ensin lapset käyvät äidin
johdolla ulkopuolella olevassa vessassa. Sitten isä saa asunnon perällä olevasta suihkusta lorisemaan auringon paisteen lämmittämää vettä sen verran, että saadaan huuhdeltua päivän helteessä
hikoilleet lapsukaiset puhtaiksi ja sen jälkeen he ovat ”kypsiä” kömpimään vuoteisiin ja nukahtavat pian. ... ja sama alkaa olla mielessä vanhemmillakin.
- No kullanmuru! Eikös mekin mennä tuonne lorisuttamaan tuota vettä niskaan? ehdottaa Jarkko.
- Ei sitä oikein suihkuksi voi sanoa, mutta vettä sieltä lorisee, eikä ole aivan kylmää.
- Mennään, ...onhan tässä niin hikinen olo ollut melkein koko päivän.
- Käydään pesulla ... ja sitten siirretään noi petit yhteen ja ...
- Sitten ihan vaan nukutaan.... aamuun asti. ... Vieläk’s sä jaksaisit jotain muuta?
- Epäiletkö?
- Mutta nyt ei taas voida. ... Tänään. ... Mutta ehkä jo taas huomenna.
- Jaa, jokos siitä on taas kuukausi kulunut? ... Aikahan kuluu nopeasti. Mutta siirretäänhän me
nuo petit kuitenkin vierekkäin niin nukuttaa paremmin. ... Huomennahan me ollaan sitten ihan
oikeassa paikassakin, vitsailee Jarkko. - Intian Valtameren rannassa.
Aamun alkaessa sarastaa koko perhe herää miltei yht’aikaa aivan läheltä kuuluvaan leijonan karjuntaan. Jarkko ja Rauni ampaisevat pystyyn ja kiirehtivät katselemaan ulos itikkaverkkoikkunoista.
Naapurimajan ovi avautuu ja siinä asuva pariskunta tulee pari askelta ulos. ” Leijon, leijon ” erottuu heidän puheesta.
- Hei leijona on tässä ihan lähellä. Nuo naapurit katsovat melkein tänne meidän majan oven suuntaan, huomaa Jarkko. - Mennään kurkistamaan varovasti tuosta ovelta. ... Mä otan ton kameran
käteen, jos saatais’ kuvaa.
- Isä, missä on leijona, kysyy ylös noussut Mika.
- Tuossa jossakin ihan lähellä. ...Pysykää lapset tässä sisällä. Minä kurkkaan varovasti ovesta tuonne ulos. Hitto, kun ei ole yhtään ikkunaa tuonne päin.
Jarkko raottaa varovasti ovea ja kurkistaa. ... Avaa ovea sitten lisää ja astuu askeleen verran ulos,
nostaa kameran kuvausasentoon suunnaten sen seuraavan mökin suuntaan ... ja alkaa kuvata.
- Onko se lähellä, kysyy äiti.
- Tulkaa vaan tähän ulos katsomaan, sanoo Jarkko kuvatessaan. - Niitä on kaksi, uros ja naaras,
makaavat nyt vierekkäin tuossa kentällä seuraavan mökin luona, parinkymmenen metrin päässä.
Rauni ja lapset hipsivät myös oven ulkopuolelle katsomaan.
- Olkaa nyt siinä ja katselkaa, supisee Jarkko. - Minä otan pari askelta taakse, että saan teidätkin samaan kuvaan leijonien kanssa. ... Hitto, kun olisi vähän valoisampaa. Taitaa tulla vähän hämärää kuvaa, mutta ...otetaan kuitenkin. ... Siinä ne vaan meitä katselevat. ... Nyt taitavat lähteä
johonkin päin.
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Leijonat nousevat seisomaan ja lähtevät aluksi verkkaisesti kävelemään majojen välistä taaempana
olevaa heinikkoa kohti, lisäävät sitten vauhtiaan juoksuksi ja katoavat loikkien heinikkoon.
- Hyvänen aika, päivittelee äiti. - Kuinka sitä uskaltaa mennä käymään tuolla vessassakaan, kun
leijonia pyörii ihan tässä nurkissa.
- No tuskin ne kuitenkaan ihmisten kimppuun hyökkäävät. ... Mutta käykääpä nyt vessassa koko
”plutona”. Minä vahdin ja huudan heti, jos leijonat tulevat takaisin.
- Kyllä siellä olis’ käytävä. ... No vahdi sinä! Minä menen kohta ensin, kun käväisen ensin sisällä.
Vessassa käyntien jälkeen tehdään jatkoa ääninauhaan ja kerrotaan kuinka aamuhämärissä herättiin leijonien karjaduksiin ... ja katseltiin ja kuvattiin pihalla ollutta leijoinapariskuntaa. Kun matkakassit on pakattu ja kannettu kaikki tavarat autoon, lukitaan mökin ovi ja lähdetään ravintolakatokseen aamiaiselle.
- Tässä oven suussa on muutama valmiiksi katettu pöytä, huomaa äiti. - Ja tuokin pöytä on katettu, missä olimme eilen. ... Mennään siihen samaan paikkaan.
- Ihan meitä vartenhan tämä on katettu, kun on viidet ruokailuvälineet, toteaa isä.
Naapurimökkien asukkaatkin saapuvat ravintolaan hetkeä myöhemmin ... ja asettuvat muihin katettuihin pöytiin. Puheensorinasta erottuvat toistuvasti sanat ”leijon ... leijon ”.
Hetken odottelun jälkeen tuo tarjoilija pöytään makoisannäköiset munakkaat, vaaleaa leipää, juustoa ja viipaloituja tomaatteja ... sekä kysyy, saisiko juotavaksi olla teetä vai kahvia.
- Tunataka chai, Asante, vastaa äiti hymyillen swahiliksi.
- Asante. kiittää tarjoilija ja poistuu.
- Mitä sinä sanoit äiti, kysyy Mika.
- Vastasin swahiliksi, että me haluamme teetä, kiitos. ... ‘tunataka chai ‘ ... tee on swahiliksi chai.
- Mitä kahvi on swahiliksi, kysyy Mervi.
- Kahvi on swahiliksi ‘kahawa’, ... melkein sama kuin suomeksi
- Äiti, onko täällä maitoa, kysyy Mari.
- Joisitko sinä mieluummin maitoa ?
- Joisin.
- Ei sitä varmaan täällä ole, mutta kysytään kohta.
- Osaatko kysyä sitä swahiliksi, aprikoi isä.
- Maito on ‘maziwa’ .... Eikö sitä voi kysyä ihan... ‘ Una maziwa? ’
- No kokeile nyt, ymmärtääkö, kehottaa isä, kun tarjoilija tuo teepannun pöytään.
- Una..maziwa? kysyy äiti hymyillen.
- Sasa, maziwa hamna, tulee vastaus ... ” Unasema kiswahili? ”, jatkaa hän.
- Kidogo sana, vastaa äiti nauraen.
- Ymmärsihän se. ... Nyt ei ole maitoa. ... ‘sasa’ on nyt ... ja sitten hän kysyi puhunko swahilia ja
vastasin, että hyvin vähän, ‘kidogo sana’. .... Mutta syödäänpä ja juodaan nopeasti, että päästää
tuonne puistoon.
- Katsokaahan välillä tuonne tasangolle, kehottaa isä. - Nyt siellä on paljon eläimiä, kun on vielä
vähän viileämpää. Tuolla on melkoinen lauma elefantteja ja siinä vieressä kirahveja ... ja seeproja
tässä aika lähellä. Pahkasikoja juoksentelee tuolla parkkikentän laidassa.... Siinä on koko perhe ...
pikkupossuja on ... kuusi.
- Ja nuo paviaanit kärkkyvät tuossa keittiön nurkalla taas, jatkaa äiti. - Taitaa tulla ruoan haju
sieraimiin.
- Vieläkö me syödään täällä ennen kuin lähdetään ajelemaan Dariin, kysäisee isä.
- Eiköhän se olisi ihan parasta syödä täällä, tuumii äiti. - Kuinka kauan me ajetaan tästä Dariin?
- Onhan tästä vielä kolmisensataa kilometriä. … Neljä tuntia ehkä sinne Kunduchille ... ehkä vähän
enemmänkin.
- Meidän pitäis’ sitten lähteä täältä joskus kahden aikaan, että ollaan vielä valoisan aikana siellä.
- Mehän voitais’ nyt jo tilata se lounas ... kello yhdeksi.
- Vinkkaa tuo tarjoilija tänne ja tilaa ... ja maksele tuo yöpyminen jo pois.
- Mitäs me tilataan? ... Pitäis’kö pyytää se ruokalista vielä tutkittavaksi?
- Eik’s siinä ollut joku grillipihvi ... perunoiden ja kasvisten kanssa. Tilaa sellaisia, mutta jos ne on
yhtä isoja annoksia kuin ne eiliset, niin varmaan neljä annosta riittää.
Hetken päästä, kun aamiainen on nautittu, mökin avain luovutettu, lasku maksettu ja lounas tilattu, suunnataan autolle ... ja lähdetään ajelemaan jo tutulle puistoalueen portille.
- Kello lähestyy kahdeksaa, toteaa isä, kun pysähdytään portille
- Ahaa, sieltä toi kaveri näyttää, että aja vaan. ... Sitten me mennään. Tuolla menee yks’ Land-Rover edellä ... ja perässä näkyy
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tulevan toinen.... Päästetäänpä tämä meidän ohi. ... Meillähän on aikaa viitisen tuntia pyöriä täällä
nyt. Ja nyt on vielä viileää vähän aikaa. Nyt voidaan nähdä sellaisia eläimiä, jotka keskipäivällä ovat
tuolla pusikoiden varjossa piilossa. ... Anna Mervi se kaitafilmikamera sieltä takaa tänne etupenkille, että saan sen nopeasti käteen, jos tulee jotain kuvattavaa.
- Ajettaisko me nyt sille pienelle järvelle, mikä on tuolla vähän kauempana, ehdottaa äiti.
- Ajellaan…. Katsele vaan sitä karttaa ja kerro mihin mennään! ... Ja katsellaan ympärille nähtäis’kö jotain uusia eläimiä.
- Mitä eläimiä olis’ vielä sellaisia, mitä ei ole jo nähty? aprikoi äiti.
- Hyvä kysymys, toteaa isä. - Aika paljon on kyllä jo nähty.
- Luetelkaapas lapset mitä eläimiä ollaan jo nähty, kehottaa äiti.
- Elefantteja, seeproja, kirahveja, monenlaisia antilooppeja , paviaaneja ... aloittaa Mervi heti
- Anna Mikan jatkaa välillä! keskeyttää äiti. - No Mika, jatka!
- Pahkasikoja, leijonia, niitä isoja ... virtahepoja... ja puhveleita ... ja mikä se oli se leijonan näköinen silloin yöllä.
- Se oli gepardi, kertoo isä. - Mitäs Mari muistaa? ... Tuossa taisi jo melkein kaikki ollakin.
- Apinoita ja ... elefantteja, yrittää Mari lisätä.
- Siellä uima-altaassa ja rannalla oli niitä isoja rapuja, muistaa Mika.
- Ja jossakin me nähtiin isoja lintuja, muistaa Mervi.
- Ne olivat tuon Mikumi Lodgen pihalla silloin. ... Sihteerilintuja ne olivat, kertoo isä.
- Ja se vihreä käärme eilen ravintolan katossa, jatkaa Mervi. - Ei sitä näkynyt enää siellä nyt aamulla.
- Mutta nyt! Katsokaahan tuonne! huomaa isä.
- Mustanaan lintuja ... melkoinen parvi.
- Mitä ne on, kysyy Mervi.
- Korppikotkia, toteaa isä. - Siellä on joku kuollut eläin, josta ne taistelevat. Aika kaukana tiestä. Ei täältä asti näe tarkemmin, mitä siellä on ... mutta onhan tuossa varmaan satoja korppikotkia.
Seeproja ja gnu-antilooppeja on taas tuossa iso lauma. Niitä täällä näkyy olevan paljon ... ja tuolta
tulee elefantteja muutama.
- Tästä nyt kohta oikealle ... sitä samaa tietä, kuin eilen, neuvoo äiti. - Ihan sinne Hippo Poolille
asti ja siitä jatketaan sitten suoraan eteenpäin.
- Mitä noi eläimet ovat tuolla heinikossa, kysyy Mervi.
- Missä? kysyy isä. - Tuossa vasemmalla, kurkkii tuon pienen pensaan alla.
- Hyeenoja. ... Pysähdytäänpä, jos saisin niistä vähän filmille.
- Ulos älä mene, varoittaa äiti.
- En, en. Tästä vaan ikkunan kautta otetaan vähän. ... Niitähän on siinä monta. Nyt ne nousevat
ylös ... ja lähtevät kauemmaksi ... neljä niitä on.
- Hyi, kun ovat ilkeän näköisiä, toteaa Mervi. - Tollaiset lyhyemmät takajalat ja ilkeän näköinen
pää ja takkuisen näköinen turkki. ... Isä, tappaako nekin muita eläimiä?
- Kyllä hyeena on peto ... ja se tapaa kai helpoimmin antilooppien ja muidenkin eläimien poikasia,
mutta enemmän kai se syö muiden petojen tappamia elukoita ... tai mitä esimerkiksi leijonalta on
jäänyt syömättä ,
Puiston kapeahkoja teitä ajellaan sitten parisenkymmentä kilometriä ja nähdään aluksi taas lisää
seepra- ja gnu-antilooppilaumoja, välillä muita pienempiä antilooppilajeja loikkimassa laumoittain,
kirahveja, elefantteja ja pahkasikoja, mutta mitä pitemmälle ajetaan sitä vähemmän on eläimiä näköpiirissä. Vihdoin tullaan kartassa näkyvän pienen järven rannalle.
- Tässäkö se järvi nyt on, hämmästyy äiti. Eipä ole kovin iso lätäkkö.
- On tämä ollut kai sadekaudella paljon suurempi, aprikoi isä. - Mutta nyt se on kuivunut jo aikalailla ja kuivuu lisää kaiken aikaa. ... Tuolla on lauma antilooppeja juomassa ja lisää tulee.
- Mitä noi valkoiset pitkäjalkaiset linnut ovat tuolla, kysyy Mika.
- Ne ovat niin kaukana, ettei oikein erota ... mutta ne voisivat olla flamingoja, tuumii isä. - Mutta katsokaapa mikä tuolla ihan rannassa mönkii. .... Tuolla oikealla.
- Onko toi krokotiili? kysyy Mervi.
- Ei se kyllä krokotiili ole, ... vaikka se vähän siltäkin näyttää. ... Joku iso liskoeläin se on.
- Ihan sisäliskon mallinen, mutta iso, hämmästelee äiti. Onhan tuo yli metrin pituinen.
- Ja suomupeitteinen. ... Aika isoja suomuja, toteaa isä. ... Minkäs näköinen otus on varaani.
Eik’s se ole joku tollainen iso liskoeläin? ... Oliskohan toi varaani? ... Otetaan nyt siitäkin pieni
filminpätkä. ... No liikuhan nyt vähän, että saadaan elävää kuvaa. Hitto, nyt se ei liikahdakaan.
- Ai kuinka täällä on taas kuuma, kun tuo aurinko paistaa ihan suoraan ylhäältä, valittelee äiti.
- Eiköhän lähdetä ajelemaan vaan takaisinpäin, ehdottaa isä. - Aika vähänhän täällä näkyy eläimiäkin.
- Lähdetään vaan. .... Johan me ollaan nähty noita eläimiä ihan tarpeeksi. ... Ja niitä näytti olevan
enemmän siellä alkumatkalla ja ihan siellä valtatien varressakin vielä niitä nähdään.
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- Eihän tässä meillä ole kovin paljoa aikaakaan enää siihen lounasaikaan, toteaa isä. - Nyt, kun
ajellaan hiljakseen takaisinpäin niin ollaan ihan aikataulussa. Kartanlukija, katselehan sellainen
paluureitti, mikä menee enemmän tuolla laitojen pusikoissa. ... Tuo puistoalueen keskusta näyttää
olevan kuivaa savannia ja nyt kuumalla eläimet ovat tuolla pusikoissa.
- Sitten mennään tämän lammikon ympäri tuolta ja siellä on tienristeys, josta mennään vasemmalle. ... On tämä muuten laaja alue. Tästä pääsis’ näitä pikkuteitä vielä ainakin saman verran eteenpäin.
Takaisin päin on ajeltu melko pitkän matkaa, kun vastaan tulee kaksi Land-Roveria. Tie on kapeaa
ja lyhyehköin välimatkoin on kohtaamislevennyksiä. Jarkko pysäyttää auton levennykselle. LandRoverit pysähtyvät myös levennyksen kohdalle tultuaan ja etummaisen kuljettajana toimiva mies
kysyy, ”Oletteko nähneet leijonia?” ... Jarkko kertoo, että eilen illalla nähtiin, kun iso urosleijona
tuli Hippo Poolille juomaan ja aamulla herättiin Mikumi Campillä leijonien karjuntaan, kun leijonapariskunta oli tullut aivan mökkimme nurkalle. Mies kiittää tiedoista ja kertoo, että autoissa on
lehtimiesryhmä kuvausmatkalla ja erityisesti leijonista pitäisi saada nyt kuvia ... ja ovat ajelemassa
aluetta ristiin rastiin jo toista päivää, mutta leijonia ei ole näkynyt.
- Siellähän näytti olevan kameroita ja pitkiä putkia jokaisella kummassakin autossa, toteaa Jarkko,
kun lähdetään taas eteenpäin.
- Isä, miks’ niissä kameroissa oli sellaiset pitkät torvet? kysyy Mika.
- Ne ovat sellaisia teleobjektiiveja, joilla saadaan kaukanakin olevista kohteista lähikuvia. ... Vaikka
leijona olisi sadan metrin päässä, niin saadaan sellaisia kuvia, kuin ne olisi otettu ihan leijonan
vierestä.
- Miks’ meidän kamerassa ei ole semmoista?
- Ne on kalliita vehkeitä ... ja minusta elävä elokuva on mukavampaa katsella. Kyllä meidän pitää
ottaa tavallisia valokuviakin täällä, joita voidaan sitten lähettää mummeille ja muille tuttaville. ...
Mutta katsellaanhan nyt näkyisikö näissä pensaikoissa mitään uutta. Tuolla on ainakin puissa apinoita ... ja tuossa loikkii taas noita pieniä antilooppeja.
- Äiti, mulla on pissahätä, valittaa Mari.
- Mitäs nyt? ... Eihän täällä uskalla mennä ulos pissille, aprikoi äiti.
- Pysähdytään kohta tuollaiselle levikkeelle, tuumaa isä rauhallisesti. - Kyllähän tuossa auton vierellä voi pissillä käydä ihan turvallisesti, jos siinä on jonkin verran näkyvyyttä kauemmas.
Pissatauon jälkeen jatketaan taas matkaa ja mitä lähemmäksi alueen porttia edetään sitä enemmän
näyttä olevan katseltavaa ympärillä, elefantteja, seeproja ja monenlaisia antilooppeja suurina laumoina, muutaman kirahvin ryhmiä siellä täällä, välillä taas pahkasikoja ja apinoita. Autojakin tulee
vastaan silloin tällöin ja viimeiset pari kilometriä puistoalueen portille ajellaan kahden edellä ajavan auton perässä.
- No, jokos lapsille on ollut safaria tarpeeksi, kysyy isä, kun ajellaan portilta valtatielle.
- On ollut, vastaa Mervi.
- Entäs Mika? Joko riittää villieläimet?
- Jo, tulee lyhyt vastaus.
- Mitäs te haluaisitte seuraavaksi?
- Päästä uimaan ... ja pois tästä kuumasta autosta, vastaa Mervi.
- Hikihän tässä ihan tippuu ... teiltä lapsiltakin, vaikka teillä ei ole kuin pikkupöksyt jalassa, toteaa
äiti.
- No huomenna on teillä sitten uintipäivä. ... Nyt käännytään tuosta vasemmalle, tuonne Campille
vielä paviaaneja tapaamaan ja syömään grillipihvit. ... Onhan täällä autossa aika hiostava ilma näin
keskipäivällä. ... Sitten taas tuolla valtatiellä on vähän vilpoisempaa, kun ajetaan kovempaa.
- Aja ihan tuohon ravintolan lähelle tuon pienen puun varjoon, neuvoo äiti.
- Siihenhän minä aioin ajaakin. Ei tuo akaasia kyllä paljoa varjosta. ... Mehän ollaan hyvin aikataulussa. Kello on kymmentä vaille yksi. .... Ja meitähän täällä taas odotellaan. Taitaa olla tarkka kuulo noilla paviaaneilla. Heti ne tupsahtavat jostakin tuolta nurkan takaa, kun joku tulee.
- Minun täytyis’ käydä tuolla vessassa ennen kuin mennään syömään.
- Nyt voisitte lapsetkin käydä vessassa, jos siltä tuntuu ... tai sitten syönnin jälkeen, ettei tarvi heti
kohta tuolla tien varressa pysähtyä.... Menkää nyt äidin kanssa. Minä tulen vahtimaan vähän matkan päähän, ettei tule leijonia ... ja otan samalla pienen pätkän vielä filmiä tästä maisemasta. On
niin mukavan näköisiä nuo seeprat ja kirahvit tuolla taustalla ja tämä paviaanilauma tässä edessä.
Ravintolakatoksen pöytään istuuduttua saadaan pian pöytään vadillinen suuria grillipihvejä ja toinen vadillinen perunoita ja kasviksia ja juomiseksi olutta, lapsille Fantaa.
- Onpas siinä syötävää, hämmästelee äiti. - Ei noita pihvejä ole kyllä kuin neljä, mutta on ne isoja
... ja noita perunoita ja kasviksia on paljon. ... Nosteletko isä siitä ensin noita pihvejä. Minä leik224

kaan omastani ja vaikka Mikalta palaset Marille ... ja sitten tuosta toisesta kulhosta voitte ottaa
itsekin mitä haluatte. Minä nostelen Marille.
- Katsokaa! hihkaisee Mika. - Kaks’ elefanttia tuli tuolta nurkalta ihan tohon lähelle.
- Tulevatpa ne aika lähelle, hämmästelee isä. - Ne eivät pelkää näköjään ihmisiä.
- On ne hirveän isoja, toteaa Mervi. - Kivasti ne syö tota ruohoa ... nyppivät tuosta kärsällään
tollaisia tuppoja ja panevat suuhun. Toi kärsähän on niillä kuin käsi.
- Tuossa on vielä pieni läntti vihreää ruohoa, toteaa isä. - Muuallahan ruohikot on ihan ruskeina.
Taitavat heitellä tuohon kohtaan keittiöltä pesuvesiä.
- Syödäänpä välillä, ettei ruoka jäähdy, hoputtaa äiti. - Katsellaan elefantteja sitten, kun on syöty ja nähdään me niitä varmaan vielä tuolla mennessä.
- Niin, mehän ajetaan vielä muutamia kymmeniä kilometrejä tämän luonnonpuiston alueella.
Lounaan jälkeen lähdetään paviaanien saattelemana matkaan. ja saavutaan valtatielle .
- Noi samat pahkasiat ovat aina tässä risteyksessä, toteaa Mervi.
- On niitä tainnut olla tässä joka kerta, kun on tästä ajettu, myöntelee äitikin.
- Mitä ne oikein syö, kun ne koko ajan tossa tonkivat tota rutikuivaa heinikkoa?
- Kai ne jotakin siitä löytävät, kun kerran tonkivat. ... Taitavat syödä vain tota kuivaa heinää tai
niiden juuria, aprikoi isä.
- Pitäähän niiden juodakin joskus. Missä täällä on vettä?
- Kuivaahan tämä on joka paikassa. ... Voi se juominen olla aika vaikeaa. ... Luehan Mervi mitä
tuossa viitassa lukee!
- Mikumi ...Wildlife ...Lodge. .... Mitä noi ”wildlife” ja ”lodge” tarkoittaa?
- Se tarkoittaa villieläinhotellia. Tuo ”lodge” tarkoittaa jonkinlaista pikkuhotellia.... Takaisinpäin
tultaessa taidetaan olla yötä tuolla Lodgessa taas, niin ei tarvi pelätä vessaan mennessä leijonia.
- Oli tuossa ilmavassa majassa nukkuminenkin ihan mukava kokemus, toteaa äiti. - Nukuinkin
niin sikeästi, etten tajunnut mitään ennen kuin heräsin siihen leijonan karjahteluun. Ja se ravintolahan oli ihan kiva ja ruoka oli hyvää.
- Hei nyt taitaa tulla pakollinen pysähdys, havahtuu isä. … - Katsokaahan tuonne edemmäksi!
- Elefantteja! ... Nehän on ihan tässä tiellä. ... Katsokaahan lapset! Nyt on tie tukossa.
- Ei noita uskalla mennä oikein tuosta pois käskemään, vitsailee isä. - Jäädään tähän vähän matkan päähän odottelemaan. Eiköhän ne siitä kohta lähde johonkin.
- Mikähän kokous niillä siinä on? Niitähän on siinä kymmenkunta.
- Tulis’pa nyt niitä rekkoja jommastakummasta suunnasta. Sellaista isoa autoa ne ehkä voisivat
paremmin kunnioittaa.
- Hiljaiselta vaikuttaa tämä liikenne näin keskipäivällä ... ja sunnuntai vielä.
- Ei tässä nyt auta muu kuin odottelu. ... Mutta otetaanpa tästä liikenne-esteestä pätkä taas filmille. ... Annahan Mervi taas se kamera sieltä takaa. Mä menen tohon ulos auton vierelle kuvaamaan.
Niin Jarkko ottaa taas pätkän filmiä, pyytää sitten Merviä antamaan valokuvauskamerankin ... ja
napaa sillä pari kuvaa tilanteesta, ennen kuin astuu jälleen autoon.
- Nyt kuuluu ison auton jyrinää tuolta takaa päin, kertoo isä autoon tullessaan. - Joku rekka tai
bussi sieltä taitaa olla tulossa. ... Nyt näkyy jo peilistä. Rekka se on.
- Sen perässä tulee vielä toinenkin, kertoo Mervi.
- No niiden perässä me päästään. Ne pojat ei varmaan odottele. Kyllä ne tunkevat tuonne joukkoon.... Otahan äiti nyt tämä kamera ... ja ota pieni pätkä tuolla kohta, kun mennään noiden rekkojen perässä tuohon elefanttilaumaan. Filmiä taitaa olla kyllä enää tuossa kasetissa jäljellä aika
vähän, mutta ota sen verran minkä saat.... Lähdetäänpä nyt tuohon perään.
- Kyllä nuo rekatkin taitavat pysähtyä nyt tuohon meidän eteen, aprikoi äiti.
- Eihän ne tietenkään sinne täydellä vauhdilla aja ... mutta varmasti työntävät keulansa tuosta läpi
pikkuhiljaa. .... Katsohan nyt sinne mennään ... elefantit siirtyvät hitaasti löntystäen pientareelle.
hei, mä ajan vähän enemmän siellä oikealla puolella niin sä saat vähän kuvaa noiden rekkojen ohi ,
mutta ota niin, että tämä auton keula näkyy vähän ja sitten toi rekkajono ja elefantit.
- No, otetaanpa nyt. ... Hei nyt tais’ tää filmi loppua. ... Tuli siitä pieni pätkä.
- Mervi kaiva äkkiä sen mustan kassin sivutaskusta uus’ filmipaketti., käskee isä. - Sellainen vihreä, missä lukee Fujicolour.
- Tässä, mulla on se jo kädessä.
- Ja nyt ... tuo kameran luukku tuosta auki. Käännä tuosta! neuvoo isä äitiä. - Joo, ja se kasetti
ulos ja tämä uusi samalla tavalla sisään ja luukku kiinni. ... Hyvä! ... Nyt saat viel pienen pätkän,
kun nämä elefantit ovat ihan tässä meidän vierellä. Ota ensin vähän tosta tuulilasista tonne eteenpäin ja käännät sitten kuvatessa kameraa hitaasti tänne vasemmalle, että nää kaks’ isoa tulee kuvaan. .... Just’ noin ... Nyt varmaan riittää. ... Hienoa! ... Ja päästiin hienosti läpi noiden rekkojen
peesissä.
- Tossa kameran näytössä alkoi vilkkua sellainen ... BAT. Mitä se tarkoittaa?
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- Ahaa, patterit alkavat olla lopussa. ... Siinä kahvassa on neljä pientä pyöreää paristoa.... kaivahan
Mervi sieltä kassista taas. Siellä on niitäkin. Sellainen neljän patterin pakkaus. Vaihdetaan tässä
ajaessa nekin nopeasti. Uutta kuvattavaahan saattaa tulla hetkessä.
- Pysäytä tohon ja vaihda itse, ehdottaa äiti. - Eihän tässä mihinkään nyt sellainen kiire ole. Annetaan noiden rekkojen mennä.
- No, pysähdytään. ... Ja mä neuvon miten patterit vaihdetaan. ... Jokos Mervi löysit?
- Tässä.
- No nyt tarvittais’ vielä joku kolikko, että saadaan tuosta nuo kaksi ruuvia auki.
- Tästä mun laukusta löytyy, sanoo äiti. - Millainen kolikko, onk’s väliä?
- Mikä vain käy.
- Tässä.
- No nyt nämä ruuvit auki ... näin ... ja tämä pieni kansi irtoaa ja siellä on pystyssä neljä paristoa
... kaks’ toisinpäin ja kaks’ toisinpäin ... ja se on nyt tärkeää, että ne tulevat sinne oikein päin. Eli
... katsohan nyt, näihin nurkkiin patterin pannaan tämä tasainen pää tonne pohjaan päin ja näihin
vastakkaisiin nurkkiin tasainen pohja ylöspäin. ... Tuossa on kyllä ton lokeron pinnassa kuvatkin,
miten patterit pitää olla. ... No nyt ne on siellä ... ja kansi kiinni ... ruuvit taas kolikolla kiertäen
kireälle. ... Ja kamera on valmis kuvauksiin. ... Lähdetäänpäs ajamaan ne rekat kiinni.
- Älä aja kovaa! Täällä on kuudenkympin rajoitus! muistuttaa äiti.
- Eipä ajeta. Tässä on taas tuota hiton korkeaa heinää molemmin puolin tietä.
- Tuolta voi taas loikata niitä antilooppeja ihan yht’äkkiä eteen.
- Niinhän niitä voi. ... Mutta mikäs toi on. Onko käärme vai köydenpätkä. ... Hitto, näittekö?
- En mä nähnyt mitään. Jäiko se alle? ihmettelee äiti.
- Ei jäänyt.... Aika iso käärme se oli tossa asfaltilla ja just pari metriä ennen autoa se heittäytyi
takapäänsä varassa kaaressa takaisin pientareelle.... Oli se varmaan joku parimetrinen. Se näytti
ensin ihan vaan asfaltissa olevalta uralta, sitten köyden pätkältä, mutta se näytti liikkuvan hitaasti
keskemmälle tietä. ... Tää asfalttitie taitaa olla käärmeelle vaikea ylitettävä. ... Muutenhan se olis’
mennyt siitä livakasti tien poikki ... Nyt loppuu tuo korkea heinikko ... vaihteeksi ja on taas laajasti
savannia molemmin puolin ... ja siellähän niitä on taas ... seeproja ja kirahveja tuolla ... ja ..
- Elefantteja tällä puolella ... Ja onks’ noi puhveleita tuolla kauempana?
- Puhveleiltahan ne näyttävät. ... Katselkaahan lapset nyt vielä noita laumoja. Kohta tämä luonnonpuistoalue loppuu ... On tätä kai vielä kymmenkunta kilometriä jäljellä, mutta tuskin täällä mitään ihmeellistä enää nähdään. ... Tuolla menevät ne rekat. Pitää kai ajella niiden perässä, kunnes
tämä nopeusrajoitus loppuu. ... Ne ei näköjään kulje ihan kuuttakymppiäkään, koska me ollaan ne
saavutettu.
- Olethan sinä ajanut vähän kuuttakymppiä reilummin, huomauttaa äiti. - Nytkin mennään yli
seitsemääkymppiä.
- No tässähän on taas ihan hyvä näkyvyys. Tuolla korkeassa heinikossa se oli ihan paikallaan.
- Nythän tuota korkeaa heinää alkaa taas tuossa olla. Hiljentelehän taas, ettei tapahdu mitään.
- Sellainen kauris tulee tosta tuulilasista sisään vielä kuudenkympinkin nopeudessa, jos sattuis’
loikkaamaan eteen. ... Ja voihan tuolta heinikosta putkahtaa esiin suurempikin otus. Eiköhän nuo
rekat kuitenkin jo pelotelleet eläimet vähän kauemmaksi.
- Jokos tuolla tulee ne taulut? huomaa Mervi.
- Siellähän ne jo ovat, toteaa isä. - Nyt alkavat maisemat taas muuttua. ... Tulee mutkaisempaa
ja mäkisempää, pusikkoista ja joku kyläkin silloin tällöin ja Morogoro on seuraava suurempi paikka. Sinnehän oli tästä 60 - 70 kilometriä, vai mitä kartanlukija sanoo.
- Katsotaan, toteaa äiti ja tutkii karttaa. - Siltä se näyttää. ... Ehkä seitsemänkymmentä. Ei ainakaan enempää.
- Siellä on varmaan poliiseilla tiesulku ja paperien tarkastus. Onhan ne paperit tossa lähellä.
- On ne tuossa.
- Alahan kurkistelemaan noiden rekkojen ohi, tuleeko sieltä ketään vastaan. ... Tuossa taitaa tulla
sen verran suoraa, että päästään ainakin tästä yhdestä ohi.
- Ei näy autoja ... ja aika pitkälle näkyy ... ja nää ovat melkein toisissaan kiinni. ... Mene vaan ohi
molemmista.
Niin matka jatkuu tienvarsinäkymiä seuraillen ja välillä rupatellen. Lapset takapenkillä nukahtavat,
mutta heräävät, kun pysähdytään poliisien tarkastuspisteeseen Morogorossa. ... Paperit tarkastetaan ja puomi avautuu ja matka jatkuu taas. Pian tienvarren maisemat alkavat muuttua sisalviljelmävoittoisäksi tasangoiksi.
- Isä, tuleekos noista isoista paksuista lehdistä tollaista valkeaa lankaa, kyselee Mervi.
- Kyllä niistä tulee. En ole nähnyt, miten nuo lehdet käsitellään, mutta kyllä niiden sisällä on tuollaista valkoista pitkää kuitua. Tuossa on kasoissa noita vihreitä lehtiä ja niiden vieressä on noita
valkeita kuitukasoja.
- Mitä noista valkoisista langoista oikein tehdään?
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- Niistä tehdään sisal-köysiä ... sellaista oikein paksua narua. Kyllä kai siitä voi tehdä muutakin.
Ehkä siitä kudotaan mattojakin ... jotain sellaisia kovia ja kestäviä kynnysmattoja vaikka. ...Taitaa
olla aika kovaa hommaa tuo sadonkorjuu tuolla kuumalla pellolla ... eihän siellä kyllä nyt juuri ole
ketään töissä.
- Taitavat tehdä töitä aikaisin aamulla ja taas illemmalla, kun vähän viilenee, aprikoi äiti. - Aikamoiset kasat sitä on kerätty tähän tienvarteen tuossakin.
- Näkyyhän tuolla olevan muutama naisihminen hutkimassa pangalla poikki noita lehtiä. On ne
isoja lehtiä ... lähes parimetrisiä.
- Ihan käsipelillä ne vaan nuo katkovat ja nostelevat kasoihin. Eik’s niillä ole mitään koneita?
- Eihän siellä näy muita koneita kuin joku resuinen traktori ja peräkärry, jolla kuskaavat nuo lehtikasat tänne tienvarteen. ... Aika laajasti näitä viljelmiä täällä on. Taitaa vaan olla vienti vähenemään päin. Nylonistahan nyt tehdään jo melkein kaikki paksutkin köydet.
- Hei jarruttele vähän! Tuolla toi bussi seisoo ... ja tulee rekkoja vastaan.
- Joo ... niin näkyy ... ja matkustajat istuvat penkalla. Taitaa olla bussissa vähän remonttia.
- Nyt tuon kolmannen rekan jälkeen voit mennä siitä ohi. ... Varo noita lapsia!
- Onhan noita varottava aikuisiakin. ... Hei katsokaapas taas. Ei ihan pikkuhommasta ole kysymys. Siellä on vaihdelaatikko taas asfaltilla. ... Kytkin vissiinkin sanonut työehtosopimuksen irti. ...
Saattavat istua ressukat tuossa penkalla vielä iltahämärissäkin. ... Mutta mitäs tuolla suoran päässä
mutkassa on? ... Sielläkin on jotain, kun noita rekkoja seisoo ... Siellä taitaa olla yks’ rekka ojassa.
- Siellä on poliisiautokin, huomaa äiti.
- On siellä sitten varmaan poliisejakin. ... Sehän onkin mennyt aika pahannäköisesti. ... Ohjaamo
on ihan tohjona ja peräkärry kaatunut kyljelleen tielle. ... Kyllä tuosta juuri mahdutaan ohi penkan
kautta. ... Isommat ovatkin kiertäneet tuolta kauempaa.
- Tuolla on toinen rekka tuolla pusikossa? hihkaisee Mika.
- Missä? ... Ai tuolla alhaalla rinteessä, huomaa isäkin. - Sehän on mennyt pitkälle. Ja rutussa on
sekin. Ne on törmänneet tässä ... ihan keskellä tietä ... jostakin syystä. ... Ja tuossa näkyy jäljet,
mistä se on mennyt tuonne alas. ... Odotellaanpa vähän, kun on poliisilla lapa pystyssä.. Se laskee
tuolta vastakkaisesta suunnasta tulijoita välillä.
- Miten ne ajaa yhteen tällaisessa paikassa ja keskellä päivää, ihmettelee äiti. - Ja tässähän on
ihan pitkästi näkyvyyttäkin.
- Ajoivathan ne meidän traktorikuskit nokkakolarin keskellä peltoakin, vitsailee isä. - Kyllä ne
täällä osaavat kaikenlaista. ... Olis’kohan tossa kuski vähän torkahtanut. ... Tämä, joka on ihan
keskellä tietä ... ja vastaantulija yritti väistää ja meni penkalta alas. ... No nyt me päästään.
- On tuossa varmaan käynyt kuljettajalle huonosti.
- On saattanut torkahtaa viimeisen kerran. ... Hitto! Tollaisia voi tupsahtaa meidänkin eteen ... ja
täällähän ajetaan pitkiä matkoja ... väsyneenä ... ja kuumassa ... ja varmaan ajelevat kännissäkin.
- Mitä sä tekisit, jos joku auto tulis’ ihan kohti?
- Väistäähän sitä pitäis’... mieluummin vaikka tieltä pois kuin jäädä sen eteen. ... Jos vaan pääsee
tieltä pois ... ja ehtii ... eikä ole ihan hirveä paikka. Tulee tästä mieleen yks’ tapaus. ... kauan sitten, kun olin töissä Fordilla, Helsingissä. Siellä oli töissä yks’ kaveri, ... olis’kohan ollut Ahosen
Jorma nimeltään, ja sillä oli sellainen vähän erikoinen auto, Ford Corsair, jonka se oli viritellyt aika
nopeaksi. Ja keväällä Päijänteen ympäriajojen aikaan hän lähti jonkun tuttavansa huoltoautoksi
Päijänneajoihin. Niitä oli kaksi kaveria siinä autossa ... ja ne ajoivat kovaa Helsingistä ulos johtavaa
valtatietä Lahteen päin, kun tämä yht’äkkiä havaitsi vastaantulevaa autojonoa ohittamaan lähteneen ison amerikkalaisen auton tulevan kohti. Sillä kohtaa tietä reunusti pitkä teräksinen kaide.
Hän yritti päästä autollaan kaiteesta läpi ... kaksi kertaa ... ennekuin rysähti ... ja sitten menivät
kaiteesta läpi molemmat autot yhdessä klimpissä.
- Kuinkas heille kävi?
- Kuolivat. ... Kaikki kolme. ... Sen vastaantulevan auton kuski, vanhahko mies, saattoi olla kuollut
jo ennen törmäystä ... tai olis’ko ollut joku sairauskohtaus. Näin kai totesivat tutkimuksissa. ...
Mutta laittaisitkos taas vaihteeksi vaikka sen Abban kasetin soimaan. Kuunnellaan ne ”Mamma
miat” taas kerran ... moneskohan kerta lieneekään.
- Eiköhän ole kohta jo sadas, aprikoi Mervi takapenkiltä.
Muutaman tunnin kuluttua auringon ollessa lähestymässä taivaanrantaa ajellaan jo tutuksi tulleen
Kunduchi Beach Hotellin pihalle, korkeiden palmupuiden reunustamalle parkkipaikalle ja hetkeä
myöhemmin ihaillaan auringonlaskua hotellihuoneen parvekkeelta.
- No lapset! Nyt ollaan ”beachillä”. Mitäs te halusittekaan tehdä ensin, kysäisee äiti.
- Mennään uimaan! tulee Mikalta vastaus heti.
- Uimaan, uimaan! toistelee Mervikin.
- Sitten vaan uikkareita ylle ja rappusia alas taas tuonne hiekalle ja altaaseen.
- Meressä vesi näyttää olevan taas aika korkealla, toteaa isä. - Ne laajat hietikot ovat veden alla.
- Niin, nyt saatte pulikoida jonkin aikaa tuolla altaassa, kertoo äiti. - Sitten mennään taas tuonne ravintolasaliin syömään.
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- Äiti, tuletteko tekin uimaan? kysyy Mika.
- Tullaan, tullaan ... tottakai. ... Juoskaa te vaan jo edellä. Mene Mika Marin kanssa sinne lasten
altaaseen. Me tullaan isän kanssa kyllä heti perässä.
- Mitenhän me saadaan lapset nukahtamaan tänä iltana, kun ne nukkuivat aika pitkään nyt tuolla
autossa, aprikoi Jarkko lasten lähdettyä.
- Eiköhän ne taas nukahda, kun ensin polskivat itsensä väsyksiin tuolla altaassa ja saavat sitten
mahansa täyteen. ... Hyvinhän ne ovat nukahtaneet aina iltasella. Aamullahan ne sitten taas heräävät varmaan aikaisin.
- Kiva, kun saatiin tää sama sviitti. ... On noilla lapsilla taas oma huone. ... Mutta nyt uikkarit ylle
ja altaaseen, että saadaan tämä hiostava olo pois.
- Mene Jarkko sinä jo heti lasten perään. Mä tulen kyllä kohta perässä.
Niin jatkuu alkuilta uima-altaissa polskien ja sopivanlämpöisen veden hyväilystä nautiskellen, välillä aaltoilevaan merenrantaan kuumaa hietikkoa lasten perässä kipaisten, taivaanrannan taakse
häipyvää aurinkoa ihaillen ja taas altaaseen palaten. Pihamaan laidoilla kasvavat korkeat palmut
huojuvat mereltä puhaltavassa leppoisassa tuulessa ja hotellirakennuksen päädystä kuuluu korkeiden elefanttiheinäviuhkojen kaatosateen ääntä muistuttava kahina, ja ympäröivistä pensaikoista
heinäsirkkojen jatkuva sirinä. Kun lapset ovat polskineet itsensä väsyksiin, suostuvat he viimein
lähtemään asunnolle. Kun vaatteet on puettu ylle, ollaan valmiita lähtemään alakerran ravintolasaliin illalliselle.
- Ai, kyllä tuli mukava olo tuon hiostavan päivän jälkeen, huokaa Rauni. - Tuo vedessä löhöily ja
tuolla ihanan leppoisessa merituulessa kävely veivät kaiken väsymyksen ja hiostavan olon mennessään. ... Kyllä noilla lapsilla oli hauskaa pitkästä aikaa päästä uimaan.
- Onhan ne sitä odotelleet ja kyselleet jo monta viikkoa. Nyt taisivat alkaa jo hieman väsymään.
- Mari ainakin alkoi olla jo ihan ventti. Pyysi jo päästä syliin, kun noustiin noita portaita. ... Lähdetään nyt syömään, että saadaan lapset nukkumaan.... Hei, lapsukaiset! Nyt lähdetään tuonne ravintolaan syömään!
- Onko siellä taas niitä pelimannisetiä, kysyy Mika.
- Jaa, se on nyt sunnuntai-ilta, tuumii isä. - Katsotaanhan nyt, kun päästään tuonne alas.
Ravintolasaliin tultaessa on siellä taas varsin väljää. Vain muutamassa pöydässä istuu ihmisiä, mutta suurin osa pöydistä näyttää katetuilta.
- Eiköhän mennä tuonne samaan pöytään, jossa oltiin silloin viimeksi, ehdottaa isä.
- Mennään vaan. ... Tuoltahan tulee se sama tarjoilijakin jo meitä kohti, huomaa äiti. - Tule sinä
Mari taas tähän äidin viereen!
Tarjoilija odottelee parin askeleen päässä kunnes kaikki ovat istuutuneet, toivottaa vieraat tervetulleiksi, ojentaa sitten ruokalistan Jarkolle.
- Nyt me haluaisimme syödä kalaa, sanoo Jarkko heti tarjoilijalle. - Olisiko teillä jotain hyvää
kalaruokaa?
- Kyllä on, vastaa tarjoilija. ... ja näyttää ruokalistasta. - Tässä on grillattua lohta ... ja tuossa on
tonnikalaa ... ja ...
- Okay! toteaa Jarkko. - Otetaan sitä lohta. ... Saammeko sellaiset puoliannokset noille kahdelle
lapselle ... ja kolme normaaliannosta?
- Laitetaan neljä annosta yhdelle vadille, selittää tarjoilija.
- Voitte sitten itse ottaa siitä. ... Ja
mitä juotavaa?
- Lapsille ... Fantaa ja meille ... pullo jotain hyvää valkoviiniä ... kuivaa, ... vai olisiko teillä roseeviiniä?
- Täällä on meidän viinit, kertoo tarjoilija kääntäen ruokalistasta pari sivua. - Tässä valkoviinit ja
tuossa punaviinit ... ja rose .
- Täällähän on aivan tunnetut merkitkin ... Mateus ja Anjou. ... Otetaan tuota Anjou-roseeta.
- Kiitos. ... Neljä grillattua lohta, Anjou-rose ja kolme Fantaa. Kiitos paljon! kiittelee tarjoilija ja
lähtee keittiön suuntaan.
- Ai sä tilasit ihan rosee-viiniä, hämmästelee äiti. - Millaista se Anjou on? ... Onk’s se pullo
semmoinen leveä ja litteä?
- Se oli sitä Mateusta, mitä me juotiin silloin Pallaksella. ... Tuo Anjoun pullo on minusta niin hyvän näköinen. On se viinikin ihan yhtä hyvää kuin Mateuskin ... parempaa vielä. ... Mutta se pullo
on minusta jo niin hyvän mallinen. ... Siitä tulee jotenkin mieleen sellainen solakka, hyväkroppainen kaunis nainen ... niinkuin sinä. ... Ollaan me sitäkin joskus juotu ... ja nautiskeltu ... kauan
sitten.
- Isä katso! sanoo Mika. - Tuonne tuli miehiä noiden soittovehkeiden luo.
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- Niinpä näkyy olevan. Taidetaan saada sitten kohta musiikkiakin. ... Tässähän alkaa olla ihan juhlan tuntua. ... Lohta, viiniä, musiikkia ja eksotiikkaa!
- Hei nyt se tarjoilija tulee, huomaa Mervi.
Tarjoilija tuo pöytään pienet salaattiannokset, avaa Fanta-pullot ja kaataa lasten laseihin, näyttää
sitten Jarkolle jääastiassa olevaa viinipulloa ja Jarkon nyökättyä avaa pullon ja kaataa siitä hieman
Jarkon lasiin maistettavaksi.... Jarkko maistaa ja kertoo viinin olevan hyvää ... ja niin molemmat
viinilasit täyttyvät.
- Isä, miks’ sitä pitää ensin vähän maistaa? ihmettelee Mervi.
- No se on sellainen tapa, että asiakkaan pitää maistaa ja hyväksyä, että viini on hyvää, ennen kuin
sitä kaadetaan muille.
- Mitäs, jos sinä et olisi tykännytkään siitä.
- No silloin olisi tarjoilija vienyt pullon pois ja tuonut uuden. ... En kyllä ole nähnyt sellaista tapausta koskaan.
- No, muistatkos äiti jo missä on juotu tätä aikaisemmin, kysäisee Jarkko.
- Olik’s se silloin joskus siellä ... kun oltiin sen Saksun ja Kaarinan kanssa siellä ... Pieksämäellä.
- Oli ... Naarajärven Triossa. Se sama kerta, jolloin Saksu tilasi sen voipaketin. ... Eikös ole jotenkin
hyvän näköinen toi pullo.
- Onhan se. ... Alkakaahan lapset syödä sitä salaattia ja hörpätkää sitä Fantaakin ... kohta tulee
lohta, perunoita ja kasviksia.
- Mutta maistetaanpas nyt miltä tämä Anjou-rosee maistuu.
- No maistetaan. ... No, kilistetään vielä. .... Mmm ... ihan kivaa.
- Eikö vaan?
- Onk’s tää kallista?
- Näyttäähän näillä ulkolaisilla juomilla olevan paljon korkeammat hinnat kuin heidän omillaan,
mutta eihän se näillä Pablan shillingeillä kovin kalliiksi tule. ... Ja eikös meidän pidä joskus vähän
juhliakin? ... Eikös tässä ole nyt aihettakin juhlia tätä eksotiikkaa, kun ollaan täällä ensikertaa ihan
omalla porukalla.
- Onhan tää ihan ihanaa. ... Jaa-a, eipä olis’ osannut puolisenvuotta sitten vielä kuvitellakaan mistään tällaisesta. ... Oli meillä noissa kaikenlaisissa järjestelyissä paljon hommaa, mutta kyllä tämä
on nyt ihan kuin joku unelmaloma, vaikka sä oletkin täällä töissä.
- Niin ... ja ne vielä kaiken lisäksi maksavat tästä melko hyvän palkan ... paremman kuin Suomessa
ja tästäkin reissusta saadaan tehdä matkalasku. Mä saan päivärahat ja kilometrirahan, kun tämä on
työmatka.
- Pitäis’köhän meidänkin napostella noita salaatteja välillä. ... Katsohan tuonne ovelle. Sieltä on
joku isompi porukka tulossa.
- Tuossa on toi hiton pitkä pöytä katettuna varmaan niitä varten. ... Joo, siihen heidät ohjataan.
- On noissa puvuissa varmaan tarennut keskipäivällä ja hyvin tarkenee nyt illallakin. ... Hitto, mulla
on pienoinen hiki tässä T-paidassakin ... ja noilla on pitkähihaiset paidat ja kravatit tuolla puvun
takin alla. ... Mikähän porukka tuo mahtaa olla ... siellä on joku vinosilmäkin , ”japsi”, joukossa.
- Syödäänpäs nää salaatit. ... Ihan hyvää.
- Isä, mitä nää vaaleanpunaiset palaset on tässä salaatissa? kysyy Mervi.
- Katkarapua. ... Pieniä rapuja, joita on tuolla meressä.
- Sehän maistuu ihan kalalta.
- No siellähän ne elävät kalojen kavereina ja taitaa niillä olla aikalailla samat sapuskatkin.
- Jokos Mari meinaa torkahtaa? aprikoi äiti. - Yritä pysyä nyt vielä hereillä vähän aikaa. Kohta
saadaan ruokaa ja lähdetään nukkumaan heti, kun on syöty.
- Isä, taas sieltä tulee lisää ihmisiä! huomaa Mika.
- Nuo on näitä paikallisia ... afrikkalaisia. Taitaa tämä taas hiljalleen täyttyä! ... Ja siellähän on
soittajapojatkin jo häärimässä instrumenttiensa ääressä. ... Taidetaan saada kohta musiikkiakin.
- Ja ruokakin on tulossa, toteaa äiti.
Tarjoilija nostaa tarjottimeltaan pöytään laakean vadin, jolla on herkullisen näköisiä kalafileitä ...
toisen vadin, jossa on perunanlohkoja ja monenlaisia kasviksia sekä pienen kastikekulhon ... toivottaa hyvää ruokahalua ... ja lähtee kohti pöytää, johon äsken tulleet afrikkalaiset istuutuivat.
- Onhan siinä taas syömistä, toteaa äiti. - Nostahan isä siitä ensiksi tähän Marille pala sitä kalaa ... ja vähän perunaa ja noita kasviksia. ... Ja seuraavaksi Mikalle. ... Me isommat saadaan siitä jo
sitten itsekin.
- Ja syökää nyt niin paljon kuin jaksatte, kehottaa isä. - Ruoka varmasti riittää. ... No niin, pelimannisedätkin aloittivat soittamisen. ... Osaavat nämä paikalliset pojatkin soittaa ihan noita tunnettuja kappaleita. ... Tää on hiton kiva ... tää ”Pop corn”. ... Kyllä mä nostelen näitä kaloja tästä
teillekin. .... Tästä tulee Merville.
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- Ei noin isoa! En mä noin paljoa jaksa. ... puolet vaan siitä ja vähän vaan perunaa ja niitä muita
hörseleitä.
- No, minun pitää vissiin syödä sitten taas tupla-annos. ... No tässä on nyt sinulle. ... Ja sitten tästä
äidille tämä kalafile ja ota itse tuosta kulhosta niin paljon kuin jaksat. ... Minä yritän jaksaa sitten
loput. ... Taitaa tulla taas aika täysinäinen olo.
Kun ruokalautaset ovat tyhjentyneet ... ja juomapullotkin, kutsuu Jarkko tarjoilijan pöytään, tilaa
vielä yhden Anjou-pullon mukaan otettavaksi ... ja pyytää samalla laskun.
- No kohta pääsette lapset nukkumaan, toteaa äiti. - Mari on kyllä nyt ihan ventti.
- Jokos Mikaa ja Merviäkin nukuttaa? jatkaa isä. - Aika hiljaisia te ainakin olette.
- On se jo ihan hyvä käydä nukkumaan, vastaa Mervi. - Aamulla on taas kiva sitten herätä, kun
aurinko paistaa.
- Olettekos huomanneet, että tää ravintola on taas ihan täynnä väkeä? kysäisee äiti. - Sitä on
tullut tuossa pikkuhiljaa lisää. Nyt täällä vasta ilta alkaa, kun me ollaan lähdössä nukkumaan.
- Voithan sinä äiti jo lähteä lasten kanssa heitä nukuttelemaan. Tuo meidän tarjoilija puuhailee nyt
tuolla pitkässä pöydässä. Se laskun tulo voi kestää vielä jonkin aikaa. Minä odottelen sitä laskua ja
tulen kohta perässä.
- No lähdetään me jo sitten nukkumaan, kun Mari meinaa ihan nukahtaa tuohon tuoliin.
Kun Jarkko saapuu hetken kuluttua asuinhuoneistoon, on siellä hiljaista. ... Rauni tulee avonaisesta
parvekkeen ovesta sisälle kuultuaan ulko-oven kolahtavan.
- Kyllä lapset olivat väsyneitä, kertoo Rauni. - Mari piti kantaa portaat ylös ... ja he nukahtivat
heti, kun pääsivät sänkyyn.
- Siellä alkoi olla melkoinen tunnelma. Tanssilattiallakin alkoi olla jo ihan tungosta. ... Tekiskö sun
mieli vähän pyörähdellä musiikin tahdissa?
- Ei nyt.... Mä suunnittelin vähän muuta. ... Mä nostin tosta sen pienen pöydän ja tuolit jo tonne
parvekkeelle ... ja kaks’ lasia.... Avaa sinä se viinipullo ja mennään ihailemaan vähäks’ aikaa tota
yön tunnelmaa tonne parvekkeelle. Siellä on niin lämminkin, että sä voit heittää sen paidankin yltäs’. ... Minäkin riisun ihan pikkuhoususilleen.
- Taidan heittää sitten nää housutkin ... nää päällimmäiset ... vai heitetäänkö ihan ilkosilleen?
- Ei nyt vielä ihan kaikkia heitetä, naurahtaa Rauni.
- Jos naapurin parvekkeellekin tulee joku.
- No jätetään nää alkkarit jalkaan.
- Älä ruttaa niitä vaatteita tolla lailla. Laita ne hyvin henkariin ja tonne kaappiin. Sun pitää pärjätä
niillä huomennakin.
- No laitetaan. .... Hitto, mitenhän me saadaan toi pullon korkki auki. Eihän täällä ole avaajaa,
eikä meillä mukanakaan.
- Laitahan nyt ne vaattees’ vaan kaappiin, niin mä loihdin sulle sen avaajan ... tuolta meidän kassista.
- Sinähän taisit suunnitella tämän illan jo kotona.
- Tuli vaan mieleen, että voitais’ tarvita jossakin vaiheessa avaajaakin.... Kas tässä se on.
- No sitten vaan ... pullo auki ja parvekkeelle ... nautiskelemaan. Tuosta nuo lasit mukaan
- Onk’s se kylmää, se viini?
- On tää pullo ihan vilpoisen tuntuinen, vaikkei tää jäissä ollutkaan. Jossakin kylmäkaapissa kai
niillä näitä on. Eihän nää siinä jääastiassakaan hetkessä jählähdä. ... No tämä on auki nyt. ... Jokos
sä olet riisunut ...
- Olen. ... Mennään. ... Täällä ulkona on paljon lämpimämpi kuin sisällä.
- Onhan täällä varmaan lähemmäs kolmekymmentä astetta. ... Toi tuuli puhaltelee mukavan leppoisasti.
- Ja kuuntelehan noita ääniä. Tuo elefanttiheinän ihana kahina ... ja noi sirkat sirisevät kai läpi
yön ... ja noi huojuvat palmut tuossa rantatörmällä ja taustalla aaltoileva välkehtivä meri.
- Ja katsohan noita tähtiä. ... On niitä hiton paljon. Kuukin paistelee tollaisena vähän vajaana tuolla.meren yllä ... Sanohan, onko toi kuu suurenemaan vai pienenemään päin.
- En mä osaa sanoa. ... Näkeek’s sen jostakin, vai pitääkö tietää?
- No yks’ helppo juttu siihen on ainakin. ... Toi ihan pyöreä ulkokehä, jos se on kuin C-kirjain niin
se catoaa, jos se taas on niinkuin isosssa D:ssä, niin se dulee.
- Eli nythän se on katoamassa.
- Ihan oikein ... Ja nyt kullanmuru, me otetaan tästä laseihin pienet Anjout ... ja nautitaan eksoottisesta tunnelmasta ... ihan näin lähekkäin.
- No, eikös ole ihan mukava viettää iltaa ihan näin kahdestaan? ... Vai tekis’kö sun mieli tonne ravintolaan tanssimaan?
- Eihän mun sinne tee mieli. Kyllä tää oli aivan loistoidea. Nautiskellaan nyt tässä hetki tätä roseeta ja sitten lähdetään nautiskelemaan ... toisella tavalla. ... Jokos me voidaan?
- Voidaan.
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- No sitten ... nautiskellaanpa tätä ensin.
- Tää on jotenkin sellainen raikas ... Täähän on vielä parempaa kuin se Mateus.
- Ja tää pullon malli on minusta niin hyvä ... tollainen solakka niinkuin sinä. ... Maistellaanpa taas.
- No, .... on tää ihan kiva ja kevyt iltajuoma. .... Ihanasti välkehtii toi kuu tossa meren pinnassa.
- Ei kovin kova aallokko nyt soudellakaan, vitsailee Jarkko. - Mihinkäs asti me viimeksi soudeltiin? ... Jokos me päästiin ...
- Eikös me ... Sumatralle jo rantauduttu?
- Eihän me vielä niin pitkälle ole päästy. Sinnehän on vielä pitkä matka. Sansibarillehan me vasta
soudeltiin. ... Ja siellä sä halusit vielä ratsastaa ... ja se olikin aika menoa, ... kunnes päästiin perille. ... Siinähän tuli hiki hevosellekin ... ja reidet tuntuivat vähän ... jotenkin helliltä ... vielä koko
seuraavan päivän.
- No maistellaanko taas?
- Maistellaan, ... tyhjennellään nämä ... sitten toiset lasilliset tästä vielä saadaan.
- Hei katso! Tuolla menee taas liuta tollaisia nuoria pareja tonne altaaseen ilakoimaan.
- Aika riehakkaan näköistä meininkiä. ... Aikansa kun tuolla huppelissa hyppelehtii ahtaalla tanssilattialla, niin hikihän siinä tulee. ... Sitten vaan bikinit ylle ja altaaseen ... ja tuohan on ihan mukavaa esileikkiä ennen jatkoille lähtöä.
- On täällä ulkona lämmintä vielä näin iltamyöhälläkin. Ihan hiostava olo on, vaikka ei ole juuri
mitään yllä.
- Lähdetäänkö mekin tuonne altaaseen vielä piristäytymään?
- Eihän tonne noiden joukkoon ole kiva mennä ... mutta käydään kohta suihkussa. Tuolla sisällähän on ihan mukavan viileää.
- Joo, tuo keskusilmastointi puhaltaa niistä katonrajassa olevista ritilöistä koko ajan vilpoista ilmaa
sisään. ... No ... nyt tästä kaadellaan vielä nämä loput laseihin ... ja päästään mekin jatkoille.
- Lapset heräävät taas varmaan heti kuuden maissa, kun alkaa olla valoisaa.
- Ja haluavat taas altaaseen ennen kuin mennään breakfastille. ... Mun täytyy sitten lähteä hoitelemaan työasioita ja te saatte lekotella täällä koko päivän. ... Kipataanpa tästä nää loput ... ja lähdetään ... suihkuun.
Aamun ohjelma onkin uusinta aikaisemmista Kunduchin aamuista. Parvekkeelta katsellaan hetki
merenpintaa, joka näyttää olevan laskemassa ... ja kalastajat kiskovat alkeellisen näköisiä veneitään rannalta veteen ja lähtevät merelle. Altaaseen päästään lasten kanssa taas heti, kun yön aikana sinne kipitelleet muutamat isot ravut on saatu pois. Aamupalan jälkeen on Jarkon lähdettävä
hoitelemaan työasioita kaupunkiin.
- No, kello on nyt varttia vaille yhdeksän, toteaa Jarkko lähtiessään. - Täällä ne pitävät tossa iltapäivällä pari tuntia siestaa ... yhdestä kolmeen. ... Mä tulen tänne ehkä siinä ... vähän yhden jälkeen, niin mennään sitten syömään. ... Ja mun ehkä on mentävä sitten vielä sen jälkeen uudelleen
kaupunkiin.
- Mitenkä sä löydät ne varaosaliikkeet?
- Mä menen ensin tonne embassyyn. ... Mulla on sille Kääriälle vähän asiaa. Siltä mä saan kai tilauslaputkin ja ne hoitaa maksut. ... Ja se kyllä kertoo mistä mä löydän noi muutamat varaosaputiikit. Nuo muutamat traktorinosat ovat niin isoja, että ne saa tulla seuraavassa kuorma-autokyydissä Mbeyaan. ... Muut osat ovat niin pieniä, että ne mahtuvat kyllä meidän kyytiin.
- Ajelehan varovasti sitten. Nyt ei ole ketään kurkkimassa siinä vieressä vastaantulijoitakaan.
- No, enköhän minä pärjää tämän pienen matkan vaikka ilman ohituksia. ... Hei! … Nyt on mentävä.
Jarkko ajelee kaupunkiin ... ja lähetystöön, jossa neuvotaan myös varaosaliikkeiden sijainnit. Karttaa seuraten Jarkko löytää melko helposti ensimmäisen, Ferguson-traktoriliikkeen ja pysäköi auton liikkeen edustalle. Varaosatiskin löydettyään hän antaa myyjälle listan tarvittavista osista ja
kertoo niiden tulevan pohjoismaiselle maatalousprojektille Mbeyaan. ... Myyjä tutkii listaa, ... alkaa
sitten selailemaan vuoroin paksua varaosaluetteloa, vuoroin pöydällä olevassa puulaatikossa olevaa kortistoa ... ja alkaa kirjoitella nimikkeitä varaosanumeroineen ja hintoineen hieman nuhruiselta näyttävään lähetys- tai laskulomakelehtiöön.
Jarkko odottelee melko pitkään laskulomakkeen täyttymistä ... ja saa sen vihdoin nähtäväksi. Myyjä selittää ja näyttää Jarkon antamasta listasta, että suurin osa varaosista löytyy, mutta generaattoreita, starttimoottoreita, noita muutamia ohjauslaitteiden osia ja näitä leikkuupuimurin hihnoja ei
tällä hetkellä ole varastossa.
Jarkko tutkii hetkisen laskulomaketta ... ja alkaa hämmästellä siihen merkittyjä hirveän korkeailta
näyttäviä hintoja.
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- Teillähän on hirvittävän korkeat hinnat, hämmästelee Jarkko. - Tämä 135:n jäähdytin ... 13850
Shillinkiä ... ja 165:n jäähdytin 16500 Shillinkiä. ... Nämähän ovat melkein kymmenkertaisia Euroopan hintoihin verrattuna. .... Ja aivan sama suhde näillä muillakin hinnoilla.
- Nämä ovat meidän hintamme hintakirjassa ja niissä on jo 20%:n alennus, selittää myyjä. - Emme voi myydä halvemmalla. ... Meillä on myös hirvittävän suuret verot ja tullit.
- No, minä vien tämän laskulomakkeen Suomen lähetystöön. He ratkaisevat ... ja ehkä maksavat
nämä ... ja hakevat ne sitten täältä. ... Miten nämä puuttuvat osat? ... Milloin te mahdollisesti saatte niitä?
- Ensi kuussa pitäisi tulla aika paljon varaosia Englannista. Silloin tulee ainakin starttimoottoreita
ja generaattoreita ... leikkuupuimurin hihnoista en ole varma. ... Meillä on myös liike Iringassa. Se
on teitä lähempänä. Sielläkin on aika suuri varaosavarasto.
- Onko heillä samat hinnat myös?
- Ihan sama tehtaan hintakirja on heilläkin.
- Tehtaan hintakirja? toistaa Jarkko. ... Onko se ihan tehtaalta tullut kirja?
- On tämä ihan Massey-Ferguson tehtaan hintakirja. kertoo myyjä näyttäen kirjan kantta.
- Saanko minä katsoa sitä vähän? pyytää Jarkko. .... ja myyjä nostaa kirjan tiskille jarkon eteen.
- Tässä on varaosanumerot ja nimikkeet, näyttää myyjä.
- Ja tuolla laidassa on hinnat.
Jarkko katselee hetken kirjaa ... naurahtaa .... näyttää sitten sormellaan avoinna olevan sivun ylälaitaa ja kysyy sitten myyjältä ...
- Tiedätkö mitä tuo merkki tuossa sarakkeen ylälaidassa tarkoittaa?
- Shillinkiä, sopertaa myyjä.
- Ja mikä tuo hinta tuossa ylimmällä rivillä on? kysyy Jarkko.
- 1525 shillinkiä, toteaa myyjä.
- Tämä hinta on 15, 25 dollaria! kertoo Jarkko.
- Tuo $ on USA:n dollarin merkki ja tuossa
15:n ja 25:n välissä on pilkku. ... 15 dollaria, 25 centtiä. Tansanian pankki maksaa yhdestä dollarista alle 8 shillinkiä ... ja te kerrotte nämä hinnan 100:lla.
- Tämä on johtajan antama ohje, selittää myyjä.
- Onko teidän johtaja täällä nyt?
- Ei ole. ... Hän on jossakin safarilla.
- No ... minä annan tämän laskun nyt Suomen lähetystöön ja kerron heille teidän hinnoittelusta.
He saavat neuvotella hinnoista sitten teidän johtajan kanssa. ... Asante sana! ... Kwaheri! kiittelee ja hyvästelee Jarkko hieman hämilleen menneen myyjän.
Jarkko astelee hymy suupielessä autolle ... ja jatkaa muutaman korttelin päässä olevan LandRover-liikkeeseen. Taas auto liikkeen eteen ... ja varaosatiskille. ... Kaikki tarvittavat osat löytyvät
ja hinnatkin ovat kohtuulliset. Jarkko saa laskun lähetystöön vietäväksi ja osat mukaansa.
Seuraavan liikkeen, Honda Motorsin löytäminen kaupungin toiselta laidalta on hieman vaikeampaa, mutta muutaman korttelin kiertelyn jälkeen sekin löytyy. Varaosatiskillä selviää, ettei Hondakevyt-moottoripyöriin löydy mitään Jarkon puutelistan osista ... eikä niiden mahdollisesta tulostakaan ole liikkeessä tietoa.
Jarkko vilkaisee kelloaan, tuumii hetken ... ja ajelee sitten takaisin lähetystöön antaakseen laskut
makseltaviksi ja kertoakseen traktorivaraosien huimien hintojen syyn. Asioita hoitava lähetystövirkailija on kuitenkin lähtenyt hoitelemaan joitakin tullausasioita eikä luultavasti tule iltapäivälläkään. ... Niinpä Jarkko päättää suunnata autonsa keulan kohti Kunduchia.
Hotelliin saapuessaan Jarkko havaitsee huoneen tyhjäksi ... ja näkee rantatörmän palmupuiden
takana taas laajat hietikot laskuveden vietyä rantaviivan useiden satojen metrien päähän. Hietikoilla liikkuvia ihmisiä hetken tarkkaillen hän tunnistaa joukosta Raunin ja lapset polskuttelemassa
matalien hiekkakumpujen väliin jääneessä lahdelmassa. Shortsit vaihtuvat nopeasti uimahousuiksi
... ja hetken päästä Jarkko pinkoo hotellin polttavankuuman pihahietikon poikki rantatörmälle ja
siitä kostealle merenpohjahietikolle. ... Pieni juoksupyrähdys vielä ja ...
-

Isä tulee! hihkaisee Mervi ensimmäisenä.
Joko? ilostuu äiti, ... kääntyy katsomaan ja huomaa jo melko lähellä olevan isän.
Hei! ... Onpa taas mahtavat hietikot, huudahtaa isä saapuessaan.
Ai kun kiva, että sä tulit. ... Mitäs kello on?
Kello on noin puoli yksi. ... Jätin sen kämpän pöydälle.
Saitkos jo minkä verran hommia hoidetuksi?
Oikeastaan aika paljon, ... mutta huomiseksikin jäi vielä.
Eik’s sun tartte mennä nyt iltapäivällä enää?
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- Ei. ... Mun pitäis’ tavata se Kääriä, mutta se oli lähtenyt sieltä embassylta johonkin ja on vasta
huomenna paikalla. ... Olis’han mun etsittävä vielä yks’ putiikki, josta vois’ löytää niitä moottoripyörän osia, mutta jääköön sekin huomiseksi.
- Jokos meidän pitäis’ mennä syömään?
- Ei sinne nyt ole vielä kiirettä. Täällähän on ihan mahtava fiilinki taas. Nautitaan nyt tästä vähän
aikaa. Illaksihan toi vesi nousee taas ja nää hietikot peittyy. ... Oletteks’ te olleet täällä koko aamupäivän?
- Olttiin me välillä tuolla altailla ... ja käytiin juomassa Fantaa ja laittamassa nää T-paidat päälle,
ettei pala olkapäät ja selkä taas punaiseks’.
- Toi sun nenänvarsi on kans’ jo aika punainen. ... ja näyttää olevan lapsillakin.
- Isä! Niitä rapuja asuu tuolla hiekassa sellaisissa reijissä, selittää Mika.
- Me tutkittiin tuolla niitä reikiä ... ja nähtiin, kun se rapu sieltä meitä katseli, jatkaa Mervi.
- Missä niitä reikiä on? kysyy isä. - Näyttäkääs!
- Niitä on paljon tuolla ... lähempänä tota rantaa, selittää Mervi.
- Ja sen reijän vieressä on sellainen pieni hiekkakasa, jatkaa Mika.
- Niin, ne kaivautuvat tuonne hiekkaan, kun vesi laskee. Muuten ne kuivuisivat ja kuolisivat tähän
kuumuuteen, jos ne jäisivät tähän hiekalle.
- No lapset. Olettekos te ihan uineet nyt tuossa merivedessä, vai vaan kahlailleet.
- Ollaan me uitu ... ja sukellettu, selittää Mika.
- Mutta toi vesi on hirveän pahanmakuista, jatkaa Mervi.
- No eihän tuo suolainen vesi oikein hyvältä maistu.
- Mitenkäs Mari on uinut?
- Välillä tuolla matalassa käsipohjaa, kertoo äiti. - Ja syvemmällä on uitu yhdessä. Tuolla tuo hiekan keskelle jäänyt pieni lampi on lapsille hyvä paikka uida. Siinä on vettä senverran, että ylettää
vielä lapsilla jalat pohjaan. ... Ja tuo suurempi tuolla on niin syvä, että siinä ei minullakaan enää
ylettänyt. Me yritettiin ensin mennä sen poikki suoraan ihan tuonne kauas hietikon laidalle, mutta
kun tuli liian syvää niin piti kääntyä takaisin. Kyllä me tuolla kaukana käytiin. Siellä tulee aika pian
sitten syvää.
- Siellä pari poikaa yritti myydä meille isoja simpukoita, kertoo Mervi.
- Ne olivat niitä varmaankin sukeltaneet tuolta pohjasta, arvelee äiti. - Ne oli suuria ja upean näköisiä ... ja isoja ... sellaisia ananaksen kokoisia.
- Etkö ostanut?
- Eihän meillä täällä ole rahoja mukana enkä viitsinyt lähteä huoneestakaan hakemaan. Kyllä niitä
kauppiaita tulee varmaan eteen vielä monta kertaa. ... Uihan sinäkin nyt ... ennen kuin mennään
syömään! Mennään vielä tuonne lammikolle… Ja käydään sitten vielä siellä pihan uima-altaassa
lopuksi. Vieläkös Mari jaksat juosta vai joko alkaa väsyttää.
- Ei väsytä, vastaa Mari napakasti.
- Tulehan Mari isän syliin, niin mennään yhdessä uimaan tuonne lammikolle. ... Tää vesi alkaa kai
taas pikkuhiljaa nousta ja illallahan vesiraja on taas tuolla rantapenkassa. Tämähän nousee ihan
muutaman metrin.
- Isä, miksi tää vesi oikein nousee ja laskee, kyselee Mervi.
- Se kai johtuu jotenkin kuun vetovoimasta. Kuu kiertää maata ja samalla maapallo pyörii. Maapallolla on vetovoimaa ja kuulla myös ja jotenkin niiden vaikutuksista se johtuu. ... En mä ole sitä
koskaan tarkemmin miettinyt ... enkä tutkinut.
- Mikä sellainen vetovoima on?
- No maan vetovoima vetää sinua nytkin koko ajan maata vasten ... nyt tätä hietikkoa. Jos ei sitä
voimaa olisi, sinä ja me kaikki leijuisimme ilmassa ... eikä voitais’ ajella autollakaan. ... No nyt
mennäänpä polskimaan tuonne veteen.
- Marille pitäis’ ostaa pieni uimarengas, ehdottaa äiti. - Kun vaan löydettäisi jostain. Olis’kohan
tuolla kaupungilla sellaisia kauppoja.
- Ja meille pallo! lisää Mika. - Sellainen iso, jota voisi heitellä tuolla vedessä.
- Tuolla yhdellä perheellä oli sellainen, kertoo äiti. - Ja lapset haluaisivat samanlaisen.
- No lähdetään syönnin jälkeen kaupungille.
ehdottaa isä.
- Ja ostellaan sellaiset, jos löydetään.
- Nyt uidaanpa tässä nyt vähän aikaa. Mennään sitten tuolta uima-altaan kautta asunnolle ... ja
syömään ... ja lähdettään sitten käymään kaupungilla.
- Tehän olette uineet ja rypeneet jo koko aamupäivän, toteaa isä. - Minä jos vähän tuossa pulahtelen, niin se kyllä mulle riittää. Tää Mari kyllä vaikuttaa jo ihan ventiltä ... ja hiton punaisia te
olette kaikki. Eiköhän olisi viisainta lähteä aika pian täältä tuonne varjoon.
Kolmisen tuntia myöhemmin, kun on käyty syömässä ja Mari ottanut tunnin ”torkut” lähdetään ajelemaan kaupunkiin. Auto pysäköidään melkein samaan paikkaan rannan tuntumaan, kuin aikaisemmalla kerralla ja lähdetään katselemaan aluksi läheisen puistokäytävän laidoilla puuhailevia
makonde-kauppiaita.
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- On tuo kädentaito noilla kyllä melkoinen, ihailee äiti. - Tuossa vaan nurmikolla povien välissä
tuo musta puupölkky muuttaa muotoaan ... ja kuinka upeita töitä.
- Eikä niillä ole sen kummempia välineitä kuin teräviä pieniä talttoja, toteaa isä.
- Ja tuo vasarakin on vissiin puuta ... jokunen veitsi ja hiomapaperia. ... Ja toi ebenholtsi on kovaa puuta.
- Katsokaas tuossa noita valmiita töitä. ... Tuo on hieno ... missä on noita kirahveja.
- Se on tuhkakuppi, toteaa isä ja ottaa tuhkakupin käteensä. - Ja tässä laidalla kirahviäiti kurkottaa hyväilemään kupin vastakkaisella laidalla olevaa vasaa. Tällainen samanlainenhan me nähtiin
jo silloin viime kerralla. Ja päätettiin ostaa seuraavalla kerralla. ... Ja tämä on kaikki tehty yhdestä
puusta. ... Hitto, kaikkiaan kahdeksan jalkaa ... nää vasan jalat tulitikunohuita eikä noi emonkaan
jalat paljoa paksumpia ole. ... Tää on kyllä todella taidokas. ... Ja katsokaas hintaa! ... 80 shillinkiä
... hitto, markoissa neljäkymmpiä ... tai meidän kurssin mukaan vajaa parikymppiä.
- On se halpaa, päivittelee äitikin.
- Mä kyllä ostan tämän, vaikkei tuhkakuppeja meillä tarvitakaan, päättää isä ... kaivaa shillingit
rahapussistaan ... ja ojentaa ne nurmikolla istuen työskentelvälle vanhanpuoleiselle kauppiaalle.
- Asante, sana sana! tulee kiitos kauppiaalta, joka iloinen ilme kasvoillaan työntää setelit vieressään olevaan nuhruiseen pieneen nahkalaukkuun.
- Täähän on hiton painavaa puuta, toteaa isä tuhkakuppiaan kädessä käännellen. - Kokeileppa
äiti ... mutta älä pudota!
- No on tosiaan! havaitsee äiti. - Miten me saadaan tämä ehjänä kotiin?
- Viedään se nyt kohta ensin autoon, mutta katsotaanko vielä noiden seuraavien kauppiaiden töitä. ... Pidä sinä sitä nyt käsissäsi vähän aikaa. ... Mennäänpä tuonne eteenpäin.
- Hei katsokaa, kuinka paljon ihmisiä on tossa yhdessä patsaassa, huomaa Mervi.
- No onpa tosiaan, päivittelee äitikin havaittuaan noin metrin korkuisen makonden. Eikös me
nähty tämmöinenkin silloin viime kerralla?
- Nähtiin. …Tuo on vielä sompi kuin se. … Tuo painaa jo varmaankin kymmenen kiloa, aprikoi isä.
- On siinäkin ollut nakertamissa. On siinä naamoja, käsivarsia ja jalkoja montakymmentä.
- Katsokaahan tuossa on ihan niinkuin olisi isä ja äiti ... tuossa keskellä ...vähän isompina ja onko
nämä kaikki sitten heidän lapsiaan? aprikoi äiti.
- Eihän tuommoista liutaa lapsia voi kenelläkään olla, arvelee isä. - Noitahan on tuossa montakymmentä. ... mutta olisiko siinä koko suku?
- Nyt tuo kauppias nousi ja tulee kai esittelemään, huomaa äiti.
Ja nuorehko kauppias kertoo swahiliksi kookkaasta makondesta: ” Hapa mama, papa na watoto ”
eli niinkuin oli jo arveltukin, ‘tässä äiti, isä ja lapset’ ... sekä ilmeisesti lapsenlapsetkin. Hinta näyttää tällä teoksella olevat 200 shillinkiä.
- On tämä taide hiton halpaa, hämmästelee isä. - Satanen tällaisesta ja tuosta voi varmasti tinkiä. ... Ajatelkaa mikä työ nakerrella ja hioa nuo kaikki naamat, kädet ja varpaat. ... Ja nuo kaikki
ovat ihan ilmeikkäitä naamoja ... eikä kahta ihan samannäköistäkään .... vaikka minusta kyllä nuo
kaikki tummapintaiset näyttävät melkein samannäköisiltä. .... Mutta toisaalta, jos ajatellaan näitä
palkkoja täällä, niin onhan tuo hinta sellainen puolen kuukauden palkka. ... Näitä pitäis’ kyllä ostella Suomeen vietäväks’kin.
- Mutta ei nyt ostella enempää. Viedään tää tuhkakuppi autoon ja lähdetään katselemaan kauppoja tuonne liikekaduille. ... Eik’s ne ollut tuolta meidän autolta tuonne vastakkaiseen suuntaan.
- Juu, näitähän saadaan täältä ostella myöhemminkin ... milloin vain, myöntelee isä.
- Lähdetään vaan etsimään niitä uimarenkaita ja palloja.
Kaupoissa kiertelyn tuloksena löydetään Marille pieni muovinen uimarengas ja Mika ja Mervi saavat
kookkaan pallon leikkeihinsä. Reitin varrella olleesta juomakaupasta ostelee Jarkko muutaman pullon Africocoa ja paria muuta eksoottiselta vaikuttavaa juomaa, joita ei ole aikaisemmin vielä maisteltu. Illan alkaessa hämärtää ajellaan jo tutuksi tullutta rantatietä takaisin hotelliin ... ja shortsiasut vaihtuvat taas ”uikkareiksi”, jotta päästään uima-altaalle kokeilemaan niin uimarengasta kuin
palloakin.
- Nuo lasten lelut maksoivat saman verran kuin se ebenholtsinen tuhkakuppi, toteaa isä vaatteita
vaihtaessaan. .... Tuo Marin muovinen uimarengas ei sitten ole kovin turvallinen kelluntaväline.
Sehän voi tyhjentyä hetkessä, jos siihen tulee reikä. ... Kyllä siinä pitää olla joku aikuinen aina lähellä, jos uiskennellaan niin syvällä, ettei jalat yletä pohjaan. .... - Ja siitähän voi muljahtaa poiskin, jos ei pidä käsillään renkaasta kiinni.
- Pitäähän sitä vahtia tietysti koko ajan vieressä, toteaa äitikin. - Nyt lapset, kipaistaanpa altaalle.
- Odottakaas vielä vähän! sanoo isä. - Minä puhallan tuohon renkaaseen vähän lisää ilmaa.
Isän puhallettua renkaan täydemmäksi Mari ottaa sen kainaloonsa, Mika pallon ... ja niin lähdetään
uima-allasta kohti, lapset edellä puolijuosten ja vanhemmat perässä ... ensin portaita alas ja pihan
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rantahietikolle, jonka pehmeä, hieman upottava hiekka tuntuu jalkapohjissa vielä auringon laskettuakin melko kuumalta. Mika ja Mervi juoksevat kilpaa altaalle, jossa ei tällä hetkellä muita näytä
olevan ... ja heti altaaseen päästyään alkavat heitellä palloa toisälleen. Marikin kipittelee renkaansa kanssa altaan reunalle ja jää odottelemaan hieman jälkeen jääneitä vanhempia.
- No nyt voit sinäkin tulla meidän kanssa isoon altaaseen, sanoo äiti Marille. - Mutta sinun pitää
koko ajan pysyä minun tai isän lähellä. ... Jos tuo rengas sattuu puhkeamaan, niin sinulle voi käydä
huonosti.
- Odotahan Mari vielä, kunnes minä pääsen tuonne veteen, neuvoo isä. - Sitten voi hypätä sen
renkaan kanssa tuohon minun viereen. ... Mutta pidä koko ajan lujasti kiinni renkaasta.
Vesileikit altaassa alkavat ja isäkin innostuu hetken kuluttua pallon heittelyyn Mikan ja Mervin
kanssa äidin vahtiessa Marin uiskentelua renkaansa varassa. Puolisen tuntia telmitään ja polskutellaan altaassa, mutta sitten on leikit lopeteltava ja lähdettävä vaihtamaan asuja illalliselle menoa
varten.
Ravintolan arki-ilta on hiljainen. Vain muutamassa pöydässä on ruokailijoita. Kun isän illalliseksi
tilaamat grillipihviannokset on syöty, hieroskelevat lapset silmiään ja näyttävät jo ”kypsiltä” nukkumaan.
- No lapset! Onko ollut kiva päivä? kysyy isä.
- Ihan kiva, vastaa Mervi lyhyesti.
- Entäs Mika, millainen päivä?
- Ihan kiva, tulee Mikankin vastaus.
- Mikäs on ollut kaikkein parasta täällä?
- Tuolla meressä kahlaaminen ja uiminen ... ja tää kaikki, selittää Mervi.
- Mikäs äidistä on ollut parasta?
- Vaikea on sanoa mikä on parasta. ... Tää kaikki on niin ihanaa ... ja erilaista kuin Suomessa ...
tää lämpö ja nää upeat hiekkarannat, palmujen suhina ... ja ... täällä on niin paljon kaikenlaista.
- Jokos teillä lapsilla tekisi mieli takaisin kotiin ... ja kouluun?
- Ei, ei! vastaavat Mervi ja Mika miltei yht’aikaa. - Ollaanko me täällä vielä koko huominen päiväkin? jatkaa Mervi.
- Ainakin aamupäivän saatte vielä uida ja juoksennella rannalla. ... Mutta jokohan me lähdettäisi
sitten iltapäivällä ajelemaan kotiin päin. ... Mikumiin ? ... Sen verran jäi hommia vielä hoideltaviksi,
että aamulla on mentävä kaupunkiin.
- Mutta lähdetäänkö nyt nukkumaan? ehdottaa äiti.
- Jaksatte sitten taas huomenna kipitellä
tuolla hietikoilla. ... Käykää lapset ottamassa tuolta pöydästä vielä jotkut hedelmät jälkiruoaksi
mukaan, ... papaija- tai ananaslohkot ... tai mitä haluatte.
Niin lähdetään hedelmäpöydän kautta kiertäen ravintolasalista, ... astellaan asuinhuoneistoon ja
lapset alkavat riisuutua mennäkseen nukkumaan.
- Äiti! Lasittaisitko vielä sitä voidetta mun selkään? pyytää Mervi.
- Tuntuuko se kipeältä?
- Sitä ... sillälailla nipistelee ... ihan kuin neuloilla pistelis, selittää Mervi.
- On nuo sinun hartiat ja käsivarret kyllä niin hirveän punaiset, että niitä varmaan nyt yöllä kirvelee. ... Me oltiin liian kauan tuolla rannalla ilman paitaa. ... Pannaan nyt voidetta, jos se vähän auttaisi. ... Tulkaapas Mika ja Marikin tähän. Teillä on ihan sama juttu. ... Huomenna on oltava koko
ajan paidat päällä.
- Ja sen jälkeen minä voitelen äidin selän, jatkaa isä. - Taitaa kirvellä sitäkin ... ja noita käsivarsia myös. ... Saattaa olla nukkuminenkin vaikeaa.
- Kyllä nyt varmasti nukuttaa, aprikoi äiti. - Viime yönä jäi nukkuminen niin lyhyeksi, että nyt
kyllä taidetaan nukahtaa heti, kun päästään sänkyyn.
- No annahan se voidepurkki minulle, niin hierotaan sitä töhnää sinunkin selkään ... ja noihin käsivarsiinkin. ... Vieläkös me kohta istahdettais’ hetkeksi tuonne parvekkeelle ... iltaa ihailemaan?
- Eikös käydä vaan heti nukkumaan? ... Eikös sinua väsytä vielä yhtään?
- Pitää kai meidänkin välillä nukkua, myöntelee Jarkko. ... - Jos vaikka huomenna vielä illan suussa
ajeltaisiin Mikumiin. ... Olihan se meidän viime yö taas sellainen ... unelmayö.
- Olihan se, naurahtaa Rauni. ... - Ja tuntuu ihan vieläkin ...
- Tuntuuhan se.
Lapset kömpivät sänkyihinsä ja nukahtavat hetkessä ... ja pian nukahtavat Jarkko ja Raunikin.
Aamu on miltei edellisen kaltainen. Ylös noustua katsellaan taas, kuinka kalastajat kiskovat veneitään rannalta veteen ja lähtevät merelle. Aamu-uinnin ja aamiaisella käynnin jälkeen Jarkko lähtee
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kaupunkiin hoitamaan loput työasiansa. Rauni ja lapset jäävät hotelliin saadakseen nauttia merenrantaelämästä ainakin lounaaseen asti.
Jarkon tullessa kaupungilta puolenpäivän aikaan, hän löytää Raunin ja lapset taas rantahietikoilta
kuten edellisenäkin päivänä. Rauni huomaa Jarkon lähestymisen ensimmäisenä.
- Hei lapset! ... Isä tulee tuolla, huutaa äiti. ... ja lapset pinkaisevat isää vastaan.
- No ... jokos te olette uineet ja juoksennelleet tarpeeksi? kysyy isä.
- Ei ... Ei kai me vielä lähdetä pois? aprikoi Mervi.
- Joko sä sait kaikki asiat hoideltua ? kysäisee äiti
- Kaikki muut ... paitsi ne moottoripyörien osat. Niitä ei löytynyt siitä toisesta putiikistakaan. ...
Vieläkös teidän selkiä kirvelee?
- No ei nyt enää. Meillä on ollut nää pitkähihaiset paidat nyt päällä koko ajan ... ja nää lippikset.
- Isä me ostettiin ... hirveän isoja simpukoita, kertoo Mika innoissaan.
- Huomasitko siellä huoneen pöydällä? jatkaa äiti.
- En mä pöytiä katsellut. Totesin vaan, ettei teitä näy ... ja vetäisin äkkiä uikkarit jalkaan.
- Aamulla heti, kun tultiin tänne rannalle ... niin tuli kaksi poikaa kassin kanssa ja niiltä me ostettiin sitten kaksi sellaista isoa .... Se suurempihan on melkein pään kokoinen. Niitä ne varmaan sukeltelevat tuolta merestä.
- Olivatko kalliita ? naurahtaa isä.
- Kaksikymmentä shillinkiä kappale.
- Hyvänen aika kuinka kalliita, vitsailee isä. ... - Meidän kurssin mukaan viisi markkaa kappale.
- Uihan nyt sinäkin vielä vähän aikaa ennen kuin lähdetään syömään. ... Jokos me sitten lähdetään
kotiinpäin?
- Ei lähdettäis’ vielä. pyytää Mervi
- Kyllä meidän kai pitää jo lähteä, selittää äiti. - Isällä on töitä ja teidänkin pitää käydä koulua.
Tullaanhan me tänne taas jonkin ajan kuluttua uudestaan. ... Menkää nyt isän kanssa vielä tuonne
veteen vähäksi aikaa polskuttelemaan ... ja sitten voidaan käydä vielä tuolla altaassakin.
- Ai, mikä on meiltä ihan unohtunut? havahtuu isä.
- Mikä?
- Täältä hietikolta ei ole otettu yhtään filmiä.
- Uikaa te täällä ja heitelkää palloa, niin minä haen sen kameran, ehdottaa äiti. - Ja otetaan sitten
pienet filminpätkät täältäkin. ... Ja vahdi isä Maria.
- Vahdin, vahdin.
Isä ja lapset kahlaavat veteen, pieneen hietikon keskelle jääneeseen lahdelmaan siten, että vettä on
noin kainaloihin asti ja alkavat heitellä palloa toisälleen. Mari polskuttelee renkaansa varassa isän
läheisyydessä ja kaikilla on hauskaa. ”Pallopeli” jatkuu isän ja lasten kesken ... ja äitikin saapuu
kameran kanssa heitä kuvaamaan. isän huomattua äidin saapuneen hän nousee vedestä rannalle ja
ottaa vielä pätkän filmiä, kun äiti on lasten kanssa vedessä. ... Isä ottaa sitten pieniä filminpätkiä,
kun kävellään ja kahlaillaan kohti rantapengertä ja tullaan uima-altaan äärelle. ... Kun altaassakin
on vielä jonkin aikaa pulikoitu ja tallennettu veden pärskettä ja iloa hieman kaitafilmillekin, on aika
lähteä vaihtamaan uima-asut shortseiksi.
... Ja ravintolasalissa nautitun lounaan jälkeen aletaan keräillä vaatteita ja tavaroita laukkuihin kotimatkalle lähtöä varten. Jarkko lähtee makselemaan hotellilaskua ja ottaa pari suurinta kassia mukaansa vieden ne samalla autoon ... ja palaa sitten huoneeseen hakemaan loppuja tavaroita , äitiä
ja lapsia.
- Ehditään juuri sopivasti ennen pimeän tuloa Mikumiin, toteaa Jarkko, kun lähdetään hotellin
pihalta.
- Kumpaanko mennään yöksi, Mikumi Lodgeen vai sinne Camppiin? kysäisee Rauni.
- Kumpaanko lapset tahtovat?
- Mennään siihen parempaan hotelliin, ... siihen Lodgeen, tulee napakka vastaus Merviltä.
Siellä on hyvä ottaa suihku ... ja ne sängytkin on paremmat.
- Mennään vaan Lodgeen, kannattaa äitikin.
- Ja nukutaan hyvin. Huomenna on vielä pitkä
matka kotiin.
- Niin. ... Aamulla käydään vaan ”breakfastilla” ja lähdetään taas ajelemaan. .... Hei, kurkihan taas
tuon bussin ohi, tuleeko autoja vastaan!
- Yks’ auto tulee just tossa lähellä, ... sitten näyttää vapaalta. ... ... Nyt ei tule autoja. ... Mene
vaan ohi.
- Tuolla seuraavassa mutkassa näyttää olevan jotain ... ruuhkaa, huomaa Jarkko. ... - Taitaa olla
kolaritapaus. ... Joo. ... Siinähän niitä on ruttaantuneita kotteroita pari kappaletta penkalla. ... Eihän
nuo kovin pahan näköisiä olleet. ... Aika tuore tapaus, kun oli poliisit vielä paikalla.
- No lapset! Onkos tää ollut nyt kiva safari? kysyy äiti.
- On! vastaavat Mika ja Mervi yht’aikaa. - Olis’ oltu vielä pari päivää, jatkaa Mervi.
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- Onhan teidän päästävä taas välillä kouluun. ... Tehdään pitempi retki sitten, kun teillä on seuraava loma.
- Mennäänkö sitten johonkin toiseen paikkaan? kysyy Mervi.
- Ei nyt vielä suunnitella mitään. ... Kunhan nyt päästään ensin täältä kotiin.
- Täällähän voidaan tehdä ihan sellaisia opinto- tai ... tutustumis- eli orientoitumismatkojakin ...
ihan työn puitteissa, kertoo isä.
- Luukkosen Meeri ja se Kristina ... nehän kävivät tuolla
Arushassa ja Moshissa ... ja Nairobissa, Kenian puolellakin ... sellaisella parin viikon reissulla ...
joskus viime vuoden puolella. ... Ja Lindgrenit ovat käyneet Mombasassa. ... Mutta hei! Nyt koukataan tohon tankaamaan.
Matka jatkuu tankkaustauon jälkeen kaupungin laitapuolen jo tutuksi tullutta reittiä Morogoro
Roadille ja valtatielle A7. Lasten juttelu takapenkillä hiljenee, kun he torkahtavat. Liikennettä on
näin iltapäivällä melkoisesti ja Rauni saa alkumatkasta kurkkia tämän tästä edessä matelevien ohitettavien rekkojen ohitse vastaantulijoita. Kun liikenne vähitellen väljenee, viriää keskustelua muistakin asioista.
- Mitäs mieltä se Kääriä oli niistä traktorin osien hinnoista? kysyy Rauni
- Olihan se aluks’ vähän hämmästynyt ... ja sitten sitä alkoi naurattamaan. ... Lupasihan se mennä
sinne neuvottelemaan hinnoista heti huomenna. ... Ja jos ne hinnat putoavat normaaleiksi, niin ne
romppeet tulevat sitten seuraavassa kuorma-autokyydissä Mbeyaan. ... Hitto! Oli sekin hupaisa
hintakirja. ... Mä kerroin sille myös, kuinka niitä projektin traktoreita on huollettu nämä vuodet ...
ja miks’ noita melko kalliita osia niihin nyt tarvitaan.
- Mitäs mieltä se oli?
- No, ... kuunteli vaan ... ja tais’ vähän ihmetelläkin.
- Muistitkos laittaa sen mummin kirjeen postiin?
- Muistin. ... Mä annoin sen niille ”embassyn” tytöille.
- Se nauha oli ihan kiva. ... Me nauhoitettiin siihen vielä lasten kanssa lisää juttua eilen, kun sä olit
asioilla. ... On niillä hauskaa, kun kuuntelevat meidän juttuja Suomessa.
- Hei taas on tuolla noita Sambian rekkoja edessä ... Hitto, noi kaks’ ajaa melkein toisissaan kiinni
... vai onko siinä menossa hinaus? ... Kaartaa taas tää tie just sen verran, ettei tältä puolelta näe
mitään.
- Ei tule ketään vastaan ... ja on aika pitkästi näkyvyyttä.
- No lähdetäänpä rinnalle sitten. ... Joo puomihan siinä on pojilla välissä. ... Hitto! Meinaakohan
ne kiskoa tuon täältä Sambiaan asti? ... On kai niillä joku varikko täällä matkan varrella.
- Hei tuolla olis’ ananaskauppiaita. Ostetaanko?
- Ei nyt, kun päästiin just noista rekoista ohi. ... Ostetaan vasta seuraavasta. Tuleehan niitä tässä
vielä monta paikkaa.
- No tuleehan niitä.
- Aurinko paistaa tuolta edestä niin hiton lämpimästi ... ja se laskee näin iltasella tuonne meidän
menosuuntaan. Viimeiset pari tuntia se häikäsee taas aika ilkeästi.
Ja auringon laskeuduttua jo lähelle taivaanrantaa ajellaan Mikumin kansallispuiston alueella. Lapset ovat olleet hereillä tunnin verran ja katselevat nyt tien läheisyydessä olevia suuria seepra- ja
gnu-antilooppilaumoja, sekä hieman kauempana tiestä liikkuvia kirahveja. ... Muutamia kilometrejä
myöhemmin odotellaan ja ihaillaan hetki norsulauman menoa tien poikki ... ja kun matkaa taas
jatketaan, tullaan Mikumi Lodgeen johtavan pikkutien risteykseen, jossa näyttää aina olevan sama
pahkasikaperhe tonkimassa heinikkoa.
- No kohta tuolla hotellin pihalla on varmaan taas ne paviaanit meitä odottamassa, arvelee Jarkko.
- Tai ne isot linnut, aprikoi Mervi.
- Täällähän näyttää olevan nyt muitakin. ... Iso turistibussi ... Sambian kilvet ... ja muutama henkilöautokin.
- Onkohan niillä vielä vapaita huoneita? arvelee äiti.
- Onhan niillä. ... Laitetaan auto tähän, missä oltiin viimeksi. Odotelkaa te sen aikaa tässä, kun
minä käyn ”respassa”. ... Hitto! Tuoltahan tulee meidän vastaanottokomiteakin taas .
- Paviaaneja! huokaa Mervi.
Hetken kuluttua Jarkko saapuu auton luo iloisena, kädessään avainta heilutellen, paviaanijoukon
siirtyessä auton luota hieman kauemmaksi.
- Saatiin se sama sviitti taas, iloitsee hän. ... - Niillä taitaa olla se jatkuvasti meille varattuna.
- Eiks’ nää tavarat voi jäädä yöksi autoon? kysyy äiti. - Otetaan vaan se mitä nyt tarvitaan.
- Eihän me tarvita kuin rahapussi. ... Jätetään vaan kaikki tavarat autoon. ... Ovet lukkoon ja hälytys päälle.
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- Täytyy meidän ottaa ainakin toi pieni kassi. Siinä on hammasharjat ... ja eiks’ olis’ hyvä panna
puhtaat T-paidatkin suihkun jälkeen ylle.
- Ai ihanaa päästä kohta suihkuun, huokaa Mervi.
- Onhan se, myöntelee isäkin. - Katsokaas mun selkää. Paita on ihan märkä ... ja hiton kostealta tuntuu tuolla persuksissakin. ... No, kohtahan se helpottaa.
- Hei, ota yks’ ananaskin mukaan, ehdottaa äiti. - Sä voisit kuoria ja leikellä sen siivuiksi sillä
aikaa, kun me ollaan suihkussa. ... Ja kun on käyty suihkussa, niin eiköhän levätä vähän aikaa ennen kuin lähdetään syömään.
- Kello on nyt vähän vaille seitsemän, toteaa isä. - Onhan tässä aikaa pari tuntia lepäillä ennen
kuin mennään katsomaan jotain purtavaa tonne ravintolan puolelle.
- Ja aamulla lähdetään ajelemaan kotiin heti ”breakfastin” jälkeen, jatkaa äiti. - Ehditään hyvissä
ajoin illaksi kotiin.
- No huomenna ei ole autossa enää niin hiostavan kuumakaan, kuin täällä alempana. ... Tuossa
muutaman kymmenen kilometrin päässähän jo noustaan taas korkeammalle. ... No, nyt mennään.
Onk’s kaikki nyt mukana. ... Sitten tuosta peräovi lukkoon ... ja vielä toi hälytys päälle.

18.

Posti kulkee

Edellisestä safarista on kulunut jo parisen viikkoa . Arkipäivät ovat sujuneet Jarkolta normaalien
työpäivien ja lasten kuolukyytien merkeissä. Rauni on puuhaillut kotona Joona apunaan ja vieraillut silloin tällöin naapureissakin. Illat on vietetty perhepiirissä, käyty mutamana iltana maitojonossa, lenkkeilty polkupyörillä lähiympäristössä ja sauna on ollut ahkerassa käytössä.
Päivästä toiseen on odoteltu postia Suomesta, mutta turhaan. Postin kulku tuntuu olevan hidasta.
Vihdoin torstaina, syyskuun 7. päivänä Jarkon tullessa työstä kotiin, on hänen ilmeensä sellainen,
että Rauni jo arvaa mistä on kysymys.
- Joko on postia? ehättää Rauni kysymään heti Jarkon noustessa autosta.
- Vihdoinkin! ... Tällainen lippu oli tullut tänään postissa, näyttää Jarkko. - Paketti siellä on
postissa odottelemassa taas, mutta nyt on posti jo kiinni. ... Hitto, kun olisin saanut tämän jo ennen tuota lasten koulukyytiä. ... Huomenna täytyy tehdä heti aamusta keikka kaupunkiin.
- No, odotellaan vielä huomiseen. ... Johan me ollaan odoteltu sitä viikkoja.
- Sieltä pitäis’ tulla nyt sille tullimiehellekin niitä muovivaippoja. ... Taitaa olla hauska tilanne
huomenna tullissakin. ... ” No problems, no problems ” se lupaisi silloin, jos saa niitä vaippoja.
- Mitenkäs tämä päivä muuten meni?
- Kaikenlaista pientä pulmaahan siellä on jatkuvasti. Koneita hajoaa pellolla ja pitää lähteä välillä
korjaustöihin sinnekin. Äsken tuossa käytiin Danielin kanssa ... se on sellainen vanhempi jässikkä
... tuossa alhaalla korjailemassa leikkuupuimuria ja vaihdettiin yhteen peräkärryyn yks’ pyörä tyhjäks’ menneen tilalle. Aamupäivällä löytyi taas muutama säkillinen ... omiin säkkeihin puitua
maissia tuolla ”trainingin” takana olevan pellon ojasta. On ne hiton ovelia nuo meidän kuskitkin.
- Eikös ne viljat ala kohta olla jo korjattuja? ... Maissia on kai vielä jonkin verran pystyssä.
- Ei kai niitä enää kovin paljoa ole korjaamatta. ... Hitonmoisen määrän vehnäsäkkejä ne on varastoinut nyt siihen korjaamon pihamaalle, odottelemaan kuljetusta.
- Nyt kohta olis’ ruokaa. ... Saatte vaihteeksi kanaa. Lapset telmivät tuolla nurmikolla taas vesiletkun kanssa. Pitää kohta kutsua nekin syömään. ... Voita ja maitoa voitais’ käydä taas hakemassa
tänä iltana. Voi on ihan lopussa. ... Joona saa huomenna tehdä pullataikinan ja leipoa.
- Mazengo kävi päivällä tuolla korjaamolla ... ja tuli kyselemään miten menee. ... Kerroin, että
suurin ongelma on varaosien puute. Traktoreiden kanssa kyllä pärjätään, mutta autojen ja moottoripyörien kanssa on ongelmia. ... Hän kysyi sitten, voisinko lähteä etsimään osia Nairobista tai Lusakasta, kun Dar Es Salaamista ei löytynyt. Vastasin, että jos te haluatte, niin voinhan minä lähteä.
- Jokos niitä traktorin osia tuli sieltä Darista?
- Tulihan niitä jo viime viikolla kuorma-autokyydillä. ... Ai mä en tainnut kertoakaan. Se firman
johtaja Darissa oli suostunut antamaan niistä älyttömistä hinnoista 30 % alennusta. ... Hitto! - Ihan
älytön hinta vieläkin. ... Jos hinnat ovat aluksi seitsemän tai kahdeksankertaiset ja saat niista 30 %
alennusta, niin jäähän ne vielä viisinkertaisiksi.
- Mutta ei kai me nyt ihan lähiaikoina lähdetä mihinkään reissuun, kun lapsilla on koulu vasta
alussa ja pitäis’ ottaa sieltä vapaata. ... Viikkohan siinä reissussa ainakin menee.
- Eiköhän odotella, kunnes tulee seuraava loma. ... Milloinkas se tulee tässä engelsmannien systeemissä?
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- En mä oikein tiedä ... mutta ennen Joulua kuitenkin. ... Hei, käyppä hihkaisemassa lapset syömään. Mä otan ton kanapadan pois uunista ja nostan pöytään.
Hetken päästä istutaan ruokapöydässä herkullisten kanapata-annosten höyrytessä lautasilla, kun
Mika hieman mietteliäänä kysäisee ...
- Isä, milloin me päästään taas uimaan?
- Pitäisiköhän meidän lähteä ... vaikka nyt sunnuntaina etsimään jostakin uimapaikkaa? ... Se Kimanijoki on jossakin tuolla Dariin päin mennessä ... noin 70 kilometrin päässä ... ja siinä on kuulemma ihan turvallista uida. ... Virtaavissa vesissä ei ole bilharziaa ... ja se joki on ihan myös tutkittu.
- Joo, lähdetään! innostuu Mervikin.
- Mutta syökäähän nyt! kehottaa äiti. - Saatte vielä sitten jälkiruokaakin ... tuolta uunista. ... Ja
koittakaas arvata mitä siellä on.
- Pannukakkua. arvaa Mervi.
- Ei , ei ole pannukakkua.
- No se on sitten uunipuuroa, veikkaa isä.
- Ei ole uunipuuroakaan, vastaa äiti naurahtaen. - Ette te kyllä sitä arvaakaan ennekuin nostan sen
sieltä pöytään. Mutta syökääpä nyt ensin lautaset tyhjäksi ... niin näette kohta.
Kun lautaset on tyhjät, äiti korjaa ne pöydästä pois ... tuo uudet syvät lautaset pöytään ... ja tuo
uunissa olleen lasivuoan pöytään. Isä ja lapset katselevat hetken lasivuoassa olevan ruoan kellanruskeaa pintaa, kunnes isä keksii ...
- Uunijuustoako? ilostuu isä.
- Uunijuustoa, naurahtaa äiti. - Leila tuli päivällä, kun olin tuossa pihalla ... ja kysyi haluaisinko
juustomaitoa. Hänellä oli sitä iso maitokannullinen. Tottakai mä halusin. ... ja tässä se on nyt.
- Ai, mitä herkkua. Olipa kiva yllätys, iloitsee isä
- Äiti, miten juustomaitoa tehdään? kysyy Mervi.
- Lehmä sitä tekee ... silloin, kun se poikii ... , kun sille syntyy pieni vasikka. Se vasikka tarvii kasvaakseen vahvempaa maitoa ... ja siitä tulee uunissa tällaista kiinteää ... vähän kuin munakokkelia. ... Olettehan te joskus syöneet tällaista Suomessakin ... mummin luona ... mutta on siitä varmaan yli vuosi aikaa. ... Nyt tästä vaan tätä lautaselle ja vähän maitoa ... sokeria voi ripotella päälle.
- Saiskohan se Leila lisää juustomaitoa huomennakin, kysyy isä.
- Kyllä sitä sieltä saa ... aina silloin tällöin. ... Noita lehmiähän on aika paljon ja vasikoita syntyy
melko usein. Sitä saa, jos tilaa etukäteen tuolta meijeriltä. ... Niin Leila kertoi.
- No nyt herkutellaan. ... Hitto, kun tuli jo tosta kanapadasta vatsa täyteen.
- Eihän sitä tarvi nyt illalla kaikkea syödä. Sehän on hyvää kylmänäkin ... aamulla ... ja voihan sitä
lämmittää uudelleenkin. ... Ai, mutta lapset! Postiin on tullut mummilasta tai Pikeltä paketti. Isä
hakee sen aamulla.
- Hodi-hodi! kuuluu pihalta ... ja nuorehko afrikkalaismies astelee ovelle pitäen käsissään pieniä
valkoisia renkaita. Rauni nousee pöydästä ja menee pihalle ... ja palaa hetken päästä takaisin pöytään.
- Se kauppasi norsunluusta tehtyjä rannerenkaita... eri kokoisia ... aika paksuja ja ihan käsintehdyn näköisiä.
- Et ostanut.
- Milloin minä sellaisia ranteessani pitäisin? naurahtaa äiti. ... - Mutta lopetelkaapas se jälkiruoka
nyt, niin lähdetään käymään meijerillä. Voi on ihan lopussa ja maitoakin voitaisi ottaa. Eiköhän
siellä tänään ole taas voinmyyntipäivä?
- Ja sitten, kun tullaan sieltä, lämmitetään taas sauna, jatkaa isä.
- Mä lupasin ajaa huomenna
Lassen koulukyytivuoron, kun on mentävä postiin.
Kun lapset on viety perjantai-aamuna kouluun ajelee Jarkko postitoimistolle. Saatuaan postista pakettinsa hän astelee se kädessään viereiseen tulliin ... , jossa aikaisemman paketin tullauksesta
tuttu tullimies tervehtii häntä jo kaukaa. Jarkko vastaa tervehdykseen ja laskee paketin leveästi
hymyilevän tullimiehen eteen pöydälle.
- Mitä paketti sisältää? utelee tullimies.
Jarkko katselee hetken paketin pintaan liimattua suomenkielistä sisältöluetteloa ja kertoo sitten .
- Tässä näkyy olevan sinullekin niitä muovivaippoja, kertoo Jarkko.
- No, avaahan paketti! kehottaa tullimies.
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Jarkko repii paketin yhden nurkan auki ja alkaa vedellä sieltä ulos ohuehkoja Piccolovaippapaketteja pöydälle tullimiehen eteen laskien samalla englanniksi ” One , two, three , four,
five ....... ten.”
- Tässä sinulle ne muovivaipat. Kymmenen pakettia ja kymmenen vaipaa jokaisessa,
Jarkko
- Ja nämä ovat niin halpoja, että annan nämä sinulle lahjaksi.
Tullimiehen naama loistaa ilosta ja hän kiittää Jarkko lujasti kättä puristaen.

selittää

- Ota vaan pakettisä. Siitä ei tarvi maksaa mitään tullia. selittää tullimies.
Jarkko kiittelee ja ottaa hymyssä suin paketin kainaloonsa ... ottaa sitten muutaman askeleen ovelle päin, kun tullimies huutaa hänen peräänsä ...
- Mister Jarkko! ... Vielä yksi asia.
Jarkko palaa takaisin pöydän ääreen.
kirjasen ja näyttää sitä Jarkolle.

Tullimies ottaa pöytänsä laatikosta parisen senttiä paksun

- Olisiko sinulla mahdollisuus tilata tavaroita tällaisesta tax-free kaupasta, Honkongista? hän kysyy
ja ojentaa kirjasen Jarkolle.
Jarkko tutkii kirjasta ja toteaa sen olevan suuren tax-free postimyyntifirman luettelo. Sen takimmaisilta sivuilta löytyy tilaus- ja maksuohjeet.
- Kyllä se saattaisi onnistua, aprikoi Jarkko hetken mietittyään. - Mutta voisinko tutustua tähän
luetteloon vielä hieman paremmin?
- Ota se kotiin mukaan ja mieti asiaa. ... Jos voisit tilata sieltä minulle jotain, voit tilata myös itsellesi aivan mitä haluat ja tullauksessa ei ole mitään ongelmia. Minä kyllä maksan itse ne tavarat,
jotka tilaan itselleni. ... Ota vaan luettelo mukaasi.
Jarkko ajelee kotiin ... ja kantaa postipaketin keittiössä puuhailevalle Raunille.
- No tässä se on, aloittaa Jarkko hymyillen.
- Ai, kun mä ihan pelästyin, säpsähtää Rauni. - Mä en ollenkaan kuullut sun tuloa. ... No miten
paljon nyt piti maksella tullia?
- Arvaa!
- No sun ilmeestä päätellen ei ainakaan kovin paljon. ... Tulikos ne vaipat sille tullimiehelle? ...
Kerro!
- Tulivathan ne! kertoo Jarkko naurussa suin. - Ja satuin avaamaan sen paketin just siitä kulmasta, missä ne vaipat oli. ... Lätkin sen eteen kymmenen pakettia Piccolo-vaippoja ja sanoin, että nämä ei maksa sulle mitään. ... Tullimiehen naama venyi leveään hymyyn ... ja sitten se kertoi, että
kaikki on ”OK” ja kanna vaan paketti pois , ” No problems ” ... Mutt’ ei siinä vielä kaikki. ... Mä olin
jo menossa pois, kun se huusi mut vielä takaisin ja kaivoi sitten pöytänsä laatikosta tämmösen
”katalogin” ... ja kysyi voitais’ko me tilata hänelle jotain tällasesta tax-free kaupasta. Hän lupas’
kyllä itse maksaa mitä tilaa. ... Ei olis’ sitten mitään tulliongelmia, hän selitti.
- Mikä toi sitten on?
- Tää näyttäis’ olevan honkongilainen postimyyntifirma. Tavaraa näillä näyttää olevan vaikka minkälaista, kelloja, kameroita, radioita, kodinkoneita, astioita, ruokaa ja juomia, vaatteita ... ja vaikka mitä. ... Sen verran mä tätä jo selasin. Tutkitaan tätä yhdessä nyt kohta lounastauolla ... ja illalla lisää. Nyt täytyy kiiruhtaa työmaalle taas ... vähäks’ aikaa. Näyttivät hinaavan äsken tuolta pellolta pois yhtä traktoriakin.
- No, mene sinä töihin. Me aletaan Joonan kanssa kohta leipomaan. Nyt se pesee pyykkiä tuolla
kylppärissä.
Jarkko ajelee korjaamon pihalle, nousee autosta, lukitsee ovet ja lähtee astelemaan pihan poikki
traktoriosaton suuntaan, kun Uffe tulee pihalla vastaan.
- Huomenta Jarkko! tervehtii Uffe. - Täällä on taas käynyt varkaita, hän jatkaa heti perään.
- Huomenta! ... Mitä ne nyt ovat vieneet?
- No Gösta arveli aamulla, että osa noista pressuilla peitetyistä vehnäsäkeistä oli hävinnyt ... Ja
laskutoimitus osoitti, että 40 kappaletta 90 kilon säkkiä on viety.
- Nytkö yöllä se on tapahtunut?
- Todennäköisesti. Eilen aamupäivällä ne ainakin olivat vielä tuossa. ... Porttivahdit on kuulusteltu,
eikä kukaan ole nähnyt mitään. ... Kuorma-auto tai traktori peräkärryineenhän siinä hommassa on
täytynyt olla ... eikä 90 kilon säkkien nosteleminen kuormaan voi tapahtua aivan huomaamatta.
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Nehän ovat ihan tuossa keskellä pihaa ... ja porttivahdinhan pitäisi nähdä ne koko ajan. ... Huomenna on tulossa autot noita säkkejä hakemaan.
- Pitääkö laittaa ensi yöksi yksi vahti vahtimaan pelkästään noita säkkejä?
- Käy siirtämässä illalla se ”trainingin” vahti, jolla on kivääri tähän korjaamon pihalle säkkejä vahtimaan! Minä lähden iltapäivällä muutamaksi päiväksi matkoille, Songeaan ... Ja tee aamuyöllä vielä
tarkastuskierros.
- Okei, tehdään niin.
Kun Jarkko astelee traktoriosastolle, tulee yksi mekaanikoista, melko hyvin englantia puhuva Egon
hänen juttusille, ... näyttää kädessään tulitikkulaatikossa olevaa pienehköä lasinkirkasta ”sirua” ...
ja kertoo sen olevan timantti, jonka hän on saanut timanttikaivoksella työskentelevältä serkultaan.
Jarkko ottaa pikkusormenpään kokoisen timantin kämmenelleen ja katselee sitä tarkemmin.
- Minä voisin myydä sen sinulle halvalla, kertoo Egon
- Millä hinnalla?
- 500 shillinkiä, vastaa Egon.
- En osta. ... Minä en tarvitse timantteja, selittää Jarkko.
- No 400 shillinkiä, jatkaa Egon.
- Ei, en osta, sanoo Jarkko päättäväisesti ... ja antaa timantin Egonille.
traktorissa on? jatkaa Jarkko osoittaen pihaan juuri hinattua traktoria.
- Siitä on vaihdelaatikko rikki. Se ei liiku millään vaihteella, selittää Egon.

... - Mikä vika tuossa

Jarkko astelee traktorin luo ... kipuaa ohjauspyörän ääreen ja käynnistää moottorin. Painettuaan
muutaman kerran kykinpoljinta ja siirreltyään vaihdekeppiä eri asentoihin hän sammuttaa moottorin.
- Vika taitaa olla kytkimessä, kertoo Jarkko vieressä seuranneelle Egonille ja paikalle juuri tulleelle toiselle mekaanikolle, Danielille. - Siirtäkää tämä tuohon katokseen tuon toisen traktorin viereen ... ja meidän on katkaistava tämä tuosta moottorin ja vaihteiston väliltä. ... Osaatteko tehdä
sen vai pitääkö neuvoa?
- Osaamme, vakuuttaa Egon. ... - Mutta miten me saadaan tämä tuonne katokseen?
- Nyt vaan lisää miehiä työntämään. ... Pyytäkää tuolta Banzi ja Twinsi auttamaan ... ja minä tulen
viidenneksi.
Niin siirtyy traktori korjaamokatokseen ... ja Egon ja Daniel ryhtyvät työhön. ... Kun Jarkko menee
käymään hetkeä myöhemmin huoltokorjaamon toimistossa, kertoo paikallisena työnjohtajana
työskentelevä Mooses seuranneensa traktorinkuljettajaa, joka nyt juuri on täyttämässä traktorinsa
polttoainetankkia ja tuo on tänään jo toinen kerta, kun hän täyttää tankin ... ja eilen hän kävi
tankkaamassa ainakin kolme kertaa.
- Mooses! Laita joku luotettava mies seuraamaan tuon miehen puuhia. Hän varmasti myy polttoainetta jollekin. Yhdellä tankillisella ajaa varmasti koko päivän. ... Eikö täällä merkitä mihinkään
kuka ottaa, milloin ja kuinka paljon polttoainetta?
- Nyt ei ole merkitty ... ainakaan yhteen vuoteen, selittää Mooses. - Joskus kauan sitten täällä oli
sellainen kirja mihin merkittiin ... traktorin numero, osasto ja kuinka monta litraa, muistelee
Mooses
- Miksi se on lopetettu? ihmettelee Jarkko.
- En tiedä. ... Se kirja tuli täyteen ... ja minä pyysin mister Uffea tuomaan uuden, mutta ei sitä uutta kirjaa tullut.
Samalla ”Lasse” Bergström saapuu toimistohuoneeseen ja Jarkko kertoo hänelle Moseksen havainnosta.
- Minä näin tuon näköisen miehen pari tuntia sitten tuolla navetan nurkalla, kertoo Lasse. - Siinä
oli joku vieras Land-Rover vieressä, johon he juuri nostivat jonkun kanisterin. Ne lähtivät siitä heti,
kun minä tulin paikalle.
- Hitto! ... Nyt pitäis’ saada joku luotettava kaveri seuraamaan tuota kuskia, toteaa Jarkko. - Se
pitää saada kiinni itse teosta, kun se liruttelee dieseliä tankista kanisteriin. ... Voidaanhan me kyllä
syyttää sitä jo näiden havaintojenkin perusteella, mutta annetaanpa pojan jatkaa vielä hetken aikaa. ... Mutta kuka me pannaan nyt hänen peräänsä? Sen täytyisä olla joku meikäläinen. ... Eihän
nuo täkäläiset toisiaan kärytä. ... Joutaiskohan tuo Jens?
Jarkko astelee ulos ja kutsuu vähän matkan päässä kävelevän Jensin luokseen.
- Terve, Jens! huutelee Jarkko. - Oletko kovin kiireinen juuri nyt?
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- Hei, Jarkko. Ei tässä nyt mitään kiirettä ole. Pitäisi korjata yksi putki tuolla keittiöllä.
- Nyt tarvittaisi heti joku seuraamaan tuota traktorikuskia, joka tuossa tankkaa. Hän myy dieseliä
jollekin, koska tuli tänään jo toisen kerran täyttämään tankkia. ... Voisitko sinä seurata nyt jonkun
aikaa hänen puuhiaan. Meidän täytyy saada nuo varkaat kiinni. ... Nyt hän ajaa jo portista ulos.
- Minä voin kyllä lähteä hänen peräänsä. ... Ei tuolla putkityöllä niin kiirettä ole.
- Seuraile hänen puuhiaan kauempaa niin, ettei hän huomaa ... ja sitten, kun näet hänen tyhjentelevän tankkia, mene paikalle ... ja tule sitten hänen kanssaan tänne ... tai vie hänet suoraan Mduccin luo.
- Okei, okei! huutelee Jens kiiruhtaessaan juoksuaskelin kohti pihan laidalla olevaa autoaan.
Jarkko kävelee verkkaisin askelin traktoriosatolle katsomaan, kuinka työt edistyvät ... ja antaa välillä hieman ohjeita Egonille ja Danielille traktorin katkaisemiseksi sekä Banzille ja Alille, jotka puuhailevat niittosilppurin korjaustöissä.
Hetken päästä kotiin lounaalle tullessaan on Jarkolla taas paljon kerottavaa Raunille.
- Tuoksuu ihan kuin olis’ hernesoppapäivä tänään, toteaa Jarkko heti sisälle astuessaan.
- Niin on ... ja juustomaidosta tehtyä pannaria saat jälkiruoaksi. ... Istahda vaan pöytään. Mä tuon
ihan heti kattilan pöytään.
- Hitto! On tää yhtä helkkarin kissa- ja hiirileikkiä jatkuvasti! tuskailee Jarkko ruokapöytään istahtaessaan. - Rosvoja on joka paikassa. ... Kaikkea pitäisi vahtia keskellä päivääkin.
- No mitä nyt? hämmästelee Rauni.
- Heti, kun menin korjaamolle, kuulin Uffelta, että siitä pajan pihalta pressun alta on vuorokauden
aikana viety 90 kilon vehnäsäkkejä 40 kappaletta ... ja hetkeä myöhemmin Mooses kertoo havainnoistaan, että yks’ traktorikuski on tänään jo toista kertaa täyttämässä traktorinsa tankkia ja eilen
se täytti sen ainakin kolme kertaa. ... Nyt mä sain Jensin seurailemaan sen kuskin puuhia. ... Jollekinhan se sitä myy jonkun nurkan takana. ... Ja työkaluja häviää pajalta pikkuhiljaa. ... Uffe neuvoi
laittamaan yhden vahdin ”torrakon” kanssa vahtimaan yön ajaksi niitä pajan pihamaalle varastoituja vehnäsäkkejä ... ja kehotti vielä tekemään tarkastuskierroksen aamuyöllä. Se itte on muutaman
päivän reissussa.
- No tässä on tää keittokattila. Ole varovainen! Se on kuumaa. ... Ai totahan ei pidä sanoa Joonan
kuullen. ... Joona puuhailee pyykin kanssa tossa kylppärissä.
- Joo, sanotaan , että se on tulista. ... Otetaanpa sitä nyt tähän lautaselle jäähtymään. ... Jokos sä
ehdit yhtään katselemaan sitä tax-free kaupan luetteloa?
- Enhän mä ole ehtinyt. ... Joonan kanssa on leivottu ja paisteltu pullia ja siinä sivussa sitten tein
hernesopaa ja lopuksi panin pannarin uuniin. Kohta pitää mennä ottamaan se sieltä pois.
- Katsellaan sitä luetteloa yhdessä sitten illalla saunan jälkeen, kun on saatu lapset nukkumaan.
Huomenna mennään taas yhdessä kaupunkiin, torille ja kauppoihin ... ja mennänkö sitten sunnuntaina Kimani-joelle.
- Ai sitä Kimanin reissua vartenhan mun on käytävä pyytämässä poliisilta ajolupa sunnuntaiksi. ...
Pitää lähteä sen verran aikaisemmin koulukyytikeikalle.
- Onk’s sinne Kimani-joelle helppo osata?
- On! ... Mä kysyin Nallelta. ... Se on tota valtatietä vain joku 70 kilometriä tuonne Dariin tai Iringaan päin ja siinä on pieni silta ja pian sen jälkeen lähtee vanha tie takaviistoon oikealle ja sitä
vain pari kolmesataa metriä niin siinä pitäis’ olla sellainen kallionen joki, jossa on kuin uima-allas.
- No syödään keittoa nyt välillä. ... Ei tämä enää ole kuu... tulista.
- Joo.... Hyvää hernesoppaa! ... Ja on tää sisäfile ihan hyvää täällä sopassakin. ... Lasse ja Inga
lähtevät joidenkin tuttavien kanssa sunnuntaina Malavijärven rantaan. Matemakohan oli sen paikan
nimi. Se on kuulemma tota Tukujun tietä ja Tukujusta jotakin pikkutietä vielä toinen mokoma. Siellä on joku vanha saksalaisten lähetysasema Malawijärven rannalla.
- Hei syö sitä soppaa nyt. Mä menen ottamaan pannarin pois uunista. ... Ai sen paketin mä avasin
ja purin. ... On se hyvä, että tuo posti kulkee.
- Ja nyt alkaa tuo tullaaminenkin tuntua helpommalta. ... Ai kyllä sen tullimiehen naama loisti, kun
lätkin ne Piccolo-vaipat siihen pöytään ja sanoin, että nää ei maksa sulle mitään.
- Nää pannarit meinas’ jo ihan palaa, ... mutt’ sinähän tykkäät tällaisista tummista. ... Ja tosta hilloa päälle. ... Varo! Älä polta kieltäs’!
- Annetaan jäähtyä vähän. Kyllä ne siellä korjaamolla odottelevat, jos on pulmia. ... Niin, se tullimies haluais’ jotain itselle sieltä Hongkongista ja se selitti, että maksaa itse ostoksensa, jos vaan
saa tänne. Ja minä voin tilata samalla mitä vain haluan ja tullin kanssa ”no problems”. Olis’ se varmaan mahdollista maksaa ostokset noilla Postipankin shekeillä. ... Tilaus kirjattuna kirjeenä ja
shekki viivattuna mukaan.
- Miten ... viivattuna?
- No, jos sen shekin yli vetää kulmasta kulmaan viivan, niin sitä ei voi käyttää kukaan muu, kuin
se, jonka nimelle se on kirjoitettu ... eli sitä ei voi siirtää toiselle.
- Jaa. ... Onk’s se ihan turvallista? ... Mutta syö nyt se pannari, että pääset työmaalle!
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- Lasse oli kuullut Uffelta jostakin tanskalaisesta tax-free kaupasta, josta voi tilata ruokaa ja juomia. Uffe on luvannut antaa sen kaupan luettelon Lasselle tutkittavaks’.
- Syö nyt! Pohditaan näitä juttuja kaikessa rauhassa sitten illalla.
- No! .... Hiton hyvää tää pannari ja hillokin. ... Mistä sä tämmöistä hilloa oot ... saa...
- Ihan noista omista marjoista. ... Noita tummansinisää vatun näköisiä ... noissa pensaissa tuolla
nurkassa ... ja sitten siinä on vähän tässä seinällä kasvavaa passionhedelmää ... ja sokeria.
- Hiton kivan makuista hilloa ... ja hyvää on pannarikin. ... Annas vielä toinen!
- No ... odotas vähän. ... Tästä, tämä. ... Joona saa kohta noi kaks’ vähän vaaleampaa ... ja lapsille mä paistan illaks’ lisää. ... Sitä juustomaitoa on vielä vähän jäljellä.
- Jambo, mister Jarkko! tervehtii pyykkiämpärin kanssa kylpyhuoneen suunnasta tuleva Joona
- Jambo! vastaa Jarkko. - Habari?
- Msuri sana, kuuluu vastaus Joonan astellessa ovesta pihalle ripustelemaan pyykkejä kuivumaan.
- On tuo Joona ahkera ja tunnollinen kaveri, kertoo Rauni. - Kohta, kun se on syönyt, mä päästän sen jo kotiin ja annan sille viikon palkan ja mukaan vähän pieniä pullia kotiin lapsille vietäväksi. Kädestä pitäen se taas kiittelee ”Asante sana, mama.” moneen kertaan.
- Hodi-hodi! kuuluu miesääni pihalta.
- Jaa -a. ... Se on kai se yks’ vanha ressukka taas, tuumaa Rauni ja lähtee pihaovelle päin. - Myy
kai taas appelsiineja.
- No, mä lähden täältä keittiön oven kautta työmaalle. ... Hei !
Jarkon saapuessa korjaamolle odottelevat Jens, Mooses ja epäilty traktorikuski häntä toimistokopin
nurkalla.
- No, Jens! aloittaa Jarkko. - Olet ilmeisesti havainnut jotakin.
- Kyllä, vastaa Jens naurahtaen. - Tuonne hän ajeli heti tuon ison navetan nurkan taakse ja alkoi
laskea dieseliä letkulla tankista siellä odottelevan miehen jerrykannuihin. Kun minä tulin paikalle,
hyppäsi mies Land-Roveriin ja häipyi. Auton rekisterinumero on tässä paperilla ja kaksi jerrykannua on tuossa minun autossa.
- Onko tämä kaveri Isaksonin kuskeja?
- On.
- Sitten lienee parasta, että sinä Mooses viet hänet Isaksonin luo ja kerrot mitä on tapahtunut.... Ja
käy takaisin tullessa pyytämässä toimiston tytöiltä kirja, johon aletaan merkitä kaikki tankkaukset.
- Okei, mister Jarkko, vastaa Mooses. - Lähdetään! komentaa Mooses swahiliksi topakasti ... ja
miehet lähtevät kohti porttia.
- Mitä tehdään noilla jerrykannuilla? kysäisee Jens.
- Vie ne tuonne meidän keskusvarastoon. ... Eihän se karkuun lähtenyt mies tule niitä pyytämään.
... Kiitos, Jens! Tämähän selvisikin nopeasti.
Jarkko astelee verkkaisesti korjaamolle katsomaan töiden edistymistä. Egon ja Daniel ovat saaneet
traktorin katkaistuksi ja purkavat särkynyttä kytkintä. Banzi ja Ali ovat saaneet niittosilppurin remontin päätökseen ja ryhtyneet korjaamaan pellolta tuodun perävaunun tyhjentynyttä rengasta.
Twinsi,Josef ja Mohammed ovat olleet pellolta tulossa olleen, tielle pysähtyneen leikkuupuimurin
kimpussa ja saaneet sen korjaamolle. He kutsuvan Jarkon katsomaan vauriota, jonka pyörän ja
rungon väliin kiilaantunut iso kivi on aiheuttanut.
- Hitto! ... Tuohan onkin aika vaikea juttu, tuumii Jarkko itsekseen.
- Tuossahan näyttää olevan koko kylki painunut melkoisesti sisään.
- Keskellä tietä oli ollut suuri kivi, jonka olisi voinut väistää, selittää Twinzi. - Puimurimies arveli, että sen yli voi ajaa. ... Mutta kivi olikin niin iso, että se pyörähti puimurin ison pyörän ja rungonväliin ja juuttui siihen niin lujasti, että koko kone pysähtyi. ... Kiskoimme sitä traktorilla taaksepäin, että saimme kiven irtoamaan.
- Hitto, näitä kuskeja! noituu Jarkko itsekseen. - Nyt ajakaa tämä ensin tuohon katokseen. Sitten
pyörä irti ... ja sen jälkeen irroitetaan tuo painunut levy.
neuvoo Jarkko
- Kaikki nuo pienet
ruuvit on saatava irti. Osa niistä näyttää katkenneenkin. ... Näemme sitten, mitä siellä sisäpuolella
on tapahtunut.
- Onko probleemia? kysäisee viereen tullut Lasse.
- Hitto, näitä kuskeja. Näkevät tiellä ison kiven ja arvelevat sen mahtuvan menemään puimurin
alitse. ... Mutta kun se ei mahtunutkaan, vaan pyörähti tuonne renkaan ja rungon väliin ja painoi
koko sivun sisään, manailee Jarkko. - Tämä voi olla vaikeakin juttu, jos nuo sisäkalutkin on tuolla taipuneet. ... Ja maissin puintihommia olisi vielä jäljellä paljon. ... Eikä tämän maissipöytä taida
käydä tuohon toiseen koneeseen. ... Onko sinulla nyt kiireitä autojen kanssa?
- Ei nyt paljon.
- Voisitko sitten seurailla noiden Egonin ja Danielin kytkinremonttia ja antaa heille neuvoja. Minun
pitäisi kohta lähteä hakemaan lapsia koulusta. Pitää käydä samalla poliisilta hakemassa ajolupa
sunnuntaiksi.
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- Kyllä minä katson ja neuvon.
Hetkisen kuluttua Jarkko ajelee kohti kaupunkia ... käy poliisilaitoksella ... ja ajelee sitten koululle.
Jukka ja Liisa Puttonen ovat myös hakemassa lapsiaan koulusta ja tulevat juttusille.
- Jarkko, sopiiko teille tulla viikon päästä sunnuntaina meille Iwambin farmille kylään, iltapäiväkahveille? kysyy Jukka
- Kiitos, kyllä se varmaan sopii. Ei meillä taida olla mitään suunnitelmia vielä viikon päähän.
- Lassilat tulevat ja Karjalaiset, Teräväiset ja Puupposen Leila pitäis’ kutsua myös, kunhan nähdään.
- Onk’s teillä jotain erityistä silloin?
- Ei, vastaa Liisa. - Ihan vaan iltapäiväkahvit. ... Joskus siinä kahden kolmen aikoihin. On vaan
kiva välillä rupatella muiden suomalaisten kanssa.
- Kyllä se meille varmaan sopii. ... Nyt sunnuntaina menemme lasten kanssa uimaan Kimani-joelle.
Hain juuri poliisilta ajoluvankin.
- Se on ihan kiva paikka lapsille, kertoo Liisa. - Ollaan mekin siellä muutamia kertoja käyty. ...
On vaan aika kaukana, mutta eihän täällä lähempänäkään uimapaikkoja ole.
- Meidän pitää kai käydä nyt viikonvaihteessa Kitulossa, jatkaa Jukka. - Vähän noiden työasioiden merkeissä. Nyt sinne pääsee vielä omalla autolla jotenkuten, mutta kun tuolla vuorilla alkaa
sataa, niin kelit muuttuvat. Silloin on oltava nelivetoinen ajopeli.
- Hei, nyt meidän lapsukaiset tulevat, huomaa Liisa.
- Kerro Raunille terveisiä.
- Kiitos, kerrotaan.
Jarkko ajelee koululaiset koteihinsa ja kiiruhtaa korjaamolle ja tutkimaan leikkuupuimurin vaurioita. Twinzi, Josef ja Mohammed taistelevat vielä viimeisten sivulevyn kiinnitysruuvien kanssa ja
saavat vihdoin levyn irti. ... Jarkko katselee hetken levyn alta paljastuneita osia.
- No mitä näkyy? kysyy paikalle tullut Lasse.
- Hitto! Onhan se tietysti tuo pitkä akselikin taipunut, vastaa Jarkko ensin Lasselle suomeksi ...
ja selittää asian sitten englanniksi Twinzille, joka vielä selittää asia swahiliksi Josefille ja Mohammedille. - Nyt on tehtävä sama juttu koneen toisella puolella, että saadaan tämä akseli ulos oikaistavaksi, jatkaa Jarkko.
... - Mutta tehdään se vasta ensi viikolla. Nyt pannaan kaikki nämä
ruuvit, mutterit ja nuo pienet osat pieneen laatikkoon. Niitä on tuolla kopin hyllyllä. ... Ja työkalut
taas paikoilleen lukon taakse. ... Vierittäkää tuo pyörä tuonne seinän viereen. Kohta on kotiinlähdön aika.
- Tuo traktorin vauhtipyörä on niin pahan näköinen, että se pitää sorvata, kertoo Lasse.
- Hitto, kun meillä ei ole täällä sorvia. Se on käytävä maanantaina sorvaamassa siellä vesilaitoksen
pajalla.
- Pojat ottivat sen jo kokonaan irti. ... Se on tuossa koneen vieressä.
Mooses tulee pihamaan poikki Jarkon luo paksuhko kirja kädessään.
- Nyt meillä on uusi polttoainekirja, hän iloitsee ja näyttää kirjaa Jarkolle.
- Ja nyt pitää huolehtia siitä, että jokaisen kuljettajan ottama polttoainemäärä merkitään aina tähän kirjaan, selittää Jarkko.
Kotiin tultuaan Jarkko kertoo Puttosten terveiset ja kutsusta Iwambiin.
- Muistitko hakea myös sen ajoluvan poliisista? kysyy Rauni.
- Muistin. ... Se on tuolla autossa.
- Lähdetäänkö me huomenna uimaan? kysyy viereen tupsahtanut Mika.
- Ei vielä huomenna vaan ylihuomenna, sunnuntaina, kertoo äiti.
- Mutta yksi asia unohtui, toteaa isä - Lähdetään kohta käymään kaupungissa.
- Mikä unohtui? ihmettelee äiti. - Huomenaamunahan meidän piti vasta lähteä toriostoksille.
- No, kerron sen sinulle myöhemmin illalla.. ... Käydään vaan vähän kaupoissa, Sousalla vaikka.
- Tehdään sieltä sitten muitakin ostoksia ja käydään tullessa ottamassa maitoa tuolta meijeriltä.
- Ja sitten pannaan sauna taas lämpiämään. ... Ehdittäis’köhän tekemään vielä eucalyptusvihtakin
maitoreissun lomassa. ... Ai on se taas ihanaa viettää rauhallinen sauna- ja koti-ilta tällaisen vipinäpäivän jälkeen ... ja pari vapaapäivääkin taas.
- No lähdetään sitten heti käymään kaupungissa, että päästään nautiskelemaan, ehdottaa Rauni.
- Lähdetään.
- Mika! Sanohan Merville ja Marille, että lähdetään käymään kaupungissa. ... Ja pankaa Ninni ulos.
Puolisen tuntia myöhemmin astellaan kaupungin torin laidalla olevaan Sousan kauppaan ja tavataan siellä juuri ostoksiaan tekevät Karjalaisen Leena ja Matti. Matti kertoo kuulleensa Nallelta,
244

että viikonvaihteen aikana saapuu projektille muutama uusi pohjoismainen eksperttiperhe, joita ne
lähti juuri bussilla hakemassa ”Darista”.
- Niin, niitähän on lähtenyt täältä poiskin, toteaa Jarkko. - Heidän tilalleen kai tulee uusia.
- Joo, Westermarkin tilalle talousasioita hoitelemaan tulee kai joku suomalainen. Tiesi se Nalle sen
nimenkin, mutta eihän se jäänyt mieleen ... ja sitten tulee tonne ”trainingin” kotitalouskouluttajaks’ joku nainen, joka on ja suomalainen. ... Sitten laboratorioon tulee joku Ruotsissa asuva saksalainen kemisti ... vai oliko se puolalainen.
- Niitähän lähti pois silloin, kun me oltiin viimeks’ reissussa, muistaa Rauni - Westermarkit, Leinosen Sanni ja se sikojen hoitaja ... Elma Pou ... Poutiaineko se oli?
- Ai, kertoivat siitä Elmasta, että sitä eivät meinanneet saada lähtemään millään, kertoo Leena nauraen. ... - Vielä tunti ennen lentokoneen lähtöä se oli ollut sikoja ruokkimassa eikä olis’ halunnut
lähteä mihinkään. Oli ihan itku silmässä vain hokenut, ettei voi jättää sikoja. ... Olivat kai lopulta
vieneet sen ihan väkisän lentokentälle.
- Se tais’ elellä ihan omissa oloissaan. Eihän sitä näkynyt milloinkaan missään ulkonakaan.
- Olihan se kai enemmän sellainen erakkoluonne. ... Mutta nyt Rauni! Alahan sinä ostelemaan!
Minä lopetin, kehottaa Leena.
- Joo, me lähdetään ... ja laitetaan taas sauna lämpiämään, kertoo Matti. - Käydään vielä ensin
maitojonossa.
- Niin, eikös vaan ole kiva keksintö tuo sauna, toteaa Jarkko. - On niin kiva fiilis aina sen jälkeen.
... Kyllä se meilläkin lämpiää melkein joka ilta, ... tänäänkin taas ... kunhan ostellaan vielä vähän
noita saunajuomia. Sen takiahan tänne oikeastaan lähdettiin.
- Ai sekös se kauppareissun syy olikin? naurahtaa Rauni.
- No eikös se ole ihan kiva napata pienet Konyagit näin viikonloppuna, kun on saatu nuo ipanat
nukkumaan? Olihan se mielessä jo aamulla, mutta unohtui sitten.
- Ostellaanhan me nyt muutakin. ... ”Valkeat jauhot” on lopussa, niitä 2 kiloa, ... sokeria 2 kiloa,
hiivaa, jos on ... ja vessapaperia. ... ja tulitikkuja. alkaa Rauni luetella kauppiaalle. - Ai teille on
tullut kauraryynejäkin! viisi purkkia niitä.
- Ja kaksi Konyagia ... ja jotain mehua,
jatkaa väliin Matin kanssa jutteleva Jarkko
- No, hei vaan! Maitojonoon mekin kohta tullaa. Jutellaan siellä lisää, lopettelee Jarkko keskustelua.
- Heippa! lausahtaa Raunikin.
- Kwaheri ... Tutaonana! kuittaa Matti naurahtaen swahiliksi poistuessaan kaupasta.
Niin kuluu alkuilta monien aikaisempien tapaan. Maitojonossa on oltu, eucalyptusvihtakin on saatu tehdyksi, sauna lämmitetty, lapset kylvetetty, nautittu iltapalaa ja saatu lapset nukahtamaan
vuoteisiinsa ja otettu pienet iltadrinkitkin, kun Jarkko ja Rauni hipsivät kahdestaan saunan lauteille
nauttimaan löylystä, eucalyptusvihdan tuoksusta ja pehmeästä hyväilystä. Vihdanläiskeen lomassa
kuunnellaan pihaa ympäröivistä pensaista kuuluvaa jokaöistä heinäsirkkojen konserttia.
- No, kullanmuru! toteaa Jarkko jonkin aikaa saunottuaan. - Eiköhän lähdetä nyt jatkamaan
tuonne makuukammarin puolelle tätä iltaa. Otetaan pienet ”yömyssyt” ... ja tutkitaan sitten yhdessä sitä Hongkongin tax-free luetteloa.
- Lähdetään. ... Mä teen vielä jotkut pienet suolapalat niiden ”paukkujen” kaveriks’. - Toi Sousalta
ostettu mehu ei ollut kovin hyvänmakuista lantringiks’. Laitetaan jotakin muuta seuraaviin ... vaikka appelssiinimehua.
- Mistä sä appelsiinimehua saat?
- Appelsiineista. ... Niitähän meillä on kaapissa aina. Päivällä mä ostelin niitä taas lisää siltä pihalle
tulleelta ressukalta. ... Se on jotenkin sellainen säälittävä kaupustelija, ... vanha, kumarainen mies,
ihan risasissa haalareissa ... retuuttaa kassissa aina jotain myytävää. ... Ja tuntuu, että ne kiitokset
tulevat ihan sydämen pohjasta, kun siltä jotain ostaa.
- Hei nyt mä heitän yhdet löylyt vielä ... ja sitten kaadetaan noi ämpärilliset vilpoista vettä niskaan.
Jonkin aikaa myöhemmin Jarkko ja Rauni ovat asettuneet vierekkäin sänkyynsä puoli-istuvaan
asentoon ja tutkiskelevat sänkylampun valossa tullimieheltä saatua tax-free luetteloa.
- Katsohan nyt näitä tilaus- ja maksuohjeita, kehottaa Jarkko ja osoittaa avaamaansa sivua.
- No, odotas, ... kun mä luen ne itse!
- Kyllä minä ymmärrän sen niin, että me voidaan maksaa ostokset meidän tililtä Suomesta heidän
tililleen Hongkongiin, ... mutta varmaan ne kelpuuttavat noi meidän shekitkin ... ihan niinkuin täkäläinen pankkikin. ... Rahaahan ei täältä kirjeessä uskalla lähettää tilauksen mukana eikä täällä
dollareita pankista edes saa. Vieraan valuutan hallussapito on lakien vastaista.
- Kyllähän tämä aika selvältä vaikuttaa, myöntelee Rauni.
- Kokeillaan ja tilataan jotaikin. Sittenhän se selviää. ... Mutta otetaanpa pienet lasilliset välillä.
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- Mitä me sitten tilattais’?
- No tässä luettelossahan on vaikka mitä. ... kelloja, radioita, kameroita, astioita, vaatetavaraa
vaikka kuinka, ja ...
Mutta otetaanpa tästä nyt huikat ... ja aletaan selata tää koko ”katalooki”
läpi. ... Tässähän on valtavasti tavaraa tarjolla. ... Se tullimieshän haluaa jotakin myös ... ja paketti
saa painaa enintään kahdeksan kiloa, että se tulee lentopostina tänne.
- Mutta ... tarvitaanko me mitään?
- Saatetaanhan me jotakin tarvita, mutta voidaanhan me tehdä vähän kauppaakin. ... Kelloista ja
radioista täällä on ainakin pula. ... Tässä alussa on astioita. ... Niitä me ei kai tarvita.
- Katsotaan nyt kuitenkin nekin. ... On ihan hyvännäköistä tavaraa ... ja mitkä hinnat!
Niin kuluu loppuilta paksua luetteloa selaillen ja puoliväliin päästyään panee Jarkko sen yöpöydälle
ja käpertyy peiton alle Raunin viereen.
Aamuvirkut lapset suorittavat taas herätyksen joka-aamuiseen tapaan, kun aurinko on noussut
upeiden vuorenhuippujen takaa. Niin on vielä hieman unisten vanhempien noustava ylös, kipaistava suihkuun ja ryhdyttävä aamupuuhiin. Aamupalaa nautiskeltaessa alkavat lapset kysellä, mihin
tänään lähdetään, kun on vapaapäivä.
- Pitäis’kö meidän lähteä johonkin? tuumaa isä. - Huomenna lähdetään Kimanijoelle uimaan. Eikös me voida olla tämä päivä ihan tässä kotona vaan?
- Olis’ se ihan kivaa käydä tänäänkin jossakin vähän ajelulla, vastaa Mervi.
- Niin olis’, jatkaa Mikakin.
- Perunat alkavat olla kyllä lopussa, tomaateja ja banaanejakin voitais ostaa, jos käytäis’ vaikka
vaan tuossa lähellä Uyolen torilla, ehdottaa äiti.
- Ja hiiliä ja …. ja takkapuitakin voidaan käydä hakemassa samalla lisää tuolta tienvarresta, jatkaa
isä. - Niitä me kyllä saatais’ huomenna Kimanin reissullakin. Tässä Uyolen lähellä myytävät polttopuut ovat pyöreitä pulikoita, jotka syttyvät huonommin. Tuolta vähän kauempaa ostelimme viimeksi Darista tullessamme parempia, isoista puista halkaistuja klapeja.
- Eikös ne puut voida ostella huomenna Kimanin retkeltä tullessa, ehdottaa äiti. - Mutta jos käydään tuossa Uyolen torilla ... ja ajeltaisko sitten noille vastapäisälle vuorille katselemaan maisemia.
Sinnehän menee jonkinlainen tie. Leila kertoi, että siellä laella kasvaa suomalaisten istuttamaa
metsää ja sieltä on upeat maisemat.
- Ei hassumpi ajatus, myöntää isä. - Onhan noita puita vielä sen verran, että tänä iltana voidaan
nauttia takkatulen loimusta ja hiiliä on vielä muutamaksi saunaillalksi. - Otetaan sieltä sitten vähän filmiäkin, ... elävää kuvaa ja fotoja. Nyt aamulla paistaa aurinkokin ihan oikeasta suunnasta.
- No, mutta popsikaahan lapset nyt ne puurolautaset tyhjiksi, kehottaa äiti. - Sitten voitte mennä
vähäksi aikaa pihalle. Täytyy vielä tiskata ja laitella makuuhuoneet kuntoon, ennen kuin lähdetään.
- Mistähän se tie tuonne vastapäisälle vuorille lähtee? kysyy isä.
- Kyllä se Leila sen kertoi, mutta en oikein ymmärtänyt. Mä käyn kohta kysymässä siltä tarkemmat
ohjeet.
Aamutoimien jälkeen lähdetään sitten ajelulle. Tehdään ensin ostokset Uyolen torilta ja ajellaan
sitten lähelle Mbeyan kaupunkia, josta tie ylös vuorille lähtee. Kapea ja paikoin kivikkoinen tie kipuaa mutkitellen ylemmäksi vuoren rinteitä. Molemmin puolin tietä näkyy savimajoja ja pieniä
maissiviljelmiä, joilta suurin osa sadosta on jo korjattu pois.
- Onpa surkean näköisiä nuo paikallisten maissiviljelmät, toteaa Jarkko. - Lyhyitä ovat ja surkean
pieniä tähkiä ... ja harvassa. ... On se kovaa hommaa tehdä kaikki käsipelillä ... ja kun ei niillä ole
lannoitteisiin varaa eikä tuholaismyrkkyihinkään, niin tuollaiseksi se sato jää..
- Ja katsokaahan tuonne alas ... tuota naista! ... kehottaa äiti. - Kuokkii ja kuokkii maata rivakasti ... ja tuo pieni lapsi tuolla selässä koko ajan. ... Ja nuo isommat lapset kuokkivat siinä vähän alempana.
- Ja kukahan siellä savimajan pihamaalla istuskelee? huomaa isä. - Se on varmaankin perheen
isukki. ... Siinä vaan piippua sauhutellen katsellaan, kun vaimo ja lapset ahertavat. ... Ja katsokaahan mitä täältä edestä päin tulee.
- On valtava polttopuunippu, hämmästelee äiti vastaan tulevan naisen pään päällä olevaa nippua.
- Eihän tuollaista jaksaisi kantaa käsilläänkään ... ja tuossa se vaan pysyy helpon näköisesti päälaen varassa.
- Tuolla on joku auto, huomaa Mika. - Mersu.
- Niinpäs näkyy olevan, huomaa isäkin. - Täällähän on ihan tuttuja. ... Teräväisetkin ovat lähteneet ajelulle. ... Pysäytetäänpä tuohon Mersun perään hetkeksi.
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Vähän matkan päässä autostaan olevat Marjatta ja Pentti huomaavat Mäkisen perheen ja tulevat
lähemmäksi. Jarkko ja Rauni nousevat autosta ja kävelevät vastaan tervehtimään. Jarkko tervehtii
kädennostolla jo kohta autosta ulos päästyään.
- Hei!... Täällähän näkee tuttuja, aloittaa Rauni.
- Hei vaan! tulee Marjatalta ja Pentiltä yht’aikaa. - Lähdettiin vähän ottamaan valokuvia, jatkaa
Pentti
- Otettiin mekin kamerat mukaan, kun ei olla vielä tästä vinkkelistä käyty kuvaamassa, kertoo
Jarkko. - Täältähän on mahtavat maisemat tuonne meidän farmille.
- Mutta kävelkää varovaisesti täällä kivikkoisessa heinikossa, varoittelee Pentti.
- Täällä voi olla
käärmeitä. ... Eilen nähtiin tuolla alempana pellolla vihreä mamba. ... sellainen toistametrinen,
paksu.
- Ja sehän on hiton vaarallinen, aprikoi Jarkko.
- Onhan se ihan tappavan myrkyllinen, jos iskemään pääsee. ... Ja se ei saata heinikossa liikahtaa
mihinkään ennekuin astuu sen päälle. Vihreässä ruohikossa sen erottaminen on vaikeaa. Nyt, kun
ruoho on kuihtunutta ja ruskeaa, se erottuu helpommin.
- Kuunnelkaapa nyt lapset! sanoo Rauni viereen tulleille lapsille. - Siksi teitä on varoiteltu, ettei
heinikkoon saa mennä ollenkaan. Siellä voi tosiaan olla ihan tappavanmyrkyllisiä käärmeitä.
- Niitähän voi olla ihan meidän pihapiirissäkin, jatkaa Pentti. - Siinä meidän naapurin pihalla tappoivat muutama päivä sitten pienen cobran. ... Ne pienetkin ovat vaarallisia.
- No, varotaan käärmeitä, tuumaa Jarkko. ... - Me taidamme jatkaa vielä tuonne ylöspäin.
- Siellä näiden huippujen takana on komeaa metsää, suomalaisten viitisentoista vuotta sitten istuttamaa. Puut ovat kasvaneet jo ihan sahatukin kokoisäksi. Täällähän ne kasvavat ympäri vuoden.
- Kipaistaanpas lapset sitten tuonne autoon taas, kehottaa äiti. - Jatketaan matkaa.
Vuorilta ihaillaan avautuvia näkymiä alas laaksoon, josta pieninä erottuvat projektin peltojen lomassa olevat rakennukset ... kuvataan näkymiä sekä kaitafilmille että valokuviksi. Huippujen takana oleva metsä muistuttaa lasten mielestä jonkinlaista satu- tai peikkometsää, koska melko tiuhassa kasvavat tuuheat havupuut varjostavat maaston aavemaisen hämäräksi. Hämäryydestä johtuen ei metsässä ole juuri mitään aluskasvillisuuttakaan. Maassa on vain varisseista neulasista
koostunutta pehmeää mattoa.
Vuorilta palaillaan taas omaan pihapiiriin. Pihalle tultaessa Jarkko havaitsee bambulla verhotun
saunaosaston oven muretuksi.
- Hitto! Meillä on käynyt rosvoja, manailee Jarkko ja menee katsomaan tarkemmin. ... On täällä
onneksi meidän polkupyörät tallessa. ... Hitto! Työkalupakin ne on ainakin täältä vieneet. ... Ei
siinä kyllä mitään niin arvokasta ollut. ... Suurin osahan on mulla autossa.
- On ne röyhkeitä, päivittelee Rauni. - Ihan keskellä päivää. ... Eipäs niille ole nuo pyörät kelvannut.
- Noiden lukkojen murtaminen on aika vaikea homma ... ja onhan nuo meidän värikkäät jopot sen
verran erikoisia noihin heidän kiinalaisiin nähden, että poliisi saattaisi pysäyttää sellaisella ajelevan tuolla tiellä heti, aprikoi Jarkko.
- Onneks’ meillä ei ollut mitään muuta tuolla kopissa, huokaa Rauni lasten katsellessa sanattomina vieressä.
- Onneks’ ei ollut, myöntelee Jarkkokin. - Täytyy korjailla nyt nuo oven pielet ... ja tehdä ne
vielä vahvemmiks’. Tuolle riippulukolle ne ei kyllä mahda mitään ilman järeitä katkaisupihtejä.
- No, korjaile sinä toi ovi, kehottaa Rauni. - Minä laittelen teille jotain syötävää.
Iltapäivä ja ilta kuluu taas kotoisissa ja rauhallisissa merkeissä. Illan alkaessa hämärtää käydään
saunomassa ja lasten nukahdettua jatkuu Raunin ja Jarkon ilta takkatulen loisteessa tax-free luetteloa tutkiskellen ja siinä välillä pieniä drinkkejäkin naukkaillen syntyy hieman tilauslistaakin.
- Tilataanpa muutama rannekello, ehdottaa Jarkko luetteloa selaillen. - Tuosta tuo Seiko ... ja
tuolta tuo toiseksi. Ne menevät täällä hyvin kaupaksi ainakin tuplahinnalla. Taitetaanpa tämän sivun nurkka, että löydetään se helpommin uudelleen. ... Radionauhureitakin ne kyselevät ... ja
Mooseshan buukkasi tuon meidän radion heti ja on siitä osan jo maksellutkin. ... Tuossa olis’ hyvännäköinen ja aika halpa tuo Panasonic. ... Hitto! Sen voroille menneen pienen hylsysatsin tilalle
pitää tilata uusi. ... Olihan täällä jossakin työkalujakin monta sivua. ...
- Ei nyt ekalla kerralla tilata kovin paljoa, kunnes nähdään toimiiko tämä homma, jarruttelee Rauni.
- Ei, ei. ... Ja jotainhan se tilaa se tullimieskin ... ja enintään kahdeksan kilon paketit tulevat tänne. Tilataan nyt sitten vain nämä ... vai olis’ko sulla jotain vielä mielessä?
- Eiköhän tuo nyt jo riitä.
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- Mutta, mulla olis’ nyt jotain ihan muuta mielessä, kun tuo juomakin loppui ja takkatulikin alkaa
hiipua tummaksi hiillokseksi.
- Kyllä mä arvaan ... tai tiedän mitä sun mieles näin nukkumaanmenon aikoihin taas tekee, naurahtaa Rauni
- No, hipsitäänkö sitten peiton alle?
- Hipsitään. ... Mutta pitää meidän nukkuakin, että ollaan aamulla pirteitä lähtemään sinne Kimani-joelle. Lapset tulevat varmaan herättämään heti, kun aamu alkaa sarastaa.
Ja niinkuin jo monet kerrat aiemmin, ovat lapset herättelemässä vanhempiaan heti auringon alkaessa kajastella vuorten takaa. Niin on vielä sikeästi nukkuneiden isän ja äidin noustava ylös ja käytävä virkistäytymässä ”kylppärin” suihkussa ... ja alettava sitten puuhailla keittiössä sekä aamupalaa että retkieväitä. Lapset hotkivat aamupuuronsa ja muut pöydän antimet ripeästi ... ja odottelevat hieman levottomina hetkeä, jolloin päästään lähtemään. Mervi kaapii puurokattilaan jääneet
puuronrippeet Ninnin ruokakuppiin ja kaataa sinne hieman maitoakin litkittäväksi. Äiti vielä tiskaa
astiat ja isä pakkailee mukaan otettavia kasseja äidin neuvojen mukaan.
Retkeä varten pakatut kassit kannetaan autoon ja tarkistetaan vielä, että uimapuvut, pyyhkeet ja
eväät ovat tulleet mukaan ... ja lasten innolla odottama matka alkaa.
- No, lapset! toteaa isä, kun on ajeltu valtatietä vähän matkaa. - Nyt ajellaan tämän Uyolen kylän
läpi taas Dariin päin ... tätä jo tutuksi tullutta reittiä tunnin verran. Sitten nähdään, millainen paikka se Kimani-joki on.
- Kuinka kauan me saadaan uida? kysyy Mika.
- No, katsotaanhan nyt, kun ensin nähdään se paikka ... millainen se on. Jos se on mukava paikka, niin voittehan te siellä polskutella varmaan monta tuntia.
- Minusta tuntuu, että muutama tunti teille riittää, aprikoi äiti. - Eiköhän me tulla hyvissä ajoin
iltapäivällä jo kotiin.
- On täällä näin sunnuntainakin noita ohiteltavia, toteaa isä. - Noi Sambian rekat ajaa näköjään
joka päivä. ... Kurkihan äiti taas tuleeko ketään vastaan. ... Hitto, noi ajaa taas niin peräkkäin, että
niistä pitäis’ ajaa kerralla ohi.
- Ei tule. ... Aika pitkälle näkyy. ... Tulee taas tota inhottavaa mustaa savua tosta etummaisesta.
Pannaan toi tuuletus tukkoon.
- Joo, onpa tosi mustaa. ... Jotkut niistä savuttaa enemmän, jotkut vähemmän. Täällä korkealla toi
ilma on vähän harvempaa ja siks’ ne kaikki tuppaavat täydellä teholla savuttamaan jonkin verran.
... Mutta on noissa kai näpelöity vähän ruiskutuslaitteitakin, ... syöttöä suuremmaks’, että löytyis’
enemmän tehoa noihin pitkiin nousuihin.
- Isä, nähdäänk’s me tällä retkellä niitä eläimiä, kysyy Mika.
- Ei, villieläimiä ei nähdä. ... Nyt ei mennä niin pitkälle. ... Nyt näette vaan koiria, lehmiä ja kilipukkeja ... tässä matkan varrella olevien muutaman kylän kohdalla.
- Onk’s siinä joessa kaloja, kysyy Mervi.
- Se nähdään sitten, kun päästään sinne joen rannalle. ... Ehkä ei ole. ... Nallen jutusta sain sen
käsityksen, että siinä virtaa vettä nyt kuivan kauden aikana vain vähäsen ja siinä on jonkinlainen
allas tai pieni lampi, missä on vettä niin, että voi ihan uidakin. ... Nähdään sitten, kun ollaan perillä.
Näin matka jatkuu välillä lasten kysymyksiin vastaillen ... ja aletaan lähestyä paikkaa, josta Kimanijoki pitäisi löytyä.
- Nyt tuosta äskeisestä Chimalan kylästä on ajettu yli kymmenen kilometriä, kertoo isä.
- Nyt
näitten ylämäkien jälkeen pitäis kohta tulla silta ... loivassa alamäessä ja pian sen jälkeen lähtee
vanha tie takaviistoon oikealle. ... Nythän me lähdetään jo hieman alaspäin.
- Ja tuolla näkyy pieni silta, huomaa äiti. - Olisko se jo tuossa? ... Alahan hiljennellä vauhtia!
- Jos sen jälkeen lähtee tie oikealle takaviistoon, niin ... aprikoi isä - Eikös siellä näytä vähän
sellaiselta. ... Lähtee siitä. ... No käännytäänpä sitten ... Joo, oikea paikka. Tuossa on vanha romahtanut silta ... ja tosta lähtee polku tuonne joelle. ... Auto on jätettävä tähän.
- Mennään ensin katsomaan, millainen paikka se on. Otetaan vaan toi uikkari- ja pyyheliinakassi
mukaan, ehdottaa äiti. - Eväskassit saa jäädä vielä autoon.
- No, sitten vaan ... autosta ulos ... ja pannaan ovet lukkoon, toteaa isä. - Ja käpytellään katsomaan paikkaa.
Lapset kirmaisevat heti autosta päästyään pensaikon läpi johtavaa leveähköä polkua vähän matkan
päässä kimaltelevan joen rantaa kohti ... ja pysähtyvät äkkiä odottelemaan perässä tulevia vanhempia.
248

- Siellä on jotain ihmisiä, sanoo Mervi.
- On kai täällä muitakin, vastaa äiti naurahtaen. - Mennään sinne vaan.
Äidin johdolla saavutaan kallioisen joen rantaan. Vettä virtailee jonkin verran loivasti alaspäin viettävän sileäpintaisen kallion kapeahkoja uria myöten ja yhdessä syvemmässä poikittaisessa notkelmassa loikoilee kaksi afrikkalaisnaista.
- Eihän täällä ole kuin nuo kaksi naista tuolla melko etäällä, juttelee äiti lapsille. - Aika kallionen
paikka ... ja tuo sileä, märkä kallio on varmaan liukas. ... Kirkkaannäköistä vettä tuo kyllä on. ...
No, laitelkaapas uikkarit ylle ja menkää varovasti kokeilemaan tuohon matalaan veteen ... ja varokaa liukasta kalliota. ... Taidan kyllä panna minäkin uikkarit ylle, vaikka ei tuossa voi uidakaan.
- No, ei tuohon jokeen kyllä hukkua voi, toteaa perässä paikalle tullut isä. - Mutta taitaa olla
ihan sopiva polskuttelupaikka lapsille. ... Aika liukkaalta näyttää tuo sileä pinta. Olkaapa lapset
varovaisia, kun menette veteen. ... Niin tuossa vähän ylempänähän pitäisi olla jonkinlainen syvempi lammikko. ... Se on varmaan tuon pienen kumpareen takana.
- Käy sinä siellä katsomassa! Minä vahdin tässä näiden lasten puuhia. ... Mari! Annahan äidille
käsi. Mennään tuonne yhdessä, ettet vaan liukastu.
Lapset pääsevät vähän liukastellen lähellä olevaan muutaman metrin levyiseen kalliokuoppaan,
jossa vettä on vajaa puoli metriä ... ja alkavat polskutella siinä käsipohjaa.
- No onko kivaa, kun pääsitte nyt veteen? kysäisee äiti.
- Ihan kivaa, vastaa Mika.
- Kivaa, tulee Mariltakin
- On nää aika pieniä lätäköitä, toteaa Mervi ja katselee ympärilleen. - Eihän näissä voi uida.
- Hei tulkaapas katsomaan, mitä täällä on! huutaa isä vähän ylempää. - Täällähän on kuin uimaallas. ... On tää lapsille kyllä liian syvä.
Lapset kömpivät vedestä rannalle ja äidin johdolla mennään isän luo.
- Tuolla kyllä voi ihan uida, kertoo isä osoittaen vähän matkan päässä olevaa noin parinkymmenen metrin levyistä lammikkoa. - Mutta lapsilla ei yletä jalat pohjaan, eikä oikein meillä aikuisällakaan. On tuossa syvyyttä parisen metriä ja jyrkät rannat. ... Hiton kirkasta toi vesi ... ja katsokaas tuota pientä putousta tuolla. ... Sieltä sitä lirisee koko ajan lisää.
- Sadekaudella sitä varmaan tulee sieltä paljon enemmän, aprikoi äiti.
- Silloin tässä menee vettä varmaan niin paljon, ettei uiminen onnistu, arvelee isä. - Nuo loivat
kalliot tuossa alempana muuttuvat kohisevaksi koskeksi.
- Tuolla putouksen vieressä taitaa olla vähän matalampi kohta, huomaa Mervi. - Sieltä on kai hyvä
mennä uimaan.
- No sinä voit uida täällä isän kanssa, esittää äiti. - Me mennään Mikan ja Marin kanssa tuonne
matalaan lätäkköön.
- Käy sinä nyt Mervin kaverina uimassa täällä, ehdottaa isä. - Minä vahdin noita pienempiä tuolla
alempana vähän aikaa. ... Vaihdetaan sitten jonkin ajan päästä. ... Menkääpä vaan nyt tuonne veteen niin me katsotaan tässä vähän aikaa.
Mervi ja äiti kiertävät lammikon toisella laidalla lorisevan putouksen luo ja vähän aikaa rantaa katseltuaan pulahtavat parhaalta näyttävältä kohdalta veteen.
- Onpas raikasta vettä! hihkaisee Rauni heti veteen päästyään. - Ei tää liian kylmää kyllä ole.
- Ihanan vilpoista, kehuu Mervikin. - Ja niin kirkastakin. ... Hei tossa taitaa olla sellainen iso kivi,
jossa ylettää jalat pohjaan ... tai tohon kivelle. .... .... Hei katsokaa ! Nyt mä seison sillä kivellä.
- Tää on ihan hyvä uima-allas ... sellaisille, jotka osaavat uida, toteaa äiti.
- Ui äiti sinäkin tähä kivelle! kehottaa Mervi. - Kyllä tähän sopii vielä sinunkin jalat.
- No, uikaa te täällä, huutaa isä. - Me mennään tonne matalampiin vesiin pulikoimaan.
Mika ja Mari kipittelevät isän edellä takaisin kohti alempana olevia lätäköitä ... ja varovasti liukasta
kallionpintaa edeten pääsevät suurimpaan lätäkköön. Mika alkaa rakennella pohjasta keräämistä
kivistä jonkinlaista patoa lätäköstä vettä pois johtavaan pieneen kallionnuomaan ... ja huomaa,
että vedenpinta lätäkössä alkaa hiljalleen nousta. Marikin osallistuu rakenteluun ojennellen Mikalle
kiviä. ... Pian Mikan patorakennelma kuitenkin sortuu ja pienet kivet huuhtoutuvat veden mukana
alemmaksi. Tämän huomatessaan tulee isäkin rakenteluun mukaan.
- Otetaanpa tuosta vähän suurempia kiviä tähän, neuvoo isä. - Ja pannaan nämä noihin kalliossa
oleviin koloihin ... ja näitä vasten nyt rakennellaan uutta patoa. ... Tästä vielä näitä vähän suurempia kiviä ... näin. ... Jatkakaapa nyt tästä pienemmillä kivillä.
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- Ai isäkin on ruvennut rakentelemaan patoa, naurahtaa lähelle tullut äiti.
- No, annoin vähän neuvoja, kun tuo Mikan rakentama pato sortui. ... Jäikö Mervi sinne yksin?
- Joo, mä sanoin, että isä tulee kyllä heti seuraksi. ... Lähde sinä nyt vuorostas’ sinne!
- O’kei, mennään. ... On nuo paikalliset pimut tuolla uomassa kuin hylkeitä. ... Eivät juuri liiku.
- No tuolla vedessä on varmaan kiva löhöillä ihan noin liikkumatta. ... Jotain ne siinä keskenään
kuitenkin pölpöttävät ... ja nyt kääntyvät toiselle kyljelle. ... Mutta menehän nyt Mervin seuraksi.
- Täytyy heittää tässä nää shortsit pois jalasta. ... Uikkarit mulla on täällä alla.
- Uikaa nyt siellä ihan rauhassa. ... Sitten, kun tulette, voitais’ hakea autosta eväskassit ja ottaa
vähän välipalaa.
Näin aika kuluu uiskentelun ja vedessä pulikoinnin merkeissä. Isän haettua autosta eväskassit napostellaan välillä mukaan tehtyjä eväitä sekä matkan varrelta osteltuja banaaneja. Kun vielä jonkin
aikaa jatketaan vesileikkejä, alkavat lapset olla valmiita kotimatkalle ... ja kun muutama kilometri
maantietä on ajeltu, on takapenkillä hiirenhiljaista. Kotona ollaan hyvissä ajoin ennen iltahämärää.
Saunanlämmityksen lomassa Jarkko yrittää pitkästä aikaa kuulla radiosta uutisia Suomen lyhytaaltolähetyksestä. Surkeasta kuuluvuudesta johtuen siitä selviää vain, että Kiinan johtaja Mao Tsetung on kuollut ... sitten lähetys häipyy taas epäselväksi hurinaksi.
Illan vaihduttua pimeäsksi yöksi ja lasten nukahdettua omiin vuoteisiinsa jatkavat Jarkko ja Rauni
aikaisemmin keskenjäänyttä tax-free luettelon selailua ja tilauslomakkeen täyttämistä. Laskeskellaan hintoja sekä postituskustannuksia.
- Näihin tulee sitten lisää vielä se, mitä se tullimies haluaa, tuumaa Jarkko. - Siellä pitää käydä heti
huomenna.
- Sulla taitaa olla huomenna taas kiireitä työmaalla. ... Miten sä ehdit?
- No, Uffenkin pitäis tulla jo reissuiltaan. ... Ja onhan mulla ihan työasiaakin kaupungille. Yhden
traktorin vauhtipyörä pitää käydä sorvaamassa suoraks’ siellä Pertin pajalla. ... Mä käyn sen tullimiehen luona samalla reissulla. ... Kyllä Lassekin hoitelee hommia korjaamolla sen aikaa.

19.

KAUPPOJA JA VESIONGELMIA

Selviteltyään maanantai-aamuna Uffelle korjaamolla meneillään olevat työt Jarkko ottaa mukaansa
sorvaustyötä jo vähän harjoitelleen Danielin vesilaitoksen korjaamolle sorvailemaan vauhtipyörää
ja poikkeaa sitten tullimiehen juttusille. Jarkko kertoo olevansa valmis tilaamaan tax-freekaupasta
tavaraa ja uskoo voivansa maksaa ostokset ilman ongelmia. Tullimies, Aleksi, ilostuu ja näyttää
luettelosta haluamaansa melko kallista Seiko-merkkistä rannekelloa sekä kertoo uudelleen, että
hän kyllä maksaa aivan sen mitä kello tulee maksamaan. Jarkko kertoo tekevänsä tilaukseen tarvittavat paperit valmiiksi illalla ja tilaus lähtee postista seuraavana päivänä.
Kaupungilta korjaamolle palattuaan Jarkon aamupäivä kuluu korjaustöitä neuvoen ja ongelmia
pohtien. Leikkuupuimurin vaurioiden korjaaminen näyttää olevan melko työläs ja aikaa vievä. Muita pienempiä korjaustöitä tulee myös jatkuvasti lisää. Kotiin lounaalle saapuessa on Jarkolla taas
hieman kerrottavaa Raunille.
- Pertin kanssa tuli vähän juttua aamulla rahanvaihdosta. aloittaa Jarkko ruokapöytään istahdettuaan.
- No mitä?
- Ensin se vaan kysäisä, että vaihdanko mä jonkun kanssa.
- Mä heittäydyin ensin vähän leikkisäksi ... ja sanoin, että eihän meidän shekit käy kuin pankkiin.
- Pertti otti sen ihan todesta ja alkoi kertomaan, että noi ”inkkarit” maksavat taaloista paljon paremman kurssin, jos lähetät rahaa Suomesta suoraan heidän ulkomaisille tileilleen. Sitten se kertoi
ihan ... kuinka hän sen hoitelee. Lähettää sovitun summan dollareita ensin omalta tililtään Suomesta Sveitsin pankiin jonkun ”inkkarin” tilille ja sitten, kun sen perille menosta on tullut tieto, hän
saa täällä niistä taaloista shillinkejä noin tuplasti pankin kurssiin verrattuna.
- Kertoiko se kuka se ”inkkari” on?
- Ei se sitä paljastanut, vaikka kysyin. ... Siinähän on yks’ intialainen pomo siinä pajallakin.
- Kävitkös tapaamassa sitä tullimiestä?
- Kävin. ... Aleksi, se kertoi nimekseen ... Se haluaa yhden Seiko-rannekellon, ... melkein samanlaisen kuin pantiin meidän listaan. Tehdään se tilaus illalla valmiiks’ niin saa panna sen huomenna
postiin. ... Täytyy pyytä sieltä itselle luettelo myös, niin saa antaa tämän sille Aleksille takaisin.
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- Eiköhän ne lähetä sen sieltä pyytämättäkin ... niikuin Anttilaltakin Suomessa.
- Kai se tulee muutenkin, mutta voihan siitä varmuuden vuoksi mainita tilauksessa.
- Kerroitkos Pertille mitään tästä tax-free jutusta?
- En. ... Kokeillaan nyt itse ensin ... ihan kaikessa hiljaisuudessa. ... Saattaahan näitä bisneksiä olla
täällä kyllä muillakin. ... Matti käväisi korjaamolla ja tutkittiin yhdessä sen puimurin vaurioita. Matilla on niistä jonkin verran enemmän kokemuksia. ... Ne on Pentin kanssa ostelleet joiltakin kaupungista tulleilta kavereilta kultaa. ... Jossakin täällä lähistöllä on kultapitoista maata, josta löytyy
kultaa pieninä hippuina. ... Oli sillä niitä taskussa yhteen tulitikkuaskiin pakattuna jonkun verran.
Kyllä ne oli ihan sellaisia Lapin kullan näköisä ... röpelöpintaisia pipanoita.
- Syöhän nyt välillä, ettei ruoka mene ihan kylmäks’.
- Joo, ... ihan hyvää keittoa ... ja hyviä on nää sun sämpylätkin.
- Joona niitä taas äsken paisteli. ... Nyt se meni tuonne ulos puutarhahommiin.
- Tänä iltana pitäis’ tulla niitä uusia eksperttejä tänne. ... Siihen Matin ja Leenan naapuritaloon tulee joku suomalainen pariskunta ja tohon Leinosen Sannin entiseen tulee kans’ joku suomalainen
nainen. Ruotsista tulee joku kemisti tonne toiselle puolelle, sen Elman entiseen ... siihen Lindgrenien talon viereiseen.
- No, uusia tuttavuuksia tulee ... poislähteneiden tilalle.
- Jaa, pitäis’köhän kohta mennä taas tuonne pajalle puurtamaan.... Uffekin lähti vielä iltapäiväksi
johonkin. ... On kai sinne taas lähdettävä.
Pian Jarkon palattua korjaamolle tulee Mooses kertomaan, että vesijohdosta on loppunut vesi.
Jarkko ottaa Moseksen mukaansa ja ajaa noin kilometrin päässä vuoren rinteessä olevalle vesisäiliölle. Mooses edellä ja Jarkko hänen jäljessään kiipeävät tikkaita suuren vesisäiliön päälle. Miehet
avaavat yhdessä säiliön päällä olevan teräksisen luukun ja kurkistavat sisään. ” Tyhjä!” toteavat
molemmat. ...”Tuolta säiliöön tulevasta putkesta ei tule säiliöön vettä.” selittää Mooses.
- Mitä nyt pitäisi tehdä? hämmästelee Jarkko. - Tiedätkö Mooses mistä vesi tulee?
- Tiedän. ... Tuolla vuorilla olevasta järvestä. Olen ollut siellä kerran Uffen ja muutaman miehen
kanssa, selittää Mooses.
- Uffe ei ole nyt paikalla. ... Nyt meidän pitää lähteä tarkastamaan missä on syy. toteaa Jarkko ...
miettii vähän aikaa ... ja jatkaa sitten ... - Mooses, mennään korjaamolle ... ja sinä etsit pari kolme
miestä, jotka tietävät missä vesiputki kulkee. ... Meidän on heti lähdettävä etsimään vikaa. ... Minä käyn vain kotoa hakemasta itselleni kumisaappaat.
Miehet kapuavat alas vesisäiliön päältä ja Jarkko ajaa rivakasti korjaamolle, jättää Moseksen Korjaamon portille ja jatkaa itse siitä kotiin. Jarkon noustessa autosta on Rauni jo ovella vastassa ja
kertoo ...
- Veden tulo loppui!
- Hitto! ... Niin loppui. ... Vesiäiliö on tyhjä. Kävimme jo Moseksen kanssa katsomassa ... Vika on
jossain tuolla vuorilla. ... Nyt täytyy panna kumisaappaat jalkaan ja lähdemme Moseksen johdolla
tuonne viidakkoon. ... Saattaa mennä myöhäänkin.
- Mutta ... sehän on vaarallista, kauhistelee Rauni. - Siellä voi olla käärmeitä.
- Ei kai ne minua pure. ... Mä annan noiden paikallisten mennä edellä. ... Kyllä ne osaavat varoa.
Jarkko löytää kumisaappaansa ja lähtee kiireesti takaisin korjaamolle. Mooses on sillä aikaa koonnut ”joukkueeseen” kolme miestä, jotka ovat ottaneet aseikseen suuret viidakkoveitset, ”pangat”.
Mooses ja miehet ottavat pihalta ajokikseen projektin Land-Roverin, jolla lähtevät vesisäiliölle.
Jarkko lähtee omalla autollaan perässä. Vesisäiliön vierellä Mooses kertoo, että vesiputki kulkee
maahan upotettuna aluksi vuorillepäin johtavaa pusikkoiselta näyttävää notkelmaa pitkin ja nousee sitten useammankin vuoren yli ... ja vesi tulee omalla painollaan lähes kymmenen kilometrin
päässä vuorten välissä olevasta kraaterijärvestä. ... ”Viimeksi siellä on käyty noin vuosi sitten.”
muistelee Mooses. ... ” Tuossa kopissa on kloorauslaite ja siitä nurkalta se putki lähtee suoraan
tuonne vuorille.” ... ja antaa sitten miehille ohjeita swahiliksi. Miehet alkavat tunkeutua pangoillaan oksia ja ohuita runkoja katkoen tiheään pensaikkoon hitaasti edeten ... Mooses ja Jarkko
seuraavat perässä .
Hitaasti pusikkoa raivaten edetään puolisen kilometriä, jonka jälkeen maasto muuttuu helpommin
kuljettavaksi heinikkoiseksi rinteeksi. Kun toiset puolisen kilometriä on kahlattu heinikossa, päästään jyrkkenevään hiekkaiseen rinteeseen syntyneelle polulle. Mooses kertoo, että putki kulkee
polun vierellä ja nousee kukkulan laelle ja siellä pienessä kopissa on yksi vesijohdon automaattisästa ilmanpoistoventtiileistä. Ilmanpoistoventtiililtä jatketaan kukkulan vastapuolen rinnettä
alaspäin syvässä notkelmassa olevaan pusikkoon ja taas on panga-miehillä töitä, kunnes noustaan
seuraavaan ylöspäin kohoavaan heinikkoiseen rinteeseen. Kun heinikossa on kahlattu muutamia
satoja metrejä alkaa maaperä näyttää kostealta ja hieman edempänä aivan märältä. Kun heinikko
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loppuu, näkyy edessä olevassa hiekkaisessa rinteessä kohta, josta runsaasti vettä pulppuaa hietikolle ja hietikko on märkää laajalta alueelta. ... ” Tuolla, putki on rikki ! ” toteaa Mooses.
Kun kiiruhdetaan tutkimaan putken rikkoutumispaikaa, todetaan, että paikalliset paimenet ovat
rikkoneet paksun muoviputken saadakseen vettä eläimilleen.
- Sadekauden rankkasateet ovat huuhtoneet hiekkaa putken päältä niin, että se on tullut näkyviin
tässä rinteessä, selittää Mooses.
- Ja kun karjalaumoja paimentavat ihmiset ovat kuulleet putkessa virtaavan veden äänen, he ovat hakanneet sen tuolla suurella kivellä rikki.
jatkaa hän ja
osoittaa vieressä olevaa suurehkoa kivenmurikkaa.
- Nyt pitäisi veden tulo saada suljettua ... ja putki on korjattava pian, selittää Jarkko
- Tuolla ylhäällä on seuraava ilmanpoistoventtiili ja siitä sen voi myös sulkea, selittää Mooses ... ja
jatkaa jotain miehille swahiliksi.
Kaksi miehistä lähtee kiireisän askelin kipuamaan seuraavan kukkulan laelle ... ja kun hetki odotellaan, vedentulo rikkoutuneesta putkesta loppuu.
- Nyt on palattava takaisin korjaamolle, selittää Mooses Jarkolle. - Otettava lapioita ja lisää miehiä ... ja uusi putki. ... Tämä pitää saada korjatuksi ennen pimeän tuloa.
- Tässä taitaa tulla kiire, aprikoi Jarkko.
Kun kukkulan laella käyneet miehet palaavat takaisin vauriopaikalle, alkaa paluumatka kohti alempana olevaa vesisäiliötä. Mooses ja miehet keskustelevat swahiliksi koko paluumatkan ajan ...
suunnitellen ilmeisesti edessä olevan urakan yksityiskohtia.
- Minä selviän tästä korjaustyöstä kyllä työmiesten kanssa niin, ettei sinun tarvi enää lähteä vauriopaikalle, selittää Mooses Jarkolle, kun saavutaan vesisäiliön luo.
- No, minä uskon, että selviätte, vastaa Jarkko. - Mutta joskus meidän pitäisi kyllä kiivetä aivan
sinne ylös, mistä tuo vesi tulee.
- Sinne asti on pitkä matka. ... Siellä käymiseen menee kokonainen päivä.
- Menihän meiltä tässäkin jo kolme tuntia, toteaa Jarkko kelloa vilkaistuaan. - Ja kolmen tunin
kuluttua tulee pimeä. ... Putken korjaaminen ennen pimeän tuloa on mahdotonta.
- Kyllä me sen korjaamme, vaikka tulee pimeäkin, lupailee Mooses Land-Roveriin noustessaan,
Korjaamolle päästyään Mooses kokoaa lisää miehiä putkiremonttia varten ja saa viljelypuolta johtavalta Gösta Isakssonilta käyttöön yhden traktorin ja perävaunun. Kaksi miestä hakee pitkän
muoviputken varastosta ... ja kantavat sen traktorin perävaunuun, johon kipuaa myös muutamia
lapioin varustauneita miehiä ja traktori lähtee ulos korjaamon portista. Haettuaan vielä varastosta
jotain tarvikkeita lähtevät Mooses ja äsken mukana olleet kolme miestä Land-Roverilla traktoriporukan perään.
Hetkeä myöhemmin saapuu Uffe korjaamolle ... ja tulee huolestuneen näköisenä Jarkon luo.
- Vesi on lopussa. ... Joko tiedätte missä on vika? hän kysyy.
- Säiliö on tyhjä ja löysimme syyn, kertoo Jarkko. - Mooses lähti juuri monen miehen kanssa sitä
korjaamaan. ... Siellä on putki rikottu. Noin kahden kilometrin päässä säiliöltä. ... Sen ensimmäisen kukkulan takana ... sen seuraavan kukkulan rinteessä. ... Se putki on hakattu poikki suurella
kivellä. ... Miehet kävivät sulkemassa putken seuraavasta sulkuventtiilistä, kertoilee Jarkko.
- On jo aika myöhä. ... Kohta tulee pimeä, toteaa Uffe. - Mutta ... pitää se saada korjatuksi pimeässäkin. ... Minä lähden sinne katsomaan. Käyn vain kotona laittamassa saappaat jalkaan ja
otan pari taskulamppua mukaan.
- Mooses lähti sinne monen miehen kanssa juuri äsken. Heillä on lapioita ja uusi putki mukana.
Kyllä Mooses lupasi, että putki korjataan tämän illan aikana.
- Minä lähden sinne katsomaan. ... Ottiko Mooses uusia tiivisterenkaita varastosta mukaan?
- Jotain he sieltä kyllä hakivat, mutta en nähnyt tarkemmin.
- Miten tuo puimurin korjaus edistyy?
- Kun vain saadaan tuo pitkä akseli oikaistua, niin päästään sitä kokoamaan. ... Kyllä kai se muutaman päivän kuluttua taas toimii.
Jarkko palaa työpäivän päättyessä kotiin ... ja kertoo Raunille ja lapsille, että nyt ei saada vettä
varmaankaan ennekuin joskus iltamyöhällä.
- Mitä siellä on tapahtunut? utelee Rauni.
- Putki on rikottu tuolla parin kilometrin päässä vuoren rinteessä. ... Ne paimenpojat ovat huomanneet maasta esiin tulleen putken ja hakanneet sen kivellä poikki, että saavat elukoilleen juota252

vaa. Mooses lähti toista tuntia sitten miesjoukon kanssa korjaustöihin ... ja Uffekin tuli reissuiltaan
ja lähti sinne myös. ... Nyt on vain odoteltava milloin alkaa lirisemään. Kyllä sitä saadaan odotella
vielä tuntikausia.
- Millainen putki se on, kun sen saa kivellä hakaten poikki?
- Se on sellainen kuuden tuuman ... eli viidentoista sentin paksuinen muoviputki, suomalaista
Uponal-muoviputkea. ... Samanlaista, mistä rakenneltiin mökillä viemäriä, suurempaa vaan. ... Ne
ovat täyspitkinä kai noin neljä metriä pitkiä. ... Yksi sellainen pitää siellä nyt vaihtaa ehjäksi. ...
Ensin on kaivettava se risa pätkä kokonaan esiin ... ja jonkin verran pitemmästikin ... ja se on siellä
noin metrin syvyydessä. ... On siinä pojilla puuhaa vähäksi aikaa. ... Ei tule vettä ainakaan muutamaan tuntiin. ...
- Ei saada sitten astioitakaan tiskatuks’.
- Eikä voida saunoakaan ... ja ei ehkä päästä suihkuunkaan. ... Vessaakaan ei voida huuhdella ...
Nyt on käytävä jossain tuolla pusikossa. ... Hitto, tämähän meneekin hankalaksi.
- Kuinkahan kauan siinä hommassa voi kulua?
- No nyt ne ovat kai päässeet kaivamaan sitä paikkaa auki ja saaneet hilattua sen uuden putken
sinne paikalle. ... Se näytti aika kivikkoiselta se rinne ja näiden kavereiden työtahti on vähän hitaanpuoleinen. ... Enpä nyt ala arvailemaan aikaa, mutta kyllä ilta pimenee ennen kuin vesi lirisee
putkissa. ... Sehän kestää vielä jonkin aikaa ennen kuin säiliö täyttyy sen verran, että vesi alkaa
virrata meidän putkistoon. Aluksi sieltä tulee sitten ilmaa ... ja kun sieltä alkaa tulla vettä, on se
varmaan aluksi likaista. ... Sinne katkenneeseen putkeenhan on mennyt varmaan jonkin verran
hiekkaakin. ... Ei tässä voi nyt muuta kuin odotella muutama tunti.
- Isä, eik’s täällä ole missään kaivoa, mistä saatais’ vettä? kysyy Mervi.
- Ei, kaivoja ei täällä ole, kertoo isä. - Ei ainakaan tässä lähellä. ... Mutta kyllä me pärjätään. ...
Tuolla meijerilläkin saattaa olla aika hankalaa, kun eivät voi pestä astioita puhtaaksi iltalypsyn jälkeen.
- Hodi-hodi! kuuluu Leilan ääni pihaovelta.
- Karibu! ... Tule vaan sisään! huutaa Rauni
- No hei! tervehtii Leila. - Jarkko! Saadaank’s me vielä tänä iltana vettä?
- Saatetaan saada, mutta veikkaan, että aika myöhäseks’ menee. ... Toivotaan, että hommat sujuvat nopeasti. Siellä on Mooses ja lähemmäks’ kymmenen miestä hommissa ... ja Uffe meni sinne
perässä pomoksi. ... Putki on poikki tuolla rinteessä ... pari kilometriä vesisäiliöltä ylöspäin.
- Me on valmisteltu tuolla Meerin ja Kristiinan kanssa niiden uusien eksperttien vastaanottoa. Niidenhän pitäis’ tulla nyt ihan näihin aikoihin tänne. ... On tää heille ensimmäinen kokemus, kun
kraanoista ei tule vettä. Vessatkaan ei toimi. ... Ruokailu on kyllä kunnossa ... ja niiden asunnotkin.
... Mutt’ pitäis’hän niiden päästä pesulle hikisen matkan jälkeen.
- No eiköhän ne joskus iltamyöhällä pääse jo suihkuunkin, aprikoi Jarkko. - Kunhan vesi ensin
virtaa ja vedenlämmittimet alkavat toimia. ... Niin, siihen veden lämpenemiseenkin kuluu vielä aikaa. ... Ei me voida nyt muuta kuin odottaa.
- On täällä kaikenlaisia pulmia. ... Koskaan ei tiedä mikä loppuu seuraavaks’ tuolla kaupoissakin.
Nyt tuli taas yks’ uus’ pulma lisää tänään. ... Kaupungissa on vessapaperi loppussa. ... Kaupoissa
ei ole, eikä kauppiaat tiedä milloin tulee. ... Tilattu on jo monta viikkoa sitten, kertoivat Sousalla.
- Onneks’ meillä on sitä vielä monta rullaa, kertoo Rauni. - Tarvisitko sinä? Mä voin kyllä antaa
rullan tai pari.
- No kyllä mulla on sitä vielä muutamaks’ päiväks’, mutta tonne projektille olisivat ostaneet tänään, mutta ei sitä ole missään. ... Nyt täytyy lähteä vaan odottelemaan niitä tulijoita ... ja veden
tuloa. ... Kwaheri, tutaonana!
- No nyt me kuitenkin syödään, sanoo äiti päättävästi. - Ruokaa meillä on ja juotavaakin, kun
nostellaan vaan pöytään.
- Mitä ruokaa? kysyy Mika.
- Makaroonilaatikkoa ... ihan suomalaisista makarooneista.
- Ai, niitähän tuli siinä paketissa. muistaa Mervi.
Hetkeä myöhemmin istutaan ruokapöydässä ja ruokailun lomassa keskustellaan veden puutteen
aiheuttamista ongelmista ... ja muistakin kehitysmaan puutteista sekä suurimmasta ongelmasta,
köyhyydestä.
- Miks’ nää ihmiset ovat niin köyhiä, kysyy Mervi.
- Jaa,a! Siihen on monta syytä, toteaa isä aluksi. - Nämä ihmiset ovat eläneet täällä kaikissa Afrikan maissa kauan omissa oloissaan ... ihan luonnon lapsina. Tansania, tai oikeammin Tanganjika,
on ollut aikaisemmin Englannin alusmaa, eli englantilaiset ovat pitäneet tätä maata vallassaan ja
ammentaneet täältä raaka-aineita , hedelmiä, kahvia, teetä, sisalia ja timanttejakin lähinnä omiin
tarpeisiinsa. Kun Tanganjikasta ja Sansibarista muodostettiin itsenäinen Tansanian valtio, oli täällä
väestönä toistakymmentä miljoonaa alkeellisissa oloissa asuvaa alkuasukasta, jotka eivät osanneet edes lukea eikä kirjoittaa. Aikoinaan Intiasta muuttaneet kauppiaat ovat hallinneet liiketoimintaa. Heitä on kai kansasta parisensataatuhatta, onko sitäkään. Nyt tänne pitäisi kehittää nykyai253

kaista maataloutta, teollisuutta ja opettaa nämä kansalaiset erilaisiin ammatteihin. ... Sitä vartenhan mekin ollaan nyt täällä. Viljelykelpoista maatahan täällä on ihan valtavasti. ... Ja ..
- Syödään nyt ensin, ettei ruoka jäähdy, keskeyttää äiti. - Jutellaan sitten lisää, kun olette syöneet jälkiruoankin.
- No syödään. ... Jatketaan sitten, kun on syöty.
- Mitä jälkiruokaa, kysyy Mika.
- Hedelmäsalaattia, vastaa äiti. - Taas sellaista omatekoista, ananasta, banaania, omenaa ja
papaijaa.
- Mistä nää ihmiset on saanut vettä silloin, kun ei ollut tota vesijohtoa, kysyy Mervi hetken kuluttua.
- No kerron senkin kohta, kun olette ensin syöneet, vastaa isä. - Syödäänpä nyt ja jutellaan sitten.
Kun ruokailu on lopeteltu ja kannettu likaiset astiat keittiöön, istahtavat sekä lapset että vanhemmat olohuoneen nurkkauksen sohvaan ja nojatuoleihin ... ja isä jatkaa kertomistaan.
- No, jatketaanpa nyt sitten, aloittaa isä. - Tuosta ihmisten köyhyydestä. Niinkuin nyt olette nähneet, asuu suurin osa näitä paikallisia ihmisiä noissa savimajoissa. Heillä ei ole siellä mitään mukavuuksia ... ei sähköä, ei vesijohtoa ei edes kunnon hellaa. Lattia on ihan paljasta maata, kovettunutta multaa tai savea ... saattaa siinä olla joku matonpätkä peitteenä. Sängyt on tehty pusikoiden
luonnonkäyristä puista. Ruoka keitetetään kolmen kiven varaan asetetussa kattilassa sinne alle
kivien väliin sytytetyillä hiilillä tai puilla.
- Eikö niillä ole saunaakaan, kysyy Mika.
- Ei ole,
naurahtaa isä. - Ei minkäänlaista pesupaikkaakaan ... ja ruokaa varten tarvittava vesi
haetaan jostakin kaukaa. ... Ollaanhan me nähty tuolla teiden varsilla naisia, jotka kantavat isoa
vesiruukkua päänsä päällä ... tai kahta tankoon kiinnitettyä vesiämpäriä hartioiden varassa.
- Miks’ vaan naiset kantaa vettä ... ja puita, kysyy Mervi.
- No se näyttää olevan täällä tapana, että naiset tekevät kaikki tällaiset taloustyöt. Miehet istuvat
mieluummin jossakin varjossa piippua poltellen ja omatekoista kaljaa ryypiskellen, jos eivät ole
palkallisessa työssä. ... Ja hyvin harvoilla sellaista työtä on ... ja jos on, niin palkka on huono. Tässä projektilla maksetaan noin 140 markkaa kuukaudessa, minkä suomalainen ansaitsee jo yhden
päivän palkkana. Tuolle meidän Joonalle maksamme vähän enemmän, kuukaudessa noin 200
markkaa. ... Ja sillä isukin palkalla pitäisi elää suurikin perhe. ... Lapset joutuvat elämään risoissa
vaatteissa, ilman kenkiä ... ja he eivät ole koskaan saaneet eikä edes nähneet tehdasvalmisteisia
leluja. Tytöt leikkivät savesta leivotuilla nukeilla ja pojat rakentelevat autoja rautalangasta ja vanhoista peltisistä säilykepurkeista tai muusta romusta. ... Olettehan te niitä tuolla nähneet.
- Missä ne käy pesulla, jatkaa Mervi kyselyä.
- No voivathan he sillä jostakin kannetulla vedellä hieman pestä itseäänkin jossakin pihan nurkassa, mutta vähäistä kai se on. Nuo kylät ovat kyllä syntyneet jonkinlaisen vedenottopaikan lähelle.
Jonkun vuorilta alas lirisevän puron varrella saattaa olla useita kyliä. Siellä ylimpänä olevassa kylässä saadaan vielä ehkä aika puhdasta vettä juomavedeksikin, mutta kun siinä samassa vedessä
pestään pyykit, käydään itse peseytymässä ja siellä käyvät lehmätkin juomassa ja kakkimassa ...
niin ajatelkaapa millaista vettä virtaa sitten niihin alempana oleviin kyliin. ... Se puro tai pieni joki
on yht’aikaa sekä vesijohto että likaviemäri. ... Virtaahan tuolla kaupungin läpikin pieni joki, mutta
sen vesi on hirveän likaista.
- Onko tuolla kaupungin taloissa vesijohtoa? kyselee Mervi edelleen.
- Taitaa siellä joissakin taloissa jonkinlainen vesijohto olla. Olihan siellä Lassiloillakin, Jukan ja Pasin kotona, missä käytiin ... ja onhan teidän koulullakin. ... Mutta on siellä paljon sellaisia taloja,
joihin vesi pitää hakea jostakin kaivosta kantamalla. - Nythän täällä kyllä rakennetaan uutta vesijärjestelmää ulkomaisen avun turvin ... ja se Jukan ja Pasin isä on työssä juuri siinä projektissa. ...
No, vieläkö teillä on kysyttävää?
- Ei taida olla, aprikoi Mervi mietteliään näköisenä.
- No, olkaapa lapset iloisia ja tyytyväisiä kaikesta siitä, mitä teillä on, neuvoo äiti. - Nyt voitte
mennä vaikka hetkeksi vielä ulos, ennen kuin tulee pimeä. ... Saunaa ei nyt tänään lämmitetä, kun
ei ole vettä. ... Katsotaan nyt sitten saataisiko myöhemmin illalla suihkut.
Lapset lähtevät omiin puuhiinsa, Mika ja Mari pihalle Ninni mukanaan ja Mervi huoneeseensa kirjojen pariin. Jarkko ja Rauni viimeistelevät tax-free tilauksen lisäten siihen tullimiehelle tulevan
kellon. Jarkko laskee tilauksen lopullisen summan ja ojeiden mukaiset postitus ja vakuutuskulut
päälle, kirjoittaa sitten shekin laskemalleen summalle ja sulkee kirjekuoren postitusvalmiiksi. Tämän puuhailun lomassa Jarkko kertoilee myös Raunille tarkemmin päivän tapahtumia ja Rauni taas
päivän kulusta kotipiirissä ... ja odottelee, että vesi alkaisä liristä keittiön vesihanasta. Lapset tulevat välillä kyselemään tuleeko jo vettä. Veden lirinää ei vaan kuulu. ... Ilta hämärtyy ja pimenee
jälleen yöksi ja pihoja ympäröivistä pensaikoista alkaa kuulua jokaöinen sirkkojen konsertti.
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- Hei Jarkko! ... Kuuntele! havahtuu Rauni yht’äkkiä ja kiirehtii keittiöön. - Jo tulee vettä muutamia tippoja ja kuuluu tommosta kurnutusta.
- Kohta taidamme saada vettä, toteaa perässä tullut Jarkkokin. - Kyllä siellä jotain eloa jo on. Nyt
vaan hanoja auki, että ilmat tulee putkista pois ... ja sen jälkeen tulee varmaan vielä likaista vettä
jonkin aikaa, kertoilee Jarkko. - Tää meidän asuntoalue on noita projektin muita rakennuksia
ylempänä. Siellä auki olleet hanat ovat tyhjentäneet tämän meidän mäen putket tyhjiksi. Se vie
varmaan vielä vähän aikaa ennen kuin ilmat on putkista pois ja niitä kuplia tulee sitten vielä veden
mukanakin ... ja se voi präiskähdellä jonkin verran.
- Hei lapset! Kohta taidetaan saada vettä, huutaa äiti lapsille ja menee avaamaan kylpyhuoneen
hanaa.
- Sitten menee kyllä vielä ehkä tunti, ennen kuin saadaan lämmintä vettäkin, kertoo isä katsomaan
tulleille lapsille. - No, ehkäpä tuossa yhdeksän korvilla saadaan jo sen verran lämmintä vettä, että
pääsette suihkuun. ... Kyllä tuo korina koko ajan voimistuu. ... Kohta alkaa lorista vettäkin reilummin.
Siinä sitten hetki yhdessä seurataan ja kuunnellaan ... kunnes vettä alkaa hiljalleen.lorista kylpyhuoneen hanasta altaaseen.
- No! ... Paine paranee koko ajan ... ja ilmaa tulee vielä, juttelee isä seuratessaan lasten kanssa
veden tuloa. - Ja aika likaista se on ... niinkuin arvelin. Se saattaa olla hieman sameaa pitempäänkin. Ensinhän se kuravesi tulee sinne isoon säiliöön ja sekoittuu sinne tulevaan puhtaampaan veteen vedenpinnan pikkuhiljaa noustessa. ... Ei siellä mitään filttereitä välillä ole. Klooria vähän sekoitetaan joukkoon, että mahdolliset ”pöpöt” kuolevat.
- Mitä ne sellaiset ”pöpöt” on, ihmettelee Mervi.
- Jos veteen pääsee jostakin bakteereja, jotka voisivat aiheuttaa jotain vatsakipuja tai sairauksia,
niin se kloori tappaa ne sellaiset.
- Mistä niitä bakteereja voi tulla? jatkaa Mervi.
- No vaikka nyt tuon putkiremontin yhteydessä niiden miesten likaisista käsistä ... tai sieltä vuorilla olevasta järvestä, mistä se vesi virtaa siihen putkeen. Siellähän voi ehkä lehmätkin kahlailla. ...
Mutta kyllä tuo meidän vesijohtovesi kloorattuna on ihan juomakelpoista ... ja sitä aina silloin tällöin tutkitaankin.
- Eikös noi hanat voi jo sulkea? kysyy äiti. - Nythän sieltä ei enää tule ilmaa ... ja sehän on jo
aika kirkastakin.
- Joo, mene vaan panemaan keittiöstä hana kiinni. ... Laske vielä vähän lämminvesihanasta, että
siitä tulee varmasti ilmat pois. ... Sitten odotellaan,että vesi lämpenee tuolla varaajassa sen verran,
että kärsii ottaa suihkut. ... Puuhailkaapa lapset vielä jotain siihen asti!
Rauni lähtee keittiöön ja laittaa kattilallisen vettä liedelle kuumenemaan saadakseen nopeammin
lämmintä tiskivettä. Lapset palaavat omiin huoneisiinsa jatkamaan kesken jääneitä puuhiaan ja
odottelemaan suihkuun pääsyä. Jarkko laskee vielä hetken vettä kylpyhuoneen lämminvesihanasta
ja lähtee sitten juttukaveriksi keittiöön.
- On tuo vesi vaan hiton tärkeä tekijä kaikessa, toteaa Jarkko keittiöön tultuaan. - Silloin sen vasta ymmärtää, kun sen tulo loppuu.
- Joona tuli tuolta pihalta päivällä heti, kun sä olit lähtenyt ja selitti ... ” Maji hamna” ... ja sitten
kokeilin itse tästä hanasta ... ja huomasin, ettei vettä tule. ... Kyllä se jo aikaisemmin tuli jotenkin
... niinkuin pienemmällä paineella.
- No painehan on laskenut sitä mukaa, kun veden pinta on laskenut tuolla säiliössä ... ja nyt, kun
veden pinta siellä kohoaa, paine taas kohoaa pikkuhiljaa normaaliksi. Vähän laiskanpuoleisestihan
se lorisee vielä. ... Aika pianhan tuo homma nyt kuitenkin korjaantui. Onneksi se vauriopaikka ei
ollut tuon kauempana.
- Sulla on huomenna taas koulukyytipäivä.
- Hitto, niin sehän on tiistai taas.
- Nyt tuo vesi on tossa kattilassa jo sen verran kuumaa, että mä saan tiskatuks’ noi astiat.
- Kohta pääsevät lapsetkin suihkuun. ... Eiköhän se ala olla jo sen verran lämmintä, että kärsii
suihkut ottaa.
Näin palautuu elämä taas normaaliksi. Lapset pääsevät suihkuun ja jonkin aikaa myöhemmin vanhemmatkin.
Seuraavat kaksi päivää on elelty melko rauhallisesti niin töissä kuin kotonakin. Torstai-aamun koulukyytireissulta korjaamolle palannutta Jarkoa odottaa uusi ongelma. Huolto-osaston päällikkö,
Uffe, on taas jossakin muualla ja siksi Mooses tulee yhden traktorinkuljettajan kanssa kertomaan
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Jarkolle, että nyt on projektin viemäriputkisto tukkeutunut ja likavedet ovat alkaneet pulputa pelloille melko lähellä suurta saosteallasta, jonne niiden pitäisi virrata. Myös koulutuskeskuksen
asuntolarakennuksessa on joku viemärilinja tukossa, tietää Mooses.
- Onko täällä ollut tämmöisiä ongelmia aikaisemmin? kyselee Jarkko Mosekselta.
- Ei ole ollut.
- Ota tuolta Land-Rover ja lähdetään katsomaan, missä se paikka on.
Kun Jarkko, Mooses ja oppaaksi lähtenyt traktorinkuljettaja saapuvat paikalle, huomaavat he, että
yhdestä viemärilinjan kaivosta on raskas valurautakansi noussut pois paikaltaan ja runsaasti likavettä pulppuaa kaivosta jatkuvasti pellolle, jolle sitä on levinnyt jo melko laajalle alueelle.
- Vessapaperi on ollut lopussa koko kaupungista jo kauan aikaa, selittää Mooses. - Ja nyt ihmiset käyttävät siihen tarkoitukseen kaikenlaisia rättejä ... je ne ovat tukkineet viemärin.
- Tämä on aika vaikea työ ... eikä meillä ole tähän välineitä, selittää Jarkko Mosekselle.
- Nyt
meidän täytyy pyytää apua muualta. ... Ajetaan heti kaupunkiin, vesilaitoksen korjaamolle. Sieltä
me varmaankin saadaan apua viemärin avaamiseksi.
Vesilaitoksen korjaamolta, Lassilan Pertiltä sitten saadaankin apua, viemäreiden avaamiseen tarvittavia pitkiä jäykähköjä vaijereita, sekä yksi ammatimies neuvomaan niiden käyttöä. Mooses ottaa
korjaamolta muutamia työmiehiä avukseen. Välineet lastataan traktorin peräkärryyn ja miehet lähtevät pellolle tukkeutuman kimppuun.
- Hitto! Sehän on taas lounasaika, havahtuu Jarkko miesten lähdettyä kelloon vilkaistuaan.
Jarkko ottaa autonsa ja ajelee kotiin.
- On tää rodunkehittäminen monisäikeistä puuhaa, kertoo Jarkko naurussa suin Raunille
- No mitä nyt?
- Nyt menivät noi paskaputket tukkoon tuolla pellolla ja se lilli tulvii nyt tuolla alhaalla pelloille.
Mooses tuli kertomaan siitä heti, kun tulin koulukeikalta korjaamolle. Uffe on taas jossakin, niin
tulivat kertomaan mulle. Lähdettiin siitä sitten katsomaan ... ja melkoinen tulvahan siellä on. On
tainnut tulvia jo eilisestä asti. ... Sieltä yhden kaivonkannen alta tulvii paksuhkoa haisevaa lientä
kaiken aikaa. ... Lassilan Pertiltä saatiin just’ äsken sellaisia pitkiä vaijerirasseja ja yks’ mieskin
neuvomaan .. ja Mooses lähti muutaman miehen kanssa traktorilla sinne hommiin.
- No mistäs tommonen johtuu?
- Kai se johtuu osaksi vessapaperipulasta. Tämän se Mooses arveli syyksi heti. ... Vessapaperin
sijasta käytetään nyt erilaisa rättejä ... jotka eivät hajoa siihen veteen ... tarttuvat sitten kiinni johonkin ja niistä ja muustakin rojusta se tukos sitten syntyy. Tuolla ”trainigilläkin”, asuntolassa, on
joku röörilinja kuulemma tukossa. Kunhan saavat ensin tuon pääviemärin auki niin saavat mennä
sen pienemmän kimppuun. ... Eihän tonne vessan pyttyynkään pitäis’ ihan mitä tahansa tunkea. ...
Kertoi se Pertti, että näitä viemäriongelmia on ollut nyt kaupungillakin monessa paikassa ... siellä
missä viemärit on. .. Eihän niitä kovin paljon siellä taida ollakaan.
- No, syöhän nyt, että pääset seuraavien ongelmien kimppuun.
- On noita yllätyksia piisannut. ... Mitähän tulee seuraavaks’?
- Ja mikä loppuu kaupoista seurraavaks’ ? ... Joskus loppuu sokeri, välillä suola, nyt vessapaperi
...
- Tää sosialistinen systeemi ei oikein tunnu pelaavan. ... Silloin tällöin joku aina lopuu. ... Onhan
siitä vitsailtukin. Mitenkähän se alkupuoli siitä jutusta olikaan, mutta joku kaveri sai kuoltuaan lopuksi valita, joutuuko kapitalistiseen vai sosialistiseen helvettiin ... ja se valitsi sen sosialistisen ...
siksi, että sieltä hiilet aina joskus välillä loppuu.
- Hah-hah, nauraa Rauni. - Mutta syö nyt lautases’ tyhjäks’ niin saat kiisseliä vielä jälkiruoaks’!
Jarkon palattua hetkeä myöhemmin korjaamolle hän tapaa Pentti Teräväisen, joka on tullut etsimään Uffea omalla osastollaan ilmenneiden viemäritukosten vuoksi. Korjaamolle piipahtaneelta
Mosekselta he kuulevat, että Uffe on palannut ja on nyt pellolla seuraamassa viemärin avausyrityksiä.
- Oletkos jarkko tavannut jo noita uusia tulijoita? kysäisee Pentti.
- En ole vielä. ... Siellä ”Trainingin” puolellahan ne taitavat jo puuhailla.
- Joo. ... Westermarkin puuhaa jatkamaan tuli nuorehko Jouko Hänninen. Mukavan tuntuinen kaveri. Vaimoa en ole vielä tavannut. Ja kotitalouspuolelle tuli iloluontoisen tuntuinen Tiina, Tuovisen
Tiina .. ja sitten meidän laboratorioon tuli Hans Ludvig Krakovits, vanhemmanpuoleinen Itä256

Saksasta Puolaan loikannut ja sieltä Ruotsiin muuttanut kemisti. Vaimonsa on kuulemma puolalainen. Puhuu sujuvasti englantia, saksaa ja ruotsia ... mutta kaikkia yht’aikaa.
- No onpa kielitaitonen kaveri, naurahtaa Jarkko.
- Aika erikoinen myös. ... Heti laboratorion nähtyään ja kuultuaan, että siellä työskentelee kymmenisen naista, hän totesi, että korkeat kulmikkaat työjakkarat pitää vaihtaa toisenlaisiin. .. Kun
ihmettelin, että mikä vika niissä on, niin hän selitti, ettei naisälle saa antaa kulmikkaita jakkaroita
vaan pyöreät. Muutenhan ne keikkuvat sen jakkaran varassa ja hinkkaavat pilluaan niihin kulmiin,
eikä työnteosta tule mitään.
- Ihanko se oli tosissaan, naurahtaa Jarkko.
- Tosissaan se tuntui olevan ... ja nyt se on jostakin jo muutaman pyöreän jakkaran löytänytkin.
- Tiedätkös muuten, että meillä olis’ mahdollisuus tehdä parin viikon ”study tour”, opintomatka,
ihan tähän maahan ja kulttuuriin tutustuaksemme. Meeri ja Kristina olivat yhdessä tehneet reissun
tuonne maan itäosiin, serengetiin, Arushaan, Moshiin, ja käyneet Kenian puolellakin Mombasassa.
- Sellainen safarihan ei saattais’ olla hassumpi tehdä lasten seuraavan lomajakson aikana nyt vuoden lopulla ... ennen kuin sadekausi alkaa. ... Nyt pitää lähteä katsomaan vähän noiden kavereiden hommia. Kohta on käytävä hakemassa koululaisia taas koulusta kotiin. Mulla on noi kyytivuorot tiistaisin ja torstaisin. ... Hitto, on ollut noita putkihommia tällä viikolla. Ensin särkivät tuolla
rinteessä vesijohdon ja nyt on viemärit tukossa, kun kaupungista loppui vessapaperi.
- Vessapaperipulastakos tämä johtuu?
- Ainakin osaksi, kun tunkevat sinne kaikenlaisia rättejä. ... Nyt on mentävä tuonne töiden pariin.
- On tästä minunkin lähdettävä omia hommia jatkamaan. ... Sanohan Raunillekin terveisiä!
- Sanotaan, kiitos!
Jarkko seurailee hetken korjaamon puuhia, neuvoo puimurin kimpussa ahertavia Twinsiä ja Josefia
ja lähtee sitten hakemaan koululaisia kaupungista. Palattuaan koulukyydin jälkeen taas korjaamolle kuulee Jarkko työpäivän ollessa lopuillaan Mosekselta, että pellolla tukossa ollut viemäri oli saatu auki ja Uffe meni miesten kanssa availemaan ”trainingin” tukoksia. Moseksen kanssa keskustelua lopeteltaessa tulee Lasse paikalle.
- Voisitko Jarkko tulla vähän auttamaan? kysyy Lasse.
- Onko ongelmia?
- No vähän. Bussi ei starttaa, vaikka siinä on uusi akku. Nuo Hassan ja Abdul ovat laittaneet tuohon isompaan Isuzu-bussiin juuri uuden akun, mutta nyt se ei starttaa. ... Siellä on varmaankin
vaan kaapelit löysällä. ... Menisitkö sinä kääntämään avaimesta ... niin minä kömmin tuonne auton
alle ravistelemaan akkukaapeleita. ... Bussin pitäis’ lähteä kohta viemään väkeä kaupunkiin.
- No, mennään.
Jarkon päästyä bussiin kuljettajan paikalle kuuluu auton alta Lassen makeaa naurua ... ja Lasse
kutsuu Jarkonkin katsomaan, mitä hän on auton alla havainnut.
- Katsohan tätä! näyttää Lasse nauraen. - Pahvin suikaleet tuolla välissä! ... Tuon uuden japanilaisen akun pyöreät navat olivat vähän pienemmät, kuin siinä vanhassa ... ja nuo kaapelikengät
olivat väljät uuteen akkuun. Pojat ovat keksineet panna napojen ympärille suikaleet pahvia, että
ovat saaneet kaapelikengät kireälle..
- Jaa, a! ja Jarkkokin nauraa. - Mutta onpa hiton hyvä esimerkki tästä tiedon tasosta. Tämähän
ei ole poikien vika ... vaan koulutuksen puutteen. Heille ei ole koulutuksen missään vaiheessa kerrottu, että on johteita ja eristeitä. Miten he voisivat silloin tietää, että sähkö ei kulje pahvin läpi.
- Niinhän se on, myöntää Lassekin.
- Meidän pitäisi saada tähän systeemiin mukaan ihan perustietojen koulutusta, ... oppitunteja ja
kursseja. ... Mutta nyt! ... Ota ne samat kaverit nopeasti korjaamaan tuo virhe ... ja kerro heille
mitä pitää tehdä, ... että porukka pääsee tällä bussilla kaupunkiin. ... Vaikka kuparilevystä liuskat
niiden pahvien tilalle. Tuossa minun kopin hyllyllä on pala sitä millin kuparilevyä, mitä pantiin ruuvipenkin leukojen väliin, kun oikaistiin eilen sitä akselia. Leikatkaa siitä sopivat suikaleet!
Lasse kutsuu Hassanin ja Abdulin luokseen ja selittää miksi auto ei starttaa ... hakee sitten korjaamon ”kopin” hyllyltä kuparievyn palan antaen sen miehille, jotka ryhtyvät ripeästi työhön.
Hetkeä myöhemmin, kun Hassan ja Abdul ovat kömpineet auton alle kiinnittämään kaapeleita uudelleen, saapuu Uffe bussin vierellä juttelevien Jarkon ja Lassen luo.
- Saatanan neekerit! puhisee Uffe ruotsiksi. - Työntävät kaikenlaisia rättejä vessaan. ... Heille ei
pitäisi rakentaa vessoja ollenkaan. ... Heille pitäisi järjestää kurssit vessan käytöstäkin. ... Nyt on
suuri ala peltoa tuolla paskan ja tampaxien ... ja kaikenlaisen saastan peitossa. ... Se pääviemäri
saatiin jo auki, mutta tuolla ”trainingillä” on vielä monta kohtaa tukossa ... ja lisää saattaa tulla.
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- Kursseja pitäisi järjestää meidän mekaanikoillekin ihan perusasioista, jatkaa Jarkko. … - Niille
pitäisi kertoa esimerkiksi, että on olemassa johteita ja eristeitä, ... etteivät laittaisi pahvinsuikaleita
akkukaapelin ja akun navan väliin. ... Meidän pitäisi järjestää kursseja, oppitunteja monista perusasioista, sähkötekniikan perusteista, moottorin toimintaperiaatteista ... ja kaikesta sellaisesta mikä
heidän pitäisi tietää.
- Kyllä nuo mekaanikot oppivat tuossa, kun me niitä neuvomme. ... Ei meillä ole aikaa oppituntien
pitoon, mutisee Uffe ja poistuu paikalta.
- Eihän nuo meidän mekaanikot ymmärrä moottoristakaan mitään, toteaa Lasse. - Eivät edes sitä, mikä tehtävä on imu- ja pakoventtiileillä.
- Uffelle mä jo kerran esitin, että voitais’ pitää jonkinmoisia oppitunteja juuri noista perusasioista
ja ihan moottorin peruskorjauskurssikin, ... mutta ei se lämmennyt sille ajatukselle.
- Taitaa olla Uffen omat tiedotkin aika heikot. ... Sehän on jonkinlainen konealan kirjeopistoinsinööri ... ja työkokemusta on vähän. ... Niin se kertoi mulle, kun oltiin sen luona kahvilla.
- Olenhan mä sen muutaman kerran huomannut, ettei sillä työkokemusta juuri ole, kun on juteltu
noista käytännön asioista.
- Se kai lähtee täältä pois ens’ keväänä. ... Nyt taitaa auto startata, kun kaverit kömpivät tuolta
pois.
- Alkaa tuo porukka olla jo vähän levotonta, kun joutuvat vähän odottamaan kotiinpääsyäKuljettaja menee autoon, moottori käynnistyy ja bussi täyttyy nopeasti kotiinlähtevistä työntekijöistä.
Kun Jarkko saapuu työpäivän päätyttyä kotiin, ovat lapset taas pihanurmikolla mielipuuhassaan
leikkien kasteluletkun vesisuihkulla samalla nurmikkoa ja kukkaistutuksia kastellen. Naapurin Philipkin on uskaltautunut mukaan vesileikkiin.
- No nyt on lapsilla taas hauskaa tuon vesisuihkun kanssa. naurahtaa Jarkko keittiössä puuhailevalle Raunille.
- Jokos te saitte viemärit auki?
- Uffe siellä oli pomona. Sen pääviemärin pellolla ne saivat auki, mutta tuolla ”trainingin” puolella
on röörit kuulemma tukossa monessa paikassa. Uffe kai siellä miesten kanssa rassailee niitä vielä
auki iltamyöhään ja varmaan huomennakin. ... Teräväisen Pentti tuli korjaamolle kertomaan niistä
tukoksista ... ja kertoihan se yhtä ja toista muutakin.
- No mitä muuta. ... Jotain hauskaakin, kun sua noin hymyilyttää.
- Niistä uusista eksperteistä ... sinne laboratorioon tullut kemisti, Krakovits nimeltään, on ItäSaksasta ensin Puolaan loikannut ja sitten Ruotsiin muuttanut vanhemmanpuoleinen kaveri ... ja
puhuu sujuvasti englantia, saksaa ja ruotsia. ... Mutta kaikkia yht’aikaa.
- Sepä hauskaa.
- Mutta vielä hauskempaa on se, mitä se alkoi heti ens’töikseen tekemään siellä laboratoriossa.
- No mitä?
- Se alkoi muuttaa työntekijöiden neliskanttisia jakkaroita pyöreiksi.
- Mitä varten?
- Se oli tuumannut heti, kun näki ne jakkarat, että eihän naisilla saa olla neliskanttisia jakkaroita
vaan pyöreitä. ... Muutenhan ne keikkuvat sen jakkaran kulmaan ”mirriään” hinkaten kaiket päivät
eikä niiden työnteosta tule mitään.
- Onks’ se hullu?
- Ihan tosissaan se oli ollut ... ja on kuulemma jo muutaman pyöreän jakkaran sinne saanutkin. ...
Saattaa itse niitä iltaisin pyöristellä.
- Mistä ne tommosen hullun ovat löytäneet?
- Ruotsistahan se on tullut. ... Voihan se kemistinä olla vaikka kuinka hyvä kaveri.
- Onks’ sillä vaimokin?
- On. ... Puolalainen kuulemma.
- Voi vaimoparka!
- No ei kai se vaimo neliskanttista jakkaraa kotona kaipaa. ... Eiköhän ukko pidä siitä huolen.
- Mä tapasin päivällä tuossa lähellä yhden uuden suomalaisen neitosen, Tiina ... Tuovinen , nuorehko ja hyvin sellaisen iloisen tuntuinen. Asuu tossa Sannin entisessä. ... Kertoi olevansa talousopettaja ... ja ollut paljon ulkomailla töissä. ... Mainitsi sekin tuon kemistipariskunnan. ... Tuliko
sieltä sitten vielä yks’ suomalainen pariskunta?
- Joo, Hännisen Jouko vaimonsa kanssa, kertoi Pentti. Tuli jatkamaan Westermarkin hommia, taloushallintoasioita. ... On kuulemma mukavan tuntuinen kaveri. ... No mitkä olivat sen Tiinan ensikommentit tästä paikasta?
- Olihan se ollut heillekin, koko joukolle, ensin aika rankka tuo bussimatka ... ja sitten perillepäästyä ei ollut aluksi vettä, mutta tulihan sitä sitten kuitenkin aika pian. ... Mutta aamun valjettua
nää upeat maisemat tässä ympärillä oli kuulemma sykähdyttäneet ihan sanattomaksi.
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- Nyt niillä on sitten vaihteeksi viemärit tukossa siellä ”trainingillä”. ... Toivottavasti toi päälinja ei
enää tukkeudu uudestaan. Se voisi aiheuttaa ongelmia meillekin tässä mäellä. ... Tuo ”trainingiltä”
tuleva putki voi mennä helpommin tukkoon, kun se on aika pitkä linja ja siinä on aika loivasti laskua tuonne pelloillepäin.
- Kertoihan se Tiina siitäkin riesasta. ... On vaikeaa tiskata astioitakin, kun tiskivedet tulee lattiakaivon kautta lattialle ja vesi laskee sitten hitaasti. ... Ja noita opiskelijoitahan käy siellä ruokalassakin kai parisensataa. ... On siinä silloin tiskattavaakin.
- Uffe siellä taitaa olla rassausryhmän kanssa töissä vielä iltamyöhään. ... Oli se aika hiiltynyt tuolla korjaamolla käydessään. ... Kirosi noita ”saatanan neekereitä”, kun tunkevat kaikenlaisia rättejä
vessoihin ... ja noitui, että niille pitäisi pitää kurssit vessan käytöstäkin.
- Uuttahan tuollainen vesivessan käyttö on näille savimajoissa asuneille paikallisille.
- Mä heitin siinä samalla Uffelle, että kursseja pitäis’ järjestää noille meidän asentajillekin ihan
perusasioista, ... etteivät laittaisi pahvia akunnavan ja kaapelikengän väliin ... niinkuin tekivät juuri
tänään. ... Kun ei ole kukaan kertonut, että on johteita ja eristeitä. ... Jotain se Uffe mutisä mennessään, ettei sellaiseen ole meillä aikaa. ... Enemmän aikaa ja ehkä rahaakin menee niiden töppäyksistä johtuvien vikojen ja vaurioiden korjauksiin. ... Mä esitän tällaista kurssitusta kyllä heti
ekassa raportissani. ... Neljännesvuosittainhan meidän pitäis’ tehdä työstämme raportti UM:lle.
- Eik’s me olla jo oltukin kohta yks’ neljännesvuosi ?
- Niinpä on. ... Eiks’ se ollut 14. kesäkuuta, kun tultiin tänne Mbeyaan?
- Ja tänään on 14. syyskuuta. ... Mehän ollaan oltu täällä just’ kolme kuukautta.
- Täytyy vissiinkin tehdä se eka raportti nyt kuun vaihteessa. ... Hitto! On tässä rodunkehittämisprojektissa paljon paranneltavaa. ... Yks’ ihan toinen homma on mulla pyörinyt myös mielessä. ...
Se metsätraktorifilmi, johon mä sain Marttiinin Lauriltakin lisäpätkän.
- Mitä siitä?
- Siihen pitäisi saada englanninkielinen selostus ... sille magneettiraidalle jälkiäänityksenä. ... Voisikohan nuo Perseet, herra ja rouva, spiikata sen aidosti englanniks’. ... Jos mä kirjoittelen sepustuksen ensin englanniks’ paperille, ... ne voisivat hieman parannella sitä sitten ... ja puhua sen
nauhalle. ... Mä siirrän sen sitten nauhalta kaitafilmin kanttiin sen suomenkielisen sepustuksen
tilalle.
- Käy kysymässä niiltä. ... Ne olivat äsken tuolla pihalla. ... Saattavat olla vieläkin.
- Siellä ne näyttävät olevan, toteaa Jarkko ulos vilkaistuaan. - Kapsivat jotakin puutarhassaan.
- Mene sinne juttelemaan. ... Onhan se muutenkin hyvä jutella välillä naapureiden kanssa. ... Ja
sano samalla lapsille, että lopettelevat hiljalleen nuo vesileikit. Mulla on kohta ruoka valmiina.
Jarkko menee pihalle, kehottaa ensin lapsia lopettamaan vesileikit ja tulemaan kohta syömään ... ja
astelee sitten naapureita tervehtimään. Juttelua kestääkin melko pitkään. Ensin on kerrottava vesija viemäriongelmien syistä. Naapurit kertovat, että viemäriongelmia on ollut myös kaupungilla.
Kun Jarkko alkaa kertoa elokuvastaan ja englanninkielisen selostuksen tekemisestä siihen, naapurit eivät tunnu aluksi ymmärtävän mistä oikein on kysymys. Lopulta asia kuitenkin tuntuu kirkastuvan ja naapurit suostuvat auttamaan tässä puuhassa.
Aamulla Jarkon mennessä työpaikalleen, hän tapaa korjaamon portilla kiireisentuntuisen Uffen ja
kuulee, että viemärihommia riittää vielä pariksi päiväksi ja yön aikana on saattanut tukoksia tulla
lisääkin. Otettuaan muutaman askeleen korjaamon pihamaalla korjaamokatokseen päin, hän huomaa keskellä pihaa olevan projektin bussin pahasti kolaroituna. Mosekselta hän kuulee, että kolari
oli tapahtunut illalla lähellä kaupunkia ja auto oli hinattu pihalle jo myöhään illalla. Jarkon tutkiessa bussin vaurioita tulee Lassekin paikalle.
- Huomenta! aloittaa Lasse. - Paha juttu!
- Huomenta! ... Hiton pahastihan on mennyt. Tähän on joku auto pamauttanut kylkeen. ... Tämähän on käyrä koko bussi.
- Juu. ... Kuljettaja oli kertonut Mosekselle, että hän oli menossa valtatien poikki tuolla jossakin
lähellä kaupunkia. Hän pysähtyi ja katsoi sekä oikealle että vasemmalle eikä ketään tullut kummastakaan suunnasta. Kun hän sitten lähti tietä ylittämään, pamahti Land-Rover yht’äkkiä tuohon vasempaan kylkeen. Se Land-Roverin kuljettaja oli viety sairaalaan.
- On hiton vaikea korjattava. Näkiköhän Uffe tämän jo?
- Ei se ole vielä täällä käynyt. Sillä taitaa olla kiireitä noiden viemäreiden kanssa.
- Tuoltahan se nyt tulee tännepäin. ... Mikähän mahtaa olla Uffen ensikommentti?
- Helvetti ... saatana! kuuluu ensin ruotsiksi. - Nehän särkevät kaikki! noituu Uffe.
- Ongelmia riittää, toteaa Jarkko. - Vaikea korjattava, runkokin on taipunut aika paljon.
- Mahdoton korjata täällä, arvioi Uffe.
- Miten me tuollainen oikaistaan?
- Kyllä tuo täällä oikaistaan, aprikoi Jarkko. - Mutta työtä siinä on varmaan kuukaudeksi.
- Onneksi meillä on vielä tuo isompi Isuzu, että voidaan hoitaa nuo työntekijöiden kuljetukset.
- Niin onneksi eivät särkeneet tätä isompaa. ... Tämän korjaaminen olisi ehkä isompi ongelma.
- Miten sinä meinaat tämän oikaista? utelee Uffe.
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- Tutkitaan nyt ensin Lassen kanssa vielä vähän noita vaurioita ... ja tehdään suunnitelmia, ... mutta on kai ensin nostettava koko kori ylös rungolta. ... Sitten oikaistaan runko ... ja eiköhän sitten
tämä korikin saada suoraksi. ... Noita lattiarakenteita pitää vähän tutkia tarkemmin. ... Mutta miten
viemärihommat etenevät?
- On siellä vielä ainakin täksi päiväksi töitä, mutta eiköhän ne kohta lopu. Eilen olivat saaneet kaupungista jo vessapaperiakin tuonne ”trainingille”, toimistojen ja asuntoloiden vessoihin. ... Tuonne
rinteeseen, missä särkivät sen vesiputken, pitäisi rakentaa jonkinmoinen juottoallas eläimille, että
eivät särkisi putkea uudelleen. ... Täytyy lähteä taas tuonne ”trainingille” katsomaan, miten työt
edistyvät, mutisee Uffe ja lähtee.
- No, ei meiltä ainakaan työt lopu, toteaa Jarkko vieressä seisovalle Lasselle. - Ongelmia riittää.
Ja kun yksi saadaan korjatuksi, tulee kaksi tai kolme uutta lisää. ... Mutta sitä vartenhan me täällä
ollaan. Tuolla sinun osastolla on aika ahdasta ... ja tämä homma vaatii reilusti tilaa, kaksi autopaikkaa ainakin vierekkäin. ... Otetaanpa nyt miehiä talkoisiin ja työnnetään tämä bussi tuonne
katoksen tyhjään päätyyn. ... Ensi viikolla aletaan töihin. ... Kori ensin irti ja nostetaan se sitten
pukkien varaan, että saadaan alusta alta pois ja siihen viereen. ... Siitä se lähtee.
- Miten me saadaan se runko suoraksi?
- Kyllä me siihenkin konstit keksitään. ... Näet sen sitten... aikanaan. ... Me saatetaan saada tuo
puimuri tänään vihdoin puintikuntoon. ... Pääsevät kuskit taas noukkimaan kiviä maantieltä, irvailee Jarkko.
- Lähdettekö te mihinkään nyt viikonvaihteessa?
- Eiköhän me olla nyt ihan kotona vaan. ... Mitenkä te?
- Me lähdetään Ivarssonien kanssa ... ja yks’ heidän tuttu perhe tuolta kaupungista ... Matemaan.
Se on tuolla Malawijärven rannassa, ensin Tukujuun ja sieltä on vielä saman verran ihan pikkuteitä
Matemaan. ... Siellä on vanha saksalaisten lähetysasema ihan Malawijärven rannassa ... kirkas vesi
ja hyvä hiekkaranta.
- Onko se puhdasta, ... ettei ole bilharziaa.
- Puhdasta on. Se on ihan tutkittu. ... Se on puhdas koko järvi.
- No, minä komennan tuosta puimurin kimpusta nuo kaverit työntämään. Ota sinä omat miehesi,
niin saadaan tämä bussi tuonne katokseen.

20.

Vierailuja

Työntäyteinen viikko vesi- ja viemäriongelmineen on takanapäin, kun Jarkko palailee perjantaiiltana työstä kotiin.
- No nyt saadaan elellä kai pari päivää ilman ongelmia, huokaa Jarkko kotiin tullessaan. - Onhan
niitä sitten taas tuolla pajalla.
- Jokos te saitte sen kuntoon? kysyy Rauni
- Kyllä se tuntuu taas pelaavan. Ei ne sillä vielä pellolle lähteneet. ... Mutta uutta oikomista tuli
taas. Ne ruttasivat sen bussin, jolla tultiin silloin Darista, ... se pienempi Isuzu. ... Hitto, se on ihan
käyrä koko auto, kun Lantiska pamautti sen kylkeen. Lassen heiniähän ne olisivat enemmän nuo
autokorjaukset, mutta täytyy kai siinä minunkin olla aikalailla mukana. ... Se bussi oli ollut kuskaamassa ”trainingin” väkeä kaupunkiin ja oli ylittämässä valtatietä jossakin tuolla lähellä kaupunkia. Kuski kertoi, että ennen ylitystä pysähtyi ja katsoi sekä vasemmalle että oikealle, eikä autoja
näkynyt. Mutta heti, kun hän lähti tien yli, pamahti Land-Rover kylkeen.
- Isä, mikä se ”training” oikein on, kun te aina puhutte ”trainingistä” ? kysyy vieressä kuunteleva
Mervi
- No se on tuo koulutuspuoli, missä opettavat kaikenlaista ... maatalouteen ... ja kotitalouteen
kuuluvaa. ... Englanniksi se on Training Institute tai ihan täydellisesti Uyole Agricultural Training
Center eli suomeksi Uyolen maatalouskoulutuskeskus. ... Siitä se on otettu vain tuo ”training”.
- Miks’ niissä busseissa lukee jotain ... ARTI ja Mbeya ... sellainen pyöreä merkki?
- Sinähän olet tutkinut tarkasti niitä busseja. ... Ne kirjaimet tulee taas englanninkielisestä nimestä, Agricultural Research and Training Institute. Agricultural on maatalous tai oikeastaan maatalouksellinen, Research on tutkimus, and on ja, ja sen Training Instituten mä just selitin eli koulutusinstituutti tai koulutuslaitos, ... eli tuo koko nimi suomeksi on maatalouden tutkimus ja koulutusinstituutti. Siellä tutkimuslaitoksen puolella tutkitaan kasvitauteja, erilaisia kasvilajikkeita, lannoitusmenetelmiä, tuholaisten torjuntaa ja ... kaikkea semmoista.
- Kävikö siinä kolarissa ihmisille mitään? kysyy Rauni.
- Sen maasturin kuski oli viety sairaalaan. Bussissa olijat olivat selvinneet pikkunaarmuilla ja säikähdyksellä. ... Aika tömäys se on kyllä ollut, kun sen bussin runkokin on taipunut aika pahasti.
- No ei teiltä ainakaan sitten työt lopu vähään aikaan.
- Kyllä nuo kuskit näköjään pitävät huolen siitä, että korjattavaa riittää.
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- Hei meidän pitäis’ käydä vähän kaupoissa. Käydäänkö vielä tänään vai vasta huomenna. Mervi
tiesi kertoa, että siellä Puttosilla on sunnuntaina niiden tytön synttärit. Se Katri täyttää 13 vuotta.
Meidän pitäis’ keksiä jotain sille lahjaksi. ... Eihän tuolla kaupoissa kyllä oikein lahjatavaroita ole.
- Ai niin. Meidäthän kutsuttiin sinne Iwambiin sunnuntaina. Enhän mä enää sitä muistanutkaan.
Lassekin kyseli lähdetäänkö me mihinkään ja mä sanoin, että ei lähdetä mihinkään. ... Ne lähtee
Ivarssonien ja jonkun kaupungissa asuvan tuttavan kanssa Malawijärven rantaan, Matemaan. Se
on jossakin tuolla kaukana Tukujun takana.
- Sitten Leila kertoi, että tässä projektilla järjestävät viikon päästä lauantaina sellaisen ”pohjoismaisen illan”, johon kutsutaan kaikki ekspertit perheineen.
- Missä ne sen järjestävät ?
- Mä ymmärsin, että tossa jonkun ekspertin talossa ja pihamaalla ... tuolla kentän toisessa päässä.
Kuka siinä asuu siinä Karjalaisten vieressä, siinä ekassa isommassa talossa, kun käännytään siitä
pääportilta tänne meillepäin. Onko se joku Gustafsson, ruotsalainen.
- Gustafsson se taitaa olla. Hopeanharmaalla Volvolla ajelee. Se on tuolla ”trainingin” hommissa.
En ole vielä häntä muuten tavannut. ...No partyjahan on sitten aika tiuhassa. Keskiviikkona iltapäivällä on sen partasuisen, moottoripyörällä ajelevan tanskalaisen volunteerin, Börje Hansenin läksiäiset sen pihamaalla. Niin, tapasithan sinäkin sen silloin kerran maitojonossa. Sehän asuu tossa
melkein meitä vastapäätä. Jens kertoi siitä ja välitti kutsuja kaikille. Se Börjehän on tehnyt täällä
paljon hyvää työtä. Sehän on saanut Tanskassa toimeenpanemilla keräyksillään tänne näiden paikallisten lapsille koulun, opettajineen ja oppikirjoineen. Se koulu on jossakin tuolla mäellä tämän
meidän asuinalueen takana. .. Ja nämä lähikylien ihmiset tulevat ilmeisesti suurella joukolla juhliin
mukaan kiittämään Börjeä siitä kaikesta. ... Nyt on juhlia tiedossa niin, että taitaa mun kaitafilmikelat loppua kesken. Nämähän täytyis’ tallettaa filmille. Toivottavasti sieltä Honkongista tulee niitä pian lisää.
- Pyysinhän mä Pikeäkin lähettämään filmiä. Muistithan sä panna sen kirjeen postiin.
- Kyllä, kyllä ! Silloin samalla, kun panin sen Honkongin tilauksenkin.
- Annoinhan mä sen sulle jo paljon aikaisemmin.
- Tais’han se olla pari päivää tuolla autossa, mutt’ ei kai siinä mitään niin kiireellistä ollut.
- No ei ... ja kestäähän tuo postin kulku muutenkin täällä pitkään.
- Eiköhän me nyt vietetä tässä sellaista leppoisaa koti-iltaa ... ja mennään aamulla ostosreissulle
kaupunkiin.
- No mä laitan keittokattilan tulelle ja pannarin uuniin. Saatte jälkiruoaksi juustomaitopannaria
taas.
- Mä menen tuonne saunahommiin. Täytyy välillä putsata tuhkia pois sieltä pesästä ... ja siivota
vähän sitä ympäristöä ja ladata pesä hiiliä täyteen. Aika mukavasti se kuumenee noilla hiilillä. Puita voidaan panna illemmalla taas tohon takkaan ... luomaan sellaista herkkää tunnelmaa ... ja
antaahan se vähän lämpöäkin koko tähän kämppään. Aika vilpoisiahan täällä on yöt. Joku sähköpatterikaan ei täällä olis’ pahitteeksi.
- Leilalla on pieni sähköpatteri makuuhuoneessa, jonka se panee yöks’ päälle.
- No onhan se sähköpatteri jonkinlainen sängynlämmittäjän korvike noilla yksineläjillä.
Kotoisissa puuhissa jatketaan sunnuntai-iltapäivään saakka, jolloin lähdetään vierailulle Iwambiin.
Ajellaan Mbeyan kaupungin ohi Sambiaan johtavaa valatietä muutama kilometri ja käännytään oikealle, Iwambin farmille peltojen halki johtavaa tietä. Kilometrin verran on ajettu, kun saavutaan
suurehkon kaksikerroksisen päärakennuksen eteen. Pihasta syöksyy heti auton vierelle hurjasti
haukkuva suuri susikoira ja perässä tulee Puttosen Jukka, jonka komentoa totellen koira rauhoittuu
heti. ... Hieman suurta koiraa aristellen noustaan autosta.
- Tämä on meidän Sebastian. Esittelee Jukka koiransa. Tämä on ihan kiltti koira kaikille tutuille,
mutta vieraat se pitää hyvin loitolla. ... No, tervetuloa Iwambiin!
- Kiitos, kiitos! kiittelevät Jarkko ja Rauni.
- Mennäänpä tuonne ovelle päin, neuvoo Jukka. - Liisa ja lapset ottavat siellä vastaan.
- Ollaanko me ihan ensimmäisää? kysyy Jarkko.
- Tuolta näkyy olevan tulossa peräkkäin Lassilat ja Karjalaiset. Teräväiset tulevat ehkä vähän
myöhemmin.
- No, mennään me tästä sitten tuonne päin. ... Menehän äiti edellä ja lapset perässä
- No tervetuloa! tervehtii Liisa ulko-ovelle tultaessa. - ja tässä on meidän Pasi ja Katri.
- Kiitos! ... Teillähän on täällä niin vihreää joka puolella. ihastelee Rauni. - Ja terve, Pasi ... ja ...
Onneksi olkoon, Katri! … Sinulla on tänään syntymäpäivä. jatkaa Rauni kätellen lapset. - Mervillä on sinulle tuossa pieni lahjapaketti.
Mervi ojentaa ujosti hymyillen Katrille lahjapaketin. Isä tulee hieman ujostelevien lasten perässä
myös tervehtien ja kätellen Pasin ja Katrin.
- Niin, Mervi on tämä meidän vanhin, täyttää kohta 8 vuotta, kertoo äiti.
ja Mari on kolmevuotias.

- Mika täyttää kohta 6
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- Käykää vaan sinne peremmälle, kehottaa Liisa. - Lassilat ja Karjalaiset näkyvät olevan myös tulossa juuri pihaan.
Mäkisten perhe siirtyy suureen olohuoneeseen ja pian sinne saapuvat myös Lassilat ja Karjalaiset
isäntäväen saattelemana. Tervehditään puolin ja toisän, ... jonka jälkeen alkaa puheensorina, kun
katsellaan sisätiloja ja ihastellaan ikkunoista avautuvia upeita maisemia.
- Niin, tämä rakennus on englantilaisten jo vuosisadan vaihteessa rakentama kartanon päärakennus. Peltoja ja niittyjä meillä on tässä ympärillä parisensataa hehtaaria, joilla laidunnamme parisatapäistä nautakarjaa. Maitotalouden kehittäminen on tässä Maailmanpankin rahoittamassa projektissa päätavoitteena. On meillä jonkin verran lampaitakin. Tämä Iwambi kuuluu samaan projektiin
sen Kitulon farmin kanssa, jossa kävimme. Siellähän on luonnonolosuhteista johtuen valtavat
mahdollisuudet laajentaa toimintaa, kunhan saadaan sinne kunnon tie. Tuossa talon alapuolella
rinteessä on pieni puutarha, jossa on sitruuna- banaani- ja greippipuita ja vähän muutakin ja sen
alapuolella kulkee tuo Sambiaan johtava rautatie. ... Voitaisi tehdä aluksi pieni kierros tuolla pihapiirissä ... ja tullaan sitten tänne kahvipöytään.
Siirrytään pihanpuoleisesta ovesta talon reunustalta levittäytyvään puutarhaan, jossa kasvaa tomaattien, ruusukaalien, avokaadojen ja paprikoiden lisäksi myös monenlaisia kukkia. Alempana on
kymmenittäin sitruuna- ja banaanipuita.
- Katso äiti, mitä tuolla kasvaa! hihkaisee Mervi. - Nuo punalehtiset puut tuolla rinteessä.
- Nehän ovat ihan kuin joulutähdet meillä Suomessa, ... mutta onks’ se sama? ...
- Kyllä se ihan sama kasvi on, varmistaa Jukka. - Täällä ne tosiaan kasvavat monen metrin korkuisiksi puiksi. Tuolla vuorten rinteillä niitä kasvaa paljon ja vielä suurempia kuin nuo tuossa.
- Ovatpa tosiaan komeita, ihastelee isäkin.
- Otetaan jossakin vaiheessa niistä vähän filmiä ja
fotojakin, että saadaan näyttää Suomessa ... sitten joskus.
- Onko teillä rosvojen kanssa täällä ongelmia? kysäisee karjalaisen Matti.
- Nyt ei ole ollut pitkään aikaan. Meillä on tässä aika luotettava porukka töissä ... ja tuo Sebastian
pitää kyllä vieraat loitolla.
- Isä! Onk’s toi perhonen tuolla seinällä? kysyy Mika osoittaen talon päätyseinää. - Tuolla korkealla.
- Hitto! Onpa suuri perhonen. ... Jukka! Onk’s täällä tommosia noin isoja perhosia enemmänkin?
- Ei kai tuosta suurempia juuri ole. Harvoin noitakin näkee. Taitavat lennellä vasta hämärän tultua.
- Hitto, tuohan on varmaan kolmisenkymmentä senttiä ... toi siivenkärkien väli. ... Joku kehrääjäperhonen, ... kun on tuollaiset nukkapintaiset siivet ja noin paksu toi ruumis. ... Siinä se vaan seinällä nukkuu ... ja odottelee iltaa. ... Hiton korkealla se on, ... melkein katonrajassa. Tommonen
pitiäs’ kyllä saada purkkiin.
- Keräätkö sinä perhosia?
- Suomessa kyllä olen kerännyt ja täytyy kai ruveta keräämään täälläkin. Otin mä kyllä vehkeetkin
Suomesta mukaan. ... Paljonhan täällä lentelee komeita perhosia.
- Niin ja kunhan alkaa sadekausi, niitä lentelee vielä enemmän.
- Noin iso perhonen ei kyllä mahdu mun myrkkypurkkiin alkuunkaan.
Puutarhasta jatketaan kierrosta Jukan johdolla tilan navetta- ja talousrakennuksiin Jukan esitellessä ja välillä vastaillessa vieraiden kysymyksiin. Pentti ja Marjatta Teräväinenkin saapuvat ja liittyvät
pihalla joukkoon. Kun kierros on tehty, palaillaan sisälle. Aikuiset istuutuvat olohuoneen kahvipöytään, lapsille on katettu oma pöytä viereiseen huoneeseen. Keskustelun aiheita tuntuu kahvipöydässä viriävän vesi- ja viemäriongelmista, varkaista ja vartijoista, auto- ja työkonekorjauksista, paikallisen väestön koulutustarpeista sekä ympärillä olevista nähtävyyksistä ja retkeilykohteistakin.
Suomen tapahtumia ei ole kukaan joutanut juurikaan utelemaan ja Suomen Yleisradion lyhytaaltolähetysten uutisiakaan ei huonon kuuluvuoden vuoksi ole juuri kuunneltu. Jukka on kuitenkin kuullut edellisenä iltana uutisista sen verran, että Neuvostoliitto on lähettänyt maatakiertävälle radalle
miehitetyn Sojuz-avaruusaluksen, jonka pitäisi laskeutua noin viikon kuluttua. ... USA:n ulkoministeri Henry Kissinger ja Etelä-Afrikan pääministeri Johannes Vorster tapaavat neuvotellakseen Rhodesian ja Namibian levottomuuksista ja Suomessa ”hätätilahallitus” yrittää ratkoa talousongelmia.
Puheensorinan edelleen jatkuessa Jarkko nousee pöydästä ja käy hakemassa autosta sekä kaitafilmi- että valokuvauskameransa ja palattuaan ottaa kahvipöytätilanteesta pienen filminpätkän. Pentillä on myös kamera matkassa ja hän nappaa sillä joukosta muutaman valokuvan. Mervi ja Mika
ovat nähneet viereisestä huoneesta isällä kädessään olevan kaitafilmikameran ... ja tulevat isän
luo.
- Mennäänkö jo ottamaan kuvia tuolta noista joulutähtipuista, kysyy Mervi.
- No mennään. Ottakaapa Marikin mukaan ... ja vinkataampa tuo äitikin.
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Äitikin nousee kahvipöydästä ja niin astellaan peräkkäin puutarhaan ja sen taustalla rinteessä kasvavien punalehtisten joulutähtipuiden luo.
- Nämähän ovat niin suuria, että niihin voi kiivetä vähän matkaa, toteaa isä ja neuvoo. - Kiivetkääpäs Mervi ja Mika istumaan tähän suurimpaan ... noille vahvoille oksille ... ja Mari siihen eteen,
niin napsitaan kuvia ja otetaan pätkä elävää kuvaakin. ... Ja äiti sinne kuvaan myös ... siihen vaikka
Marin viereen ... niin, että Mervi ja Mika näkyvät. ... Nyt näyttää aika hyvältä. ... Ja hymyä huuleen
... noin. ... Hyvä. ... Otetaanpa vielä pari kuvaa vähän eri kulmasta ... ja vaihtakaapas Mervi ja Mika
paikkaa, niin tulee vähän erilainen kuva.
Valokuvien jälkeen otetaan vielä elävää kuvaa, kun lapset kiipeilevät puun oksilla. Talon päätyseinässä edelleen nukkuva iso perhonenkin talletetaan kaitafilmille ja puutarhassa otetaan vielä muutama kuva ja kaitafilmiä sitruunapuiden katveessa. Olohuoneeseen palattaessa vieraat ovat nousseet kahvipöydästä ja istuutuneet sohvaan ja nojatuoleihin ... ja iloinen puheensorina jatkuu.
- No, lapsista tuli kuvia mummilaan lähetettäväksi, naurahtaa Pentti Jarkolle.
- Pitäähän näitä näkymiä hieman talletella filmillekin. ... Kaitafilmiähän minä päiasiassa otan, mutta joskus fotojakin. Ei tällä ”matolaatikolla” mitään hääppäsiä kuvia tule, mutta siedettäviä.
- Eik’s toi ole ihan laadukas Rolleiflex?
- Ei, vaikka vähän siltä näyttää. ...Ikivanha Yashika 635. Tällä voi ottaa sekä 6x6 että kinofilmille.
Kinofilmiä mä olen vaan ottanut viimeaikoina. Kaitafilmiä mulla on melkoisesti mukanakin, että saa
näyttää sopivan tilaisuuden tullessa Suomen olojakin. Nyt pitäis’ tehdä sellaiseen lähes tunnin pituiseen metsätraktoreista tehtyyn filmiin englanninkielinen selostus. Juttelin juuri toissailtana meidän naapureiden, herra ja rouva Perseen kanssa, josko he voisivat spiikata sen ihan aidolla lontoolaismurteella. ... Kyllä he lupasivat sen tehdä.
- Niin, sullahan on niistä metsäkoneistakin kokemusta.
- Tulihan sitä niidenkin kanssa räpellettyä jonkin verran silloin Fordilla.
- Mitenkä sille projektin bussille kävi? Mä kuulin, että se oli pahassa kolarissa.
- Tosi pahassa olikin. Ei siinä ihmisille käynyt kuinkaan, mutta koko bussi meni ihan kieroksi, kun
Lantikka pamautti sen kylkeen. Siinä on koko runko taipunut aika pahasti.
- Vieläkö siitä auto tulee?
- Yritetään ainakin. Työtä ja aikaa siihen kyllä kuluu. Saa nähdä piisaako yks’ kuukaus’.
- Jokos teidän laboratoriossa on jakkaroiden kulmat pyöreitä?
- Ei ne vielä kaikki ole, naurahtaa Pentti. - Mutta näyttävät vähitellen ne pyöristetyt lisääntyvän.
Mutta aika pätevä kemisti se Hans Ludvig tuntuu olevan, vaikka onkin vähän erikoinen.
- Jokos teillä alkoi viemärit vetämään?
- Kyllä meillä jo vetää, mutta asuntoloissa on kuulemma vielä ongelmia. Uffe on siellä pitänyt
opiskelijoille ihan vessankäyttökursseja.
- Ihanko totta?
- Niin kerrottiin. ... Nythän nuo ongelmat varmaan loppuvat, kun kaupunkiin on saatu taas vessapaperia.
- Kyllä niitä kursseja tarvittais’ monesta muustakin aiheesta kuin vessan käytöstä. Pitää laitella
siitä tarpeesta juttua UM:lle tehtävään raporttiin. Meidän kai pitäis’ tehdä sellainen neljännesvuosittain.
- Niin, johan se ensimmäinen neljännes alkaa olla kulunut. ... Tauno Kääriä tulee Darista tänne
kuulemma nyt kuun lopulla käymään. Täytyy kysyä siltä niistä raporteista. ... Eiköhän se jututa
meitäkin?
- Toivotaan. ... Nyt pitää mennä tuonne Raunin luo. Sillä näyttäis’ olevan jotain asiaa.
Keskustelut jatkuvat vielä jonkin aikaa, kunnes huomataan illan alkavan jo hämärtää ... ja on kotiinlähdön ja hyvästelyjen aika.
- Oli ihan kiva vierailu, vai mitä? kysäisee Rauni, kun on istahdettu autoon.
- Olihan se ... ja jutunaiheita tuntui piisaavan jokaisella.
- Puttosillahan on vielä kaks’ vanhempaa poikaa, 15- ja 17-vuotiaat. Liisa kertoi. Ne ovat nyt opiskelemassa Moshissa. Se on siellä Kilimanjaron lähellä. Siellä on ulkomaalaisille joku lukion tapainen opisto.
- Katri ihan tykkäsi siitä lahjasta, kertoo Mervi. - Se laittoi heti siihen rasiaan omia korujaan ja
sanoi, että ihan kiva korurasia.
- Olihan se ihan sievännäköinen rasia, kehuu äiti. - Hyvä, kun jotain löydettiin.
- Karjalaiset toi kukkia, mutta niitähän niillä on piha täynnä.
- Mutta onhan se vaikeaa löytää täältä mitään lahjatavaroita.
- Isot tilat niillä on ja upeat maisemat, jatkaa isä.
- Mutta ei ole saunaa, niinkuin meillä, toteaa Mervi. - Mä kysyin Katrilta.
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- Ei ole. ... Mutta olipa komeita ne joulutähdet ja niitä oli se rinne täynnä ... ja vuorten rinteillä on
kuulemma vielä isompia.
- Oli hyvät leivonnaiset siinä pöydässäkin, jatkaa äiti.
- Rusinapullaa, monenlaista pikkuleipää
ja se hedelmäkakku oli tosi hyvää.
Näin kertaillaan paluumatkan aikana vierailun antia ... ja saavutaan taas kotipihaan.
- Vieläkö teille pitää laittaa jotain iltapalaa? kysyy äiti.
- Keitä meille kaakaota, vastaa heti Mika.
- Yhtä hyvää kuin siellä Iwambissa.
- Ai teillä oli siellä lasten pöydässä kaakaota. ... No, minä yritän keittää yhtä hyvää. ... Ja mitä te
haluaisitte kaakaon kanssa? Maistuisiko siitä vähän kuivaneesta pullasta tehdyt köyhät ritarit?
- Joo, maistuu.
- Saunottais’ko ensin ja sitten juotais’ ne kaakaot ennen nukkumaanmenoa, ehdottaa äiti.
- No sitten pitää panna sauna lämpiämään ja kanneltava saunavedet, toteaa isä. - Sinne päästään
tunnin päästä.
- Antakaapa lapset Ninnille ruokaa ja tilkka maitoa, kehottaa äiti. - Onko Mervin koulutehtävät
tehty? Huomenna on koulupäivä taas.
- Mä tein ne jo heti silloin perjantaina.
Alkuviikko on kulunut kotona arkisissa askareissa ja Jarkolla on ollut tiiviit työpäivät korjaamolla,
kunnes keskiviikkona puoliltapäivin työt keskeytetään ja lähdetään juhlimaan Börjen läksiäisiä,
joihin on kutsuttu ulkomaisten eksperttiperheiden lisäksi runsaasti Börjen paikallisia työtovereita.
Asuntoalueelle johtavalla tiellä on melkoisesti juhlapaikalle tallustelevaa väkeä, kun Jarkko ajelee
korjaamolta kotiin ... ja Börjen talon edustalle näyttää kokoontuvan hyvin eksoottisiin asuihin pukeutunutta juhlakansaa afrikkalaisrumpuineen, lippuineen ja pitkillä sulilla koristeltuine keppeineen.
- Taitaa ollakin melkoiset juhlat alkamassa tuossa Börjen luona, toteaa Jarkko ovelle vastaan tulevalle Raunille. - Täytyy vaihtaa vähän asua ennen kuin lähdetään juhliin mukaan.
- Pitäähän minun olla vielä täällä kotona, kunnes lapset tulevat koulusta. ... Reilu tuntihan siihen
vielä menee.
- No mehän ollaan tuossa ihan lähellä. Seuraillaan sieltä, milloin lapset tulevat. Lassehan se niitä
tänään tuo. Se lähti äsken jo kaupunkiin. ... Kuuntele, mikä rumpujen pauke ja meteli sieltä jo kuuluu!
- On sitä kuulunut sieltä jo jokin aikaa ... ja tästä meni sinne äsken hurjannäköinen ryhmä sellaisia
pitkiä musta-asuisia miehiä, joilla oli sellaiset pitkät huiskat ... kepit, joissa oli niinkuin jotain isoja
sulkia päässä.
- Lähdetään katsomaan. Mä vaihdan vaan äkkiä noi puhtaammat farkut jalkaan.
Juhlavieraita saapuu eri suunnista jatkuvasti lisää, kun Jarkko ja Rauni astelevat kohti Börjen taloa.
Talon edustalta vieraat ohjataan toisella puolella taloa olevalle nurmikentälle, jonka laidoilla on
väkeä jo sadoittain. Talon seinustalla on paikallinen muusikkoryhmä isoine rumpuineen ja erikoisilta näyttävine puhaltimineen soittaen ja laulaen afrikkalaismusiikkia. Muusikoiden vieressä tarjoilevat afrikkalaisnaiset vieraille jotain paikallisia leivonnaisia ja kaatelevat pahvimukeihin juotavaa.
Juhlinnan kohteena oleva Börje istuu myhäilevästi hymyillen nurmikon kulmaukseen sijoitetussa
nojatuolissa, nousten siitä välillä kättelemään häntä tervehtimään tulevia vieraita. Jarkko ja Rauni
katselevat nurmikon reunamalta hetken ihmeissään pihalla olevaa väenpaljoutta ja eksoottista
tunnelmaa ... ja Jarkko ottaa siitä pienen pätkän kaitafilmiä ja huomaa samalla nurmikon toisella
laidalla lähellä Börjeä olevat Karjalaiset.
- Hei mennäänpä tuonne toiselle laidalle Matin ja Leenan luo. ... Ai onhan siellä Teräväisetkin. ...
Ensin kai pitää käydä kättelemässä tuo Börje.
- No mennään. ... Nallekin näkyy siellä olevan vaimonsa kanssa ... ja Leila ... ja ...
- Taitaakin olla koko pohjoismainen porukka ryhmittynyt tuonne kulmaan.
Jarkko ja Rauni astelevat ensin kättelemään Börjeä ja Jarkko vaihtaa hänen kanssaan muutaman
sanan ... ja alkavat sitten tervehtiä muita lähellä olevia tuttuja ... ja tutustuvat myös ennestään tuntemattomiin, viimeksi tulleisiin suomalaisiin, Jouko ja Anita Hänniseen ... ja Tiina Tuoviseen, jotka
myös ovat liittyneet tähän joukkoon.
- Mitä nuo pitkät musta-asuiset ja noilla seipäillä huiskivat miehet ovat? kysyy Rauni Leilalta.
- Ne on ”mustat muslimit”, tuolta vuoren rinteellä olevasta pienestä kylästä tullut ryhmä. Ne varmaan kohta esittävät heidän juhlatanssin. ... Se on tuo Börje tehnyt niin arvokasta työtä täällä noiden kylien asukkaille, että sen kyllä täällä nyt huomaa.
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- Täällä näyttää porukka ryhmittyvän kansallisuuksittain, huomaa Matti. - Ruotsalaiset ovat tuossa
vähän matkan päässä ja tuossa Börjen toisella puolella ovat tanskalaiset.
- Eikö se ole aika luonnollista, toteaa Pentti. - Eihän me muutenkaan kovin paljon kaveerata
ruotsalaisten kanssa. ... Hei, katsokaas keitä sieltä nyt tulee!
Projektin paikallinen johtaja, Mazengo ja ”kakkosmies” Mducci astelevat kentän poikki kättelemään ja kiittelemään Börjeä. Juteltuaan hetkisen Börjen kanssa johtajat siirtyvät talon seinustalla
olevaan afrikkalaisten joukkoon.
- Mä taidan mennä ottamaan noita shambuusoja ja mehua, päättää Leila. - Lähtekää tekin, Rauni
ja Leena ... ja Tiina kans’ ja Marjatta! ... Ja miehet myös, lähtekää tekin ottamaan makupaloja tuolta oven pielestä!
- Kohta, kunhan tuo jono vähän lyhenee, vastaa Matti miesjoukosta.
Naiset lähtevät kohti tarjoilua, miehet jäävät vielä juttelemaan. Lisää väkeä tulee vielä talon nurkalta nurmikentälle. Talon seinustalla soittavan ryhmän tukevahko rumpali alkaa hakata vimmatusti
rumpujaan ja yht’äkkiä tulee täysi hiljaisuus. Mustien muslimien noin parinkymmenen hengen
ryhmä lähtee astelemaan pihan laidalta omien rumpujensa ja muiden soittimien tahdittamana ja
pitkiä mustia huiskujaan heiluttaen kohti nojatuolissaan istuvaa Börjeä, joka nousee ylös tuolistaan. Ryhmä pysähtyy muutaman metrin päähän Börjestä ... ryhmän johtaja astuu vielä askeleen
lähemmäksi, avaa kädessään olleen paperirullan ja alkaa lukea siitä jotain swahiliksi. Sen luettuaan, hän ojentaa sen Börjelle ... ja kättelee häntä syvään kumarrellen. Börje kiittää ryhmää swahiliksi puhuen, jonka jälkeen hetken Börjelle kumarreltuaan ryhmä aloittaa tanssiesityksensä siirtyen
keskelle nurmikenttää.
Naiset saapuvat nurmikentän laitaa kiertäen shambuusojen ja juomamukien kanssa takaisin suomalaisryhmään. Jarkko on kuvannut ”mustien muslimien” esitystä ... ja kuvaa väliin pätkän saapuvista naisista ja jatkaa sitten hetken tanssiesityksen kuvaamista.
- Täytyy ottaa vaan pieniä pätkiä, kun tota filmiä on niin vähän, kertoo Jarkko viereen tulleelle
Raunille. - Onk’s hyviä shambuusoja?
- On. ... Tuliset mausteet ja mukavan rapea kuori.
- Mitä toi juoma on?
- Ihan hyvää mehua. ... Taitaa siellä olla pombeakin. Muutama mies sitä otti ... sellaista ruskeaa.
Leila sanoi, että se on pombea.
- Täytyy lähteä kohta maistelemaan.
- Mun täytyy lähteä välillä kotiin. Lapset tulevat kohta koulusta.
- Tule sitten niiden kanssa tänne. ... On täällä melkoinen fiilis. ... Pitää ottaa vielä pieni pätkä tosta tanssista. ... Hei, Leila! Mikä tuon äskeisen juhlapuheen sisältö oli?
- Tämä ryhmä tuo koko kylän kiitoksen Börjelle siitä suuriarvoisesta työstä, jonka hän on täällä
kolmen vuoden aikana tehnyt lasten hyväksi ... ja tämä on heidän kiitostanssinsa.
- Hiton pitkiä kavereita ne ovat. ... Yli kaksimetrisää. ... Mitä toi johtaja nyt kailottaa?
- Nyt hän kehottaa koko juhlayleisöä liittymään tähän heidän tanssiinsa.
Kentän laidoilta alkaa siirtyä juhlijoita keskellä pihaa jonossa keinahdellen liikkuvan ja eksoottisen
musiikin tahdissa pitkiä huiskujansa heiluttavan tanssiryhmän jatkoksi ja pian on koko kenttä
täynnä tanssivaa juhlaväkeä. Jarkko ottaa jälleen pätkän tästä tilanteesta filmille.
- Hei Jarkko! Kuka on tuo vihreähaalarinen kaveri tuolla harja kädessään? kysyy viereen tullut Matti.
- Se on Twinzi, tuolta korjaamolta. ... Hauska iloinen kaveri ... ja on löytänyt tuolta talon seinustalta suomalaisen katuharjan huiskukseen. ... Hän on ainoa meidän asentajista, joka käyttää noita
heille annettuja haalareita. Tuollaisia kirkkaanvihreitä haalareita jaettiin siellä jokaiselle. Muut eivät
käytä, Twinzi käyttää juhla-asunakin. Taitaa olla hänen paras pukunsa.
- Miks’ ne muut eivät käytä?
- Ovat ilmeisesti myyneet ne heti uutena. ... Kun niiltä kysyy, missä haalari ovat, he kertovat ”pesussa”.
- Nyt täytyy lopettaa tää kuvaaminen. ... Tää kasetti lopahti ... ja enempää ei ole.
- Minkäs verran tohon yhdelle kasetille sopii?
- Neljä ja puol’ minuuttia. ... Lähdetäänkös mekin maistelemaan noita shambuusoja. Nyt siellä ei
ole jonoa, kun melkein kaikki ovat tuolla tanssimassa.
Rauni saapuu lasten kanssa kentälle juuri, kun pitkään jatkunut mustien muslimien tanssin päättyy. Lindgrenit ja Bergströmitkin saapuvat ja liittyvät suomalaisryhmään Reinon ja Lassen oltua
hoitamassa koulukyytejä. Juhlinta pihapiirissä jatkuu ja pian ilmaantuu vielä muutamia muita ryhmiä muista lähiseudun kylistä, jotka esittävät omia tanssejaan. Vähitellen alkaa väkeä virrata juh265

lapaikalta pois kotejansa kohti ja niin palailevat Mäkisetkin kotiaskareiden pariin. Mervi alkaa tehdä koulutehtäviään, Mika ja Mari alkavat puuhailla jotain omassa huoneessaan Ninni seuranaan.
- Oli siinä ”mustien muslimien” esityksessä eksotiikkaa, juttelee Jarkko keittiössä puuhailevalle
Raunille. - Sulta jäi kyllä siitä se paras osa näkemättä.
- Mitä ne vielä tekivät?
- No pian sen jälkeen, kun sä lähdit kotona käymään ... se sysimusta pitkä johtaja kehotti juhlayleisön mukaan siihen tanssiporukan jatkeeksi hyppimään ja huojumaan ... ja kyllä siinä oli mahtava näky. ... Sain mä siitä kyllä pätkän filmillekin. ... Yks’ meidän asentajista, Twinzi, keksi jostakin käteensä sellaisen suomalaisen pitkävartisen katuharjan ... ja se meni se kädessään kirkkaanvihreissä haalareissaan sinne huojumaan niiden muslimien joukkoon.
- Näin mä sellaisen kaverin harjan kanssa vielä just’, kun me tultiin sinne lasten kanssa.
- Se on ihan terävin kaveri tuolla korjaushommissa. Se on ollut töissä kiinalaisten konepajalla, kun
ne tekivät tota rautatietä ja on siellä oppinut yhtä ja toista. ... Osaa aika hyvin englantiakin.
- Nopeasti se aika tuolla kului jutellessa. Noi uudet tuttavat, Anita ja Tiina, kyselivät niin kaikenlaista näistä oloista, vaikka onhan ne olleet ennen vaikka missä. Ne Hänniset ovat olleet kaks’
vuotta Namibiassa jossakin Suomen lähetysseuran hommissa ja Tiina kertoi olleensa jossakin Etelä-Amerikassa nyt viimeks’ ... ja onhan se kierrellyt vaikka missä.
- Joo, kertoi se Joukokin niistä Namibian oloista. Aikalailla samanlaista siellä on ollut kuin täälläkin, mutta maisemat ovat täällä upeammat ja ilma mukavan vilpoista.
- Nyt mä lämmitän tota eilistä stroganoffia perunoiden kanssa teille iltasyömiseks’. Banaaneja
voitte pistellä jälkiruoaksi.
- Kyllä kai me saunotaan tänäkin iltana, vai ... käytäiskö vaihteeksi suihkussa ... tai ammeessa?
- Eiköhän suihkussa käyntikin riitä. ... Mulla on jotenkin sellainen väsynyt olo. ... Se on sellainen
aika taas.
- No sitten käydään sapuskan jälkeen vaan suihkussa ja mennään nukkumaan. Tekee se kunnon
uni hyvää minullekin. Huomenna on taas puuhaa tuolla pajalla vaikka kuinka.
- Ja sulla on koulukyytipäiväkin taas.
- Hitto, ... niinpäs on, sehän on torstai jo huomenna.
Torstai ja perjantai kuluvat taas melko tavanomaisässa puuhissa. Perjantai-iltana tehdään pieni
polkupyöräkierros. Vesisäiliön viereisessä pusikossa tehdään muutama eucalyptusvihta ja ajellaan
sitten meijerille maitojonoon, jossa tavataan taas tuttuja. Maitokannunsa jo täyteen saanut Pentti
tietää kertoa Jarkolle, että Tauno Kääriä tulee projektille Darista seuraavana tiistaina. Jonossa olevat Leila ja Tiina taas kertoilevat Raunille seuraavan päivän iltajuhlan valmisteluista. Juhlat alkavat
Åke ja Pia Gustafssonin pihapiirissä kello 18 ja jatkunevat myöhään yöhön. Lapset kuuntelevat vieressä äidin juttelua ja seurailevat jonon tapahtumia ja verkkaista etenemistä.
- Äiti, katso! havahtuu Mika. - Se laiha pieni tyttö teepannun kanssa menee taas tuolla.
- Niin menee. ... Käy täällä varmaan joka ilta.
- Mistä juhlista toi Leila oikein puhui? kysyy Mervi.
- Tuossa meidän asuntoalueella yhdessä pihassa on meille kaikille pohjoismaisälle järjestetty iltajuhla.
- Päästäänkö mekin sinne?
- Kyllä kai tekin pääsette mukaan. ... Eihän teitä voi yksin kotiinkaan jättää.
- Tässä on vielä kuus’ ihmistä ennen meitä, laskee Mervi. - Toi yks’ tyttö, Leila ja toi uus’ nainen
... ja sitt’ nää kolme poikaa.
- Tiina on tuo uuden naisen nimi. ... Aika hidasta on tuo maidon jakelu, kun niiden pitää suppilon
kanssa kaadella noihin kanistereihin. ... Eihän täällä maitokannuja ole kuin meillä ulkomaalaisilla.
- Nyt Leila pääsi tohon luukulle. ... Siellä on voitakin.
- Ostetaan mekin sitten kilo voita, jos sitä vielä meille riittää.
Kun maitolitrat on saatu kannuun ja osteltu kilon voipaketti, ajellaan kotiin. ... Myöhemmin illalla
kuuluu saunasta taas eucalyptusvihdan läiske ja lasten iloinen kikatus.
Lauantain aamutoimien ja aamupalan jälkeen virittelee Jarkko kaitafilmiprojektorinsa toimintakuntoon makuuhuoneen hämärähköön nurkkaan ja alkaa kirjoitella paperille metsätraktorifilminsä
englanninkielistä selostusta lasten seuratessa isän puuhia. ... Muutaman minuutin pätkä elokuvaa
seinälle, ... pysäytys, ... hieman miettimistä, ... kirjoittamista, ... ja taas pätkä elokuvaa seinälle.
Lapset huomaavat isän puuhat projektorin kanssa ja tulevat katsomaan.
- Mitä varten se pitää tehdä noin? kysyy Mervi hetken isän puuhailua seurattuaan.
- Uusi englanninkielinen selostus pitäisi tehdä niin, että se vastaa samaan aikaan liikkuvaa kuvaa
ja nyt minun pitää katsoa pätkä pätkältä mitä siellä tapahtuu mitä samalla pitäisi kertoa. ... Pitää
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ajatella myös sitä aikaa, minkä selostuksen lukeminen vaatii ... ja sinne pitäisi saadaan niiden repliikkien väliin musiikkiakin samaan tapaan kuin on tässä suomenkielisessä esityksessä.
- Miten se ääni sitten muutetaan englanniksi?
- Nyt ensin täytyy suunnitella mitä kerrotaan ja kirjoittaa se tähän paperille. Sitten noi Pers ... Philipin äiti ja isä parantelevat sitä kieliasua ehkä vähän paremmaksi ja puhuvat ne repliikit sitten
magnetofoninauhalle. ... Sitten minä äänitän tällä meidän projektorilla ne jutut ja uuden taustamusiikin oikeisiin kohtiin tähän filmin ääniraidalle ... tämän suomenkielisen selostuksen tilalle. ...
Olethan sinä nähnyt, miten tuo selostus tehdään, kun minä olen puhunut sen mikrofoniin. Nyt
pitää ottaa mikrofoniin magnetofonilta se englanninkielinen selostus. ... Mutta nyt lapset voisitte
mennä omiin leikkeihinne. Isän pitäisi nyt keskittyä ihan rauhassa tähän hommaan. Näette tämän
sitten, kun se on valmis.
- Annetaan isälle nyt työrauha ja lähdetään me johonkin, ehdottaa huoneeseen tullut äiti.
- Mennään katsomaan niitä pupuja sen Nallen pihalle, ehdottaa Mervi. - Siellä on ihan pieniä poikasia. ... Lindgrenin Kirsi kertoi.
- No mennään katsomaan niitä kaneja.
Isä jää filmipuuhansa pariin ja äiti lähtee lasten kanssa asuntoalueen keskellä olevan nurmikentän
vastakkaisella puolelle ... ja tapaavat siellä ”Nallen” ja vaimonsa Annen puuhailemassa omalla pihallaan ... ja pian tupsahtaa pihalle heidän kaksi tyttöäänkin. Tytöt esittelevät eri kopeissa olevat
isäpupun ja äitipupun sekä tämän huostassa olevat kuusi pikkuruista poikasta.
- Äiti, katso kuinka söpöjä! ihastelee Mervi. - Eikö meillekin vois’ hommata tommosia pupuja.
- Kyllä te saatte noita poikasia, jos haluatte, kunhan ne ensin vähän kasvavat, lupaa toinen tytöistä.
- Otetaanko, äiti? innostuu Mervi.
- Jutellaan nyt ensin isän kanssa ja mietitään asiaa, jarruttelee äiti. - Niille pitäisi tehdä koppi ja
niitä pitää sitten hoitaa. ... Niille täytyy antaa joka päivä ruokaa ja vettä ... ja puhdistaa papanat
niiden kopista ja laitella sinne jotain heinää pehmikkeeksi.
- Kyllä me hoidetaan, lupaa Mika.
- Mitenkä sitten, kun lähdemme johonkin safarille viikoksi tai pitemmäksi aikaa? Kuka niitä silloin
hoitaa?
- Pyydetään vaikka naapureita hoitamaan, esittää Mervi.
- Voitte kyllä tuoda ne tännekin hoitoon, kun lähdette matkoille, lupaa keskustelut kuullut Nalle.
- Jutellaan asiasta kotona vielä isän kanssa. ... Katselkaa nyt niitä pupuja vähän aikaa. ... Söpöjähän ne ovat.
- Meillä oli niitä aikaisemmin useampiakin, kertoo Nalle. - Mutta me hävitettiin niistä osa ja jätettiin mielestämme vain kaks’ tyttöä. ... Se toinen taisi olla kuitenkin poika, koska tuli noita poikasia.
Noitahan ne tekevät aika usein. ... Heti, kun nuo poikaset ovat syntyneet, pitää isäpupu panna eri
koppiin. Muuten se voi tappaa nuo poikaset.
- Meillä on jo ihan tarpeeksi hoitamista yhdessä kissassa. Sekin meinaa lapsilta välillä unohtua ...
ja nyt sekin taitaa odottaa pentuja. ... Mitähän niidenkin kanssa tehdään.
- No illalla meillä on sitten isot juhlat, vaihtaa Nalle puheenaihetta.
- Niin kuulemma on. Ei me voida siellä kovin myöhään olla noiden lasten takia. ... Mutta kyllä me
alkuillasta sinne tullaan mukaan.
- Kuudeltahan sen on ilmoitettu alkavan. Me mennään sinne Annen kanssa jo pari tuntia aikaisemmin auttamaan valmisteluissa.
Juteltuaan vielä hetken Nallen ja Annen kanssa lähtevät Rauni ja lapset pihasta ja huomaavat naapuripihalla istuskelevat Reino ja Margit Lindgrenin.
- No, aamupäivää! huutaa Rauni. - Mitä teille kuuluu?
- Hei! vastaa Margit. - Tultiin tähän vaan istuskelemaan ja nauttimaan kauniista kesäisestä säästä.
- Kyllä näitä ilmoja täällä riittää, jatkaa Reino. - Tämä on kuin Suomen kesää parhaimmillaan.
- Niin, aurinko paistelee puhtaalta taivaalta aamusta iltaan ja on sopivan lämmintä. ... Yöt ovat
kyllä aika vilpoiset täälläkin, vaikka Afrikassa ollaankin.
- Mihin te Jarkon olette jättäneet? kysyy Reino.
- Jarkolla on vähän kirjallisia töitä. ... Lähdettiin vähäks’aikaa pois häiritsemästä.
- Alkoiko se tekemään raporttia?
- Ei. ... Kyllä kai sellainenkin pitää kohta tehdä. ... Kirjoittelee yhtä toista juttua.
- No tulettehan te illalla kuitenkin juhlimaan ?
- Tullaan, tullaan. ... Ainakin alkuillaksi. ... Eihän näiden muksujen kanssa voi kovin myöhään siellä olla.
- On siellä lapsillekin ihan omaa ohjelmaa. Kyllä ne siellä viihtyvät.
- No siellä sitten tavataan! ... Hei!.
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Kotiin tultaessa lapset haluaisivat heti mennä kysymään isältä lupaa kanien ottamiseen. Äiti kuitenkin ehdottaa, että annettaisi isän vielä jatkaa rauhassa työtään ruokailuun saakka. Niinpä lapset
jäävät pihamaalle äidin lähtiessä ruoanlaittopuuhiin.
Lounaspöytään istuttaessa alkavat lapset sitten kertoa isälle pienistä suloisästa kaninpoikasista ,
joita saisivat lemmikeikseen Nallen perheeltä. Isä aluksi vastustelee lasten esitystä ja selittää,
kuinka paljon työtä niiden hoitamisessa on. Lapset eivät kuitenkaan hellitä ja lopulta isä suostuu ...
ja lupaa tehdä kaneille kopin johonkin pihanurmikon nurkkaukseen. Ruokailun jälkeen käydään jo
katsomassa lasten kanssa sopivaa paikkaakin kanikopille.
Iltakuudelta lähdetään sitten kävellen kohti juhlapaikkaa. Menomatkalla tavataan jo Leila ja Tiina,
jotka odottelevat Meeri Luukkosen ja Kristiina Nyholmin talon edessä ”tyttöjen” liittymistä seurueeseen. Meeri ja Kristiina saapuvat vierekkäisistä asunnoistaan iloisesti kikattaen. ... Vaikuttaa siltä, että he ovat aloittaneet juhlimisen jo ennakkoon.
Juhlapaikalle saavuttaessa tarjotaan aikuisälle tervetuliaismaljat ja talon isäntä Åke Gustafsson kehottaa vieraita siirtymään pihamaalle , jonne on katettu seisova illallispöytä monenlaisäne herkkuineen, ruokineen ja juomineen.
Rauni ja Jarkko katselevat pihannurmikon laidalta hetken paikalle kerääntyvää runsaslukuista
joukkoa. Aika paljon näyttää olevan ennestään tuttuja, mutta melkoisesti on vielä tuntemattomiakin.
- Jaa,a! huokaisee Jarkko. - Aluksi on kai tehtävä tervehtimis- ja esittäytymiskierros. ... Lähdetään tuosta vaan Karjalaisista ja Teräväisistä alkaen järjestyksessä liikkeelle. Niinhän nuo näyttävät
tekevän muutkin.
Kun kierros on tehty, asettuvat Mäkiset Karjalaisten ja Teräväisten kanssa juttelemaan ja seuraamaan tilanteen kehittymistä. Muutamia juhlavieraita saapuu vielä pihamaalle ...ja lähtevät muiden
tapaan tervehtimis- ja esittäytymiskierrokselle. ... Kun koko joukko näyttää olevan koossa, nousee
Nalle talon porrasaskelmalle puhumaan ja pyytää kädessään olevaa ”gongia” kumauttaen hiljaisuutta.
- Tervetuloa tähän ulkomaisten eksperttien yhteiseen illanviettoon, aloittaa Nalle puhuen vuorotellen ruotsiksi ja englanniksi. - Tutustukaa tämän illan aikana toisiinne. Mitään varsinaista ohjelmaa meillä ei ole. Tuossa pöydässä on monenlaisia herkkuja ja toisessa päässä juomia ... ja meillä
on itsepalvelu. Tuo pienempi pöytä, jossa on nuo penkit, on tarkoitettu lapsille. Siinä pöydän keskellä on myös lapsille tarkoitetut juomat. Annetaanko lapsiperheiden aloittaa, että lapset pääsevät
ensin syömään tuohon omaan pöytäänsä. ... Hieman myöhemmin illalla on meillä musiikkia ja
voitte tanssia täällä sisällä olohuoneessa. ... Viihtyisää iltaa!
- Viihtyisää iltaa myös minun ja vaimoni puolesta! toivottaa Nallen vierelle saapunut Åke Gustafsson ruotsiksi ja englanniksi.
- No, sitten vaan ruokailemaan! toteaa Jarkko. - Mervi osaa ottaa varmaan tuolta itse, mitä haluaa. Ota äiti Marille, minä autan Mikaa.
- Tuosta Mervi ensin pahvilautanen ja veitsi ja haarukka, neuvoo äiti. - Ja ota sieltä lautaselle mitä
haluat.
- Eihän noista kaikista tiedä mitä ne edes ovat, mutisee Mervi.
- Ota ensin ihan vähän ja maista ... sellaista mitä et tiedä. ... Ja sitten haet lisää. Tuossa on ainakin shambuusoja ... ja tuolla on ihan karjalanpiirakoitakin.
Kun vanhemmat ovat avustaneet lapsensa ruokapöytään, alkavat Jarkko ja Raunikin keräillä naposteltavaa omille lautasilleen muiden vanhempien tapaan ... ja kaatelevat juomia laseihinsa.
- Täällähän onkin melkoinen juomavalikoima, toteaa Jarkko perässä tulevalle Raunille. - Mutta
eiköhän aloiteta tuolla Konyagilla ... ja pikkuisen tuosta ”lantringiksi” sekaan sekaan tota SevenUppia ... Sulle vissiin samalainen.
- Laita mulle vähän enemmän sitä ”lantrinkia”. ... Mennään sitten tuonne samaan paikkaan takaisin.
- Mennään. ... Näyttääkin kerääntyvät kaikki suomalaiset samaan ryppääseen. Jouko Hänninenkin
on tullut sinne vaimonsa kanssa. ... Tuo Nalle näyttää kuitenkin viihtyvän paremmin tuolla ruotsalaisten kanssa.
- Onhan siellä Lasse ja Ingakin, huomaa Rauni. - Äidinkieli näyttää merkitsevän aika paljon.
- Ja yksineläjät näköjään ovat muodostaneet oman ryhmänsä. ... Tytöt ovat tuolla vastapäätä.
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- Kuka toi yks’ mies siinä on?
- Norjalainen Pedersen ... Nils taisi olla etunimi. ... Kyllä sinäkin sen äsken kättelit.
- Se taisi olla silloin tuon toisen norjalaisen kanssa, jolla on toi musta vaimo.
- Erik Taarup. ... Hiton sutjakan näköinen vaimo ... ja puhui sujuvasti englantiakin.
- Noi Meeri ja Kristiina näyttivät olevan aika huppelissa jo tullessa.
- Eiköhän tässä ole vähän yks’ ja toinen huppelissa, kunhan ilta jatkuu. ... No, Matti ja Leena, millä
mielellä?
- Alkuhan näyttää lupaavalta, tuumaa Matti. - On monenlaista pöperöä ja känttyä ja toi juomapuolikin näyttää ihan hyvältä. ... Kyllä täällä illan mittaan varmaan juttu luistaa.
- Onhan täällä nytkin jo melkoinen puheensorina. Ei kuulu sirkkojen konserttikaan tuolta pusikoista. ... Ovatkohan säikähtäneet näitä outoja ääniä.
Illanvietto jatkuu kirkkaasti valaistulla pihalla keskustelujen merkeissä. Rauni ja Jarkko käyvät jututtamassa vuoroin muita suomalaisia ja käyvät välillä ottamassa pöydästä lisää naposteltavaa ja
juotavaakin. Jutustelun lomassa Rauni käy katsomassa miten lapset pärjäilevät muiden lasten
kanssa omassa pöydässään, ... hakee Mikalle ja Marille lisää syötävää ... ja palaa taas jatkamaan
keskusteluja, kun Jarkko on siirtynyt tarinoimaan Jouko ja Anita Hännisen kanssa.
- Jarkolta kuulin, että te olette olleet töissä Namibiassa, kertoo Rauni. - Siellähän on nyt aika levotonta.
- Oltiinhan me pari vuotta ... ja siellähän me löydettiin toisemmekin, naurahtaa Jouko. - Sitten
lähdettiin vähäksi aikaa Suomeen niitä levottomuuksia karkuun, mentiin naimisiin ja nyt tultiin
sitten tänne. ... Nyt meille taitaa olla tulossa perheenlisäystä keväällä. ... Ei ole vielä ihan päätetty,
lähteekö Anita silloin muutamaksi kuukaudeksi Suomeen, vai onnistuis’ko se täällä.
- Tuo Isakssonin Pia kyllä kertoi, että täälläkin on ihan turvallista synnyttää, jatkaa Anita. - Mutta katsotaan nyt, kun aika kuluu.
- Mikähän se tilanne Namibiassa on tällä hetkellä, kysäisee Jarkko. - Täällä kun ei tiedä muun
maailman menosta mitään. Suomen lyhytaaltolähetyksetkin häipyvät kuin pieru Saharaan, välillä
kuulee muutaman sanan ja sitten häipyy johonkin.
- No Namibiahan on Etelä-Afrikan ja Rhodesian välisessä haarukassa ja kahakoita on kummankin
naapurin kanssa, selvittää Jouko. - Itsenäiseksihän ne haluaisivat. ... Rhodesiassahan Ian Smith
pitää yllä valkoisten valtaa ja sortaa mustaa enemmistöä ja Etelä-Afrikassa on myös yhtä sekava
tilanne. Namibiassakin vielä eri heimot taistelevat vallasta keskenään. USA:n ulkoministeri Henry
Kissinger neuvotteli juuri muutama päivä sitten Etelä-Afrikan pääministeri Johannes Vorsterin
kanssa. Nyt aamulla kuulin BBC:n uutisästa ja, että tänään Kissinger ja Tansanian presidentti Julius
Nyerere neuvottelevat Rhodesian ja Namibian ongelmista.
Keskustelun aiheita riittää .... samoin pöydän antimia. Tanssimusiikin alkaessa kuulua sisätiloista
käyvät myös Rauni ja Jarkko pyörähtelemässä muutaman tutun tangon tahdissa, kunnes huomaavat ulko-ovella kurkkivan Mervin.
-

No, mikä nyt hätänä? kysyy ovelle tullut äiti.
Joko lähdetään kotiin? Mari meinaa ihan jo nukahtaa.
Lähdetään. ... Missä Mari ja Mika ovat?
Tuolla ne istuvat penkillä ... siinä sen pöydän vieressä.
Mene sinne ja sano, että me tullaan ihan kohta ja lähdetään kotiin.

Jarkko on saapunut ovelle Raunin perässä ja kuulee tilanteen.
-. Joutaahan täältä jo lähteä. Kellokin lähentelee jo yhtätoista, toteaa Jarkko. - Pitäis’köhän ihan
noin kohteliaisuuden vuoksi käydä kiittelemässä noita Gustafssoneja ja Nallea ennen kuin lähdetään kotiin.
- No käydään. Kuuluuhan se tapoihin, ... Tuossahan he ovat lähellä molemmat.
Kiiteltyään ja hyvästeltyään isäntäväen rientävät Rauni ja Jarkko lasten luo.
- No lapsukaiset! Nyt lähdetään kotiin, kertoo äiti. - Tässäkö te olette istuneet koko illan?
- Kyllä me välillä käytiin tuolla keinumassa, selittää Mika. - Ja sitt’ yks’ tyttö putos’ ... ja se rupesi hirveesti itkemään.
- Niin, se oli Kirsi, lisää Mervi.
- Se yritti hypätä vauhdissa, mutta jotenkin se sitten lipsahti
niin, että se putos’ ihan peffalleen maahan.
- Lindgrenin Kirsikö? Sattuiko sitä sitten ihan pahasti? kyselee äiti.
- Ei. Sen äiti tuli siihen ... ja se itku loppui ... ja kyllä se sitten vähän ajan päästä jo nauroi.
- Nyt lähdetään kotiin, että pääsette nukkumaan, toteaa isä. - Jaksaako Mari vielä kävellä kotiin
asti?
Mari nyökyttää päätä, mutta ei sano mitään.
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Muutaman sadan metrin kotimatka sujuu verkkaisesti kävellen ... ja nopeasti suihkussa käväistyään pääsevät lapset unten maille. Vanhemmat istahtavat olohuoneen sohvalle.
- Aika viileäksi menee iltamyöhällä tuo ilma, toteaa Rauni. - Tuossa kävellessä alkoi jo ihan palelemaan. Ei sitä tuolla juhlissa niin huomannutkaan, kun oli porukkaa ympärillä ... ja menoa ja meininkiä.
- Eikö ollut ihan kivat juhlat? ... Ja jatkuvathan ne siellä vieläkin.
- Oli, ... ihan mukavat. ... Ai se Krakovits ihan pussas’ kädelle tervehtiessään. ... Mikä sen etunimi
on ?
- Hans, ... Hans Ludvig ... ja Anita on se vaimo.
- Se vaimohan tuntui hyvin sellaiselta tavalliselta, ... mutta se mies oli ainakin tervehtiessään jotenkin sellainen ... ylimakea.
- Noi Meeri ja Kristiina näyttivät olevan aika huppelissa.
- Nehän olivat sitä jo menomatkalla. ... ja aika ahkerastihan ne kävivät täyttelemässä lasejaan sieltä pöydästä.
- No! Siellä juhlat jatkuvat ties kuinka myöhään. ... Eikös mekin jatketa vielä vähän täällä kotona?
- No ihan vähän.
- Yhdet pienet paukut ... ja sitten otetaan suihkut ... ja päästään peiton alle ... nautiskelemaan.
- Nyt saadaan varmaan nukkua aamulla pitempään, kun lapset menivät näin myöhään nukkumaan.
Mä sanoin kyllä Mervillekin, että antavat meidän nukkua ainakin yhdeksään.
Aamulla heräillään parisen tuntia normaalia myöhemmin. Lapset ovat nytkin vanhempiaan virkumpia. Unenpöppöröiset vanhemmat heräilevät kylppäristä kuuluvaan iloiseen kikatukseen, kun lapset ovat suihkussa.
- Jaa-a ! Se on aamu taas, toteaa Jarkko. - Ja kellohan lähestyy jo kymmentä. ... Ei kai tässä taas
muukaan auta, kuin ... ylösnousu.
- Ai, kun olis’ vielä nukuttanut makeesti, huokaa Rauni. - Miten pitkään me oikein ...
- Aika pitkäänhän me. naurahtaa Jarkko
- Enhän mä kyllä kellosta aikaa ottanut, mutta pitkäänhän me nautiskeltiin.
- Tuntuu koko kroppa ihan ... jotenkin sellaiselta, kuin jonkun hikijumpan jälkeen.
- No nyt vaan reippaasti ylös ... ja suihkuun! ... Kyllä se olo siitä taas korjaantuu.
Vanhemmat kömpivät pystyyn ... ja suihkussa käynnin jälkeen syntyy keittiössä taas perheelle aamupalaa. Ruokapöytään istahdettaessa alkavat lapset tapojensa mukaan kysellä.
- Isä, miks’ täällä on yöllä niin kylmä, vaikka ollaan Afrikassa? kysyy Mervi.
- Me ollaan aika korkealla ja kun yöt ovat pitkät ja taivas on kirkas, niin lämpötila laskee aika alas.
- Miks’ täällä ei sada ollenkaan?
- Nyt on vielä kuivaa kautta pari kuukautta jäljellä. Tällä alueella pitäisi alkaa sadella tuossa joulukuun puolivälissä.
- Tuleeko sitten lunta, kun on Joulu? kysyy Mika.
- Ei. ... Täällä ette näe lunta Joulunakaan, ... vesisadetta ja ehkä ukkostakin.
- Osaako sitten ... joulupukki tulla tänne?
- Jaa-a. Se nähdään sitten.
- Lähdetäänkö me tänään mihinkään? kysyy Mervi.
- Pitäis’kö lähteä? vastaa äiti.
- Popsikaahan nyt puurolautaset ensin tyhjiksi, ... sitten tuosta
vielä voileipää ja teetä.
- Lähdettäis’kö me tänään etsimään sitä ”Natural bridgeä” ja sellaista erikoista vesiputousta, joista
Reino kertoi illalla, ehdottaa isä.
- Mikä sellainen ... ”natural bridge” on? kysyy Mervi.
- Suomeksi luonnon silta. Sellaisen on tuonne yhteen jokeen luonto tehnyt ... eli syönyt aukon
jonkun kukkulan läpi niin, että on muodostunut silta sen joen yli. ... Ja sitten siinä aika lähellä pitiäs’ olla sellainen korkea vesiputous, jonka alla on iso näköalatasanne.
- Onko sinne pitkä matka? kysyy äiti- Tuonne Tukujuun päin ... vähän siitä eteenpäin, mistä lähdettiin silloin Kituloon ... Kiwira tais’
olla se kylä ... missä on viitta oikealle, jossa lukee joku Mara ... tai ... Dara-alkava nimi.
- Mutta eihän meillä ole poliisilta ajolupaakaan täksi viikonvaihteeksi, aprikoi äiti.
- Eihän ne tässä lähialueella sellaista meiltä vaadi. ... Selitetään jotakin, jos kysyvät.
- No, kunhan on aamupalat syöty ... ja tiskattu astiat ... niin tehdään vähän evästä ... ja lähdetään.
Lapset saavat vauhtia puuron syöntiin ... ja kun aamupalat on popsittu, isä tiskannut astiat, lapset
antaneet Ninnille ruokaa ... ja äiti laitellut kassiin hieman matkaevästä, ollaan valmiita lähtöön.
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Asuntoalueella näyttää vielä hiljaiselta, vaikka aurinko on jo melko korkealla. Vain afrikkalaisasuntojen pihamailla näkyy liikettä.
- Ovat tainneet juhlia illalla myöhään, kun ei näy ketään vielä ulkosalla, toteaa isä, kun on päästy
liikkeelle.
- Leilan näin kyllä äsken menevän ihan juoksujalkaa tuonne Meerin ja Krissen talolle päin, kun
olin laittelemassa roskia roskikseen, kertoo äiti.
- Saattaa olla tytöillä vähän pää kipeä näin aamutuimaan.
- Saattaahan se olla joillakin miehilläkin. ... Tuolla ovat Matti ja Leena pihanurmikollaan. Ne saattaisivat lähteä myös ajelemaan. ... Kysytäänkö?
Muutama sana vaihdetaan Matin ja Leenan kanssa ... ja he innostuvat myös asiasta. Hetkinen odotellaan ... ja lähdetään peräkkäin matkaan. Ajetaan jo ennestään tuttua Tukujun tietä ylös vuorille
ja edelleen Kiwiraan ... ja käännytään Marasusa-viitan mukaan pienehkölle soratielle. Laajojen banaani- ja tee-viljelmien halkikiemurtelevaa tietä ajellaan muutama kilometri ja saavutaan Marasusan vesiputoukselle, jossa Kiwira-joki syöksyy syvään kanjoniin.
- Komea vesiputous, toteaa Matti.
- Jossakin tämän tien varrella pitäisi olla sellainen putous, jonka alle voi kävellä, kertoo Jarkko.
- Joo. Se on vielä pitemmällä, tietää Matti. ... Nyt tästä kun ajellaan eteenpäin muutamia kilometrejä .... niin on se Natural Bridge ... ja siitä on sitten vielä matkaa ... sille toiselle putoukselle.
- No, otetaanpa tässä vähän filmiä ja fotoja ja jatketaan. ... Upeat maisemat tuolla taustalla!
- Lapset! ... Älkää menkö lähelle tuota kaidetta, varoittelee Rauni.
Kun matkaa jatketaan edelleen laajojen teeviljelmien halki, huomataan tien vasemmalla puolella
olevassa notkelmassa siltamainen muodostelma, jossa joki on syönyt aukon ilmeisesti laavamuodostelmasta syntyneen harjanteen läpi.
- No tuossa se luonnon silta nyt on! toteaa isä autoa pysäytellessään. - Eihän tuo nyt kovin suuri silta ole, mutta aika erikoinen. ... Noustaanpa autosta ja mennään katsomaan.
- Tuolla näyttää menevän polku siltaa pitkin tuonne joen toiselle puolelle, huomaa Mervi.
- Kävelläänpä sitten ... ja käydään tuolla vastarannalla. ... Saadaan taas kiva filminpätkä, jollei tää
filmi lopu just sopivasti. ... Ei tässä kyllä enää ole kuin puolisen minuuttia jäljellä.
Matti ja Leena ovat myös nousseet autostaan ja Matti napsii kamerallaan kuvia tästä luonnon ihmeestä. Kävellään pieni pätkä maantienlaitaa ja löydetään sillalle johtava polku, jota jatketaan
joen vastarannalle. ... ja niinkuin Jarkko jo arveli, kaitafilmi loppuu kesken kuvauksen.
- No hitto! ... noituu Jarkko. - Nyt on tämän reissun filmaukset filmattu. Filmi loppui. ... Enempää ei ole ennen kuin tulee paketti Suomesta.
- Otetaan valokuvia, lohduttelee Rauni. - Sitä filmiähän meillä on vielä.
- Aika erikoista tää maa- tai kivilaji, toteaa Matti.
- Ihan tollaista kerroksittaista ...ja aika
pehmeää, kun se murenee tästä pinnasta ihan helposti.
- Kuinkahan paljon vettä tässä virtaa sadekaudella, kun nytkin virtaa tuon verran, aprikoi Leena.
- Ja mistähän tämäkin vesi tulee, kun täällä ei ole satanut pisarakaan moneen kuukauteen, jatkaa
Matti.
- Liriseeköhän se jostakin kraatterijärvestä tämäkin ... niinkuin meidän juomavesi, arvele Jarkko.
Autoille palattuaan Matti ja Jarkko tutkivat tiekarttaa ja huomaavat, että se toinen putous, josta
olivat illalla kuulleet, ei olekaan tämän tien varrella, vaan pitäisi palata isommalle tielle takaisin,
ajaa Tukujuun ja sieltä kymmenisen kilometriä eteenpäin. Pienen pohdiskelun jälkeen päätetään
sinne meno jättää toiseen kertaan, koska aikakaan ei enää riittäisi.
Matkaeväät nautitaan näissä maisemissa ja palaillaan peräkkäin ajellen takaisin kotiin.
- No, se oli semmoinen reissu, toteaa isä, kun noustaan autosta. - Olihan taas upeita maisemia
ja ihan mielenkiintoista tietäkin se kihara soratie.
- Nyt lapset, menkääpä vähäksi aikaa omiin puuhiinne vähäksi aikaa, kehottaa äiti. - Minä laitan
pannarin uuniin. Saatte iltapalaksi pannaria.
- Hodi-hodi! kuuluu samassa Leilan hieman värisevä ääni talon nurkalta.
- Karibu, Leila! tervehtii Rauni. - Mikäs nyt? ... Sä olet jotenkin ihan itkeneen näköinen.
- Ihan hirveätä! saa Leila sanotuksi itkunsekaiselle äänellä. - Krisselle! .... Krisse vietiin sairaalaan. ... Se oli kotona yöllä kaatunut sähköpatterin päälle ... ja sammunut siihen. .... Meeri oli joskus aamulla kuullut sieltä jotain huutoa ja meni sisään, kun silläkin oli sinne avain ... Ja se löysi
Krissen ihan tajuttomana selällään lattialle kaatuneen lämpöpatterin päältä. ... Meeri tuli aivan hysteerisenä hakemaan minua apuun ... ja me saatiin kiskottua Krisse irti siitä patterista. ... Sen selkä
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oli kokonaan paistunut kiinni siihen patteriin. ... Se oli ihan hirveän näköinen. ... Mä juoksin hädissäni Mduccin luo, kun sillä on puhelin ... ja se soitti ambulanssin. ... Siinä me itkettiin ja odotettiin
ambulanssia ... eikä voitu tehdä mitään. ... Kyllä se hengitti, mutta oli kyllä ihan tajuton.
- Voi hyvänen aika. ... On tosiaan hirveää, päivittelee Rauni.
- Onpa tosi hirveää, kauhistelee Jarkkokin. - Onko sairaalasta nyt mitään viimeisämpiä tietoja?
- Ei. Meeri meni sinne ambulanssin mukana, eikä se ole tullut vielä takaisin. ... Mä olen ollut jotenkin kuin shokissa koko päivän.
- Mä näin sut vilaukselta aamulla, kun sä juoksit sinne päin, kertoo Rauni.
- No se oli sitt’ heti, kun Meeri kävi pyytämässä mua apuun. ... Sinnehän mä heti juoksin ... ja ...
ai se oli ihan hirveä tilanne. ... Meeri oli kyllä älynnyt heti kiskaista töpselin irti seinästä. ... Mutta
... kun sen selkä oli tarttunut kiinni siihen patteriin. ... Siihen patterin pintaan jäi isot palat nahkaa
kiinni, kun me yhdessä revittiin Krisse siitä irti.
- Voi hyvänen aika! ... On tosiaan hirveää. ... Se voi olla vaikea juttu.
- Ihan varmasti se on vakava ja vaikea juttu ... ja näissä oloissa, toteaa Jarkko. - Jos tällainen tapahtuisä Suomessa, ... niin se olisi sielläkin vakava juttu. ... Toivotaan nyt vaan, että Krisse tästä
selviää. ... Mutta yritä sinä Leila nyt rauhoittua! Tule meille istumaan vähäks’ aikaa. Keitetään
vahvat kahvit ja ...
- Ei kiitos! ... Mä menen kotiin ja odottamaan, jos Meeri tulee.
Lapset ovat kuunnelleet sanattomina keskustelua ... ja Leilan lähdettyä alkavat kysellä.
- Miten se on voinut sillä tavalla nukahtaa sähköpatterin päälle? ihmettelee Mervi. - Sehän polttaa.
- No, se oli kai niin vaan väsynyt, yrittää äiti selittää.
- Se oli niin humalassa, ettei tajunnut enää mitään, kun kaatui, pamauttaa isä. - Olihan ne tytöt
ihan huppelissa jo illalla siellä juhlissa. ... Selviäisi nyt vaan hengissä. ... Muistaa varmaan tämän
lopun ikänsä, jos tästä selviää. ... Taitaa olla melkoinen opetus muillekin juhlijoille.
Tämä järkyttävä tapaus värittää sitten koko illan keskusteluja niin Mäkisten perheessä kuin varmaan muissakin. Seuraavana päivänä tietää Leila kertoa Raunille, että tilanne sairaalassa on edelleen kriittinen. Lääkärit ovat yrittäneet kaapia luiden ympärille paistuneita kudoksia ja siirtää tervettä kudosta tilalle, mutta palanut alue on niin laaja, että tilanne tuntuu hyvin kriittiseltä. Krisse
on edelleen osittain tajuton.
Jarkon tullessa työstä kotiin lounaalle, hän kertoo Raunille, että viikon lopulla olisi ehkä lähdettävä
käymään Dar Es Salaamissa työasioiden vuoksi. Projektin johtaja, professori Mazengo, oli käynyt
korjaamolla ja esittänyt Jarkolle varaosien hankintamatkaa ”Dariin”. Korjaamon työtilanteen vuoksi
Jarkko kuitenkin harkitsee matkalle lähtöä vasta viikkoa myöhemmin, minkä hän oli kertonut Mazengollekin.
Iltaan mennessä on asiat sitten sovittu niin, että matkaa siirretään viikolla ... ja Jarkko arvelee, että
silloin voisi ehkä toteutua samalla hieman pitempikin safari.
- Se bussi pitäisi saada ensin oiotuksi ... ja siinä on mun oltava mukana, kertoilee Jarkko illalla.
- Kuinkas kauan siinä hommassa menee? kysyy Rauni.
- Jos nyt hyvin menis’ ... niin eiköhän pari viikkoa riitä. ... Kori me saatiin jo tänään irti ja nostetuks‘ pukkien päälle. Huomenna aloitetaan oikomaan runkoa. ... Ai huomenna tulee kai se Kääriäkin Darista, mutta ei kai se meitä tule häiritsemään. ... Kävis’ nyt kuitenkin katsomassa, mitä me
tehdään. ... Ja miten ne ruttaavat pohjoismaisilla rahoilla ostettuja autoja. ... Onhan siellä pihan
perällä yks’ ihan lyttyyn niitattu uus’ Volvo-farmarikin. Siinä oli kuollut kuski ja yks’ tuntemattomaksi jäänyt liftari. Ei ollut kuin kymmenisen tuhatta kilometriä mittarissa, kun purettiin siitä talteen kaikki käyttökelpoinen.
- Mikä se olis’ se ”pitempikin safari” ?
- Niin, ... sellainen opintoretki. Pari viikkoa. ... Käytäisi vaikka Mombasassa ja Nairobissa samantien. Reino ja Margit kertoivat tehneensä sellaisen kierroksen viime vuonna. ... Jaa, sä et tainnut
kuulla sitä siellä juhlissa. Sä olit vissiin silloin lapsia katsomassa.
- Kenian puolellehan tarvitaan viisumi.
- Sen saa kuulemma rajalta.
- Mitenkäs Mervin koulu? Seuraavaan lomaan on vielä monta viikkoa.
- Ei kai parin viikon poissaolo ole suuri ongelma. Opintomatkahan se on lapsillekin.
- Olis’han se varmaan mielenkiintoinen reissu. Siellä jossakinhan noi Lambergitkin kävivät silloin,
kun toivat ne strutsin munat.
- Ne kai olivat vaan Tansanian puolella, Arushassa , Moshissa ja kävivät kai Serengetissäkin. ...
Näitä naapureita ei kovin usein näe. Eihän niitä näkynyt juhlissakaan.
- Juttelin mä yhtenä päivänä Annen kanssa tossa pihalla ja tuli siihen sitten se mieskin, ... Klaushan se on. Ne olivat lähdössä johonkin muutaman päivän työmatkalle.
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- Täytyy jutella sen ”Klasun” kanssakin, kun nähdään. Siltä varmaan saisi hyviä vinkkejä reissua
varten. ... Onhan tässä aikaa suunnitella. ... Ai noiden Perseiden kanssakin pitää jutella siitä filmin
äänityshommasta. ... Sekin pitäis’ jossakin välissä tehdä. ... On mulla se koko sepustus jo englanniks’ väännettynä paperilla.
- Ei puhuta lapsille vielä mitään safarille lähdöstä ... ennen kuin tiedetään varmasti, milloin lähdetään.
- Ei puhuta. Nehän kyselisävät joka ilta taas kaikenlaista siihen liittyvää. ... Kerrotaan vasta pari
päivää ennen lähtöä. ... Penttikin kävi korjaamolla ja juteltiin siinä hetki. Krissen tapauksesta ja
sen vakavuudesta ensin. Sitten vähän naapurimaiden asioista. Rodesiassa on kuulemma Ian Smith
hyväksynyt jenkkien tekemän ehdotuksen mustien enemmistöhallitukseen siirtymisestä joskus
parin vuoden päästä. ... Oli kuullut sen verran Suomen uutisista. ... Ja Suomessa hallitusongelmat
jatkuvat.

21. Ongelmia ja safarisuunnitelmia

Päivät kuluvat Jarkolta korjaamon ongelmien kanssa puurtaessa, koulukyytivuoroista välillä huolehtien ja parina yönä hän käy tekemässä tarkastuskierroksen yövahtien vartiopaikoilla. Kolaroidun
bussin oikominen edistyy kuitenkin päivä päivältä. Suomen Darin lähetystön virkamies, Tauno Kääriä vierailee alkuviikosta projektilla, mutta Jarkko ei näe hänestä vilaustakaan.
Raunin päivät kuluvat kotiaskareissa ja lasten tultua koulusta ja isän saavuttua töistä käydään yhdessä ostos- ja maitoreissuilla. Leilalta Rauni on kuullut murheellisia tietoja Krissen edelleen kriittisetä tilasta sairaalassa. Lääkärien ponnistelut tuntuvat epätoivoisen vaikeilta ja pahoin palanut
selkä on ruvennut kaiken lisäksi märkimään. Krissen siirtämistä toiseen sairaalaan tai Suomeenkin
on harkittu, mutta lääkärit arvelevat, ettei potilas kestäisi siirtämistä.
Torstai-iltana, kun lapset on saatu nukkumaan, kertoo Rauni Jarkolle uudesta ongelmasta.
- Jarkko ! ... Nyt mulla tuntuu olevan yks’ ongelma.
- No, kerro.
- Tuota alapäätä on alkanut kirvelemään. ... Se tuntui sellaiselta aralta jo aamulla, vaikka en mä
siitä sulle puhunut, ... mutta nyt päivän aikana se on alkanut tuntua pahemmalta. ... Joku tulehdus
se on ... ja pitäis’ päästä kai lääkäriin.
- No voi hitto! ... Mirrihän pitää hoitaa kuntoon. ... Mistä me sellainen lääkäri löydetään?
- Mä juttelin tästä jo Leilan kanssa ... ja se kertoi, että tuolla kaupungissa ... Baptist Hospitalissa
on hyvä lääkäri ... joku Philip, intialainen. ... Leila on käynyt siellä myös joidenkin alapään juttujen
vuoksi.
- No meidän pitää lähteä sitten huomenna ... heti aamusta sinne, jos kerran siltä tuntuu. ... Kirveleekö sitä nytkin ihan kovasti?
- Kirvelee. ... Ihan kovasti. ... Ja vuotaakin ...vähän.
- Joku pöpökö sinne on sitten päässyt?
- Voihan se johtua kierukastakin. ... Se olis’ pitänyt vaihtaa silloin Suomessa ennen kuin lähdettiin,
mutta se jäi ... jostakin syystä.
- Missä se Baptist Hospital on?
- Ihan tossa kaupungin keskustassa. Jossakin siinä poliisilaitoksen lähellä.
- No aamulla mä käyn vaan äkkiä tuolla pajalla ... ja annan vähän ohjeita Lasselle. Sitten lähdetään
hospitaliin.
Aamulla Jarkon lähdettyä korjaamolle ja lapset koulukyydillä kouluun, yrittää Rauni selvittää töihin
tulleelle Joonalle swahiliksi, että hän saa puuhailla talossa nyt hetken yksin, siivota ja pestä pyykit.
Samassa Jarkko jo tuleekin pihaan ja matka kaupunkiin alkaa.
- En tiedä ymmärsikö Joona, mihin minä lähdin, aprikoi Rauni autoon istahtaessaan.
- Mutta
kyllä hän pärjäilee siellä yksin sen aikaa. Pyykkinarut on meillä vähän huonot. Niitä sä voisit illalla
vähän parannella.
- Täytyypä katsoa iltasella. … Miltäs sun olo nyt tuntuu?
- No eihän se ole miksikään nyt muuttunut, … kirvelee vain, … Mikähän toi kierukka on englanniks’? … Täytyy kai mun sille lääkärille sanoa siitä.
- Jaa-a. … Hyvä kysymys. … Spiraali … eik’s se ole spiral … ja … ehkäisy on kai … prevention. …
Eiköhän se ymmärrä, kun sanot ‘prevention spiral’. … Voihan se lääketieteessä olla ihan jotakin
muuta. … Mahtaakohan ne tietää täällä sellaisista vekottimista mitään?
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- No kohtahan se selviää, kun päästään sinne ”hospitaaliin”. … Ai, jos ne joutuu ottamaan sen
pois. Mitenkäs me sitten? … Saakohan täältä mistään edes kondomeja, vai pitääkö tilata Hongkongista. Siinä luettelossahan näkyi olevan niitäkin.
- Kai niitä täältäkin löytyy. … Se vie kyllä siitä nautinnosta jotenkin sen herkkyyden pois. … Se on
vähän sama, kuin tekis’ rukkaset kädessä töitä. … Jäisi se ihana ... lämpöisen liukas pumpulin
pehmeä hyväily tuntematta. ... Meidän täytyy yrittää olla vaan varovaisia … tai sitten ei. … Kivojahan nuo lapset ovat, vaikka tulis’ vielä neljäs. … Hei, näkyykös vastaantulijoita ton rekan takaa?
- Yks’ bussi ainakin. … Sen jälkeen ei tule ketään. … No, kunhan nyt ensin pääsee lääkärille. Voihan tää olla ihan sellainen tulehdus vaan, mikä menee taas jollakin sulfakuurilla.
- Toivottavasti se on sellainen. ... Katsohan kohta tuossa, kun käännytään tuonne kaupunkiin. ...
Ovat alkaneet tehdä tiilimuuria stadionin ympärille ja polttavat ne tiilet tuossa notkossa, missä
kaivavat myös saven niihin tiiliin. ... Ja on melkoinen urakka, jos meinaavat paksun ja korkean
muurin rakentaa koko stadionin ympäri.
- Onhan täällä joutilasta väkeä sellaiseenkin urakkaan. ... Onkohan sekin Tanu-puolueen juttuja?
- Puolueen nimissähän täällä tehdään kaikenlaista. ... No tuossa ne nyt puuhaavat. ... Katsoppas
tuossa! Meinaako poikien Catepillari upota saviliejuun? ... Eihän tuo tuosta enää omin voimin nouse. ... Pehmeää näyttää savi olevan, vaikka ei ole satanut puoleen vuoteen.
- Onhan siinä porukkaa. ... Mikä toi tollainen bunkkeri on?
- Se on noista savitiilistä rakenneltu uuni, jonka ne vuoraavat turpeilla ja panevat sitten tulet sinne
sisään niin, että ne tiilet palavat punaiiksi. ... Tuossa vieressä on samanlainen jo avattuna ... ja ottavat siitä nyt tiiliä ja kantavat tuonne rinteeseen muurareille. ... Hitto, tuleehan aikamoinen savimonttu tuohon notkelmaan ennen kuin koko muuri on valmis.
- Sun pitäis’ kai käydä ottamassa Pablaltakin taas rahaa ennen kuin lähdetään sille safarille. ...
Tuli vaan mieleen tuosta Pablan verstaasta. ... Onk’s siitä reissusta ollut nyt mitään uutta juttua?
- Juteltiin me siitä eilenkin Uffen kanssa. ... Mazengo oli taas kysellyt varaosapulman vuoksi kai
jotain. ... Suurin ongelma näyttää olevan nyt ”pikipikien” puolista.
- Pikipikit ... ai niin ... moottoripyöriäkö ne oli?
- Joo, niiden pyörien pinnoja ei meinaa löytyä mistään ... ja nyt niitä voisi mennä etsimään jo Nairobiin asti. ... Kyllä me nyt tehdään se opintomatka ihan työmatkana. ... Mennään Nairobiin ... ,
mutta Mombasan kautta ... ja tullaan sitten Arushan ja Moshin kautta takaisin. ... Nyt täytyy vaan
odotella, että saadaan se bussi oiotuksi ... ja tuo mirrikin taas kuntoon. ... Jospa jo viikon päästä ...
Hei, tuossa on nyt poliisilaitos ... ja tuossahan se on melkein vastapäätä, Baptist Hospital. ... Lähdenkö mä mukaan, vai pärjäätkö yksin?
- Lähde vaan mukaan tuonne sisälle. Joutuu kai siellä jonkin aikaa odottelemaankin. ... Kyllä mä
sen lääkärin kanssa sitten pärjään yksinkin.
- Pannaan sitten auto tähän puun alle varjoon ... ja hälytykset taas päälle.
Rauni ja Jarkko astelevat sairaalan ovesta sisään ... ja tulevat pitkähkön käytävän alkupäässä olevaan odotusaulaan, jossa istuskelee kymmenkunta tummapintaista asiakasta. Rauni ja Jarkko katselevat hetkisen ympärilleen, kunnes Rauni huomaa aulan seinässä pienen luukun ... ja menee sieltä kysymään tohtori Philipiä.
- Pitää odotella vähän aikaa, kertoo Rauni palatessaan Jarkon luo.
- Ei ole yhtään istuinta vapaana, mutta jaksetaanhan me seisoakin.
- Tämähän näyttää kohtalaisen siistiltä paikalta, toteaa Jarkko katselleen ympärilleen. - Muistelen jonkun kertoneen, että sairaalatkin ovat täällä hirveän sottaisia. ... Vanhaltahan tämä vaikuttaa, mutta ...
- Hei, onkohan toi se Philip, keskeyttää Rauni samallaPuhtaanvalkoiseen työasuun pukeutunut nuori, mustatukkainen intialaismies saapuu käytävästä
Raunin ja Jarkon luo, tervehtii ja esittäytyy tohtori Philipiksi. Jarkko esittelee Raunin ja itsensä ... ja
kertoo, että he ovat tulleet muutama kuukausi sitten Suomesta tänne Uyolen farmille töihin ... ja
nyt Rauni tarvitsisä lääkärin apua. Philip kutsuu Raunin mukaansa vastaanottohuoneeseen ... ja
Jarkko kertoo lähtevänsä autoon odottelemaan.
Jarkko istuskelee autossa, ... laittaa ajankuluksi yhden jo kyllästymiseen asti tutuksi tulleista kaseteista soimaan, ... katselee välillä kelloa ... ja aika kuluu. Silloin tällöin sairaalan ovi avautuu ja
ulos astelee paikallisia ihmisiä ... ja joitakin menee sisäänkin päin. ... Vihdoin ilmestyy Raunikin
sairaalan portaille ja tulee veikeästi hymyillen autoon.
- No, kerro!
aloittaa Jarkko.
- Miten on?
- Ihan kiva lääkäri se on. ... Kyseli ensin millainen perhe meillä on ja miten ollaan sopeuduttu tänne ... ja sitten alkoi kysellä, mikä minua nyt vaivaa. ... Kerroin, että nyt kirvelee kovasti tuolla ... ja
yritin kertoa sitten siitä kierukasta. ... Ensin se ei meinannut ymmärtää mitä sillä ”spiraalilla” tarkoitin, mutta sitten vähän naurahti ja kertoi sen olevan ”loop”. ... Sitten, kun se alkoi tutkimaan ...
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niin selitti, että siitä se tulehdus nyt johtuu ... ja se kierukka on kasvanut jotenkin niihin seinämiin
kiinni ja nyt se täytyy poistaa. ... Se tuntui aika kipeältä sitten, kun se kiskoi sen sieltä pois ... ja ...
tuntuu se aika kipeältä vieläkin.
- Nytkö täytyy sitten odotella, että se paranee?
- Niin, ... mä sain viikon sulfakuurin. Niillä on oma apteekki tässä. Nämä kapselit pitää syödä ...
yks’ aamulla ja yks’ illalla ... ja kipu pitäis’ loppua parissa päivässä. ... Ja uus’ kierukka voidaan
laittaa ... viiden tai kuuden viikon kuluttua. ... Kuukauden kuluttua pitää tulla ensin tarkastukseen
ja se kai riippuu sitt’ noista ”menskoista”, milloin se kierukka voidaan laittaa.
- No koitetaan pärjäillä siihen asti. ... Pääasia, että asia saadaan kuntoon. ... Varovaisia täytyy olla,
ettei vaan kävisi vahinkoa.
- Osaatkohan sinä olla varovainen? naurahtaa Rauni.
- Pitää ainakin yrittää … On se kyllä … se huipentuma sellainen, että vaikeata sitä on keskeyttää…
Tuntuu sellainen huikea värinä ihan varpaan kynsissä asti. … Mutta onhan se … suusellainenkin
ihan kivaa … eikä siinä voi käydä vahinkoa. … Kondomin kanssa on jotenkin se ihana tunne pois,.
… Tunto on jotenkin pois.
- No, eiköhän me jotenkin pärjätä.
- Nyt ajetaan kotiin, että mä pääsen työmaalle. ... Ai mä katselin aamulla niitä pyykkinaruja. Aika
huonothan ne on. ... Koukataanko äkkiä tossa Sousan kaupalla ostamassa narua. Mä laitan nyt viikonvaihteen aikana uudet narut siihen telineeseen.
- Täytyyhän meidän tulla illalla vielä ostosreissulle ... ostelemaan hedelmiä, tomaatteja, munia ...
ja aika vähän on lihaakin enää jäljellä.
- No jätetään se narukerän ostaminenkin sitten iltaan.
Kotiin ajellaan nyt Jarkon työasioista harvakseen keskustellen ... ja Raunin jäätyä kotiin, ehtii Jarkko vielä hetkeksi korjaamolle töiden pariin ennen lounastaukoa. Korjaamolle tullessaan Jarkko
tapaa sinne tulleen johtaja Mazengon, joka kyselee Jarkolta bussin korjauksen edistymistä. Jarkko
arvelee bussin olevan ajokunnossa ehkä seuraavan viikon lopulla. Seuraavaksi keskustellaan varaosapulmista, ”pikipikien” pyöränpinnoista ja muitakin puutteita on tiedossa ... ja Jarkon seuraavasta matkasta. ... Jarkko kertoo jo suunnitelleensa yhdistettyä hankinta- ja opintomatkaa, joka voitaisi ehkä aloittaa viikon tai kahden kuluttua. Mazengo tuntuu hyväksyvän Jarkon suunnitelmat ja
toteaa lopuksi, että jos ei varaosia löydy Nairobistakaan, voisi Jarkko käydä seuraavaksi sitten Lusakassa.
Lounastauolla tuumaillaan Raunin kanssa matkasuunnitelmia ... ja miten ne sopivat Raunin paranemiseen. Raunin mielestä matkalle voidaan lähteä, kunhan lääkekuuri vaan tehoaa.
Jarkon tultua töistä kotiin lähtee perhe ostosreissulle kaupunkiin. Matkalla Mika keksii taas kysyä,
milloin lähdetään safarille. Suunnitelmista ei kuitenkaan lapsille vielä puhuta, vaan kehotetaan heitä odottelemaan vielä muutama viikko.
Ruokaostosten lisäksi ostellaan Sousan kaupasta myös kerä oranssinväristä nylon-narua, että isä
saa laitella äidille uudet pyykkinarut. Kotiin palattuaan isä kokeilee taas kerran kuunnella radiolla
uutisia Suomesta. Ykkösuutisesta kuullaan sen verran, että Suomen ”hätätilahallituksen” tilalle on
saatu Miettusen kolmas vähemmistöhallitus, jossa on 9 keskustalaista, kolme ruotsalaisen kansanpuolueen ja kolme liberaalien ministeriä sekä yksi sitoutumaton. Sitten uutiset häipyvät taas
kohinaksi muiden lähetysten alle.
Viikonvaihde on takanapäin maanantai-aamuna, kun isä on lähtenyt töihin ja lapset kouluun ... ja
Joona menee laittamaan ulos pyykkejä kuivumaan. Joona palaa pihalta hämmästyneen näköisenä
takaisin ja selittää Raunille, että pyykkinarut ovat poissa. Rauni lähtee pihalle katsomaan ... ja toteaa, että Jarkon lauantaina laittamat uudet narut on leikelty pyykinkuivaustelineiden koukkuihin
tehtyjen solmujen juuresta poikki ... ja narut viety.
Kun Jarkko tulee lounastauolla kotiin, näkee hänkin tapahtuneen. Joona ja Rauni ovat viritellet jäljelle jääneestä narukerästä pyykkinaruja sen verran, että pyykit on saatu kuivumaan ... ja Illalla
Jarkko solmii telineisiin uudet pyykkinarut hieman paremmin. ... Mutta aamulla narut ovat jälleen
poissa.
- Hitto! noituu Jarkko. - Joko ne vohkivat pyykkinarutkin yön aikana? Kolmas kerta toden sanoo.
Ensi yönä se ei enää onnistu. Varas otetaan kiinni.
Illalla Jarkko solmii taas uudet pyykkinarut telineisiin ... ja illan alkaessa hämärtää hän hakee yhden haulikolla varustetun yövahdin vartioimaan pyykkinaruja. Saunaosaston bambuseinä on katon
rajasta sen verran auki, että sieltä on vahdin helppo seurata pihalla olevia naruja ... ja jos varas
yöllä saapuu, on vahdin otettava varas kiinni. ” Ja vahdit vain noita naruja” selittää Jarkko vahdille.
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Aamun valjettua, Jarkon juuri herätessään, hän kuulee saunaosaston oven kolahtavan, kun vahti
lähtee vartiopaikaltaan ehtiäkseen korjaamolta lähtevään kotiinkuljetukseen. Jarkko vilkaisee ikkunasta pihalle ja narut näyttävät olevan paikallaan. Hetken päästä istuuduttaessa olohuoneen ruokapöytään aamupalalle Rauni huomaa, että pyykkinarut ovat jälleen poissa.
- Hitto! tulistuu Jarkko. - Nythän tämä menee jo yli ymmärryksen. Naruja vahdittiin läpi yön ja
kuitenkin ne ovat nyt poissa. - Hitto! ... Nyt mä menen etsimään sen vahdin kotoa ... ja kysyn,
oliko narut varmasti paikallaan, kun hän lähti. ... Mä kyllä vilkaisin silloin ikkunasta ... ja näytti,
kuin ne narut olis’ siellä olleet, ... mutta en mä ihan sataprosenttisen varma ole.
Tuntia myöhemmin Jarkko ja Mooses ajavat läheiseen Uyolen kylään, löytävät vahdin kotoaan ... ja
vahti vakuuttaa, että narut olivat paikallaan, kun hän lähti.
Jarkko käy päivällä ostamassa uuden narukerän ... ja laittelee illalla jälleen uudet narut ja piilottaa
loput melko täydestä narukerästä viereiseen pensaaseen. Sama vahti ja vielä toinenkin haetaan
uudelleen naruja vahtimaan. Edellisen yön vahti sijoitetaan edelleen saunaosastolle. Toinen vahti
pyykinkuivaustelineen vastakkaiselle puolelle, naapurin pihalla kyljellään olevaan puulaatikkoon. .
... ja nyt sovitaan, että aamulla tarkastetaan yhdessä, että narut ovat paikallaan.
Aamun valjetessa Jarkko nousee ylös, pukeutuu ja astelee pihalle. Vahdit tulevat esiin saunaosaston oven takaa ja naapurin pihalta ja yhdessä todetaan, että pyykkinarut ovat pysyneet paikallaan.
Koska vahtien kotiinkuljetus korjaamon pihamaalta lähtee hetkisen kuluttua, lähtee Jarkko viemään vahdit autollaan korjaamolle. Palatessaan viitisen minuuttia myöhemmin takaisin, hän huomaa niin pyykkinarut kuin pensaaseen työnnetyn keränkin kadonneiksi. Jälleen vain solmut ovat
koukuissa jäljellä.
- Hitto! Tämähän on uskomatonta, noituu Jarkko pihaan katsomaan kutsumalleen Raunille.
- Ja se koko keräkin hävisi, hämmästelee Rauni.
- Niin hävisi. ... Hitto soikoon! Varkaan pitää olla tästä ihan läheltä, ... joku joka näkee tähän pihaan. ... Sillä on mukanaan terävä veitsi, jolla hetkessä leikkelee narut poikki ja häipyy nopeasti
paikalta. ... Helvetin rosvot! ... Nyt ensi yönä ei tarvita vahteja. ... Varas tulee ilmeisesti vasta aamulla. ... Nyt minä vahdin itse.
- Torillahan myydään tuosta samanlaisesta narusta punottuja kasseja. Joku tässä lähellä on huomannut, että tästä saa narua ilmaiseksi.
- Hitto! ... Kyllä nyt ilmaisjakelu loppuu.
Töihin mentyään Jarkko saa Mosekselta postista edellisenä päivänä tulleen ilmoituksen ulkomailta
saapuneesta paketista. Koulukyytireissulla Jarkko poikkeaa postitoimistoon ja saadessaan paketin
toteaa sen olevan Hongkongista.
Reippain askelin Jarkko kävelee tullin puolelle ja tutun tullimiehen, leveästi hymyilevän Aleksin
juttusille.
- Paketti Hongkongista tuli, kertoo Jarkko hiljaa, etteivät muut kuule. - Ja täällä pitäisi olla myös
se sinun kellosi.
- Hyvä! ... Älä avaa pakettia nyt tässä. Voitko tuoda sen kellon minulle iltapäivällä ... tai huomenna. ... Minä kirjoitan vain nyt tulliselvityksen ja saat sitten mennä paketin kanssa. Sehän maksoi 54
dollaria. Sopiiko, että maksan sinulle 540 shillinkiä? Se on vähän enemmän, kuin maksavat pankissa.
- Kyllä se sopii ... ja minä voin tuoda sen iltapäivällä.
- Silloin saat rahat myös. ... Odota vähän, kun kirjoitan tämän paperin. ... Pannaan tähän sisällöksi
”printed matters” ( painotuotteita ). Niistä ei mene lainkaan tullia eikä veroja.
Niin saa Jarkko pakettinsa. Vielä koukkaus Sousan kauppaan uuden narukerän ostoon ja sitten kotiin ... paketti Raunille ... ja takaisin töihin korjaamolle.
Lounastauolla on Jarkolla sitten hieman aikaa kertoilla Raunille aamupäivän tapahtumia.
- No se Hongkongin paketti tuli, ehättää Rauni aloittamaan. - Miten selvisit tullimiehen kanssa?
- Johan se lupasi silloin, kun asioista sovittiin, että ”no problems” ... eikä niitä probleemeja ollut.
Niin, se tulliselvityspaperi tais’ jäädä tonne autoon. Siihen se merkitsi sisällöksi painotuotteita.
Sain Hongkongista vähän päälle kuus’ kiloa painotuotteita. Niistä ei mene veroja eikä tullia. ...
Mitenhän se meidän laskelma osui kohdalleen. Oletkos tutkinut, onko paketin mukana laskua.
- Oli siellä ... ja se on tässä. ... Jos mä oikein ymmärsin niin sieltä tulis’ vähän palautusta tai, jos
tilaat jotakin lisää ... niin hyvittävät. ... Katso tuossa! 7,35 dollaria.
- Niin on. ... Tossa on meidän asiakasnumero ... ja pyytävät ilmoittamaan haluammeko palautuksen. ... Hitto! Postipankin shekithän toimivat hienosti. ... Tilataan kai me sieltä lisääkin, kun tämä
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näin hyvin toimii. Noille nyt tulleille tavaroille löytyy ostajat hetkessä ... ja maksavat varmaan moninkertaisen hinnan. ... Se tullimies maksaa kellostaan vain 10 shillinkiä dollarilta ... eli vähän
enemmän kuin pankissa, mutta se täytyy hyväksyä. Mä lupasin viedä sille sen kellon koulukyytireissulla iltapäivällä ja saan siltä sen 540 shillinkiä. Kauppaa sekin sillä varmasti tekee. Tuskinpa
sitä sen omassa ranteessa näkee.
- Ne kaikki tavarat on tuolla meidän makuuhuoneessa. Ota sieltä se kello mukaan. ... Mutta syö
nyt ensin. ... Miten työt edistyvät korjaamolla?
- No eiköhän me saada vielä tänään se bussin kori nostetuksi takaisin rungon päälle. Kyllä ne sitten pärjäävät jo ilman minuakin. ... Voi se vielä siirtyä huomenaamuksikin. ... Katsotaan nyt. ...
Mitenkä sinulla? ... Eikö tunnu mitään erityistä sen viimeöisen jälkeen?
- Ei tunnu. ... Ihan hyvä olo vaan. ... Illalla on vielä otettava se viimeinen kapseli. ... Jotenkin ne
kyllä väsyttävät. ... Hei syö nyt ennekuin jäähtyy! ... Joko me sitten voitais’ lähteä sille matkalle ...
nyt viikonvaihteessa.
- Jo.
- Pitää kai sitten illalla kertoa lapsillekin. ... Mitäs’ Joona tekee sen ajan, kun me ollaan poissa?
- Vahtisikohan se tätä taloa yöllä. ... Vois’ nukkua vaikka täällä sisällä. ...
- Pitää kai pyytää Leilaa tulkkaamaan. Mun swahilinkielen taito ei kyllä piisaa. ... Täytyy jutella sille
illalla, kun se tulee kotiin. ... Ai mitähän sille Krisselle kuuluu? Viikkoon ei ole kuultu mitään.
- Pitäis’köhän siellä koulullakin jutella lasten poissaolosta? ... Tänään mä voisin jutella.
- Joudatko sä kaikki? ... Sun pitää käydä tullimiehen luona ... ja koulukyyti ... ja naruakin sun pitää
ostaa.
- Sen narukerän mä jo ostin aamulla.
- Mutta tarviiko sitä narua nyt panna, jos me lähdetään reissuun?
- Kyllä mä sen illalla rakentelen ja haluan itse nähdä, kuka se varas on ... ja aamulla mä vahdin
narua itse.
Jarkko lähtee jälleen korjaamolle. Bussin korin nosto takaisin paikalleen rungon päälle onnistuu
ensiyrityksellä. ... Hieman vielä ohjeita työmiehille ... ja ajo kaupungille, ... kellokaupat Aleksin
kanssa ... sitten koululle, josta Jarkko löytää rehtorin juuri koulutuntien päättyessä. ... Tuotuaan
lapset koteihinsa on taas kiire takaisin korjaamolle, ... ja Moseksella on jälleen Jarkolle postin tiedote saapuneesta paketista. Uffe tulee sitten Jarkon juttusille ja yhdessä he laativat ostoslistaa Jarkon matkaa varten.
- Hitto, onpa ollut tiukka iltapäivä, huokaa Jarkko Raunille vihdoin kotiin päästyään. - Mutta
kaikki hommat tuli hoidettua. ... Se Suomen pakettikin on postissa. Mooses antoi postista tulleen
lapun. ... Eli huomennakin on käytävä postissa ja Aleksin juttusilla ... ja Pablalla ... ja poliisilaitoksellakin. ... No korjaamolla ei nyt ole mitään vaikeita hommia enää kesken.
- Miten sä meinaat ottaa huomenna sen naruvarkaan kiinni?
- Hitto! ... Sekin homma on vielä.... Täytyypä miettiä. ... Nyt mä huilaan vähän tossa sohvalla.
- Ja sitten ihan kohta syödään. ... Pitäisi käydä maitoa ja voitakin ostelemassa.
- Kyllä mä voin kohta pyörähtää siellä autolla. Sitten pannaan sauna lämpiämään ... ja mä rakentelen ne narut ... taas kerran.
- Ja mä käyn jututtamassa Leilaa ... ja noi ”Lamperitkin” näyttävät olevan kotona. Niitä olis’ kai
hyvä jututtaa vähän sen meidän safarireitin tiimoilta.
- Niin olis’. Jospa mä jututan Klasua samalla, kun rakentelen naruja.
- Mistä safarireitistä te nyt puhutte? huutelee keskustelun huoneeseensa kuullut Mervi.
- No nyt me voidaan jo kertoa teillekin, huutaa äiti keittiöstä. - Tulkaapas Mika ja Marikin tänne.
Isällä on teille asiaa. ... Minä laittelen kohta ruokia pöytään.
- Ai minunko pitää kertoa? ... No, lapsukaiset. Me lähdetään lauantaina tai sunnuntaina parin viikon safarille. ... Ensin ajetaan taas Mikumiin ... nukutaan siellä yö ja ajetaan sitten Dariin. Siellä
saatte sitten rypeä taas merivedessä ehkä vain yhden päivän. Sitten lähdetään ajelemaan kohti Keniaa. Mennään ensin ehkä Mombasaan. Se on meren rannalla niinkuin Darikin. ... Ei nyt kerrota
tällä kertaa enempää. ... Ei me tiedetä itsekään, mitä kaikkea me taas nähdään.
- Nähdäänkö me taas villieläimiä? kysyy Mika innoissaan.
- No ihan varmasti. ... Niitähän me nähdään jo Mikumissa, mutta varmasti nähdään Keniassakin.
- Millainen maa se Kenia oikein on? kyselee Mervi.
- Aikalailla samanlainen kuin tämä Tansaniakin. ... Ehkä kuitenkin jonkin verran rikkaampi. Mombasassa on paljon hienoja turistihotelleja. ... On niitä Nairobissakin. Täytyy vielä kysellä tuolta
naapurin sedältä vähän ohjeita meidän matkareittiä varten.
- Ai Perseeltäkö?
- Ei, kun toiselta naapurilta, Lambergin Klasulta. ... Ne olivat safarilla sillä suunnalla silloin, kun ne
toivat niitä strutsin munia.
- Nähdäänkö mekin strutseja?
- Eiköhän mekin nähdä.
- Nyt ruvetaan syömään. Istuutukaahan pöytään! kehottaa äiti.
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Hieman myöhemmin isä käväisee meijerillä hakemassa maitoa ja voita, sytyttelee saunaan tulet ja
laittelee uudet pyykkinarut telineisiin. Naapurin Klasukin tulee pihalle ja niin jutellaan aluksi pyykkinaruvarkauksista ... sitten melko pitkään myös Keniaan suunnitellusta matkasta. Rauni on käynyt
jututtamassa Leilaa ja saapuu mukaan keskusteluihin ja hetken päästä vielä Lambergin Annekin
liittyy keskusteluihin mukaan, kunnes Mika ja Mari tulevat patistelemaan vanhempiaan saunaan.
Saunassa lapset pitävät huolen keskustelujen aiheesta, edessä olevasta matkasta ... ja kysymyksiä
riittää aina nukkumaankäyntiin saakka. Lastenkamarin hiljennyttyä alkavat Jarkko ja Rauni katsella
tiekartasta reittiä Mombasaan.
- Darista on ensin tultava takaisinpäin tuohon Chalinzeen, näyttää Jarkko. - Tuohon on reilut sata
kilometriä ... ja siitä lähdetään tuonne oikealle ... Tuonne Segeraan tulee ... 170 kilometriä ja siitä
näyttäisi olevan Tangaan vielä 70 ... ja siitä rajalle ... Lungaan on saman verran. Se Mombasan
turistirannikko on siitä sitten noin viidenkymmenen kilometrin päässä kertoi Klasu. ... Yhteen syssyyn he olivat sen ajaneet. ... Kehotti kyllä lähtemään Darista aikaisin aamulla. Siinä rajallakin menee jonkin aikaa. ... Jossakin siellä Tangasta eteenpäin on pehmeää ja pölyävää hiekkatietä, muuten on jonkin kuntoista asfalttia. Kenian puolella on sitten hyvät tiet. ... Ai, mutta yks’ hyvä juttu
täytyy sulle kertoa välillä. ... Sitä ei voinut tossa lasten kuullen kertoa.
- No kerro!
Maitoreissulla tapasin Hännisen Joukon... Se oli illalla tullut Darista uudella Mersulla,
...samanlainen kaks’nelikymppinen kuin Matilla ja Pentilläkin, mutt’ väri on sellainen vihertävänharmaa ... aika vaalea. No siinä maitovuoroa odotellessa hän kertoi, että meni silloin viime viikolla
sen Kääriän kanssa yhdessä autoaan hakemaan ja oli majoittunut johonkin Darin keskustan hotelliin. ... Ja illalla meni sitten ravintolaan syömään. Siinä oli sitten pyöreähkö tanssilattia ihan vieressä ja sen lattian ympärillä penkeillä istui pitkät rivit tummahipiäisää minihameisia tyttöjä ... kaupallisia typyköitä. ... Ja Jouko kertoi naureskellen, että niillä tytöillä ei ole alushousuja ollenkaan ... ja
ne istuivat siinä penkillä niin, että ne olivat nostaneet polvet koukkuun ... eli jalat siihen penkin
reunalle. ... Ja kun se valo tuli siihen muuten hämärään tilaan jotenkin alhaalta päin ja ne tytöt vähän levittelivät siinä jalkojaan, niin niiden vaaleat pillut vaan loistivat ja vilkkuivat jalkojen välistä
sitä tummaa taustaan vasten. ... Oli aika eksoottinen näky, naureskeli Jouko.
- Voik’s toi olla totta?
- Totta, totta. ... Ei kai Jouko tuollaista keksi, uskovainen kaverihan se on. ... Ja sitten vielä, kun se
palaili syötyään huoneeseen ... niin yks’ nuori hoikka tyttö oli lähtenyt hänen peräänsä ja tarrasi
käytävässä hänen käsivarteensa ja olis’ halunnut yöseuraksi huoneeseen. ... Oli selittänyt englanniksi, että ”temppujen” jälkeen hän voi kyllä lähteä poiskin. ... Eikä meinannut tyttö hellittää otettaan millään. ... Ihan silmät pyöreinä Jouko sitä kertoi. ... Mutta eiköhän mekin lähdetä nyt nukkumaan?
- Lähdetään.
Aamulla herätyskello soi jo puoli kuudelta ... ja Jarkko nousee ylös ... käväisee suihkussa ja pukeutuu. Sitten alkaa pyykkinarujen vahtiminen olohuoneen suuresta ikkunasta verhon suojasta. Jarkko
seisoo ja katselee pihamaata, mutta mitään liikettä ei pihalla näy. Lapsetkin ja äitikin heräilevät,
käyvät suihkussa ja äiti hipsuttelee keittiöpuuhiin. ... Jarkko seisoo liikkumatta ikkunan ääressä,
mutta ketään ei näy pihalle tulevan, ... kunnes yht’äkkiä pihan vastakkaisella laidalla olevaan pensasaidan kulkuaukkoon ilmestyy matalana ryömien saapuneen pienen pojan naama veitseltä näyttävä esine poikittain hampaiden välissä. Ilmeisesti poika havaitsee Jarkon katseen ja perääntyy nopeasti. Jarkko ampaisee ovesta ulos juosten pensasaidan aukolle ja sen takan olevalle kentälle,
mutta siellä ei näy enää ketään. Hetken ympäristöä tarkkailtuaan Jarkko palaa takaisin pihanurmikolle. Rauni on huomannut Jarkon toimet ja on tullut jo pihalle vastaan.
- No, kuka se oli? kysyy Rauni.
- Hitto! Se oli ihan pieni afrikkalaispoika, mutta ... ne ovat kaikki ihan saman näköisiä. En kyllä
pystyisä häntä tunnistamaan.... Se tuli matalana ryömien tuohon pensasaidan aukkoon ... veitsi
poikittain suussaan. ... ja varmaankin se huomasi pärstäni lasin takana ja hävisi saman tien. ...
Mutta nyt se tietää, että hänet on nähty, eikä varmaan yritä enää uudestaan ... ainakaan tänään.
- Noissa naapuritaloissa tuossa tien toisella puolella kyllä on niitä pieniä poikia useita. Joku niistähän se varmaankin on. Kaikkihan ne ovat samannäköisiä minustakin.
- Nehän näkevät tuolta Perseen pihan takaa tähän meille ... ja seuraavat, milloin pihalla ei näy ketään. ... Ja milloin minä lähdin viemään vahdit pois. ... No, nyt tiedetään ainakin, että rosvot ovat
naapurien poikia. ... Eiköhän nuo narut ala nyt pysyä paremmin telineessä.
- Joonalla onkin tänään iso pyykki. On vähän säästelty, kun on ollut nuo narut poissa. ... Ja Leila
lupasi tulla joskus päivällä käymään ja juttelemaan Joonalle seuraavista viikoista.
- Mitä sille Krisselle kuuluu?
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- Huonoa. ... Se selkä vaan märkii ja siinä on kai luut ihan esissä ... ja se ei voi olla kuin kyljellään
tai vatsallaan. Meeri käy siellä joka ilta viemässä Krisselle ruokaa. Näissä sairaaloissahan omaisten
tai tuttavien on huolehdittava potilaiden ruokailuista. ... Ja Tiinan luona on alkanut käydä joku intialainen mies. Se on ollut siellä ihan öitäkin. ...Illallakin sen auto seisoi Tiinan talon edessä. ... Se
on kai jostakin sweitsiläisten omistamalta kahvifarmilta. ... Mutta nyt äkkiä aamupalan tekoon.
Sinunhan pitää lähteä kohta taas töihin. ... Teetä, paistettuja munia ja paahtoleipää. ... Paahda sinä
noita leipiä tossa grillissä, mä paistelen muutaman munan ja keitän lapsille puuroa.
- Joo, tästä tätä vaaleaa leipää. ... Mun pitää käydä Pablan luona tässä aamupäivän aikana, että
saisin iltapäivällä rahat, ... tuplasatsin. Samalla mä haen sen postipaketin ja käyn poliisiakin jututtamassa. ... Nyt on työmaalla jo vähän helpompaa, kun on saatu puimuri ja bussiongelmat ratkotuiksi. ... Toivottavasti ne veijarit eivät keksi mitään uutta. ... Illalla tuumaillaan mitä tarvitaan
reissulle mukaan ... ja pakkaillaan kassit.
- Vaatepuolen mä valmistelen jo nyt päivän aikana. ... Eihän me siellä juuri muuta tarvita, kuin vähän evästä alkumatkaa varten.
- Hei nyt, kun tuli Hongkongista tuo uusi lyhytaaltoradio, niin toi Panasonichan joutaa jo Mosekselle. Sehän on maksellut siitä jo aika suuren osan. ... Jos se maksaa loputkin, niin saa sen vaikka
heti. Otetaan toi uus’ radio mukaan. Tehdään kai me taas äänikirjeitä reissulta mummilaan. ... Kaitafilmiäkin tuli ja pattereita ... ja Piken paketissa tulee vielä lisää. ... Nekin ongelmat on ratkenneet. Kun tulis’ vielä muutama uus’ musiikkikasetti, ettei tarvis’ kuunnella noita ikivanhoja. ... Saa
kai niitä kasetteja sitten Kenian kaupoistakin, kun sinne asti päästään.
- Katsohan välillä noita leipiä, ettei ne vaan pala!
Illalla todetaan, että kaikki alkaa olla valmista matkaa varten. Rauni on purkanut Jarkon päivällä
tuoman paketin, Jarkko on saanut Pablalta rahat ja poliisilta ajoluvan viikonvaihteeksi. Leilan avustuksella on Joonalle päivällä kerrottu perheen kaksiviikkoisesta matkasta ja Joona on luvannut vahtia yöt taloa. Aamupäivällä pestyt pyykit ovat kuivuneet iltapäivän aikana ja Joona silittää ja järjestelee ne kaappeihin seuraavalla viikolla. Jarkko on ottanut iltasella pyykkinarut pois kuivaustelineistä varmuuden vuoksi. Leila on luvannut ruokkia ulos jäävää Ninniä.
22. Kohti Keniaa
Lauantaiaamu koittaa ja aurinko alkaa kajastella vuorten takaa, kun lapset ja vanhemmat heräilevät. Aamutoimien ja aamupalan jälkeen kannellaan valmiiksi pakatut kassit ja muut mukaan otettavat tavarat autoon. Kun vielä kertaalleen on katsottu, että kaikki tarpeellinen on mukana, päästään matkaan. Alkumatka on sitten jo muutamaan kertaan ajettua ja tuttua katseltavaa, aikaisempien retkien kertausta. Piken lähettämät uudet musiikkikasetit kuunnellaan kertaalleen. Mitään
uutta ja erikoista ei nähdä ensimmäisten tuntien aikana. Lapset juttelevat ja puuhailevat keskenään
takapenkillä, syövät välillä äidin alkumatkasta ostelemia banaaneja. Vanhemmat keskustelevat
edessä harvakseen … ja tarvittaessa Rauni kurkkii tuleeko ohitettavien autojen takaa vastaantulijoita. Kun reilut kolmesataakilometriä on ajettu, joudutaan pysähtymään poliisien tarkastuspisteeseen. Poliisit tarkastavat ajoluvan ja rekisteriotteen … ja toivottavat sitten hyvää matkaa ja avaavat
tien poikki asettamansa puomin. Reilu tunti vielä ajellaan, kunnes saavutaan jyrkkiin serpentiinimutkiin ja tutulle levähdyspaikalle, jossa pidetään pieni jaloittelutauko.
- Tästä ei sitten ole kuin muutamia kymmeniä kilometrejä enää Mikumiin, kertoo isä. - Kumpaanko lapset haluavat yöksi, Mikumi Lodgeen vai niihin Campin majoihin?
- Mennään siihen kunnon hotelliin, tulee Mervin napakka vastaus. - Niissä Campin sängyissä oli
paha nukkua.
- Olihan ne sängyt vähän kuin riippukeinut, myöntelee äiti. - Mennään vaan sinne Lodgeen,
päästään kunnon suihkuun ja syödään taas jotain hyvää ravintolassa.
- Niin, kohta tulee taas hiki pintaan, kun laskeudutaan tuonne alas, muistuttaa isä. - Kyllä se
suihkussa käynti on perille päästyä ihan kiva.
- Siellä pihallahan oli uima-allaskin, mutta miks’ niillä ei ollut siinä vettä? kysyy Mervi.
- Olis’kohan niillä näin kuivalla kaudella vesipula, aprikoi isä. - Kysytään, jos se on nytkin tyhjänä. … Joko lähdetään taas jatkamaan?
Matka jatkuu ja runsaan puolen tunnin ajon jälkeen nähdään tienvarressa tutut, suuret Mikumin
kansallispuistosta kertovat kyltit ja varoitukset villieläimistä
- No nyt lapset, ollaan taas villieläinpuistossa, kertoo isä. - Katselkaahan, mitä nähdään!
Viitisen kilometriä on ajeltu, eikä mitään eläimiä ole vielä nähty, … kunnes säpsähdetään isän äkkijarrutukseen … ja muutaman sadan metrin päässä auton edessä nousee heinikkoisesta tienpen279

kasta suuri norsu tielle … ja sen perässä toinen … sitten kolmas … ja vielä neljäskin … tallustellen hitaasti ja arvokkaasti tien yli.
- Hitto! Siinä niitä nyt on, toteaa isä. - Nehän tulivat aika äkkiä eteen, vaikka hitaastihan tuollainen lihakasa kulkee. … Mutta on tuo nopeusrajoitus ihan tarpeellinen. Jos vähän kovempaa olis’
ajettu, olis’ saattanut käydä huonosti.
- Tuollahan niitä on suuri lauma, hihkaisee Mika. - Tuolla toisella puolella.
- Sinnehän nämäkin ovat kai menossa, arvelee äiti. - Ajetaanpa nyt varovasti, ettei mene koko
reissu myttyyn.
Muutaman kilometrin päässä saavutaan Mikumi Lodgen tienhaaraan, jossa nähdään taas pahkasikoja, kuten aikaisemmillakin kerroilla. Saavuttaessa Lodgen pihalle odottelee siellä tulijoita lauma paviaaneja, jotka auton pysähtyessä tulevat kuin kilpaa juosten muutaman metrin päähän.
- Aika hiljaiselta täällä näyttää, toteaa isä. - Ei ole kuin kaksi henkilöautoa parkkipaikalla. Saadaankohan me taas se sama huone? … Odotelkaa te autossa. Minä käyn tuolla vastaanotossa.
Hetken päästä isä saapuu avainta kädessään heilutellen … ja matkatavarat kannetaan samaan aikaisemmilta kerroilta tuttuun huoneistoon.
- Ollaanko me ainoat vieraat täällä? kysäisee äiti, kun on päästy sisään.
- Taidetaan olla, mutta odottelevat kyllä jotain bussiporukkaa Darista, kertoi portsari. … - No, nyt
ollaan täällä … ja kello on neljä. … Mitä tehdään?
- Meneekö lapset suihkuun ensin? kysyy äiti. - Sitten me käydään isän kanssa.
- Joo! innostuvat lapset. … ja pinkaisevat kylpyhuoneeseen.
- Sitten voitais’ oikaista hetkeksi tohon sängylle, ehdottaa isä. - Sellaiset tunnin torkut. … Ja eiköhän sitten saatais’ tuolta ravintolan puolelta jotain syötävää.
- Väsyttääkö?
- Alkoihan se vähän sellaiselta tuntua ihan tässä viimeisällä kilometreillä, kun oli niin kuumakin.
Vaikuttaa kai ne viimepäivien kiireetkin vähän. … Väsyttääk’s sua?
- No vähän, mutta jospa se suihku kohta auttaa.
- Sitten, kun saadaan illalla lapset nurin … voitais’ ottaa pitkästä aikaa pienet drinkitkin, … nyt,
kun sun lääkekuuri on ohi.
- No, voitais’han me. … Katsotaan sitten, kun lapset nukahtavat. ... Ota sinä ne pienet torkut. Mä
olen lasten kanssa sen aikaa. Niitä ei varmaan nyt saa nukkumaan. Tuolta ikkunasta näkyy taas kai
eläimiä ... tuolla alempana.
Suihkussakäynnin ja tunnin torkkujen jälkeen Jarkko lähtee ottamaan selvää ravintolapalveluista.
Huoneen ovesta terassille tullessa hän huomaa autonsa viereen tulleen vaalean Mersun, jossa ei
ole rekisterikilpiä. Vastaanottoaulasta kuuluu melkoinen puheensorina, kun sinne on juuri saapunut bussilastillinen turisteja. Ravintolasaliin kävellessä tulee vastaan mieshenkilö, joka Jarkon nähdessään tervehtii … suomeksi … ” Terve! Sä taidat olla suomalainen. ”
- Terve! … Kyllä olen, vastaa Jarkko. - Jarkko Mäkinen, Mbeyasta, ollaan menossa Dariin.
- Ja … Markku Jäntti, tervehditään kätellen.
- Mä olen tulossa Darista ja menossa Lusakaan ...
autonhakureissulla. Näin Suomen lipun tuolla ”Pösön” perässä äsken, kun tulin ja siitä ihan päättelin, että sä olet varmaan se suomalainen. Mun pitäis’ olla seuraava yö Mbeyassa, Forssin Nallen
luona. Sä varmaan tunnet Nallen. Siitä on sitten vielä reilut 1200 kilometriä Lusakaan.
- Tunnenhan mä Nallen. Samalla maatalousprojektilla ollaan. … Mä puuhailen korjaamopäällikkönä.
- Meillä on Lusakassa työn alla televisioverkon kehittäminen. Mä puuhailen enemmän ohjelmantekopuolella.
- Ja nyt olet menossa uudella Mersulla Lusakaan … vai?
- Ei, … kun vähän käytetyllä. … Sellaisia alle vuoden ajettuja Mersujahan saa Saksasta puoleen hintaan. … Eikä se uutta häpeä yhtään. … Ajettu vain 40 tuhatta kilometriä. … Siisti peli.
- Kaks’nelikymppinen dieselkö?
- Ei, kun kaks’satanen bensa. … En mä niistä nokivasaroista tykkää. … Mutt’ nyt täytyy mennä. …
Vaimo odottelee tuolla kämpässä. … Kävin vaan katsastamassa saako täältä mitään.
- No, samalla asialla minäkin olen. ... Vaimo ja kolme vekaraa on minua odottelemassa.
- Siellä on pöytä katettuna jollekin suurelle turistiporukalle, joka on tulossa.
- Tulivat juuri. ... Näytti olevan melkoinen hässäkkä tuolla receptionissa.
Jarkko palaa Raunin ja lasten luo ... ja kertoo, että hotelliin on tullut suurehko turistiporukka ja
yksi Sambiassa työskentelevä suomalainenkin. Tuumataan, että nyt olisi ehkä sopiva aika lähteä
ravintolaan syömään ennekuin tuo isompi porukka sinne ehtii.
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Ravintolasaliin saavuttaessa vastaan tulee jo aikaisemmilta kerroilta tuttu tarjoilija, joka ohjaa perheen salin laidalla olevaan pöytään. Ruokalistaa tutkittaessa päädytään grillipihviin ja ranskalaisiin
perunoihin, mikä tarjoilijan kertoman mukaan saadaan myös nopeasti. Lapset haluavat juomaksi
Seven-uppia ... ja se sopii myös vanhemmille. ... Ruokaa odotellessa Jarkko alkaa kertoa Raunille
keskustelusta tapaamansa suomalaismiehen kanssa, kunnes huomaa miehen saapuvan salin oviaukkoon.
- Hei tuolla ovella se mies onkin ... vaimonsa kanssa, kertoo Jarkko. - Kappas vain, se olikin
tuollainen typykkä.
- Onpa tumma tyttö, hämmästyy Rauni.
- Mutta ihan tyylikkään näköinen ... ja hiton hyväkroppainen ... niinkuin sinäkin, ... pitkä ja hoikka.
- Ei kai ne vaan tule tähän meidän viereiseen pöytään.
- Katsotaan nyt, ... mihin heidät viedään ... tai mihin he haluavat. ... Tuonne he haluavat perälle ...
ihan tonne hämärään nurkkaan. ... Siellähän on ihan baaritiskikin.
- Hyvä, ... ettei tartte ruveta keskustelemaan englanniks’.
- Jospa hän osaa puhua suomeakin, vitsailee Jarkko. - No, tuskinpa osaa. ... Nyt tulee meille
juotavaa.
Tarjoilija tuo tilatut kolme pulloa Seven-uppia ja lapset iloitsevat saatuaan juomaa laseihinsa. Hetkeä myöhemmin tuo tarjoilija pöytään myös herkulliset ruoka-annokset. Pihvit ovat sen verran sitkeitä, että äiti pilkkoo Marin pihvin pieniksi palasiksi ... ja isä auttaa Mikaa samassa puuhassa.
Kun lautaset on syöty tyhjiksi... ja lasku maksettu, palataan huoneeseen. Mari ja Mika ovat valmiita
nukkumaan heti ... ja melko pian Mervikin.
- No, lapset nukahtivat, kertoo Rauni. - Mitenkäs on niiden drinkkien kanssa?
- Joo, lähdetään, innostuu Jarkko.
- Kellohan on vasta kahdeksan. ... Nythän se ilta vasta alkaa.
Jarkon ja Raunin lähestyessä ravintolasalia, kuuluu sieltä melkoinen puheensorina.
- No nythän siellä on porukkaa tosta pulinasta päätellen, toteaa Jarkko. - Se turistiporukkakin on
päässyt jo ruokailuun asti.
- Eik’s me voida mennä vaan drinkille sinne baaritiskille. ... Siellähän oli sellainenkin ... siellä laidassa.
- No katsotaanpa ensin tosta ovelta, miltä tilanne näyttää. ... Pari ihmistä siellä istuu. Mennäänkö
jatkoksi? ... Hei, katsohan keitä ne ovat!
- Se suomalainen ... ja se ... ... Ei mennä sinne.
- No ihmisiähän he ovat ... niinkuin mekin. ... Mennään vaan ... Jätetään pari tyhjää jakkaraa väliin.
- Mennään vaan tuohon samaan pöytään, missä oltiin äsken.
- No mennään.
- Istutaan tähän vierekkäin, niin nähdään mitä salissa tapahtuu, ehdottaa Rauni, kun on päästy
pöydän luo.
- Ja sitten ... mitä tilataan? kysäisee Jarkko, kun on istahdettu. - Terävää ... vai ... ?
- Tilaa sitä hyvää likööriä, ... Africocoa, jos niillä vaan on ... koko pullo. ... Eihän meidän tartte sitä
kaikkea nyt juoda. Otetaan loppu mukaan.
Tarjoilija saapuu ... ja kertoo, että Africocoakin löytyy. ... Jarkko ja Rauni seurailevat pitkässä pöydässä innokkaasti keskustelevaa turistijoukkoa.
- Englantia ne tuntuvat puhuvan, toteaa Jarkko. - Aika varttunutta porukkaa. ... Varmaan jotain
rikkaita eläkeläisää.
- Siltähän tuo näyttää. ... Ei siellä taida alle kuuskymppisä olla kuin tuo niiden opas. ... Hei nyt noi
kaks’ tulevat tänne päin. ... Tuleek’s ne tänne?
- Siltähän se vähän näyttää. ... No ...
- Iltaa! tervehtii suomalaismies. - Voitais’ko istahtaa hetkeksi seuraanne? ... Olis’ vähän asiaakin.
- Iltaa, ... kaikin mokomin, vastaa Jarkko nousten seisomaan. - Velcome!
- Markku Jäntti ... Sambiasta, ojentaa kätensä Raunille. - Ja vaimoni Nana ... Gambiasta
- Ja vaimoni Rauni, esittelee Jarkko englanniksi ... ja vaimotkin kättelevät - Ja minä olen Jarkko.
... Olkaa hyvät, istukaa vaan siihen!
- Kyllä Nana osaa jo hieman suomeakin, kertoo Markku ... ja vaimo hymyilee. - Mutta enimmäkseen me täällä puhumme englantia. ... Olemme olleet naimisässa jo melkein kaksi vuotta ... ja on
meillä sellainen vuoden ikäinen tyttökin. Mä olin kolme vuotta sitten muutaman kuukauden Gambiassa ... ja siellä me tavattiin.
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Samalla hetkellä tarjoilija tuo lasit ja Africoco-pullon pöytään. ... ja Jarkko pyytää häntä tuomaan
kaksi lasia lisää.
- Kiitos vaan, mutta ...
aloittaa Markku.
- Otattehan tekin nyt lasilliset, keskeyttää Jarkko.
- Me kyllä otettiin jo tuolla sen verran, että alkaa riittää tälle illalle, jatkaa Markku. - Aamulla on
taas lähdettävä ajoon.
- No yhdet pienet lasilliset nyt ainakin.
Tarjoilija tuo lasit, ... avaa pullon ... ja kaatelee laseihin.
- No, otetaanpa sitten tästä pienet maistiaiset! ehdottaa Jarkko ja nostaa lasinsa .
- Kiitos! ... Eikö vaan ole hieno aromi, kehuu Markku, kun lasit ovat tyhjät. - Tätä mekin äsken
otettiin tuolla baarissa.
- Hieno juomahan tämä on, myöntelee Jarkkokin ... ja vaimot hymyilevät. - No, ymmärrätkö ...
Nana, mitä me puhutaan?
- ... Vahan, kuuluu ujosti vastaus.
- Kyllä Nana ymmärtää suomea aika paljonkin, mutta hän on arka puhumaan, kertoo Markku.
- Suomi ... huvin ... vaikea ... kieli,
jatkaa Nana hymyillen.
- Mutta me ei häiritä teidän iltaa enempää, sanoo Markku. - Mulla olis’ vaan vähän kysyttävää ...
tosta autosta. ... Sähän olet autoalan mies.
- No, kerro!
- Tuossa mun Mersussa on kai toi laturin remmi löysällä, kun se kiihdytettäessä parkaisee, ... mutta mulla ei ole sellaisia työkaluja, että saisin sen kiristettyä. Olis’ko sulla vehkeitä ... ja katsoisitko
sitä aamulla?
- Mikäs siinä. ... Täytyyhän kaveria jelpata. ... Hetikö aamun valjetessa?
- Kävis’kö jo siinä seitsemän aikaan. ... Silloinhan on jo ihan valoisaa. Se Mersuhan on sun auton
vieressä ... ja me taidetaan asuakin vierekkäin.
- Kyllä se sopii. ... Lapset varmaan herättävät jo kuudelta, kun aamu alkaa valjeta.
- Täytyy sitten heti breakfastin jälkeen lähteä ajelemaan Mbeyaan.
- Meillähän ei huomenna olekaan enää pitkää matkaa. Tiistain kieppeillä lähdetään sitten ajamaan
Mombasaan ... ja sieltä sitten Nairobiinkin.
- Ai ne Mombasan rantahotellit ... ja upeat rannat ... valkea hiekka ... ja koralliriutat. ... Siellä me
oltiin häämatkalla. ... Tangan kauttahan te sinne menette?
- Niin on tarkoitus.
- Lähtekää Darista sitten aikaisin. Ne tiet ei ihan joka kohdassa ole kehuttavia. ... Se Mombasan ja
Nairobin väli on sitten hyvää tietä. ... Ja Nairobissa mä suosittelen Safari Park hotellia. Se on melkein kaupungin keskustassa. ... Mutta nyt Nana me lähdetään nukkumaan.’
- Älkää nyt hosuko, jarruttelee Jarkko.
- Otetaan toiset lasilliset vielä.
- Ei, kiitos. Nyt me lähdetään. ... Hyvää illan jatkoa! ja molemmat nousevat pöydästä.
- Hyvaa ... yota!
toivottaa ujosti Nanakin.
- Hyvää yötä! toivottavat Jarkko ja Raunikin seisaalleen nousten.
- On se jotenkin sellainen sympaattisen tuntuinen... toi Nana, toteaa Rauni, kun istahdetaan vieraiden lähdettyä. - Ja kauniskin afrikkalaiseks’. Huomasitko, että se piti melkein koko ajan tässä
sitä Markkua kädestä kiinni?
- En mä niitä niin tarkkaan katsellut. ... Mutta otetaanpa me nyt tästä toiset lasilliset ... ja maksellaan pois. ... Otetaan toi loppu sitten mukaan. ... Jäähän tähän vielä puoli pullollista.
Aamun sarastaessa heräilleet lapset katselevat suuresta ikkunasta avautuvaa upeaa näköalaa
seeproineen ja puissa hyppivine paviaanilaumoineen, kun vanhemmatkin alkavat siristellä silmiään.
Jarkko vilkaisee yöpöydällä olevaa rannekelloaan ja ponkaisee ylös.
- Hitto, sehän on jo puol’ seitsemän, havahtuu Jarkko. - Nyt täytyy yrittää piristäytyä ... tuolla
suihkussa. Mähän lupasin mennä seitsemältä katsomaan sitä autoa tohon pihalle.
- Mene sä hoitamaan se juttu. Mä lepään tässä vielä vähän aikaa, sopertaa Rauni.
- Ei kai tässä muukaan auta, kun tuli luvattua. Kivahan se olis’ lojua vielä vähän aikaa siinä petillä
sun vieressä. ... Vähän on sellainen ... sellainen olo ... tuolla korvien välissä, että ... ... No, kyllä
tämä tästä. ... Nyt vaan suihkuun ... ja sitten housut jalkaan.
- Tule isä katsomaan noita paviaaneja, huutaa Mika innoissaan viereisestä huoneesta. - Niitä on
paljon tuolla puissa.
- Ihan kohta, lupaa isä. - Täytyy ensin käydä suihkussa. Olkaa lapset vielä vähän aikaa hiljaa, että
äiti saa nukkua.
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Jarkko käy suihkussa, kuivailee itsensä ... pukeutuu shortseihinsa ... ja käy sitten kertomassa lapsille, että hänen on mentävä katsomaan hotellin pihalle ”yhden sedän autoa” ... ja sitten, kun tulee
takaisin, lähdetään aamupalalle. lapset jäävät katselemaan ikkunasta paviaanien kisailua.
Jarkko astelee ulos ja autonsa luo. Markkua ei vielä näy. Jarkko avaa autonsa peräoven ja ottaa
sieltä työkalulaukkunsa esiin. Samassa pölähtää auton vierelle jostakin taas tuo parikymmenpäinen
paviaanilauma. Paviaanit seuraavat rauhattoman näköisinä parin metrin päästä Jarkon liikkeitä
ikäänkuin odottaen, että laukusta löytyisä jotain suuhunpantavaa. Yht’äkkiä paviaanit väistyvät
muutamia metrejä kauemmaksi, kun Markku astelee paikalle.
- No huomenta Jarkko! Hyvinkö nukutti?
- Huomenta, huomenta. ... Hyvinhän se. ... Vähän ehkä liiankin hyvin nyt aamusella. Rauni ei jaksanut nousta ihan vielä. ... Meni sen verran myöhään illalla. ... No vedähän pelti auki niin katsotaan.
Markku avaa autonsa oven ... ja vetää sitten konepellin avausvivusta, kun Jarkko on jo samalla nostamassa konepeltiä ylös.
- Aika löysähän tämä hihna tuntuu olevan, toteaa Jarkko kumartuessaan moottoritilaan. - Kiristetäänpä se, niin lakkaa parkumasta. ... Mä otan vaan tosta laukustani sopivan avaimen, kääntyen
omaan autoonsa päin. - Hitto! Noi paviaanithan meinaavat ruveta myös asentajiks’. Yks’ niistå
oli jo ottamaisällaan jotakin. ... No, mä otan vaan, mitä tarvitaan ja pannaan toi luukku kiinni.
- Ne on täällä niin rohkeita, että tulevat ottamaan kädestäkin, jos jotain syötävää tarjoaa.
- No näillä pärjätään. Pannaanpa laukku kiinni ... ja kiristellään hihna.
- Yhdeltä tanskalaiselta kaverilta, joka oli autonhakureissulla, paviaanit veivät auton avaimet just’
täällä Mikumissa, tuon Mikumi Campin mökin nurkalla ... juoksi avaimet saatuaan pusikkoon. Se
oli jäänyt se auto sinne moneksi päiväksi, kun ne vara-avaimetkin olivat olleet siinä samassa nipussa.
- No, mulla on avaimet ainakin taskussa. ... Nyt tuosta löysätään noita laturin pultteja ja kammetaan laturia vähän ja vedellään taas mutterit kireälle. ... Hei, tossa vesipumpussa tuntuu olevan
jonkin verran klappia. Ei se kai vielä vuoda, mutta ... voi ruveta. Suosittelisän uusimaan vesipumpun lähiaikoina. ... Paljonko tällä on ajettu?
- 40 000 kilsaa.
- Ei kyllä pitäis’ niillä kilometreillä vielä Mersun vesipumppuun klappia tulla. No, nyt on hihna
kuitenkin kireällä. ... Ei pitäis’ enää parkua.
- Mitenkä mä voin korvata tän sulle?
- Et mitenkään. ... Auta sitten mua, kun mä tulen Lusakaan!
- Oletko tulossa?
- Eihän sitä koskaan tiedä. ... Jo meidän ”dirika” vihjasi, että jos ei varaosia löydy Darista eikä Nairobista, voisin seuraavaksi lähteä Lusakaan. ... Onks’ Sambian puolella hyvät tiet?
- Suunnilleen samanlaista, kuin täällä se on Tundumasta eteenpäinkin. Hotelleja siinä välillä ei
juuri ole. Se on toistatuhatta kilometriä rajalta Lusakaan. ... Hei tässä on mun kortti, jossa on yhteystiedot.
- Kiitos! ... Nyt kalut takaisin kassiin ... ja kohta aamupalalle.
- Sinne tullaan kohta mekin. Täytyy käydä maksamassa lasku jo nyt, ettei joudu sen ison porukan
jalkoihin.
Kun Jarkko palaa takaisin huoneeseen, on Rauni ja lapset jo valmiina odottelemassa aamupalalle
lähtöä.
- No, tuliko auto kuntoon? kysyy Rauni heti
- Tulihan se remmi kireälle. ... Kyllä he sillä Lusakaan asti pääsevät, mutta ... on siinä muutakin
vikaa siinä Mersussa.
- Mitä? utelee Rauni.
- Se on ollut melkoisessa kolarissa. En mä sitä sille Markulle kertonut. ... Aika hyvin se on kyllä
korjattu, mutta koko se etupää on uudelleen maalattu ja ainakin oikeanpuoleinen lokasuoja on
uusittu. Saattaa olla, että siihen on moottorikin vaihdettu ... joku enemmän ajettu. ... Vesipumpussa on aika paljon kuluneisuutta. Ei Mersun vesipumppu mene noilla kilometreillä sellaiseksi. Kyllä
se sisältä on kuin uusi. ... Sellaisia ne halvat autot joskus ovat.
- Lähdetäänkö nyt aamupalalle, että päästään jatkamaan taas matkaa.
- Mä pesen vaan kädet. ... Lähdetään heti. ... Ai, hitto! Täytyyhän mun ajaa vielä partakin, mutta
se käy nopeasti.
- Ja lapset! Malarialääkkeet on otettava taas, havahtuu äiti. - Tulkaapas tänne!
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- Isä, mennäänkö sitten vielä ajelemaan tonne puistoon? kyselee Mika, kun isä tulee ”kylppäristä”
- Ei, kun lähdetään ajamaan Dariin, vastaa isä. - Ehditte iltapäivällä vielä sinne meren hietikoille ...
ja uimaan.
- Mennäänkö me sinne samaan Kundutchi-hotelliin, kysyy Mervi.
- Voitais’ mennä vaihteeksi johonkin toiseenkin. Bahari Beach ja Africana ovat kuulemma myös
hyviä siinä lähellä.
- Onko ne ihan samanlaisia?
- Ei kai ne ihan samanlaisia ole. .... Käydään katsomassa. Samaa hiekkarantaa ... ja uima-altaat on
niissäkin. ... No, nyt mennään.
Ruokasalissa istuudutaan tuttuun pöytään, joka on jo valmiiksi katettu. Illalla tulleen turistiporukan opas hoputtelee hälisevää ryhmäänsä lopettelemaan aamupalansa pitkässä pöydässä ... ja
Martti ja Nana näkyvät istuvan salin perällä. Hetken odottelun jälkeen tarjoilija kantaa pöytään isot
munakkaat ja kannullisen teetä. Seisovasta pöydästä käydään ottamassa lisukkeeksi muuta syötävää. Lasten popsiessa munakkaita muistellaan ensimmäistä kertaa, jolloin isän oli syötävä neljä
munakasta. Nyt ovat lapset tottuneet jo voimakkaammin maustettuihin ruokiin ja pistelevät munakkaansa mukisematta suihinsa.
- Syödään ihan rauhassa vaan, neuvoo äiti. - Meillä ei ole mitään kiirettä.
- Niin, annetaan noiden kiireisempien lähteä ensin, myötäilee isäkin. - Tuo porukka kun tuosta
kohta lähtee tuonne aulaan, niin siellä on tungosta jonkin aikaa.
- Martti ja Nana ovat tuolla näköjään jo lähdössä. ... Ehtivät ennen tota porukkaa.
- Martti kävi kai setvimässä laskun jo ennen tänne tuloa.
- Vieläkö lapset jaksatte hedelmiä jälkiruoaksi?...Tuolta pöydässä oli ananassiivuja, papaijaa ja
banaaneja. ... Mennään kohta sen kautta ja otetaan matkaevääksi.
- Mutta ei vielä. ... Sitten vasta, kun tuo iso turistiryhmä lähtee. ... Marillahan on vielä munakastakin vähän syömättä. ... Etkö jaksa?
- En.
- Anna se sitten tänne isälle.
Turistiryhmän lähdettyä istutaan vielä hetki pöydässä ja lähdetään sitten ottamaan tarjoilupöydästä muutamat papaijalohkot ja banaanit lapsille matkaevääksi ... ja palataan hotellihuoneistoon.
- Katselkaapa lapset vielä vähän aikaa niitä paviaaneja sieltä ikkunasta, kehottaa äiti. - Annetaan
tuon ison porukan lähteä ensin tuolta aulasta. Siellä oli vielä sen verran tungosta.
- Ei niitä paviaaneja enää siellä näy, toteaa Mervi ikkunaan riennettyään. - Mutta tuolla lammikon rannassa on pieni lauma seeproja juomassa.
- Paviaanit ovat varmaan kaikki nyt tuolla parkkikentällä ... meitä odottamassa, aprikoi isä.
Hetken katselevat äiti ja isäkin ikkunasta avautuvaa upeaa näkymää alempana rinteessä olevaan
lampeen ja sitä ympäröivaan rehevään pensaikkoon. Muita eläimiä ei näy kuin kymmenen seepran
lauma, joka käytyään juomassa lähtee verkkaisesti kauemmaksi ja häviää pensaikon suojiin.
Kun hetkeä myöhemmin tullaan kassien kanssa parkkipaikalla olevan auton luo, ei siellä enää muita autoja ole eikä näy paviaanejakaan. ... Äiti ja lapset istuutuvat autoon. Isä menee vielä maksamaan hotellilaskun ja palauttamaan avaimet.
Kun hotellin pikkutieltä saavutaan valtatielle, nähdään jälleen tienpientareella pahkasikoja ja kauempana savannilla muutama kirahvikin.
- Nämä samat pahkasiat näköjään pyörivät aina tässä risteyksessä, ihmettelee isä. - Joka kerta
on niitä tässä ollut.
- Mutta katsokaas mitä tuolla edessä on! huomaa äiti.
- Paviaaneja! tunnistaa Mervi. - Tiehän on ihan niitä täynnä.
- Hitto! Onpas valtava lauma, ... hämmästelee isä ja alkaa hiljennellä vauhtia. - Niitähän on
tuossa monta sataa ... lieneekö toista tuhatta.
- Mitähän varten ne kokoontuu tähän tielle? ihmettelee äiti.
- Olis’kohan tuo asfaltti näin aamusella sopivan lämpöinen tai vilpoinen ... ja muutenkin hyvä istua. ... Hitto, ei ne taas meinaa väistää ollenkaan. ... Täytyy vaan työntää keula sinne sekaan väkisin.
- Kirppujakohan ne toisästaan nyppii? aprikoi Mervi.
- Vastakkaisesta suunnasta on tulossa näköjään rekka, havaitsee isä. - Sehän raivaa tietä samalla meillekin. ... Odotellaanpa tässä vähän aikaa ja annetaan sen tulla ton lauman läpi.
- Hah-haa! nauraa äiti. - Nehän siirtyvät takaisin ja täyttävät tien heti, kun rekka on mennyt..
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- No, sitten on jatkettava vielä väkisän. ... Satakunta metriähän tässä on enää.
Paviaanilaumasta selvitään ja matka jatkuu laajojen savannimaisemien halki. Kauempana tiestä
nähdään vielä joitakin antilooppi-, puhveli-, seepra- ja norsulaumoja sekä muutama kirahvikin,
kunnes luonnonpuistoalue loppuu.
Parisensataa kilometriä tienvarsinäkymiä katsellen saavutaan Iltapäivällä Intian valtameren rantahotellien tuntumaan ja päätetään mennä vaihteeksi kokeilemaan Africana-hotellia. Korkeiden palmupuiden siimeksessä olevan päärakennuksen vieressä on laajahko parkkipaikka, jota ympäröi
korkeat ruusupensaat. Pihapiirissä näyttää olevan pitkiä kapeita käytäviä ja niiden varsilla hieman
erikoisen näköisiä kuusikulmaisia mökkejä. Rehevästi kukkivia korkeita pensaita on runsaasti niin
käytävien reunustoilla kuin mökkien ympärilläkin.
- Onpa täällä kukkaloistoa joka puolella, ihailee äiti autosta noustessaan. - Nuo upeasti kukkivat
pensaat kaartuvat ihan holvina noiden käytävien yli.
- Komeita ovat nuo palmutkin, jatkaa isä.
- Pannaanpa ensin auto lukkoon ja katsotaan millainen ranta tuolla on. ... Uima-allashan on ainakin ihan hyvän näköinen ja lapsillekin on oma tuolla.
- Onko tuolla altaan laidalla baaritiskikin? huomaa äiti. - Ihan tuossa vedenrajassa?
- Hitto, niinpä on. ... Ja baarituolit on vedenpinnan alapuolella ... kivipylväät. ... Siinähän just tulee
yks’ kaveri ostelemaan baarimikolta paukkuja. ... Onpas vekkuli keksintö. ... Ja onhan tuolla takana hiekkarantaakin ihan kuten Kundutchillakin. ... Samaa rantaahan tämä on. ... Kundutchi on
tuossa pari kilometriä edempänä ... ja se Bahari on kai sitten vielä vähän kauempana siitä.
- No lapset, jäädäänkö tänne? kysyy äiti.
- Jäädään, tulee heti Mervin vastaus.
- No katselkaapa te tässä sen aikaa, kun minä käyn tuolla ”respassa”. Kaipa niillä täällä tilaa on.
Hetkisen kuluttua Jarkko tulee perheensä luo narulenkissä olevaa avainta heilutellen.
- No, mennäänpä ottamaan sitten taas nyssykät autosta, kehottaa isä. - Sitten auto lukkoon ja
hälytykset päälle ... ja kävellään tuota käytävää tuonne ... ja sieltä jostakin menee käytävä vasemmalle. ... Mökki 12 B. Se on ihan tuon rantahietikon reunassa tuon uima-altaan takana ... näkyi
kartasta.
Kassien kanssa astellaan laatoitettuja käytäviä pitkin, ... saavutaan mökille ... ja todetaan mökeissä
olevan kolme huoneistoa. B:n ovi on rantahietikolle ja vieressä olevalle uima-altaalle päin, A- ja Casunnot näyttävät asumattomilta.
- Paikka on ainakin hyvä, on äidin mielipide.
- Avataanpa ovi ... ja katsotaan, mitä sieltä löytyy, juttelee isä. ... No astukaapa lapset edellä!
- Ihan kiva, tulee Mervin ensikommentti.
- Ei yhtään hassumpi, toteaa äitikin päästyään sisään. - Kaksihuonetta ... vessa ja suihku tuossa
ja ... jääkaappi tuossa. ... Mikä vekotin tuo on ... tuossa ikkunan alla.
- Se on ilmastointilaite, kertoo isä. - Se puhaltaa meille viileää ilmaa. ... Se pitääkin panna päälle
heti. Täällähän on aika kuuma. ... Niin ... tuolla Kundutchilla oli keskusilmastointi. Kylmää ilmaa
tuli siellä seinien yläosassa olevista rei’istä ... ja sellainen oli Mikumi Lodgessakin. Täällä kun nämä mökit ovat kaukana toisistaan, on joka kämpässä oma systeemi ... tässä vain näköjään yhdessä huoneessa, mutta jäähdyttää se toistakin, kun pidetään väliovi auki.
- Miten tollanen laatikko tekee sitä kylmää ilmaa? kyselee Mervi.
- Periaate on sama kuin jääkaapissa. Se ottaa sisääntulevasta ilmasta lämmön itseensä ja puhaltaa
sen lämmön ulos. ... Se on ehkä vielä vaikea sinun ymmärtää, jos alan selvittämään sen periaatteen
ihan tarkkaan. ... No, ... siellä putkissa kiertää sellainen freon-kaasu, joka vuoroin muuttuu nesteeksi ja vuoroin kaasuksi, kun sen painetta muutetaan. ... Ja kun se muuttuu nesteestä kaasuksi,
se ottaa lämpöä itseensä tuosta sisään tulevasta ilmasta eli jäähdyttää silloin sitä ilmaa ... ja kun se
kaasu taas muuttuu nesteeksi, se luovuttaa sen saman lämpömäärän tuonne ulkopuolelle.
...
Tais’ olla liian vaikeaa. ... Pannaanpa se nyt toimimaan. ... Tuosta päälle ... ja tässä on termostaatti, jolla voidaan säätää sen tehoa. ... Aika kovaa hurinaa tämä näyttää pitävän.
- Ihan lämmintä ilmaahan sieltä tulee. ihmettelee Mervi.
- Se kestää ensin vähän aikaa, ennen kuin se prosessi alkaa siellä toimia. ... Kyllä sieltä kohta alkaa tulla viileämpää.
- Joko me lähdetään uimaan? kysyy Mika.
- Käydäänkö ensin tuolla ravintolan puolella syömässä jotain? kysyy äiti. - Nälkähän tässä jo on.
Jotain pientä ainakin voitais’ syödä. ... Syödään sitten illalla paremmin.
- Kyllä syömässä pitää käydä ensin, on isänkin mielipide.
- Ravintolasali oli tuolla respan vieressä ja näytti siellä olevan joku syömässäkin.
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Ravintolasta saadaan sitten pienen odottelun jälkeen makoisat kanankoipi-vihannesannokset ja
lapsille banaanit jälkiruoaksi. ... Asunnolla käydään pukeutumassa ”uikkareihin” ja lähdetään rannalle aluksi kuumassa ja pehmeässä hietikossa tarpoen kohti leppeästi liplattelevaa vettä. Lapset
kipittelevät edellä ja vanhemmat verkkaisemmin perässä.
- Näyttää tuota hiekkaa piisaavan täälläkin, tuumaa Jarkko.
- Ei kyllä ole sellaisia laajoja, matalia särkkiä ihan niin paljon kuin Kundutchissa.
- Onhan tuossa vettä ja rantaa ihan tarpeeksi. ... On tämä taas noille lapsille juhlaa. Kyllä ne on
kyselleet niin monet kerrat, milloin me päästään uimaan ... ja milloin me lähdetään.
- No tällä reissulla saavat kai pärskiä monenlaisessa paikassa. Kunhan nyt räpiköivät ensin tuolla
meressä, sitten vielä altaassa ... ja huomisen päivän saatte lökötellä vedessä ja rannalla niin paljon
kuin jaksatte.
- Onk’s sulla paljon hankittavaa täältä Darista?
- Onhan mulla aikamoiset listat, mutta se on sitten taas eriasia, mitä täältä löytyy. Täältä pitäis’
löytyä ainakin kaikki isommat ja raskaammat osat. Eihän meidän kyytiin tuolta Kenian puolelta
voida mitään isoja murikoita ottaa. Täältä Daristahan ne murikat tulevat kuorma-autokyydillä
Mbeyaan, mutta eihän sellainen onnistu Nairobista. ... Mutt’ huomenna pitää kiertää noi muutamat paikat. ... Mä lähden heti breakfastin jälkeen ja tulen varmaan hyvissä ajoin iltapäivällä ... niin,
että ehditään syömään.
- No, lapset tuolla jo kahlailevat ja vesi roiskuu.
Tuossa päästään mekin uimaan, ... näyttää
olevan vähän syvempi kohta.
- Tämä pinta on taas hiljalleen kohoamassa. ... Tuosta yläveden rajasta päätellen tää on ollut
alimmillaan ehkä puolisen metriä alempana . Iltahämärissähän se oli viimeksi ihan tuon jyrkemmän rantavallin juuressa. ... On tää hiton lämmintä ... ja kirkasta.
- Ja pahanmakuista, kun menee suuhun. Suolaista ja jotenkin sellaisen ... mudan makuista
- Eihän sitä pidä maistella.
Reilun tunnin merivedessä telmittyään lapset tahtovat lähteä uima-altaaseen ... ja niin uiskentelua
jatketaan siellä, Mika ja Mari lasten altaassa ja Mervi isän ja äidin kanssa isossa altaassa.
- Tuota baaritiskiä pitäis’ kyllä mennä kokeilemaan, mutt’ rahapussi on kämpässä, harmittelee
Jarkko
- Käy hakemassa. ... Eihän toi meidän kämppä kaukana ole, kehottaa Rauni.
- Mä haen sopivan rahan vaan. Missä mä sitä pussia sitten uidessa pidän. ... Sehän kastuu.
Hetkistä myöhemmin Jarkko ja Rauni sitten istuvat vedenalaisilla baarituoleilla ... ja miettivät,
mitä otettaisiin.
- No, otetaanko juhlan kunniaksi nyt whiskit vai konjakit? utelee Jarkko. - Näkyyhän tuolla hyllyssä olevan Africocoakin.
- Sitä juotiin illalla koko pullo. ... Eiköhän me oteta nyt, ... toi näiden oma Lion Blend-whiskihän on
melkein kuin konjakki.
Jarkko tilaa ”Lion Blend-whiskiä koko rahalla” ja työntää 20 shillingin setelin baarimikon kouraan.
Baarimikko nappaa leveästi hymyillen hyllyltä kaksi konjakkilasia tiskille, ... Lion Blend-pullon ... ja
kaataa lasit reilusti puolilleen.
- No tuo on ainakin hiton reilusti mitattu, naurahtaa Jarkko. - Suomessa ei saisi kuin mitättömän
tilkan lasinpohjalle. ... Nyt nautiskellaanpa ihan hitaasti sekä tästä juomasta että maisemasta. ...
Maistetaanpa! ... ...
- Aika kipakka ainehan tämä on. ... Vekkuli kokemus. ... Ens’kertaa ryypätään uima-altaassa.
- Hitto, mikä hieno mesta. ... Baaritiski uima-altaassa ... korkeiden palmujen siimeksessä ... ja toi
kirkkaansininen valtameri tossa taustana. ... Ja noi äänet. ... Elefanttiruohotupsun kahina ... ja lintujen livertely tuolla ruusupehkoissa. ... Hitto, tästä pitää ottaa filminpätkäkin, että saadaan näyttää Suomessa. ... Nyt alkaa jo hämärtää. ... Aurinko molskahtaa kohta veteen. Otetaan sellainen
pätkä huomenna, kun tulen kaupungilta. ... Napataanpa taas vähän. ...
- Aah. ... Tänään käydään vissiin aikaisin nukkumaan. ... Heti, kun on syöty.
- Katsotaan nyt sitten illemmalla. ... Väsyttääks’ sua jo?
- Olihan se viime yö taas sellainen ... ”ihmeellinen ”. ... Olis’ sitten aamulla vielä niin nukuttanut.
- Sinähän sitä halusit ... ihan yhtä paljon kuin minäkin. ... Kyllähän se sitten nukuttikin. ... Otetaanpa tää loppu ... ja sitten uidaan vielä vähän aikaa.
- Hei yks’ asia on unohtunut. ... Sunhan pitää lähettää sille Pablan pojalle rahaa sinne Lontooseen.
- Hitto, se pankin kirjehän pitää vielä väsätä iltasella, kun on tultu syömästä ... ja laitan sen huomenna postiin. ... Kiitteli se Pabla niistä aikaisemmista taaloista. ... Perille olivat tulleet. ... Ja kyseli
auton jousituksestakin. ... Kehuin, että jousitus on loistava. ... Mutta nyt uidaan!
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Sikeästi nukutun yön jälkeen herätään aamulla pirteinä ja piristytään vielä lisää, kun käydään altaassa uimassa. Heti aamupalalla käynnin jälkeen Jarkko ajelee kaupunkiin, puuhailee työasioidensa parissa hieman yli puolenpäivän ja pääsee iltapäivällä nauttimaan perheen kanssa rantaelämästä
beachillä ja altaassa, ja tilanteista otetaan pikkupätkiä myös kaitafilmille. Illalliselle lähtöä odotellessa tehdään vielä magnetofoninauhalle pätkä äänikirjettä mummilaan lähetettäväksi.
Lapset ovat pitkän päivän puuhailtuaan taas illallisen jälkeen kypsiä nukkumaan ... ja vanhemmatkin harkitsevat riittävän pitkän unen olevan nyt tarpeen, koska aamulla on edessä melko pitkä
ajomatka. Aamun valjetessa herätään taas pirteinä, käväistään nopeasti uima-altaassa ja riennetään sitten aamupalalle.
- Isä nähdäänkö me tänään niitä strutseja? kysyy Mika ravintolasalia lähestyttäessä.
- Voidaanhan me nähdä. ... Kyllä meidän pitäisi iltapäivällä olla jo sellaiselle alueella, että strutsejakin voisi näkyä. ... Nyt vaan syödään nopeasti, että päästään matkaan. Meillä on aika pitkä ajomatka tänään, jos aioimme päästä Mombasaan asti.
- Tuonne samaan pöytään taas, missä oltiin illallakin, opastaa äiti. - Eihän täällä vielä muita olekaan.
- Eihän täällä ollut porukkaa illallakaan, jatkaa isä.
- Melkein yksinhän me syötiin. ... Palvelu
täällä pelaa hyvin. ... Tuolta tulee meille taas jotain lämmintä syötävää.
Tarjoilija tervehtii ... ja nostelee tarjottimelta pöydälle vesipannun ... sekä jokaiselle lautaset, joilla
höyryää pyöreähkö piirakka.
- No maistellaanpa mitä tämä on, kehottaa äiti. - Olis’kohan tämä jonkinlainen lihapasteija? Isä
tekee lapsille teetä ... ja me taidetaan juoda kahvia.
- Ei toi täkäläinen nesskahvikaan hassumpaa ole, kun siihen tottuu, toteaa isä. - Mutta on se
Pauligin Huomio paljon parempaa. ... Neljä pakettiako sitä tuli?
- Neljä, ... ja yhden mä otin mukaan, jos olis’ jossakin mahdollisuus itse keittää. ... On suodatinpussejakin ja se suppilo.
- No eihän me tarvita muuta kuin kuumaa vettä. ... Sitähän on tässä pannussakin. ... Mutta nyt
syödään, että päästään matkaan.
- Ihan kivanmakuinen lihapasteijahan tää on, kehuu äiti. - Maistuu jotenkin samalle kuin ne
shambuusat, mutta ovat eri mallisia ja isompia. ... Tehdäänkö Mikalle ja Marille tuosta vielä munasämpylät vai syöttekö juuston kanssa. ... Mervi osaa tehdä itsekin. ...
- Mä otan vaan tuolta banaanin, vastaa Mika.
- Voidaanhan me ottaa noi munat ja sämpylät mukaankin, jos ette nyt jaksa. ... Mitenkäs Mari?
- En jaksa.
- Niin, baareja ei tuolla reitin varrella ehkä ole, aprikoi isä. - Hedelmiähän sieltä kyllä saadaan
melkein jokaisesta kylästä.
Aamupalalta tultua Rauni pakkaa kylmälaukkuun jääkaapissa olleet juomapullot ja pakastelokerossa olleet kylmäparistot. Sitten kannetaan taas nyssykät autoon. Jarkko käy makselemassa asumiset
ja niin päästään matkaan. Rantatieltä kaupunkialueelle tultaessa poiketaan ottamaan polttoainetankki täyteen. ... Alkumatka Dar Es Salaamista Chalizeen, hieman toistasataa kilometriä, ajellaan
uusia kasetteja kuunnellen ennestään tuttua valtatietä, mutta sitten käännytään oikealle, Tangaan
johtavalle tielle.
- Nyt ovat maisemat sitten uusia meille kaikille, kertoo isä. - Ja tästä on Tangaan matkaa noin
250 kilometriä ... ja Tangasta Kenian rajalle oli 70 kilometriä. ... Ja naapurin Hans kertoi tämän
tien olevan paikoin huonoakin, mäkiä ja mutkia ... ja Tangasta rajalle osaksi pehmeää ja pölyävää
hiekkatietä. .... Hyvältähän tämä alku kuitenkin näyttää. ... Vastaantulevaa liikennettä näyttää olevan aika paljon.
- Ja rajalla menee varmaankin vähän aikaa. ... Arveliko se, että parisen tuntia? muistelee äiti.
- Niin kai se oli. ... Ja viisumit saadaan rajalta. ... Siitä on sitten vielä kuutisenkymmentä kilometriä
Mombasan lomahotellirannikolle. ... Kurkihan taas, miltä näyttää ton bussin takana. ... Menee niin
hiton hiljaa, että ohihan tuosta on päästävä.
- Ei tule ketään, ... mutta älä lähde ohi ... tie näyttää aika huonolta.
- Niinpä on. Nyt mä näen tältä puoleltakin. ... Taidetaan hukkua kohta pölypilveen, ellei hiljennetä.
... No niin. ... Nyt ei nähdä muuta kuin tuo pölypilvi. ... Sen perässä on nyt ajettava.
- Onpas sakeaa pölyä. ... Hiljennä vielä, ettei sitä tule tänne sisään. ... No nyt se loppui, ... onneksi, tuli parempaa tietä taas.
- No miltä siellä bussin etupuolella nyt näyttää?
- Yks’ rekka on tulossa aika lähellä jo. ... Sen jälkeen ei ... odotas, kun se tulee edestä pois ... ei
tule muita ja suoraa tietä on vähän matkaa.
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- Katsokaa tonne, ... apinoita ... apinoita! huutaa Mika.
- Paviaaneja, tunnistaa Mervi.
- No siellähän niitä paviaaneja on taas, toteaa isäkin.
Matka jatkuu hiostavan kuumassa autossa istuen, kunnoltaan vaihtelevan valtatien maisemia katsellen, kasettimusiikkia kuunnellen ja välillä jutellen. Maasto on välillä tasaista pensaikkoista savannia, välillä on taas mäkisiä ja mutkaisia taipaleita sekä pienehköjä afrikkalaiskyliä. Muutamia
laajahkoja sisal- ja teeviljelmiäkin on matkan varrella nähty. Puolilta päivin saavutaan Kabukun kylään, jossa pysähdytään tienlaidan torille ... ja äiti menee ostamaan hedelmiä ja juotavaa. Lapset
seurailevat ympärillä hyörivää torielämää ... ja isä tutkii tiekarttaa.
- Aika hyvin on mennyt tähän asti, toteaa isä, kun äiti tulee ostoksilta. - Nyt kolmekymmentä
kilometriä on Segeraan ... ja tulee risteys. Me lähdemme siitä oikealle Tangaan, ... sinne on 70 kilometriä, tämä on valtatietä A 14 ihan Mombasaan asti. ... Vasemmalle lähtevä tie, B 1, menee
Moshiin, Arushaan ja edelleen Nairobiin. ... Sitä me tullaan sitten takaisinpäin ... reilun viikon päästä.
- Täällä näyttää olevan noita maasaita aika paljon, toteaa äiti. - Katsokaapas lapset, tuossakin
tuo ryhmä pitkiä ja laihoja ... ja katsokaa niiden päitä. Jotakin punaista mönjää täynnä ... ja vaatteet tuollaisia repaleisia hameita miehilläkin ... ja kaikenlaisia koristeita ... ...
- On se hiton pitkää porukkaa, jatkaa isä. - Nuohan ovat kaikki parimetrisiä ... ja kun ne ovat
noin hiton laihoja, niin näyttävät vielä pitemmiltä.
- No lapset, jos on nälkä, niin tässä on banaaneja ja appelsiineja ... ja juotavaksi Pepsiä. Nyt on
vaan jatkettava matkaa.
- Pari tuntia tässä voi mennä ennekuin ollaan Tangassa, aprikoi isä. - Ja siitä saman verran rajalle
... siinä tunti tai pari ... Iltahämäriin se voi mennä ennen kuin ollaan Mombasassa. ... Lähdetään.
- Kohta, kun löytyy sopiva paikka, pidetään kyllä pissatauko, esittää äiti, kun lähdetään liikkeelle
- Joo, pidetään ... kohta. ... Sen Segeran risteyksen jälkeen parikymmentä kilometriä eteenpäin
näyttäis’ olevan vähän vuoristoisempaa maastoa.
- Varo noita naisia! hihkaisee äiti.
- Hitto, kun nuo ihmiset juoksevat kuin kanat sinne tänne. ... Ja juoksenteleehan tuolla ihan oikeita kanojakin taas ihmisten joukossa. ... Ihme, ettei nuo koirat pahemmin hätyyttele noita kanoja.
- Ja tuolla on taas maasaita paimentamassa elukoitaan, huomaa äiti. - Katsokaan miten kurjan
näköisiä. Eihän noissa ole kuin luuta ja nahkaa. ... Aikamoinen lauma kuitenkin.
- Miks’ ne on noin laihoja? kysyy Mervi.
- No eihän tuolla rutikuivassa maassa paljoa syötävää ole. Sadekaudella kai on vähän enemmän.
- Ja tuolla ne asuvat. Katsokaas tuonne vasemmalle! kehottaa isä. - On nuo majat varsinaisia rakennelmia, ... risuja ja onkohan nuo seinät tehty lehmänpaskakakuista. Tämähän on ihan hiekkamaata täällä. Vaikea tehdä savipaakkuja ... eikä nuo oikein savisilta näytäkään. ... Kuivattua lehmänpaskaahan ne käyttävät polttoaineenakin siellä, missä puita ei ole.
Puolisen tuntia myöhemmin käännytään Segeran risteyksestä Tangaan päin. Kun muutama kilometri on ajettu poiketaan pissatauolle, pienelle tasanteelle tien laidassa ... ja taas matka jatkuu.
Tie on jälleen hieman mäkisempää ja aluksi nousuvoittoista, kunnes aletaan laskeutua hiljalleen
alemmaksi ... maisemat muuttuvat laajoiksi sisal-viljelmiksi molemmin puolin tietä.
- Onpas mahtavat sisal-viljelmät, hämmästelee äiti, kun sisal-viljelmiä on jatkunut jo kilometrikaupalla.
- Eikös tämä Tanga ole jonkinmoinen sisal-viljelyn keskus? muistelee isä. - Siellä Sidan kurssillahan katseltiin sellainen filmi, jossa kerrottiin sisal-tuotannosta. Täällä on joku iso tehdaskin, jossa ne tekevät köysiä ja mattoja. ... Katsokaas tuossa noita junanvaunuja. ... Sisalia tulee tänne junillakin vai olisiko nuo täältä lähdössä.
- Onko meillä vielä pitkä matka? kysyy Mervi.
- Tuossa oli Tangaan äsken 10 kilometriä. ... Ennen kaupunkia pitäisi tämä valtatie A 14 kääntyä
vasemmalle Kenian rajalle päin. ... Lunga taisi olla se raja-asema. ... Seuraillaan vaan noita A 14
viittoja. Aika hyvinhän nämä on merkitty.
- On noilla lapsilla kuuma tuolla takana, toteaa äiti katsellessaan takapenkille. - Pyyhkikää sitä
hikeä niillä pyyheliinoilla! Vielä pitäisi kestää pari tuntia. ... Täällä meren läheisyydessä toi ilma on
niin kosteaakin.
- Ollaanko me jo lähellä merta? kysyy Mika.
- Tämä Tanga on meren rannassa, satamakaupunki, kertoo äiti.
- Onk’s tää se sama meri kuin siellä Darissa?
- Ihan sama Intian valtameri ... ja samaa merta se on Mombasassakin.
- No nyt on tuossa viitta Lungaan ja Mombasaan, kertoo isä. - Lunga 70, Mombasa 170.
- Onkos rajalta sitten vielä 100 kilometriä Mombasaan? hämmästelee äiti.
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- Mombasaan on, mutta ne rantahotellit ovat jo pari-kolmekymmentä kilometriä ennemmin. Niin
se Hanskikin selitti. ... Kello on nyt kolme. ... Eiköhän me ennen pimeää päästä perille.
- Tämä loppuosahan on huonompaa tietä.
- Niin on. ... Nyt näköjään loppuu jo asfaltti. ... Tuonne vaan palmupuiden sekaan mennään. ...
Punaista hiekkaa ... ja pölyää aikalailla.
- Miten me päästään tosta kuormurista ohi, kun se pölyttää noin kovasti?
- Jotenkinhan siitä pitäisi päästä. ... Aika kapeakin tämä polku on. ... ja pehmeät noi reunat, mutt’
ei siinä ojia ole. ... Hei, sehän vilkuttaa ja hiljentääkin. ... Sehän päästää meidät ohi. ... Ei kai näy
vastaantulijoita.
- Ei näy. ... Mutta mene varovasti, kun on tota löysää hiekkaa.
- Mennään. ... ... Tuo oli hieno teko tolta kuskilta. ... Hitto! ... Nyt alkaa olla niin syvät raiteet tässä hiekassa, että rapisee jo pohjaan kiinni. ... Onpas varsinainen valtatie.
- Mitenkäs nyt, kun tulee bussi vastaan? hätkähtää äiti.
- Tuonne vasempaan laitaan on vaan väistettävä niin, että toiset pyörät jäävät raiteeseen. ... Saman
se tekee näköjään toi bussikin. ... Hitostihan se ottaa vastaan ... toi upottava hiekka. ... No tästä
selvittiin hyvin. ... Palataanpa takaisin noihin raiteisiin. Edellä ajavan ohittaminen olis’ vaikeampaa,
jollei se huomaa pölypilven takana tulevaa ja aja syrjään. ... Toivottavasti niitä ei kovin montaa
tuohon edelle tule. ... Hitto, pohjaan ottaa taas ihan kiinni tuo keskellä oleva valli. Onneks’ se on
vaan pehmeää hiekkaa.
- Katsokaahan lapset, tuolta palmujen välistä pilkottaa meri, huomaa äiti.
- Isä, ollaanko sitten kohta rajalla? arvelee Mervi.
- No ei pitäisi enää kovin pitkästi olla. ... Nyt tulee joku kylä taas. ... Moa ... ja Lungaan 25. ...
Puoli tuntia menee vielä. ... Täällä taitaa olla tekeillä ihan uusi tie tohon viereen. ... Siitä on jo puut
ja kannot raivattu pois. ... Ja katsokaahan, tämäkin tie muuttui taas vähän paremmaksi ... On jo
kolme raidetta, keskimmäinen vastaantulijan kanssa yhteinen. ... Ja taas on melkoiset sisalviljelmät tuossa vasemmalla.
Vajaa puoli tuntia ajetaan vielä pehmeää ja pölyävää tietä suuremmitta vaikeuksitta ja saavutaan
raja-asemalle.
- No nyt ollaan rajalla, huokaa isä. - Nouskaapa tekin jaloittelemaan. Minä menen passien ja paperien kanssa tuonne koppiin. ... Ei täällä näytä ainakaan mitään tungosta olevan.
Jarkko astelee pienehköön raja-asemarakennukseen ... ja aulassa olevan vastaanottotiskin takana
istuvan virkapukuisen miehen luo.
- Hyvää iltapäivää, tervehtii Jarkko.
- Hyvää iltapäivää! vastaa virkailija leveästi hymyillen.
- Meitä olisi viisi henkilöä Suomesta menossa Kenian puolelle. ... Tässä olisi passeja, kaksi aikuista
ja kolme lasta. ... Viisumit saa kai tästä rajalta.
- Finlandia! hämmästelee virkailija passeja selaillen. - Tervetuloa! Nyt te oikeastaan olette jo
Kenian puolella. Nyt teidän täytyy ensin täyttää viisuminhakulomakkeet. ... Mutta missähän meillä
täällä sellaisia on? hän mutisee.
Virkailija alkaa availla tiskin takana olevien kaappien ovia ja penkoa hyllyjä ja laatikoita, joissa
näyttää olevan sekaisin monenlaisia papereita, osa aivan rypistyneitäkin. Jonkin aikaa kaappeja
pengottuaan hän lopulta löytää muutaman hieman taittuneen viisuminhakulomakkeen, valikoi niistä kaksi parempikuntoista ja ojentaa ne Jarkolle. Molempien vanhempien pitäisi nyt täyttää tämä
lomake, selittää virkailija.
Jarkko käy kutsumassa Raunin ja lapset pihalta sisälle ... ja Rauni alkaa täytellä omaa lomakettaan.
- Passin tiedot ... ja rasti tuohon ”Turist visa” kohtaan ... ja ... pannaan ajaksi 2 viikkoa, neuvoo
Jarkko. - Lasten tiedot tulee siihen sinun lomakkeeseen, kun ne on merkitty sun passiin.
- Tässä kysytään matkareittiä ... ja osoitetta Keniassa, mitä niihin pannaan? kysyy Rauni hetken
päästä.
- Reitiksi riittää varmaan Mombasa - Nairobi. Kysytään sitä osoitetta kohta tolta kaverilta.
Valmiiksi täytetyt lomakkeet ojennetaan virkailijalle ja Jarkko kertoo, ettei tarkempaa osoitetta
Mombassa vielä tiedetä. ... Mutta se on joku rannikon beach-hotelleista.
Virkailija katselee lomakkeita hetken ... lyö sitten suurella leimasimella viisumit passeihin ja tekee
niihin vielä kynällä jotain merkintöjä.
- Nämä olisivat sitten 20 shillinkiä kappale, 40 shillinkiä, kertoo virkailija.
- Tansanian shillinkejä, varmistaa Jarkko ... ja ojentaa rahat. - Kenian shillinkejä meillä ei vielä
ole.
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- Kyllä. ... Valuuttaa voitte vaihtaa heti tuossa Lungassa parin kilometrin päässä. ... Hotelleissa
vaihtavat myös. ... Tässä passinne, olkaa hyvä! sanoo virkailija ojentaen passit. - Ajakaa tuohon
puomin luo. Tulli tarkastaa vielä teidän auton. ... Hyvää matkaa!
- Kiitos, kiitos! kiittelevät Jarkko ja Rauni.
Viereen on tupsahtanut toinenkin suomalaisperhe, kuullaan heidän puheestaan. ” … ja lasten nimet ovat … Merikukka, Tulikukka ja Jooseppi”, kuuluu mies kertovan toiselle virkailijalle.
- Olipa lapsilla erikoiset nimet, naurahtaa Rauni.
- Niin oli. … Olisihan niitä voinut jäädä jututtamaankin, mutta eiköhän vaan mennä heti tulliin,
tuumaa isä.
Tullissa on Jarkon täytettävä vielä tulliselvityslomake, johon tullimies neuvoo merkitsemään auton
tietojen lisäksi mukana olevat kamerat sekä radio-nauhurin.
- No tästähän selvittiinkin nopeasti, naurahtaa isä, kun rajapuomi nousee ja ajetaan Kenian puolelle.
- Aika kauanhan kesti ensin, ennen kuin sä kutsuit täyttämään niitä papereita.
- No siinä meni ensin aikaa sen viisumianomuslomakkeen etsimiseen. ... Oli siellä niiden kaapeissa paperit sekaisin. Onneksi löytyi vielä pari kappaletta. ... Vieläköhän löytyi sille seuraavalle perheellekin? … Nyt ollaan sitten Keniassa. … Katsokaahan, muuttui tiekin heti uudeksi asfaltiksi. ...
Tunnin päästä pitäisi alkaa olla niitä rantahotelleja vierivieressä. ... Aika köyhältä näyttää näidenkin
elämä. Samanlaisia savimajoja ja köyhän näköistä porukkaa, ... on tuolla kyllä joku vähän paremmankin näköinen talo joukossa. ... Tuossakin on ihan punatiilinen talo ja peltikatto.
- Ja ihan siisti pihakin, jatkaa äiti. - Kukkapenkkikin siellä oli.
- Koiria ja kanoja täällä juoksentelee ihan samoin kuin Tansanian puolellakin, toteaa isä.
- Kello on vähän yli viisi, huomaa äiti. - Aika hyvinhän me ollaan ehditty, mutta tunnin päästä
kyllä alkaa jo hämärtää.
- Päästäänhän me sitten uimaan, huokaa Mervi. - Mä oon ihan hiestä märkä.
- Ihan varmasti, vakuuttaa isä.
- Siellä on hotelleja ja uima-altaita vierivieressä. Kohta päästään
valitsemaan, mihin mennään.
- Tämä on nyt se Lungan kylä, toteaa äiti. - Tämähän on ihan modernin näköinen ... pikkukaupunki.
- Näyttäähän täällä kaikki vähän paremmalta. ... Täällähän on ihan taloja eikä rötväisiä savimajoja
... ja pihatkin ihan siistejä.
- Kertoihan se Aleksikin jo siellä kielikurssilla, että Keniassa ollaan paljon Tansaniaa edellä ... ja
näkyihän se niistä filmeistäkin, joita siellä katseltiin.
- Nyt ollaan jo taas enemmän maalaismaisemassa, huomauttaa isä hetken päästä. - Onhan täällä
vielä savimajojakin aikalailla. ... Onkohan nuo tuolla tee- vai kahvipensaita, aika laajasti kuitenkin?
... Mutta tie on tosihyvää.
Tunnin verran on ajeltu rajalta, saavuttu rannan tuntumaan ja on katseltu tienvarsinäkymiä ja palmupuiden välistä paikoin pilkottavaa merta rantahotellien mainoskylttejä odotellen, kun huomataan ensimmäiset.
- No nyt se hotellirimpsu kai alkaa! kertoo isä. - Tuossa on ensimmäinen, ” Silver Sands”, hopeahiekat ... ja heti vieressä toinen, ”Golden Beach”, kultainen beach. Koukataanko katsomaan?
- Mennään katsomaan, ehdottaa Mervi heti. ... Tuo kultainen on varmaan parempi kuin hopeinen
- No, mennään sitten katsomaan sitä ensin.
Ajetaan viitan osoittamaa tietä muutama sata metriä ... ja tullaan suurelle parkkialueelle, jolla seisoo useita upeita turistibusseja ja melkoinen rivi uudehkoja henkilöautoja. Kentän laidalla olevan
portin vieressä on suurikokoinen taulu, jossa kerrotaan hotellissa tarjolla olevista palveluista.
- Porukkaa täällä ainakin on ... noista autoista päätellen, aprikoi isä. - Ja tuossa kyltissä kehutaan korkeatasoisia huoneita, hyvää ruokaa, uima-altaita, vesihiihtoa, retkiä koralliriutoille, villieläinsafareita ... ja tanssiravintola on auki kello 3:een ... Jokohan tuo riittäisi meille?
- Näyttää niin hienolta. ... Tää on varmaan kalliskin, arvelee äiti.
- Ja tämähän voi olla täysikin.
- Hitto, rahahan ei ole ongelma. ... Hans kertoi, että täällä on paljon halvempaa kuin Tansanian
hotelleissa. ... Jos vaan tilaa on, niin jäädään tänne. ... Mennäänpä portista sisään tonne pihan puolelle ja etsitään ”respa”.
Kävellään palmupuiden siimeksessä loivasti laskevaa koristepensaiden reunustamaa laatoitettua
käytävää ja tullaan hotellin pihaan. Edessä on korkeahko, hohtavan valkeista tiilistä muurattu,
osaksi lasiseinäinen päärakennus, jonka edustalla olevaa terassia reunustaa kaareva koristelam290

mikko suihkulähteineen. Päärakennuksen molemmin puolin on rinteessä rivitalotyyppisiä rakennusjonoja ja niiden takaa näkyy suuri, ilmeisesti sydämenmuotoinen uima-allas ja sen takana kimaltelee Intian valtameren aallot. Melko paljon ihmisiä näyttää olevan niin uima-altaalla kuin rantahietikolla ja rakennusten välissä kiemurtelevilla käytävilläkin.
- Onpa hienon näköinen paikka, ihailee äiti. - Mutta kuinkahan kallis tämä on?
- Upealta näyttää, myöntelee isäkin. - Nyt ei tämä ole hinnasta kiinni, kun tänne asti on tultu , ...
jos niillä vaan on meille tilaa. ... Tuosta nyt vaan suoraan tuon pienen sillan yli kohti tuota pääovea. Siellähän sen receptionin täytyy olla. ... Onhan siinä oven pielessä kylttikin.
- Ai, ... katsokaa, ... kultakaloja, hihkaisee Mervi, kun tullaan koristelammikkoa ylittävälle sillalle.
... Niitä on paljon.
- Ainakin kymmenen, laskee Mika nopeasti
- Niinpä on. ... Ja aika isoja kultakaloja, ihastelee äitikin.
- Siinä ne hitaasti ja arvokkaasti uiskentelevat, toteaa isäkin. - Katselkaapa siinä kaloja sen aikaa, kun minä käyn kyselemässä tuolta respasta meille huonetta.
Jarkko astelee hotellin pääovesta suureen aulaan ja sen laidalta löytyy vastaanottotiskikin, jonka
ääressä on juuri vanhahko pariskunta asioimassa. Jarkko odottelee hetken vuoroaan ... ja kysyy
sitten ystävällisesti hymyilevältä tummahipiäiseltä virkailijaneitoselta, löytyisiköi hotellista tilaa
viisihenkiselle suomalaisperheelle.
- Yksi kahden huoneen huoneisto olisi vapaana lauantaihin saakka, ... neljä vuorokautta. vastaa
neitonen. ... Se on kalustettu neljälle henkilölle, mutta saamme sinne kyllä lisävuoteen.
- Hyvä , meillähän on onnea! ilahtuu Jarkko. - Tulimme juuri omalla autollamme Tansanian puolelta. ... Työskentelen siellä pohjoismaisessa kehitysyhteistyöprojektissa. ... Tämä oli ensimmäinen
hotelli, josta tulimme kysymään huonetta. ... Paljonko täällä vuorokausi maksaa?
- 25 dollaria hengeltä täysihoidolla, aamiainen, lounas , päivällinen, kertoo neitonen. - Alle 10vuotiaat lapset puoleen hintaan.
- Meitä on kaksi aikuista ja kolme alle 10-vuotiasta. Vanhin on kohta 8 ja nuorin 3-vuotias, kertoo
Jarkko. - Mitä siitä tulee?
- Hetkinen, lasketaanpa. ... Kaksi aikuista, 50 ... ja kolme kertaa 12.50 ... se on 87.50 dollaria.
... Voi maksaa dollareina, shekkeinä tai käteisenä ... tai myös Kenian shillinkeinä. Yksi dollari on
11.50 shillinkiä.
- Voiko täällä vaihtaa Tansanian shillinkejä Kenian shillingeiksi? kysyy Jarkko.
- Kyllä mekin vaihdamme. ... Kenian shillinki 1,5 Tansanian shillinkiä. ... Pankissa on ehkä vähän
parempi kurssi.
- Hyvä, nämä tiedot riittävät. ... Nyt pitää kai täyttää tuollainen paperi. ... Täytyykö vaimonkin?
- Riittää, kun te täytätte ja siihen merkitään vain henkilöluku. ... Passit me otamme tänne meille
säilöön. Saatte ne sitten, kun lähdette.
Jarkko täyttää henkilötiedot ja passin numeron ilmoittautumislomakkeeseen ja saa virkailijaneitoselta asuntoon kaksi avainta.
- Tämä B 9 on tuolla oikealla puolella alemmassa rakennuksessa keskellä. Sinne talon päätyyn
pääsee autolla parkkialueen kulmasta lähtevää pientä tietä. ... Voitte viedä autonne sinne lähemmäksi. Illallinen on tuossa viereisessä ravintolasalissa kello 20 alkaen ja orkesteri aloittaa kello 21.
- Erinomaista! kiittelee Jarkko. - Ensimmäiseksi pitää lähteä kokeilemaan teidän uima-allasta.
- Siitä lisävuoteesta vielä, jatkaa virkailija.
- Kahdesta nojatuolistakin saatte varmaan vuoteen
teidän nuorimmalle, kun hän on vasta 3-vuotias. Ilmoittakaa tähän minulle, jos tarvitte lisävuoteen.
- Kiitos, kiitos!
- No nyt se isä tulee! huokaa äiti lapsille nähdessään Jarkon tulevan. - Avainta se heiluttaa!
- Kiva, kiva, kiva! hihkuvat lapset kuorossa.
- Kohta päästään uimaan, jatkaa Mervi.
- No ensin on vietävä autosta tavarat meidän asuntoon. ... Sitten mennään kyllä uimaan.
- Olipa meillä tuuria! huudahtaa isä tullessaan jo kaukaa. - Yks’ jonkinlainen sviitti löytyi, mutta
neljäksi päiväksi, jatkaa hän tultuaan lähemmäksi. - Lauantaina on lähdettävä johonkin muualle.
...
- Ja hinta on varmaan hirmuinen! aprikoi äiti.
- Ei se kovin hirmuinen ole. ... No täytyy laskeskella, miten maksetaan, ... dollareinako vai shillinkeinä. ... Koko porukalta 87 ja puol’ taalaa ... sehän jää markoissa ... alle 400 markan ... ja neljä
vuorokautta olis’ sitten noin puolitoistatonnia.
- Ja ruoat päälle?
- Ei! ... Kun kaikki sapuskat kuuluu jo siihen, lounas ja illallinenkin. Ruokajuomat pitää vissiin
maksaa lisäks’. ... Mutta me voidaan ehkä maksella noilla ”Pablan shillingeilläkin”. ... Täytyy las291

keskella ihan rauhassa, mikä on edullisän vaihtoehto. ... Nyt takaisin autolle. ... Ajetaan se tonne
lähemmäks’. ... Sitten mennään uimaan. ... Toi allas näytti tosi upealta tuolta aulan lasiseinän läpi.
- Neljäsataa markkaa ... kaikkine ruokineen, laskeskelee äiti, kun kävellään autolle päin. - Eihän
se sitten niin kallista ole. ...
Autolla siirrytään sitten rivitalon päädyssä olevalle parkkipaikalle ... otetaan kassit ja nyssykät autosta ... ja astellaan rivitalon edustan laatoitetulle käytävälle asuntojen numeroita tarkkailevan
isän johdolla.
- Ai kuinka hieno uima-allas, ihastelee Mervi. - Ja mitkä upeat hiekkarannat tuolla alhaalla.
- B 16 on tämä ensimmäinen, mutisee isä.
- Ja tuo seuraava on 15 . ... Keskivaiheillahan tämä
yhdeksikkö sitten on. .... Tuossa on kymppi ja tuo seuraava on sitten meidän.
- Tulihan auto lukkoon ja hälytys päälle? kysyy äiti.
- Tottakai. ... Se on muistettava täällä aina. ... No avataanpa ovi ... ja mennään sisään. ... Menehän äiti edellä ... ja lapset perässä!
- Ihan hyvältähän tämä näyttää, ... kokolattiamatto, ... pieni keittiönurkkauskin ... ja jääkaappi.
- Ja baarikaappikin, toteaa isä. - Se on täynnä juomia ... ja niistä täytyy kyllä erikseen maksaa. ...
Siinä päällä on varmaan hinnasto. ... Se paperi siinä kaapin päällä.
- Niin on, toteaa äiti. - Hinnat dollareina ja Kenian shillinkeinä.
- Täällä on ihana kylppäri! huutaa Mervi. - On amme ja suihku ... ja yks’ seinä kokonaan peiliä.
- On, ihan hieno ja siisti, myöntelee äitikin kylppäriin kurkistaessaan.
- Ja mukavan vilpoistakin täällä on, toteaa isä. - Keskusilmastointi näyttää olevan.
- Täällä on vaan neljä sänkyä, siellä kaks’ ja täällä kaks’, huomaa Mervi mentyään toiseen huoneeseen.
- Niin, ... noista kahdesta nojatuolista me kai tehdään peti Marille niinkuin Kunduchissa ja Mikumissakin, esittää isä. - Kyllä me saadaan lisäpetikin, jos halutaan.
- Näistä tulee ihan hyvä peti, toteaa äiti. - Nyt lapset, uikkarit ylle! ... Käydään tuolla altaassa
ennen ruokailuun menoa. ... Pinkaiskaa te jo edellä. Mika ja Mari lastenaltaaseen. Ottakaa tuo uimarengas ja pallo mukaan. Mervi vahtii vähän aikaa. ... Me tulemme isän kanssa kyllä heti perässä.

23. Loman tuntua

Lasten pinkaistua uima-altaille alkaa Jarkko tutkia baarikaapin sisältöä ja hinnastoa.
- Nämä juomien hinnathan ovat ihan siedettäviä, ... halpoja sanoisin. ... Eiköhän me tehdä tästä
pienet drinkit ... juhlan kunniaksi.
- Mikäs juhla nyt on? naurahtaa Rauni.
- Kyllä nyt on ihan juhlan tuntua, kertoo Jarkko. - Nyt tuntuu siltä, että me ollaan lomalla ... ensikertaa ... pitkästä aikaa.
- Ollaanhan me nyt lomailtu täällä jo vaikka kuinka paljon, hämmästelee Rauni.
- Juu, juu. ... Sinä olet päässyt siitä paremmin nauttimaankin. ... Päiväkaudet Kunduchin beachillä,
kun minun oli puuhailtava työasioiden kanssa. ... No onhan meillä ollut muutama sunnuntaipäivä
retkeilyä Mikumissa ja ajeltu uimaretkellä Kimanijoella ... ja ... Mutta se on ollut aikalailla auton
kanssa liikkumista ... ja työasiatkin ovat olleet mielessä. ... Nyt tuntuu jotenkin sellaiselta, että
ollaan todella lomareissulla. ... Tällainen paikka, ... aivan fantastinen. ... Ja nyt saadaan muutama
päivä nauttia tästä kaikesta ... eikä tarvitse miettiä työasioita vähään aikaan. ... Eikös tämä ole nyt
ihan juhlimisen arvoista? ... Tästä otetaan nyt pienet lasilliset ihan sen kunniaksi ... ja sitten kipaistaan tuonne altaaseen lasten perään.
- No, mitä se on?
- Maistetaanpa! ... ... Hölökynkölökyn!
- Onko tää ... ?
- On. ... Smirnoff-vodkaa ja hieman greippiä lantrinkina. ... On muuten makeantuntuiset patjat
tossa parisängyssä. Tulee ihan mieleen se meidän vesipeti. ... Taitaa tulla taas sellainen unohtumaton ...
- Hei, nyt nopeasti uimapuku päälle ja altaalle!
- Joo. ... Otetaas tää loppu pois ja mennään. ... Nyt ei ole aikaa uiskennella kuin puolisen tuntia.
... Sitten päästään syömään. ... Alkaa tuntua olo jo hiton nälkäiseltäkin.
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Hämärtyvän illan muuttuessa pimeäksi yöksi päästään hetkiseksi virkistäytymään suureen upeaan
altaaseen, josta muut ihmiset alkavat vähitellen jo poistua.
- Onpa tosi upea allas! kehuu isä veteen päästyään. - Näytti tuolta ylhäältä sydämenmuotoiselta, mutta ... ei tää taida ihan sitä olla. ... Veikeän koukeroinen kuitenkin. ... Ja sopivanlämpöinen
vesi.
- Ja toi pienten lasten allas kivasti tämän yhteydessä, ... vaan tällä aidalla erotettu. ... Hyvä oivallus.
- Mika ja Mari! ... Onko kivaa nyt? huutaa isä.
- On kivaa, kuuluu Mikan kikattava vastaus. Mari ei vettä roiskiessaan kuullut kai isän kysymystäkään, mutta hauskaa näyttää olevan.
- Tuleekohan tähänkin altaaseen yöllä rapuja niinkuin siellä Kunduchissa? pohtii viereen uinut
Mervi.
- Sitä täytyy tulla aamulla katsomaan, tuumaa äiti. - Onhan tämä allas vähän kauempana tuolta
rannasta. Tulisikohan ne tuolta näin kauas ylös?
- Millaisia ne koralliriutat oikein ovat? jatkaa Mervi.
- Jaa-a. Tietäis’köhän tuo isä? ... Kerrohan isä nyt tytölle millaisia ovat koralliriutat.
- En ole koralliriuttaa itsekään nähnyt kuin elokuvissa, mutta sellaisia kovia, värikkäitä ja monimuotoisia muodostelmia ne ovat tuolla veden alla. ... Jotkut pienet nilviäiset niitä sinne rakentelevat. ... Huomenna varmasti päästään niitä tutkimaan. ... Mutta uidaanpa nyt. Kohta lähdetään
tuonne asunnolle ja sitten syömään.
- Eihän täällä kohta enää muita olekaan, huomaa äiti.
- Niin, kellohan tulee jo puol’kahdeksan. ... Se ”dinner” alkaa kahdeksalta ja bändi alkaa soittelemaan yhdeksältä. ... Uidaanpa pari kertaa allas päästä päähän ... ja jatketaan sitten uimista huomenna.
Ravintolasalissa on melkoinen hyörinä, kun Mäkisen perhe saapuu sinne hieman kello kahdeksan
jälkeen. Ovella on odoteltava hetki hovimestaria, joka sitten opastaa suuren salin laidalla olevaan
6:lle katettuun pöytään.
- Salaatit ja lämpimät ruoat ovat kaikki tuolla seisovassa pöydässä, opastaa hovimestari.
Juomat ovat tuossa vasemmalla, mineraalivesi, mehut, olut ja viini. ... ja jälkiruo’aksi, tuolla takana, kahvi, tee, hedelmäsalaatti tai jäätelö. ... Hyvää ruokahalua!
- Kiitos, kiitos! kiittelee Jarkko.
- No, nyt on kai lähdettävä sitten tuonne jonottamaan, toteaa äiti pitkähköjä jonoja silmäillen.
- Sinne kai tästä on lähdettävä, myöntelee isä. - Haetaan lapsille ensin. ... Istukaa te tässä!
- Paljonhan täällä on väkeä, hämmästelee äiti, kun lähdetään kohti jonoja. - Mutta aika sujuvasti
nuo jonot tuossa sentään etenevät.
- Niin, tämähän on yksi maailman suosituimmista lomarannikoista, toteaa isä.
- Ja taidettiin
osua sen parhaimpaan helmeen. ... Ja tämähän on viimeistä sijaa myöten täynnä, kun me saimme
ne viimeiset.
- Ai oluet ja viinitkin sisältyvät meidän pakettihintaan. ... Eikös toi hovi niin äsken kertonut?
- Niinhän se kertoi. ... Katsotaan nyt kohta mitä siellä on tarjolla. ... Hei nyt tuosta salaattilautaset, työkaluthan olivat jo pöydässä valmiina.
- Onpas melkoisesti kaikenlaista tuossa pöydässä, ... ihan kuin Ruotsin laivoilla. ... Ota sinä Mikalle, minä otan tytöille. ... Sen verran vaan, että pääsevät alkuun. ... Katsotaan tuolla mitä lämpimiä
ruokia niillä on.
- Onhan tuossa valinnanvaraa. ... Tietäis’ nyt taas, mistä ne tykkää.
- Syöväthän ne jo melkein mitä vain. ... Sipulista Mika ei oikein tykkää.
- No eipä oteta sitten sellaisia sortteja, joissa on sipulia.
Kannettuaan lapsille keräämänsä salaattilautaselliset ja juomisiksi otetut appelsiinimehulasilliset
pöytiin kiiruhtavat Rauni ja Jarkko hakemaan alkupalalautaselliset itselleen ... ja juomapöydästä
otetaan isot lasilliset punaviiniä ruokajuomaksi. Päästyään takaisin pöytään on lapset hotkineet
lautasensa ja lasinsa tyhjiksi ... ja niin on riennettävä hakemaan heille lämmintä ruokaa, perunoita
ja herkullisilta näyttäviä lihakääryleitä ja lisää juotavaakin ... ennen kuin päästään maistelemaan
omille lautasille kerättyjä herkkuja. ... Ja ennen kuin omat alkupalalautaset ovat tyhjentyneet, haluavat lapset jo jälkiruoaksi jäätelöä.
- Odotelkaahan lapset nyt vähän aikaa, että mekin ehdimme syömään, neuvoo äiti. - Kyllä te
kohta saatte jäätelöt.
- Tää punaviinihän on hiton hyvää, kehuu isä.
- Eihän tässä illan mittaan taida muuta tarvitakaan. ... Mä voin hakea tässä välillä lapsille jäätelöt. ... Mä tuon samalla lisää tätä viiniä. ... Sinullakin on lasi tyhjä.
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Kun vanhemmat hetkeä myöhemmin saapuvat pöytään lämminruokalautastensa kanssa, näyttää
Mari olevan jo torkahtamaisällaan.
- Äiti, Mari meinaa jo nukahtaa, kertoo Mervi heti vanhemmille.
- Yritä Mari pysyä vielä vähän aikaa hereillä! juttelee äiti. - Kohta lähdetään nukkumaan, kunhan me isän kanssa on ehditty syödä.
- Merja ja Mari! Menkääpä katsomaan tuonne, kun nuo soittajapojat virittelevät noita soittovehkeitään. ... Kohtahan ne alkavat soittaa.
- Minäkin lähden, innostuu Mika, ja ottaa jo Mervin käsipuolessa olevaa pikkusiskoa kädestä kiinni.
- Ovat noi meidän lapsukaiset jotenkin sellaisia helppoja hoidettavia, toteaa äiti. - Katso nyt,
kuinka ne menevät söpösti käsikädessä. ... Ovat niin kilttejä ja sopeutuvia. ... Mutta on tämä päiväkin ollut taas aika rankka päivä. ... Ei se ole ihme, että Mariakin jo nukuttaa. ... Eikä ne tuossa
matkallakaan juuri malttaneet nukkua, kun oli kaikenlaista katseltavaa. Tuntuu tuo koko päivän
autossa istuminen kyllä minunkin jäsenissä.
- No totta puhuen ... niin tuntuuhan mullakin toi ajaminen tuolla hartioissa ja niskassa. ... Siellä
pehmeässä hiekassa ajaessa sai välillä tehdä ihan töitä. ... Onneks’ sitä ei ollut pitempää pätkää. ...
Eikö ole muuten hiton maukkaita lihakääryleitä?
- On, on. ... Ja hyvää on toi kalakin. ... Jokos olet maistanut?
- En vielä, ... syön tämän lihasapuskan ensin. ... Ja viinikin on hyvää. ... Täytyy hakea kolmannet
lasilliset.
- Mulle taitaa riittää jo noi kaks’ isoa lasillista. ... Sehän tuntuu ihan jo tuolla nupissakin.
- No mä haen sitten vaan itselle. ... Jokos mä tuon sulle samalla jälkiruokaa?
- Tuo, ... sellainen hedelmäsalaatti.
- Tuon. ... Ai siellä alkavat pelimannit soittamaan. ... Kohta päästäisi pyörähtelemäänkin.
Jarkon palatessa takaisin pöytään, ovat lapsetkin jo palanneet takaisin paikoilleen. Tanssimusiikki
raikuu ja tanssilattialla alkaa olla tungosta
.
- Tässä on jo sitten nää jälkiruo’atkin, huokaa isä istahtaessaan.
- Nyt isä, lopetellaanpa tämä syöminen nopeasti, että lapset pääsevät nukkumaan, kehottaa äiti.
- Kyllä, kyllä. ... Hitto, kun meni taas aikaa tuolla jonotellessa. Taitaa olla toi sapuskakin jo jäähtynyt. ... Mutta meneehän se vähän jählähtäneenäkin. ... Hiton kivasti soittavat noi pojat. ... Kuuntele! Mikä tuttu kipale? ... Mitähän kieltä noi sanat ovat? ... ” Lähdethän matkaan, soutuvenheellä
Kiinaan, kanssani kahden vain ” alkaa isä hyräillä äidille hymyillen. - Tästähän sinne ei enää kovin pitkää matkaa olis’kaan. ... Lähdettäiskö?
- Syöhän nyt ne sapuskas, että päästään nukkumaan, hoputtaa äiti.
- Voikos tuolla merellä mennä ihan soutuveneelläkin? kysyy Mervi hieman ihmeissään.
- On siellä yleensä sen verran isot aallot, että ei sinne ihan soutuveneellä pidä lähteä, kertoo äiti
- Onko se Kiina iso maa?
- Onhan se yks’ maailman suurimpia kansoja, kertoo isä. - Eikö niitä liene siellä jo lähes miljardi vinosilmää, vai onkohan enemmänkin? ... Paljon niitä on kumminkin.
- Katsokaahan lapset, kuinka hienolta toi piha näyttää nyt iltavalaistuksessa, kehottaa äiti.
- Ja tuo vesi tuolla altaassa loistaa ihan sinisenä, jatkaa Mervi.
- Nukkuuko kalat yöllä? pohtii Mika.
- Kyllä nekin nukkuvat, kertoo isä. - Katsotaan kohta, kun mennään, nukkuvatko ne kultakalat
jo tuolla lammikossa.
- Äiti, Marilla on ihan silmät kiinni, toteaa Mervi.
- Nyt lähdetään! komentaa äiti. ... Juohan isä vielä se viinilasi tyhjäksi!
- Juu, juu ... Nyt lähdetään.
Hetken kuluttua tarkastellaan pihaterassilta johtavalta kävelysillalta kurkkien alapuolella olevan
lammikon kultakaloja.
- No, lapset. ... Tuolla perällä ne ovat nyt noiden kivien suojassa, toteaa isä. - Ja ovat ihan liikkumatta siinä vierekkäin. ... Noin ne kalat nukkuvat.
- On niitä täällä toisellakin puolellakin muutama, huomaa äiti. - Tuolla, kivien suojassa nekin
ovat.
- Toi yks’ kala vähän ui, huomaa Mika.
- No saattavathan ne vielä vähän liikkua, mutta kyllä ne kohta nukahtavat, selittää äiti. - Mutta
nyt me mennään nukkumaan. ... Huomenna on paljon uutta nähtävää.
Lapset nukahtavat kohta sänkyihinsä päästyään. Hetkisen harkittuaan päättävät vanhemmatkin olla
lähtemättä enää takaisin ravintolaan ... ja kömpivät hekin parivuoteen lakanoiden väliin.
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- Hei isä ja äiti! Herätkää jo! kuulee äiti Mervin äänen unenhorroksen läpi ... ja avaa silmänsä.
- Hyvänen aika! ... Mitäs kello on? säpsähtää äiti nähdessään lapset sängyn vierellä.
- Se on kohta jo kahdeksan, kertoo Mervi. - Ihmisiä on jo uima-altaassa uimassa.
- Hei isä! Herätys! huutaa äiti isää ravistellen.
- Nyt nopeasti ylös, ... uimaan ... ja breakfastille!
Kello on jo kahdeksan.
- Hitto! ... Sehän meinasi nukuttaa ihan sikeästi, sopertaa isä silmiään hieroen. - No, eiköhän
se tästä ... Pitää vissiin sitten nousta.
- Äiti, miks’ sun yöpaita on lattialla ... ja ihan mytyssä? kysyy Mervi.
- Oli jotenkin niin kuuma ... ja hiostava olo yöllä, että heitin sen pois. ... Käydäänpäs sitten ensin
nopeasti uimassa tuolla altaalla ... ja sitten breakfastille. ... Tehän voitte kipaista sinne jo edellä.
Me tullaan heti perässä isän kanssa.
- Onpas Mervi tarkka likka, naurahtaa Rauni lasten lähdettyä. - Huomasi tuon mytyssä olevan
yöpaidan tuossa lattialla.
- Eipäs huomannut minun pöksyjä täällä toisella puolella, naureskelee Jarkko. … Niin, mitäs varten
me ne pois heitettiin? … Olihan se nautinnollinen yö. … Taas on varpaankynnetkin hellänä.
- Mulla on reisissä sellainen … jonkinmoinen kiva kutina.
- Se tuli varmaan siitä ratsastamisesta ...
- Siitäköhän se johtui?...- Mutta nyt nopeasti uikkarit ylle ja uimaan! ... Aika paljonhan siellä näyttää ihmisiä jo olevan aamu-uinnilla.
Uima-altaalla polskutellaan sitten varttitunnin verran ... ja palataan asunnolle pukeutumaan. Ravintolaan aamupalalle mennessä katsellaan hetki kultakaloja, jotka verkkaisesti uiskentelevat altaassaan. Ravintolasaliin saavuttaessa on siellä taas melkoinen hyörinä ja aamupalapöydän ääressä
hieman jonojakin. Pöydän runsaasta valikoimasta otetaan ensin lasten lautasille riisimuroja ja loraus maitoa ... ja lasten päästyä aamupalan alkuun käydään keräilemässä omille lautasille muita
pöydän antimia.
- Tässä on Mikalle ja Marille munakasta ja pieniä nakkeja, kertoo äiti pöytään tullessaan ja laittaa
lautaset lapsukaisten eteen. ... Joisitteko te mieluummin mehua, teetä vai kaakaota?
- Kaakaota! ... Onko siellä kaakaota? ilostuu Mervi.
- Näytti siellä olevan. ... Ottaako Mika ja Marikin kaakaota.
- Kaakaota, kaakaota! tulee lasten vastaus.
- Vähän aikaa kun maltatte odottaa, niin saatte, lupaa äiti. - Hae sinä Mervi vaan tuolta pöydästä
mitä itse haluat. ... Nyt siellä ei näytä olevan tungostakaan.
- Mä otin sieltä kaikkea sellaista erikoisen näköistä, naureskelee isä lautasellistaan. - Näistä
klönteistä ei tiedä mitä ne ovat ... ennen kuin maistaa. ... Lienevätkö nämä ostereita vaiko etanoita,
mutta hiton hyviä ovat. Nuo ovat kuitenkin katkarapuja, ... paljon isompia vain kuin meillä kaupan
purkeissa.
- No syödäänpä lapset ... ja käydään kohta hakemassa lisää, hoputtaa äiti. - Ja teille ne kaakaot.
... Me taidetaan isän kanssa ottaa sitten kahvit jälkiruoaksi.
- Joo, mutta kyllä mä käyn vielä hakemassa lisää näitä herkkuja.
Vatsat täysinä poistutaan aamiaispöydästä ja palaillaan verkkaisesti kävellen ja ympäröivää puutarhaa ihaillen asunnolle.
-

No, nyt otetaan varmaankin pienet ruokalevot, vitsailee isä, kun astellaan sisään.
Höh! tuhahtaa Mervi. - Nyt lähdetään tonne rantaan katsomaan ... ja uimaan.
Vastahan te uimassa olitte. Ei kai sinne nyt heti uudestaan mennä, kiusaa isä hymyillen.
Nyt vaan laita uikkarin jalkaan ja lähdetään! komentaa Mervi.
- Ja äiti kans’!
Äidillä on jo, huutaa äiti kylppäristä. - Laitelkaa vaan tekin. Lähdetään ihan kohta.

Hetkistä myöhemmin kipittelevät lapset edellä uimarenkaineen ja palloineen ... ja vanhemmat perässä kohti alempana lainehtivaa merenrantaa.
- On tämä upea paikka, ihailee Rauni. - Katso mitkä rannat ... ja aavaa merta silmänkantamattomiin.
- Taitaa olla nousuveden aikaa, arvelee Jarkko. - Tuo rantaviiva on niin lähellä tuota penkkaa.
- Siellä on jotain isoja lintuja. ... Valkoisia ... ja hirmuinen nokka. ... Mitä noi on?
- Pelikaaneja taitavat olla. ... Lapset ovat siellä jo lähellä niitä katsomassa.
- Katso, tuosta ottavat noita lepotuoleja mukaan. ... Otetaanko mekin?
- Otetaan. ... Niissähän on mukava istuskella vähän aikaa tuolla meren äärellä.
- Jotenkin on nyt sellainen olo, että on ihan kivaa vaan istua ja levätä vähän aikaa.
- Niinhän se on vähän ventti olo mullakin. ... Mistähän se mahtaa johtua?
- Isä ja äiti! huutaa Mika rannasta. - Täällä on neljä isoa lintua. ... Tulkaa tänne!
- Tullaan, tullaan! vastaa isä.
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- Ei tällä rannalla vielä kovin paljon ihmisiä näy olevan.
- Tuossa altaallahan niitä oli jo aikalailla. ... Ne kai siirtyvät tänne rannalle vasta, kun vesi laskee.
Niinhän se oli Kundutchissakin. ... Iltapäiväksi kai se laskee.
- Isä mitä lintuja noi isot tuolla on? kyselee Mika.
- Ne on pelikaaneja.
- Miks’ niillä on tollanen hirmuinen pussi ... tossa nokan alla.
- Se on niiden kauppakassi, kun ne käyvät kaupassa, vitsailee isä.
- Isä, tule katsomaan mitä tossa taulussa lukee, huutaa Mervi. - Onk’ siinä jotakin korallisafarista?
- Katsotaanpa, vastaa isä ja astelee lähemmäksi. - Venesafareita koralliriutoille alkuasukasveneillä kello 13 - 17. ja hinta 10 Ksh ... eli Kenian shillinkiä hengeltä. ... Ja se on kai tuommoinen
vene kuin tuossa kuvassa.
- Mennään koralliriutoille! innostuu Mervi.
- Mennään, lupaa isä. ... Hitto, pitäis’köhän ennen sitä saada jostain Kenian rahaa. ... Pitää käydä
kohta vaihtamassa siltä respan tytöltä ainakin sen verran. ... Hitto, kun pitäis’ ihan laskeskella noita eri kurssejakin. ... Mikä niistä on edullisän.
- Eikös niitä voida laskeskella kohta tossa rannalla istuessa, aprikoi äiti.
- No yritetään. ... Pitäis’ olla kyllä laskin ... tai kynä ja paperia. ... Mutta yritetään päässälaskulla.
- Mitäs’ kello on nyt Jarkko?
- Onhan se jo vähän yli kymmenen. ... Viritelläänpä nää lepotuolit tähän hiekalle, ... istahdetaan ja
tuumaillaan. ... Tähän näin ... vierekkäin.
- Aika kovasti nuo aallot huuhtovat tota rantaa. ... Ei tonne oikein uimaan tee mieli.
- Tähän varmaan syntyy sellaisia laguuneja niinkuin Kundutchillakin, kun tuo vesi vielä vähän laskee. ... Onhan tuossa jo vähän alkua näkyvissäkin.
- Menkää lapset tuohon pulikoimaan, neuvoo äiti. - Me istutaan tässä vähän aikaa.
- No ... istuskellaanpa. ... Ja ratkotaanpa nyt pienet laskutehtävät. ... Otetaanpa sellainen yksinkertainen käytännön esimerkki , että olis’ vaikka hotellilasku ... 100 taalaa. ... Jos se maksetais’ Kenian rahalla ... kurssi oli 11.50, niin se tekisi 1150 shillinkiä. ... Ja jos respassa shillinki on 1,5 tansanialaista rahaa niin se tekisi .... hetkinen … yhteensä 1725 Tansanian shillinkiä ... eikö?
- Niinhän siitä tulee.
- Pabla maksaa 100 taalasta 1800 shillinkiä ... eli pikkuisen enemmän. ... Eli vähän edullisempaa
olis’ maksella noilla meidän shillingeillä ... ton respatytön kurssin mukaan. ... Jos pankissa saisi
vähän paremman kurssin, ... vaikkapa 1,3 , niin 1800:lla saisi ... ... noin 1380 kenialaista shillinkiä. ... Olis’han se parisensataa shillinkiä enemmän kuin mitä pankista saisi 100 taalalla. 15 ... 20
prosenttia ... riippuen tosta pankin kurssista.
- Kuinkahan kaukana on sitten lähin pankki?
- Hyvä kysymys sekin. ... Sitä pitää kysyä tuolta respasta. ... Katsohan muuten tuota vesirajaa, Laskemassa se on. ... Tuo hiekka on märkää aika paljon pitemmälle kuin mihin nuo aallot nyt yltävät.
... Ja matalaa näyttää olevan aika pitkälle ... tuonne kauas, missä tuo merenpinnan väri muuttuu
tummansiniseksi. ... Sielläkin on kai jonkinmoinen valli, kun nuo isot aallot murtuvat jo siellä.
- Niin, siltä se näyttää.
- Hei olisitko sinä tässä lasten seurana rannalla, jos minä lähden käymään tuolla respassa selvittelemässä rahajuttuja. ... Vähän täytyy ainakin vaihtaa paikalliseks’ valuutaks’. ... Ja mä kysyn myös,
missä niitä pankkeja on.
- No mene! ... Katso myös, mihin aikaan saadaan lounasta. Meidän pitää hyökätä heti siihen alkuun, että ehditään paremmin tuonne koralliriutoille.
- Kello 13 -15 se ”lunch” oli kai merkitty.
Jarkko käy asunnolla vaihtamassa asua, ottaa shillinkejä ja Postipankin shekkejä mukaansa ... ja
rientää sitten hotellin vastaanottotiskille, ... odottelee hetken vuoroaan ... ja esittää herttaisesti
tervehtivälle virkailijaneitoselle asiansa.
- Hyvää Päivää! ... Valuutan vaihdosta olisi kysyttävää. ... Miten saan Kenian rahaa, kun minulla on
Tansanian shillinkejä ... ja dollareita tällaisina suomalaisen pankin shekkeinä? kysyy Jarkko ja
ojentaa yhden shekin virkailijalle.
- Tansanian shillinkejä voin vaihtaa teille tässä ... 1 Kenian shillinki on 1,5 Tansanian shillinkiä ...
ja näillä shekeillä saatte 11,50 shillinkiä dollarilta.
- Onko kurssi sama kuin pankissa?
- Ehkä se on pankissa teille hieman edullisempi.
- Kuinka kaukana on lähin pankki?
- Dianissa, noin kaksi kilometriä täältä Mombasaan päin ... on kaksi pankkia
- Mihin aikaan pankit ovat auki ?
- Ne ovat täällä ... kello 10:stä ... 15:een, Mombasassa kaksi tuntia pitempään.
- Kiitos! Nämä tiedot riittävät. ... Minäpä lähden käymään pankissa.
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Jarkko vilkaisee kelloaan, astelee sitten ripein askelin asunnolle, ... kaivaa vaatekassin pohjalle
kätketyn pienehkön nahkaisen rahalaukkunsa ja kiinnittää sen vyötärölleen ... ottaa sitten toisesta
laukusta auton avaimet ja rientää parkkipaikalla olevalle autolleen ja sillä maantielle. ... Ajettuaan
parin kilometrin päässä sijaitsevaan taajamaan, hän havaitsee uudehkon rakennuksen seinässä
olevan kyltit, Barclay’s Bank ja Money Exchange ... tien vastakkaisella puolella toisen, National
Bank. ... Jarkko valitsee jälkimmäisen ... ja pysäköityään autonsa astelee sisään ...ja pienehköön
toimistohuoneeseen tiskin ääreen, jonka yläpuolella on teksti Money Exchange. Seinällä hän huomaa taulu, jossa on vaihtokursseja : US$ 12,110 , GB£ 22,150, DM 6,280 ... Hieman taaempana olevan työpöydän ääressä puuhaillut naisvirkailija saapuu tiskille, tervehtii ... ja Jarkko esittää
asiansa.
- Hyvää päivää. Voisinko vaihtaa Tansanian shillinkejä Kenian shillingeiksi?
- Kyllä! ... Kurssi on tänään ... 1,30. ja provisio 1,5 prosenttia
- 1,30 ... kertaa Jarkko ja miettii hetken
- Minä vaihdan 5000 Tansanian shillinkiä.
- Viisituhatta. varmistaa virkailija ... ja alkaa naputella laskukonetta.
- Kyllä.
- Se tekee 3788 shillinkiä 45 centtiä
- Okei! ... Tässä on 5000 shillinkiä, vastaa Jarkko ja ojentaa kumilenkillä sidotun setelinipun virkailijalle.
Virkailija laskee nipussa olevat setelit ja latoo sitten Jarkolle Kenian valuutan. Jarkko kiittää, tunkee setelit rahalaukkuunsa ja lähtee pankista.
Vaihdettua asunnolla jälleen uikkarit jalkaansa Jarkko rientää rantaan, mutta huomaakin Raunin ja
lasten siirtyneen uima-altaalle ... ja astelee sinne.
- No sinä kävit jo pankissa, aloittaa Rauni Jarkon saapuessa.
- Joo, ... ajattelin, että parasta käydä siellä heti, kun se oli ihan tossa parin kilometrin päässä.
- Me oltiin tässä altaan reunalla jo, kun sä lähdit. ... Mä arvasin, että pankkiin sä varmaan menet.
- Arvelin, että siellä saattais’ kurssi olla vähän parempi ... ja olihan se . ... Ei siinä suurta eroa ollut,
mutt’ vähän. ... Mä vaihdon 5000 niitä Pablan rahoja kenialaisiks. ... Sain 3788 shillinkiä. ... Jos
olisin vaihtanut taaloilla, olis’ hävitty noin 35 taalaa. ... Eiköhän me tällä nyt selvitä ainakin tästä
hotellista. Vaihdetaan lisää sitten, kun loppuu.
- No nyt isä tule jo uimaan! hoputtaa Mervi altaasta. - Kohtahan pitää lähteä syömään.
- Puoli tuntia on vielä aikaa pulikoida. … Sitten lähdetään lounastamaan. … On täällä hiton lämmintä. … No nyt mä hyppään.
- Miten sä voit sukeltaa noin pitkään? ihmettelee Mervi isän noustua pintaan.
- Sitä pitää vaan harjoitella, vitsailee isä. … Ai kyllä nyt on taas hyvä olo. … Tuolla pankkireissulla nousi ihan hiki taas pintaan … ja auto kun seisoo hetken auringonpaisteessa, niin on kuin
saunaan menis’. … Täällä vedessä on hyvä olla … ja nyt uidaan!
Lounaalle ehditään jo hieman ennen kello 13:a eikä jonoa vielä ole. … Kellon lähestyessä 14:ää
ollaan jo merenrantahietikolla, jota nyt laskuveden aikaan on paljaana laajalti. Uima-asuisia lomailijoita kävelee ja kahlailee rannalla runsaanpuoleisesti. Vesirajan tuntumassa odottelee muutama
alkukantaisen näköinen vene valmiina viemään halukkaita koralliriutoille.
- Tuolta niille koralliriutoille nyt päästään, aprikoi isä. - Mennäänpä sinne ja kysellään.
- Tommosia ihmeellisiä veneitä, Ihmettelee Mervi. - Mahdutaank’s me kaikki yhteen veneeseen?
- Pitkiähän ne on. Kyllä me mahdutaan. … Nämähän on ihan yhdestä pöllistä nakerrettuja … ja
noi poikkiaisassa olevat kellukkeet pitävät tämän laitoksen pystyssä. … Tuossa on just yks’ porukka lähdössä. … Onhan noitakin … kuus’ henkeä ja aikuisia kaikki ja tilaa jää vielä.
- No isä! Teehän sinä kaupat ton seuraavan ”laivurin” kanssa! kehottaa äiti.
- Otahan sinä sitten tää kaitafilmikamera ja kuvaa pieni pätkä kohta, kun olen ton ukon juttusilla!
- Miten sä meinaat pitää ton kameran kuivana tuolla riutoilla? aprikoi äiti.
- No ei kai ne riutat kokonaan upoksissa ole. ... Ylettäähän siellä ainakin jalat pohjaan. Pidellään
tätä siellä vuorotellen, että saadaan uidakin..., mutta täytyyhän näitä juttuja tallettaa filmillekin. ...
Tässä tää kamera ... ja ota ihan pieni pätkä vain.
Jarkko kävelee muutaman askeleen päässä veneensä vierellä odottelevan ”laivurin” luo ja keskustelee hetkisen, Rauni ja lapset astelevat hiljalleen perässä, sopivalle kuvausetäisyydelle, lähemmäksi
venettä. Vanhahko pitkänhuiskea afrikkalaismies katselee perhettä hetkisen puiseen pitkään sauvaansa nojaten … ja sanoo sitten Jarkolle ” Kolmekymmentä shillinkiä ”.
- Okei! vastaa Jarkko ja kaivaa vyötäröllä olevasta rahapussistaan rahat miehen kouraan.
- Asante sana! tulee kiitos swahiliksi … ja - Please! ja kädellä viittaus veneeseen.
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- No nyt sitten koko plutona veneeseen! kehottaa isä.
me jäädään äidin kanssa tähän keskelle.

- Menkääpä lapset ensin tuonne eteen,

Kun isä viimeisenä on asettunut paikalleen veneeseen ja kohottanut kameran kuvausasentoon,
työntää mies venettä käsivoimin hieman ulommaksi, syvempään veteen ja hyppää sitten itse veneen peräpäähän … ja alkaa pitkällä sauvallaan työnnellä verkkaisesti venettä eteenpäin rannan
suuntaisesti. Hieman kankealla englanninkielellä hän selittää, että vie meidät matalassa vedessä
olevalle koralliriutalle, koska meillä on pieniä lapsia. Sinne on noin 10 minuutin matka … ja me
saame jäädä sinne yhdeksi tai kahdeksi tunniksi, miten haluamme … ja hän tulee sitten hakemaan
meidät riutalta takaisin. Vene lipuu hitaasti noin metrin syvyisessä, kristallinkirkkaassa, lievästi
aaltoilevassa rantavedessä miehen sauvoessa verkkaiseen tahtiin. Muutaman sadan metrin etäisyydellä rannasta pärskivät avomereltä tulevat korkeat aallot, jotka särkyvät siellä matalan rantakaistaleen ja syvän meren väliseen rannansuuntaiseen särkkään. Pohja näyttää olevan enimmäkseen tasaista ja hienoa hiekkaa, mutta välillä näkyy pohjassa värikkäitä ja monimuotoisen rosoisia
möhkäleitä, joita lapset alkavat ihmetellä.
- Isä, mitä noi tollaiset ihmeelliset möykyt on tuolla pohjassa? utelee Mervi.
- Kyllä ne ovat kai jonkinlaisia koralleja, arvelee isä. - Mutta tuolla kauempana edessä näyttäisi
olevan isompia saarekkeita. Ne varsinaiset isot riutat ovat varmaankin tuolla vähän syvemmällä..
- Katsokaas tota rantaa! kehottaa äiti. - Tuossa on naapurihotelli. … On sekin ihan hienon näköinen.
- Ja on paljon porukkaa sielläkin, jatkaa isä. - Yks’ tällainen samanlainen paatti on tulossa sieltäkin tännepäin. ... Näyttää olevan aikuisia kaikki. ... Taitavat mennä tuonne vähän syvempiin vesiin.
- Ai kuinka hienoja kaloja meni tossa äsken, hihkaisee Mika innoissaan. - Ne oli ihan keltaisia.
- Katselkaa vaan siitä laidan yli sitä pohjaa, neuvoo isä. - Siellä voi näkyä monenlaisia kaloja.
- Tuolla edessäpäin on tuollaisia ihan pieniä matalia saaria, huomaa Mervi.
- Onko nuo niitä
riuttoja?
- Katsotaanpa nyt, mihin tämä meidän laivuri meidät vie. ... Kyllä nuo jonkinmoisia riuttoja kai
ovat ... ja niitä kohti me ollaan menossa.
Hetken päästä saavutaan kymmenisen senttiä vedenpinnan yläpuolella oleville saarekkeille ja ”laivuri” pysäyttää veneensä aivan korallisaarekkeen viereen.
- Tässä on nyt sopivan matalaa, selittää mies. - Voitte astua veneestä suoraan tuohon veteen.
Haluatteko olla täällä yhden tunnin ... vai kaksi?
- Mitäs mieltä äiti ja lapset ovat? kysyy isä. - Riittäisikö tunti vai ollaanko kaksi?
- Kaksi, tulee Mervin napakka vastaus heti.
- Eiköhän tunti riitä, aprikoi äiti,
- Kaksi, kaksi! vaativat lapset.
- No, ollaan sitten kaksi tuntia, päättää isä ja kertoo asian englanniksi ”laivurille”.
Isä astuu ensin veneestä veteen kamera kädessään ja alkaa kuvaamaan, kun äiti nousee veneen
laidan yli matalaan veteen. ... Mervi ja Mika loikkaavat perässä ja äiti nostaa käsiään ojentelevan
Marin veneestä viimeisenä ... ja ”laivuri” lähtee verkkaisesti sauvoen veneellään takaisinpäin.
- Nyt lapset on sitten pari tuntia aikaa pulikoida ja katsella koralleja, kertoo isä ja alkaa nousta
kuvaamaan vieressä olevalle tasaiselta näyttävälle korallisaarekkeelle. - Hitto, nämähän ovat kovia ja karheita, Tännehän olisi pitänyt lähteä kumitossut jalassa. ... Ilkeästi pistelee jalkapohjiin.
Älkää yrittäkö nousta tänne. Siellä hiekkapohjalla on paljon mukavampi tallustella.
- Kauniita värejä ja monenlaisia muotoja noissa korallimättäissä tuolla vedenpinnan alla, ihastelee äiti
- Ai kuinka hienon näköinen tämä pohja, jatkaa Mervi.
- Ihan valkoista hiekkaa ... ja kirkasta
vettä ... ja aika lämmintä. ... Hei katsokaa, mikä tuolla on! ... Ihan punainen tähti.
- Ai, onpas hieno, hämmästelee äiti. - Tulehan isä kuvaamaan ihan läheltä.
- Se liikkuu, huomaa Mika. - Katsokaa nyt, ... ihan hitaasti. ... Onko sekin joku kala?
- Se on meritähti, tietää äiti. - Aika suuri.
- Joo, meritähtihän se siinä, toteaa paikalle päässyt isäkin. - Olkaapas te siinä ympärillä niin
pääsette samaan kuvaan meritähden kanssa. ... Menkää vain lähemmäksi! ... Ei se pure. ... Sen
voisi varmaan ottaa vaikka käteen, mutta älkää nyt kuitenkaan koskeko. ... On se hiton komean
näköinen. ... Parisenkymmentä senttiä varmaan toi sakaroiden kärkiväli.
- Isä, onko toi joku eläin ... , kun se liikkuu? utelee Mervi.
- Kyllä se eläinkuntaan kuuluu. Olikohan se joku sellainen alkueläinten ryhmä, mihin kuuluvat
ameebat ja merimakkarat ... ja mitä hittoja niitä nyt olikaan. ... Luettiinhan niistä joskun koulun
elukkaopista, mutta eihän niitä enää muista.
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- Mutta miten se syö, kun ei sillä ole suuta? jatkaa Mervi. - Vai onko sillä suu tuolla alapuolella.
- Se kai vaan imee jotenkin ravintoa tosta merivedestä, arvelee isä. - Ei sillä kai suuta ole.
Käännetäänkö se toisänpäin ja katsotaan.
- Älä koske! varoittaa äiti. - Sehän voi pistää. ... jos siinä on vaikka joku myrkkypiikki.
- Ei siinä pitäis’ mitään piikkejä olla, mutta mä käännän sen niin, etten kosketa sitä kädellä.
- Miten?
- Etsitään joku kivi tai ... jotain muuta sopivaa käteen ... ja käännetään sillä. ... Pitele tätä kameraa
vähän aikaa. ... Tässä pohjassa ei kyllä ole kiviä, mutta tuon korallitöppyrän juuressa on varmaan
jotakin irtonaista. ... Odottakaas vähän! ... Tuolla taitaa olla. ... Joo, tämähän on kuin jonkun elukan kylkiluun pätkä. ... Tällä se kääntyy. ... Näin. ... Ja sehän on altapäin ihan valkoinen, eikä täällä
mitään suuta ole. ... Ihan sileää pintaa vaan. ... Otetaanpa siitäkin pätkä filmille.
- No, ota tää kamera!
- Katsokaa! Se alkaa kääntyä oikein päin, huomaa Mika.
- Niinpäs tekee. ... Hitto, kyllä siinä jotain älyä on. ... No siitä tuli mukava pätkä filmille. Nyt annetaan meritähden olla rauhassa.
- Katsokaa! huutaa Mervi. - Tääll’ on ihania kaloja, ihan keltaisia, litteitä. ... Ja tuolla on yks’
ihan punainen. ... Katso äiti, tuossa, tollainen ihan pieni.
- Onpa ne värikkäitä. ... Tuonne ne menevät nyt noiden korallien sokkeloihin. ... On nuo korallitkin
värikkäitä ... ja niitä on monelaisia. Katsokaahan, tuossa nuo oranssinväriset ovat kuin poron sarvet, monihaaraisia ja kapeita ja tuossa on taas tuommoisia vihertäviä pallukoita, jotka muistuttavat
ihmisen aivoja. ... Enhän mä aivoja ole nähnyt kuin kuvissa, mutta tuollaisilta ne näyttävät. ... Ja
katsokaas lapset tuolla ... noita ihan punaisia. Ne ovat kuin kukkia. ... Katselkaa vaan siinä Mika ja
Mari, isä filmaa.
- Voiko niihin koskea? kysyy Mika.
- Voi koskea, vastaa isä. - Ne on ihan kovia ja karheita. ... Ne on jonkinlaista kalkkikiveä, jota
pienet eliöt kasvattavat ympärilleen.
- Onko täällä jossakin niitä rapujakin? kysyy Mika.
- Kyllä niitäkin voi täällä pohjassa mönkiä ... ja tuolla noiden korallien alla kai ne nyt piileskelevät.
- On tää pohja erikoinen. ... Tällaisia mukavia syvempiä kuoppia kuin pieniä uima-altaita ja ihan
matalaa aina välillä. ... Ole Mari varovainen, ettet mene liian syvään kuoppaan, vaikka onhan sinulla tuo uimarengas. Tämä on ihan mukava uimapaikka sinulle.
- No, nyt voidaan uiskennella näissä montuissa, neuvoo isä. - Ja voidaan kahlailla tästä varovasti vähän syvemmällekin ja katsella kaloja ja koralleja. ... Mutta katsokaa eteenne, ettei vaan osu
varpaat noihin koralleihin. Ne ovat kovia ja teräviäkin.
- Isä katso!,Tuolta korallien alta kurkkii joku ... otus, havahtuu Mika. - Tuolla, tuon känkkärän
alla. ... Tollainen melkein musta. ... Katso, nyt se avaa suuta vähän.
- Joku aika iso pää siellä näkyy. ... Vähän matikan näköinen. ... Joku kala se kai on.
Monenlaista nähtävää ja ihmeteltävää riittää. Välillä uidaan ... ja taas nähdään uusia kalalajeja ... ja
kahlailtaessa isän johdolla vähän syvemmälle nähdään lisää meritähtiäkin. Lapset haluavat nousta
myös kävelemään korallisaarekkeen pinnalle ... ja sinne noustaan isän avustuksella. Pinta tuntuu
paljaisiin jalkapohjiin kuitenkin pistelevän karhealta ja niin palataan melko pian takaisin veteen.
Aurinko paistaa kuumasti pilvettömältä taivaalta ja ilma on hiostavan kosteaa. Olkapäissä, käsivarsissa ja nenänpäissäkin alkaa auringon vaikutus taas tuntua ja äiti kehottaa siksi lapsia pysyttelemään vedessä, ettei aurinko polttaisi ihoa liiaksi. Janokin tuntuu hieman vaivaavan, mutta mitään
juotavaa ei tullut mukaan. Pian on parituntinen kuitenkin kulunut ... ja tuttu vene saapuu hakemaan matkalaisia takaisin.
- No, se oli sellainen retki, toteaa isä, kun on istahdettu veneeseen. - Äkkiähän se parituntia kului. ... Ja paljon nähtiin kaikenlaista. ... Mikäs oli lapsista kaikkein parasta?
- Kaikki, vastaa Mervi ensimmäisenä.
- Se meritähti ... ja ne korallit ja monenlaiset kalat, jatkaa Mika.
- Mari! Mikä sinusta oli parasta? kysyy äiti.
- Meritähti oli kiva ... ja kalat ... ja vedessä oli kiva kahlata.
- Ennen lähtöä, jos olisi tiedetty minne mennään, niin olisi pantu kumitossut jalkaan ja otettu jotain juomaakin mukaan, toteaa isä.
- Ja T-paidat olis’ voinut olla päällä, ettei selkä ja olkapäät saa liikaa aurinkoa, jatkaa äiti.
- Ja vielä pitkälippaiset lippikset nenien suojaamiseksi, lisää isä.
- Sukelluslasit tai sellainen
snorkkeli olis’ tarpeen, jos sukeltelis’ vähän syvemmällä. Siinä rannalla silloin, kun lähdettiin, näin
joillakin snorkkeleita kädessään.
- Mikä sellainen ... snorkkeli on? kysyy Mika.
- Se on sellainen sukellusnaamari, jossa on puolen metrin pituinen hengitysputki. Sen avulla voit
sukeltaa vähän vedenpinnan alapuolella ja voit hengittää koko ajan sen putken kautta, kun sen
putken pää on vedenpinnan yläpuolella.
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- Tuolta mereltä päin on muutamia tämmöisiä veneitä tulossa. Ne on varmaan ollut sukeltelemassa tuolla syvemmällä, aprikoi äiti.
- Niin varmaan, myöntelee isä. - Tää meidän ”laivuri” selittikin silloin heti, kun aloin jutella hänen kanssaan, että noin pienten lasten kanssa pitää mennä ihan tuonne matalaan rantaan, missä
korallisaaria on vedenpinnan yläpuolellakin. ... Ja meillehän tuo oli ihan sopiva paikka. Sinne olis’
päästy kyllä ihan rantaa pitkin kävellenkin, mutta ihan kiva kokemus on tää venekyytikin.
- Kohtahan me ollaankin jo perillä, toteaa äiti.
- Tuolla rannalla on taas kaks’ niitä valkeita isonokkaisia lintuja, huomaa Mervi. - Oliks’ ne pelikaaneja?
- Pelikaaneja, ihan oikein, kuittaa isä.
- Äiti, mennäänks’ me kohta vielä uima-altaaseen uimaan? kysyy Mika.
- Jotain juotavaa pitää saada ainakin ensin.
- Eikös mennä juomaan kahvit tonne ravintolaan, ehdottaa isä. - Lapset voivat juoda limpparia.
Mutta käydään tuolla altaalla kuitenkin sen verran, että saadaan huuhdottua meriveden suola pois.
Voidaanhan me kyllä ottaa suihkut omassa kylppärissäkin, mutt’ eik’s se ole tuolla altaalla helpompi.
- Ja voidaanhan me tulla sitten kahvilla käynnin jälkeen vielä uimaan, jos uitattaa, jatkaa äiti.
- No, mehän ollaan ihan just perillä, toteaa isä. - Ihan kiva reissuhan tämä oli.
- Katsokaa, mitä noilla on tossa toisessa veneessä, hämmästelee Mika.
- Mitä noi isot möykyt
niiden kädessä on?
- Kappas vain! Onpa hiton isoja simpukoita, toteaa isä. - Melkein pään kokoisia. ... Niitä löytää
varmaan tuolla syvemmällä sukeltaessa. Noillahan on ollut ihan sukeltajan vehkeetkin mukana. ...
Tuo vekotin tolla tytöllä kädessä on nyt se snorkkeli. ... Ja noilla miehillä olevia selkään pantavia
happipulloja ja sukellusnaamaria käytetään sitten, kun mennään syvemmälle.
- Nyt lapset, kun vene pysähtyy, loikatkaapa pois veneestä! neuvoo äiti. - Ja sanotaanpa sitten
kaikki yhdessä kiitos tälle meidän ”laivurille” swahilin kielellä, asante sana, kun on päästy tuohon
rannalle veneen viereen.
Pian kuuluukin ”Asante sana!” viisiäänisesti, johon vanha ”laivuri” vastaa iloisesti kättään heiluttaen ja jotain vastaukseksi sanoenkin, mikä kuitenkin hukkuu ympärillä olevien muiden ihmisten
pulinaan.
Uima-altaalla käydään huuhtomassa merivedestä iholle jäänyt suola pois ja astellaan sitten verkkaisesti asunnolle vaihtamaan vaatteita.
- Nyt lapset suoraan kylppäriin, neuvoo äiti ovella. - Ja riisukaa märät uikkarit pois ja pukekaa
shortsiasut ylle.
- Eiköhän me nyt sammuteta jano vaan noilla baarikaapin juomilla, ehdottaa isä saatuaan shortsit
jalkaansa. - Jotenkin ramasee nyt niin, että olis’ ihan kiva heittäytyä hetkeks’ pitkälleen tohon
sängylle.
- Niin kai se olis’kin paras tehdä, myöntää äitikin kylppäristä. - Aika ventti olo on mullakin.
- Kyllä tää hiton lämmin ja kostea ilmasto vie jotenkin voimat. ... Lapsille täällä olis’ Pepsiä ... ja
me otetaan kai jotain muuta.
- Mitäs kello on tähän aikaan? huutelee äiti.
- Varttia yli viis’.
- Ja ruokaa saadaan vasta kahdeksalta. ... Siihenhän on vielä melkein kolme tuntia. Kyllä jotain
välipalaa pitäis’ haukata. ... Onko lapsilla nälkä?
- On ... vähän, myöntelee Mervi ... ja samaa mieltä ovat Mika ja Marikin.
- Riittäis’kö banaanit ja lasilliset Pepsiä? Niitähän meillä vielä on.
- Riittää kai, vastaa Mervi kainosti
- Sitten illallisella saatte taas syödä mahat täyteen.
- Hei, jos mä käyn katsomassa sais’ko tuolta ravintolasta jotaan purtavaa, ehdottaa isä. - Vaikka jotkut pullat tai voileivät.
- No käy. ... Älä viivy pitkään.
Hetkisen kuluttua isä saapuu suurehko pullo ja paperipussi kädessään.
- No, löytyihän sieltä jotain, toteaa äiti. - Iso pullo limpparia ja ...mitä tossa pussissa on?
- Täällä on tämmösiä piirakoita, kertoo isä ja avaa pussin. - Ihan meidän lihapiirakoiden näköisiä ja jotain lihatöhkää ... ja sipulia niissä on sisällä, jos nyt oikein ymmärsin. ... Maistellaan, voiko
näitä syödä. ... Tässä on yks’ jokaiselle.
- No maistetaan ja syödään ne jälkiruoaksi. Lapset pistelivät jo ne banaanit. ... Hei lapset, tulkaas
tänne!
- Mitä noi on? kysyy Mika heti piirakat nähtyään.
- Kenialaisia lihapiirakoita ... ja tässä on iso pullo kenialaista limpparia.
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- Ei nämä hassumpia taida olla, kertoo piirakkaa ensimmäisenä puraissut isä. - Aika tuliset on
mausteet kyllä. ... Niinkuin niissä shambuusoissa. ... Mutta ihan hyviä.
- No, on näissä pilipiliä ainakin, toteaa äitikin maistellessaan. Ottakaa vaan lapsetkin! ... Johan te
söitte niitä shambuusoja. ... Nämä maistuu aikalailla samanlaisilta.
- Ho-ho! sanoo Mervi maistaessaan. - Onpa tulista.
- Niin! Chilipippuri on swahiliksi ‘pilipili-hoho’, nauraa äiti. - Se tuntuu suussa enemmän vasta
jälkeenpäin.
- Hyviä! kehuvat Mika ja Marikin hieman suutaan muikistellen.
- Ja maistakaahan limppariakin, kehottaa äiti. - Kaada isä siitä lapsille laseihin!
- Mitäs meille kaadellaan?
- No tee sellaiset samanlaiset kuin eilen.
Välipalat nautittuaan lapset haluaisivat päästä vielä uima-altaalle. Vanhemmat ovat kuitenkin toista
mieltä ja haluavat levätä hieman eivätkä päästä lapsia altaalle ilman valvontaa. Lapset saavat kuitenkin luvan lähteä Mervin johdolla pihamaalle katselemaan kultakaloja ja muutakin mielenkiintoista sillä aikaa kun vanhemmat hieman lepäävät.
- Otetaanpa vielä yhdet pienet drinkit, puhelee Jarkko kaadellessaan. - Ja sitten oikaistaan hetkeksi tonne sängylle ... ja rentoudutaan. ... Nyt kyllä tuntuu ihan selaiselta, että ollaan lomalla.
Ihoakin kirvelee vähän sieltä sun täältä ... ja olihan nuo koralliriutatkin ihan kiva kokemus.
- Mutta kyllä noi meidän muksut jaksavat. Vielä olis’ pitänyt päästä altaaseen polskimaan, vaikka
tuolla meressä jo saivat telmiä pari tuntia. ... Mari kyllä varmaan nukahtaa taas, kun mennään
syömään.
- Mainioita vesseleitähän ne ovat ... ja hyvin viihtyvät keskenään. ... Mutta otetaanpas nämä pois
ja kellahdetaan tuohon petille vähäksi aikaa. ... No! Hölökynkölökyn taas! ...
- Tää vodka ja greippi on ihan kivan pirteä yhdistelmä.
- On! ... Ja tää ilmastointi on hiton kiva täällä tropiikissa. ... Nyt kellahdetaan hetkeksi tohon
bunkkaan ... päiväpeitteen päälle. Ei kai me nukuta, mutta ollaan vaan ja rentoudutaan hetkeksi.
- Mitäs me tehdään huomenna? kysäisee Rauni, kun on oikaistu sängylle.
- Jaa. ... En ole vielä huomista ajatellut. ... Onk’s sulla jotain mielessä?
- Ei, mutta pitäiskö meidän tehdä vähän matkasuunnitelmia ... ja aikatauluja. ... Montako päivää
me tarvitaan Nairobiin ja ... missä paikoissa nyt ehditään käydä. ... Kahden viikon reissustahan sä
olet puhunut. ... Ens’ viikon lopullahan pitäis’ olla taas kotona.
- Kyllä, kyllä! ... No täällä me nyt nautiskellaan kuitenkin sunnuntaihin asti. Silloin lähdetään aamusta heti ajamaan kohti Nairobia. ... Se on vain jotain ... 300 kilometrin nurkilla ja hyvää asfalttia
koko matkan, kertoi Hans. ... Ja siellä varmaan riittäis’ yks’ koko päivä, eli maanantai. ... Ja tiistaina
tultais’ jo Tansanian puolelle, ... Arusha ja Moshi ... Kilimanjaro ... ja niin, Ngorongoron kraatteri
on yks’ upea paikka, missä pitää käydä. Se on siinä Moshin ja Arushan lähellä. Sinne pitää varata
yks’ päivä. ... se olis’ kai sitten keskiviikko. Sitten siitä lähdetään ajelemaan kotiinpäin torstain
kieppeillä ... tai ei haittaa vaikka menis’ perjantaille. Yhdessä päivässä sieltä ajellaan Mikumiin ja
sitten kotiin, ... lauantaina tai sunnuntaina.
- Täytyy meidän päästä kotiin jo lauantai-iltana. Lasten on lähdettävä maanantaina taas kouluun ja
mun pitää ehtiä silittää niiden kouluvaatteet ... ja ...
- Eik’s Joona ole ne jo pessyt ja silittänyt?
- On kai se. ... Mutt’ jos ei olis’kaan jostain syystä, niin ... ... Ja onhan se hyvä lasten levätä yks’
päivä kotona tämän pitkän reissun jälkeen.
- Joo, niin on. ...Hyvinhän me ehditään lauantai-illaksi kotiin.
- Mutta mitä tehdään huomenna? ... Millainen kaupunki se Mombasa on. Eiks’ se ole iso satamakaupunki niinkuin Dar Es Salaamkin? ... Kuinka pitkä matka sinne on täältä.
- Tossa oli joku viitta, kun kävin pankissa. ... Olikohan siinä vielä kolmisenkymmentä kilometriä.
Käytäis’kö siellä ... vaikka huomenna aamupäivällä niin, että tultais’ lounaaksi takaisin?
- Ja iltapäivällä mentäis’ tutkimaan noita koralleja ihan omin jaloin. Onhan niitä varmaan tossa
vähän lähempänäkin ... ja sitten jatketaan altaalla niin kauan kuin lapset jaksavat.
- Tuossa vähän matkan päässä olis’ pienehkö luonnonpuistokin, ” Shimba hills” , norsukukkulat
kai suomeksi. Tuolla respan ilmoitustaululla on esite sinne tehtävistä retkistä,... mutta eiköhän me
olla nähty elefantteja jo ihan tarpeeksi ... ja nähdään kai taas, kun ajellaan Nairobiin.
- Niin, sillä matkallahan on pari luonnonpuistoa myös, joiden läpi ajetaan.
- Ainakin kartan mukaan siellä on laajat Tsavon kansallispuistot valtatien molemmin puolin ... ja
kai niitä elukoita nähdään siitä ohi ajellessa niinkuin Mikumissakin.
- Annetaan lasten nauttia nyt vaan tuosta vedessä rypemisestä. Siitä ne tuntuvat tykkäävän. ... Mikalle ja Merville voitais’ ostaa sukelluslasit. Niillähän on hyvä katsella tuolla vedessä noita kaloja ja
koralleja ... Ei kirvele silmiä toi suolainen vesi.
- Joo, ostellaan ... ja mulle snorkkeli. ... On mulla joskus poikasena ollut sellainen, kun sukelleltiin
Tampajassa, siellä meidän kesämökillä.
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- Ai kuule, noi lapset tulevat varmaan kohta. Laitetaanko tuo mankka nauhoittamaan niiden jutut
niin, ettei ne tiedä. Sitten voitais’ jatkaa niin, että ne itse kertovat mitä koralliriutoilla nähtiin. Siinä
olisi kivoja terveisiä sitten mummilaan lähetetäväksi.
- Joo, hieno idea. ... Sehän on tossa pöydällä. Ei tartte kuin painaa ”Record-nappulaa”, niin homma
hoituu.
- Eikös niille Käpylän mummille ja ukillekin pitäis’ jotain kirjoitella. ... Eihän me olla sinne kirjoiteltu vielä mitään, vai oletko sä?
- Eikös me joku kortti kerran laitettu Darista niillekin ... ja kirjoiteltiinhan me jotain niille
Mbeyastakin, mutta aika kauanhan siitä jo on. ... Pitää kai sinnekin väsätä joku kirje tältä reissulta.
- Tässä sängyllä loikoillen on ihan kiva levätä ja rupatella. ... Tää oli ihan kiva idea. ... Joko sun olo
alkaa tuntua paremmalta?
- Nyt on hiton kiva fiilis taas. ... Nythän jaksais’ taas tehdä vaikka mitä. ... Hei, lapset ovat tulossa
äänistä päätellen. Napsautetaanpas toi mankka päälle.
Kolmikko saapuu ja kerrottavaa riittää. Kilvan he kertovat sängyllä vielä loikoileville vanhemmille
kultakaloista, rannalla olleista pelikaaneista, rantapensaissa näkemistään pienistä apinoista ja aika
korkealle jo nousseesta meriveden pinnasta ... tietämättä, että kaikki jutut menivät nauhalle. Kun
isä sitten kehottaa heitä kertomaan, mitä nähtiin koralliriutoilla ja lapset huomaavat nauhoittavan
magnetofonin, muuttuu tilanne hieman kankeammaksi. Isän ja äidin täytyy esittää välillä lapsille
kysymyksiä, joihin he vastaavat. Kun juttu on saatu ”purkkiin”, kuunnellaan se nauhalta vielä yhdessä ja todetaan, että ihan mukava juttuhan siitä taas tuli.
Lapset haluavat vielä ennen illallista käydä uimassa ... ja koska aikaa on vielä, lähdetään käymään
uima-altaalla iltauinnilla. Illallinen sujuu jokseenkin edellisen illan tapaan ja äidin ennustus Marin
nukahtamisestakin toteutuu. Kun lapset on saatu illallisen jälkeen nukkumaan, lähtevät vanhemmat vielä jatkamaan iltaa ravintolaan pariksi tunniksi. Nukkumaan palaillaan puolenyön aikaan,
koska lapset herättävät taas heti aamun valjetessa.
Seuraava päivä menee suunnitelmien mukaan. Aamiaisella käynnin jälkeen ajetaan Mombasan
kaupunkiin, jonne matkaa on vajaat 40 kilometriä. Hyvää tietä ajaen matka taittuu puolessa tunnissa. Alkumatkan aikana nähdään tienvarressa olevan rantahotelleja vierivieressä parinkymmenen
kilometrin verran, sitten alkavat näkymät muuttua vähitellen kaupunkimaiseksi. Kaupungin keskusta todetaan melkolailla Dar Es Salaamia muistuttavaksi. Kaupoissa ja basaarikauppiaiden myyntipöydillä katsellaan ja ihastellaan upeita norsunluusta tehtyjä veistoksia ja mustasta ebenholtsista
veistettyjä upeita makondeja, joita oli nähty myös jo Darissa. Kaitafilmille otetaan välillä pieniä
pätkiä kaupunkinäkymistä. Ostoksiakin hieman tehdään. Mervi ja Mika saavat sukelluslasit, Mari
uuden uimarenkaan ja isä snorkkelin. Ruokakaupasta ostellaan lapsia varten muutama pullo Apsia,
teetä ja kaakaota, leipää, muutama keksipaketti ja kalapurkkeja välipalatarpeiksi ... ja matkan varrelta ostellaan vielä banaaneja ja appelsiineja.
Puoliltapäivin ajellaan sitten takaisinpäin ja saavutaan hotellille sopivasti ennen lounasta niin, että
matkan aiheuttama hiostava olo ehditään vielä huuhdella pois kylppärin raikkaassa suihkussa.
Lounaan jälkeen suunnataan sitten rannan koralliriutoille, nyt paremmin varustautuneina. Koska
selkää ja olkapäitä vielä hieman kirvelee, on ylle laitettu suojaksi T-paidat. Jalkineina on kumitossut, jotta voidaan paremmin astella koralliriutoillakin. Sukelluslasit, snorkkeli, lasten pallo ja pieni
muovikassi muutamine appelsiineineen ja juomapulloineen ovat mukana niinikään, mutta kamera
jätettiin nyt kotiin.
Aluksi katsellaan vesirajan tuntumassa tepastelevia pelikaaneja, jotka noukkivat vedestä jotakin
valtaviin nokan pusseihin. Melkoisesti väkeä on taaskin rannalla ja paikallisälla ”laivureilla” näyttää
olevan aivan jonoakin koralliriutoille pääsyä odottelemassa. Matalassa rantavedessä kahlaten lähdetään sitten etenemään rannan suunnassa tutuille korallisaarille päin.
- Pitääkös mun kantaa tätä eväspussia koko ajan, kysäisee äiti.
- Kyllä minäkin voin sitä kantaa, vastaa isä. - Mutta sen voi jättää välillä veteenkin. Se pysyy kyllä pinnalla. Aplarithan eivä mene vedessä pilalle, eikä juomapullokaan. Siinä pullossa on sen verran
ilmaa, että se varmaan pysyy pinnalla. Kokeillaan tuossa kohta. ... jos ei pysy, niin juodaan sitä
Apsia siitä pullosta vähän vähemmäksi.
- Mennään vähän syvemmälle, ehdottaa isä. - Vielähän Mari pärjää yli puolimetrisessä vedessä ja Mikakin niin syvällä, missä jalat vielä yltää pohjaan.
- Osaanhan mä jo uidakin, tuhahtaa Mika.
- No johan sinä koiraa menet muutaman metrin, naurahtaa isä.
- Aika pitkän matkaahan Mika jo ui, valistaa äiti. - Ja sukeltaakin monta metriä. Isä ei vaan ole
huomannut.
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- Kokeilkaa nyt sitten noita sukelluslaseja ja katselkaa kaloja ja noita korallimättäitä tuolla veden
alla. Onhan tässäkin jo jotain katseltavaa ja tuolla edessäpäin on lisää. ... Menkää te hiljakseen
tässä sopivassa syvyydessä. Mä menen kokeilemaan tätä snorkkelia hiukan syvemmälle, ihan tuohon lähelle vaan.
- Kokeillaan vielä miten tämä pussi pysyy pinnalla.
- No heitä se veteen, kehottaa isä. ... ja äiti heittää.
- Taitaa upota, aprikoi äiti pussin hitaasti vajotessa.
- Eipäs uppoa kokonaan. ... Noin jäi kellumaan. ... Ei se tuosta uppoa.
- Isä ja äiti katsokaa! Tuossa menee se meidän vene, hihkaisee Mervi
- No niin menee, toteaa isä. - Sama pappa siellä sauvoo. Joku lapsiperhe on taas päässyt kyytiin. ... Heiluttakaapas lapset tuolle ”laivurille”.
Laivuri huomaa lasten heilutuksen ja vastaa verkkaisella käden heilautuksella. Näin jatketaan hiljakseen rannan suunnassa edeten välillä ympäristöä ja välillä vedenalaista elämää katsellen. Isä
sukeltelee hieman syvemmällä, Mervi ja Mika lähellä äitiä, joka heittelee Marin kanssa palloa ja
välillä myös kelluvaa eväspussia eteenpäin. Mervi ja Mika kertovat välillä äidille innoissaan, mitä
ovat sukeltaessaan nähneet. Jonkin ajan kuluttua isäkin palaa lähemmäksi.
- On tuolla syvemmällä upeita koralliriuttoja, kertoo isä.
- Ne ovat vaan niin syvällä, ettei siellä
jalat yletä enää pohjaan ... muualla kuin niiden riuttojen päällä, mutta ne riutat ovat päältäpäinkin
niin hiton rosoisen näköisiä, ettei niille ole oikein mukavaa astua. ... Mutta on ne hiton värikkäitä
ja monimuotoisia ... ja monenlaista kalaa vilistelee joka paikassa. Näin mä tossa äsken kaksi sellaista hiton isoa rauskuakin. Olivat varmaan päälle metrin levyisää.
- Mikä semmonen rausku on? utelee Mika.
- Rausku on sellainen litteä, leveä kala. Toisinpäin litteä kuin lahna. - Se on kuin lentävä maton
palanen, kun se ui hitaasti leijuen. ... Tuolla äsken ne hitaasti liihottelivat koralliriuttojen välissä
lähellä pohjaa. Tummanruskeita ne olivat päältä ja erottuivat kivasti vasten tuota valkoista hiekkapohjaa. Sitten kun ne kurvasivat poispäin, niin näkyi ihan valkoinen mahan puoli ... ihan niinkuin
eilen sillä meritähdellä. ... Mutta mitäs te olette täällä nähneet?
- Ainakin paljon monenvärisiä pieniä kaloja, kertoo Mervi. - Ja kauniita koralleja.
- Ja kaks’ aika isoa rapua, lisää Mika.
- Jokos teitä alkaa väsyttää? ... On ne eiliset riutat tuolla vielä aika kaukana ... ja se äskeinen porukka näkyy olevan nyt siellä.
- Ei meitä väsytä, vastaa Mika.
- Janottaa, valittaa Mervi.
- No eikös nyt olisi sitten sopiva hetki syödä pois nuo appelsiinit ja ottaa pienet Apsi-huikat.
- Eiköhän me sitten kohta kahlailla tästä suoraan tuonne rantahietikolle, ehdottaa äiti. - Ja kävellään rantaa pitkin takaisin.
- Kyllä sinunkin pitää kokeilla tätä snorkkelia. Minä kyllä pidän seuraa Marille.
- Enhän mä osaa ...
- Osaathan sä uida ja sukeltaakin. Nyt vaan snorkkeli päähän ja sama juttu. ... Mä neuvon vähän
kohta, mutta syödäänpäs aplarit ensin. ... Kun sä näet kerran tuon mahtavan vedenalaisen maailman, niin sä haluat katsella sitä toisenkin kerran. ... Räpylät kun olis’ vielä jaloissa, niin pääsis’
liikkumaan nopeammin.
Kun appelsiinit on syöty, saa äiti opastusta snorkkelin käytöstä, jonka jälkeen tehdään koesukellus.
- Hyi, tämä naamarihan tuli täyteen vettä, noituu äiti noustessaan.
- No sitten se ei ollut oikein hyvin sun päässä, selvittää isä. - Tukkaa ei saa jäädä yhtään väliin
ja pitää katsoa, että sen reunat ovat joka kohdasta kiinni ihossa. Yritetäänpä uudestaan. ... Sylkäistään vähän tänne lasin sisäpintaan, että se pysyy kirkkaana ... ja tasoitetaan vähän sormella ... noin
... ja sitten vaan naamari hyvin päähän ... tukka pois välistä ... ja sitten nenän kautta hengität tuolla vedessä silloin, kun tuo putken pää on vedenpinnan yläpuolella. Toi pingispallo tossa putken
päässä estää veden tulon sisään, jos tää putken käyrä pää menee veden alle ... eli mene sen verran
pinnassa, että tää putken pää on pinnan yläpuolella. ... No, nyt näyttäis’ kaikki olevan hyvin. Kokeilehan uudestaan! ... Tuosta polskuttelet suoraan tonne syvemmälle päin. Siinä on aika hyviä
pieniä riuttoja muutamankymmenen metrin päässä. ... No, siitä vaan!
Lapset ja isä seuraavat, kun äiti lähtee pinnan tuntumassa sukeltaen niin, että snorkkelin putki
näkyy ja vesi roiskahtelee jalkojen potkuista. Jonkin matkaa mentyään äiti nousee pintaan, heilauttaa kättään ja huutaa : ”Hienoa ”, minkä jälkeen sukeltaminen jatkuu.
- Isä, voinko minäkin kohta kokeilla tota snorkkelia? kysyy Mervi.
- No voithan sinäkin kokeilla, kun äiti tulee takaisin.
- Minäkin haluan, jatkaa Mika.
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- Kokokeillaan, kokeillaan, ... katsotaanhan nyt kuinka kauas äiti menee. ... Nyt taitaa kääntyä jo
takaisin päin.
- Katso isä tuossa on taas pieni meritähti, huomaa Mervi.
- Näyttä niitä täällä rannan tuntumassa olevan. Tuolla syvemmällä en kyllä niitä nähnyt, mutta värikkäitä kaloja siellä oli paljon ... ja koralliriutat ovat hiton värikkäitä. Nämä täällä rannassa ovat
osaksi kuolleita riuttoja. ... Kohta kuullaan, mitä äiti on nähnyt. ... Nythän se nousee jo kahlaamaan.
- On siellä hienon näköistä, huutelee äiti tullessaan. - Piti lopettaa, kun tää lasi meni niin hikiseksi, ettei nähnyt enää mitään.
- Sehän siinä on yksi ongelma, selittää isä. - Hengitysilman kosteus tiivistyy siihen lasin pintaan.
Sylki auttaa siinä vähän aikaa. Jotkut hierovat siihen saippuaakin. ... Sellaista konstia kokeiltiin joskus silloin lapsena.
- Huh,huh. Tää oli kyllä ihan kiva kokemus. On ne korallit värikkäitä ... ja kalatkin. Siellä oli aika
paljon sellaisia melkein kämmenen kokoisia keltamustia kaloja, ... lahnan mallisia ...
- Muuten kirkkaankeltaisia, mutta mustat raidat poikittain vinosti, jatkaa isä. - Joo, niitä minäkin näin siellä paljon ... ja niitä pääsi aika lähellekin. ... Ei ne kuitenkaan antaneet ihan koskettaa,
mutta oli niitä ihan tuossa puolen metrin päässäkin.
- Mitähän tuolla kauempana on, minne nuo suuret aallot pysähtyvät? kysyy äiti.
- Siellä on varmaankin jonkinmoinen korkeampi valli. Siellähän näkyy jotain kokkareita ihan vedenpinnassa ... aallot eivät laskuveden aikana pääse sen yli. Kohtahan tuo vesi alkaa taas hiljalleen
nousta ja silloin aallot pääsevät taas rantaan saakka.
- Isä, joko me saadaan kokeilla snorkkelia? kysyy Mika.
- No kokeillaan. ... Täytyy vissiin ensin lyhentää tota kumiremmiä, kun teillä on vähän pienempi
pää.
Mervi ja Mika kokeilevat isän avustuksella vuorotellen snorkkelilla sukeltamissa useita kertoja,
mutta jostakin syystä naamarin sisään vuotaa aina vettä ... ja niin he lopettavat kokeilut. Isä tekee
vielä yhden sukellusretken syvemmälle äidin ja lasten uiskennellessa ja heitellessä palloa matalammassa vedessä. Isän palattua kahlataan rantahietikolle ja kävellään takaisin hotellille. Iltapäivän
loppupuoli kuluu sitten hotellin uima-altaalla.
Illallisen jälkeen ovat lapset yhtä kypsiä nukkumaan kuin aikaisempinakin iltoina. Vanhemmatkin
ovat saaneet päivän mittaan sen verran liikuntaa, että hetken vielä lasten nukahdettua tarinoituaan
hekin tuumaavat parhaaksi käväistä suihkussa ja kömpiä lakanoiden väliin.
- No miltä lomalaisesta nyt tuntuu? kysäisee Rauni kellahtaessaan vuoteeseen.
- Elämähän on taas kuin unelmaa. ... Mukavanvilpoiset lakanat ja sänky ihan kuin meillä kotona ...
ja kun sä käperryt ihanan kroppas kanssa tähän mun kainaloon, niin vois’ko olla mitenkään paremmin.
- Vieläkö olkapäitä kirvelee?
- Ei kirvele enää. Toi nenän pinta tuntuu vaan vähän herkältä. Siitä varmaan lähtee nahka. Oli nuo
T-paidat ihan hyvä keksintö ... ja tennaritkin jalassa. Ei niille riutoille kärsis’ paljain jaloin astua. ...
Ne on tuolla kauempana sellaisia hiton sakaraisia ja piikkisiä ... niinkuin jonkinmoisia suuria kaktuspenkkejä. ... Näithän sä ne itsekin.
- Olihan ne. ... En mä uskaltanut niihin koskea. Katselin vain. ... On niissä monenlaisia sakaroita ja
upeita värejä. ... Voisko niistä ottaa jonkun sakaran matkamuistoksi.
- Kai niistä sais’. ... Ainakin niistä sellaisista oranssinkeltaisista poronsarvimaisista monihaaraisista vois’ huomenna ottaa jonkinmoisen pätkän.
- Mennäänkö vielä huomennakin sinne? ... Ai, se on jo meidän viimeinen päivä, lauantai.
- Niin on. Eiköhän me nyt ryvetä koko päivä tuolla meressä ja altaassa, kun täällä ollaan. ... Aamulla voitais’ käydä pienellä kävelylenkilläkin tossa naapurihotellilla ... ihan vaan katsomassa millaista
siellä on. Aika hienolta paikaltahan sekin näytti tuolta rannalta päin, kun tultiin ... ja porukkaakin
näytti olevan rannantäydeltä.
- Lounaan jälkeen mennään vasta tonne merelle, kun vesi on alhaalla.
- Niin, ja mehän voitais’ huomenna kävellä rantaa pitkin suunnille sinne asti mistä nyt tultiin takaisin ... ja mentäis’ siitä sitten veteen ja jatkettaisi vähän eteenpäin. Aamupäivällä, kun vesi on
vielä korkealla, oltais’ tossa altaalla. Voitais’ istua lepotuoleissakin ja katsella lasten puuhia, jos ei
olla altaassa koko aikaa.
- No suunnitellaan aamulla lisää. ... Nyt sammutetaan valo ja yritetään saada unen päästä kiinni.
Lauantain ohjelma sujuu illalla tehtyjen suunnitelmien mukaan. Aamukävelyllä todetaan naapurihotelli pihoineen ja uima-altaineen myös luxus-paikaksi, vaikka kultakalalammikkoa ei siellä olekaan.
Kävelylenkiltä palattuaan lapset haluavat jälleen uima-altaalle ja siellä aamupäivä sitten kuluukin
välillä vedessä, välillä taas viereisellä leikkikentällä telmien.
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Iltapäivällä lähdetään jälleen laskuveden paljastamalle merenranalle, jota pitkin kävellään aluksi
edellisen päivän sukeltelupaikoille päin. Lapset huomaavat, että hiekassa on täälläkin runsaasti
samanlaisia rapujen kaivamia onkaloita, kuin olivat nähneet aikaisemmin Darissa, Kundutchin ja
Africanan hietikoilla. Muutamia satoja metrejä sileää hiekkapintaa kipiteltyään lapset lähtevät kahlailemaan veteen ja päästään taas vesileikkeihin sekä uimaan ja sukeltelemaan Isä käy taas snorkkelin kanssa sukeltelemassa syvemmällä ja tuo sieltä lasten nähtäväksi riutasta irroittamansa monihaaraisen ”korallioksan”, joksi lapset sen heti nähtyään ristivät. Kun mukaanotetut eväät on nautittu, pannaan korallinoksa tyhjentyneeseen muovikassiin. ... Kun oksaa sitten asunnolle palattua
tarkastellaan, huomataan sen muuttuneen kauniin oranssin värisestä rumanruskeaksi ... ja se haisee ällöttävän pahalle.
- Tämähän on muuttunut ihan ruman väriseksi, toteaa isä ottaessaan korallinoksan pussista.
- Miten se voi noin muuttua? ihmettelee vieressä katseleva Mervi.
- Ja hyi hitto, mikä haju, noituu isä.
- Tällaista hajua en ole ennen aistinut missään.
- Pitääkö se pestä? ehdottaa Mervi.
- Huuhdotaan se heti tuossa tiskialtaassa, päättää isä ... ja astelee keittiönurkkaukseen.
- Laske ihan kuumaa vettä sen päälle! neuvoo perässä tullut äiti ... ja lapset seuraavat vieressä.
- Hyi hitto! Haju vaan pahenee, noituu isä. - Ja taitaa levitä koko asuntoon.
- Yök, mikä paha haju, jatkaa Mika.
- Mitähän, jos jätettäisi se upoksiin siihen veteen, ehdottaa äiti. - Ja pannaan siihen vähän shampoota joukkoon.
- No haehan shampoota. Minä lasken tähän vettä niin, että se peittyy. ... Hitto täällä leijuu nyt tuo
kauhea haju joka paikassa. ... Avaa Mervi se ulko-ovi ihan selälleen vähäksi aikaa. ... Ei kai se lemu
nyt enää tuolta veden alta nouse.
- Tästä nyt pieni loraus shampoota. .... Noin. ... Eiköhän tämä auta, aprikoi äiti. - Annetaan sen
liota siellä nyt jonkin aikaa.
- Hyi hitto, mikä haju. ... Olkoon nyt liossa siihen asti, kun lähdetään syömään. ... Jos se sitten
vielä haisee, niin pannaan se yöksi ulos tuulettumaan.
- Tuollaista samanlaista hajua tuntui vähän kyllä silloin ekana päivänä siellä riutoilla, mitkä olivat
ihan pinnassa, muistelee äiti.
- Niin kyllä taisi olla, muistelle isäkin. - Mutta tuuli puhalteli sen verran rannalle päin, ettei se
kovin pahalta tuntunut. ... Mutta on se ällöttävä haju. ... Mätä kalakaan ei haise noin pahalle.
- Isä, mentäis’kö me vielä uimaan tonne uima-altaalle? kysyy Mika.
- Vieläkö te jaksatte?
- Onhan tässä vielä aikaa reilut pari tuntia, ennen kuin päästään syömään, toteaa äiti. - Mutta
keitetäänkö ensin kupilliset teetä ja napostellaan niitä Mombasasta ostettuja keksejä. Sitten ehditään vielä käymään uimassakin.
- Keitä meille kaakaota! hihkaisee Mika.
- Kaakaota varten tarvittaisi maitoa. Tuossa kaakaossa, mitä ostettiin, ei ole maitojauhetta mukana, selittää äiti.
Uima-altaalta palattua ehditään ennen illalliselle lähtöä tehdä vielä pieni pätkä jatkoa ääninauhaan. Mervi ja Mika kertoilevat isän sukeltamasta korallioksasta ja siitä lähteneestä hirvittävästä
hajusta. Isä yrittää pitkästä aikaa löytää radiosta myös Suomen yleisradion lyhytaaltoasemaa, mutta tuloksena on vaan epäselvää surinaa.
Illalliselle lähdettäessä muistetaan keittiön altaassa likoava korallinoksa. - Ällöttävä haju pölähtää
heti, kun isä nostaa oksan shampoovedestä ... ja niin oksa saa viettää seuraan yön ulkona oven
pielessä. Illalliselle mentäessä poiketaan ”respan” tiskillä makselemassa hotellilasku, jotta aamulla
päästään matkaan ilman viivytyksiä. Illallisen jälkeen maittaa lapsille taas uni aikaisempien iltojen
tapaan. Kun matkakasseja on alustavasti pakkailtu seuraavan aamun lähtöä varten, kömpivät Rauni
ja Jarkkokin lakanoiden väliin.
- Jaa-a, se on sitten viimeinen yö näissä lakanoissa, huokaa Jarkko.
- Niin on. ... Olisitkos halunnut olla täällä vielä pitempään?
- No enpä juuri. ... Johan me nähtiin kaikki se mitä tässä rannassa on tarjolla. ... Tämä päivä oli jo
oikeastaan vanhan kertausta. ... Mutta kyllä tuo uiminen ja sukeltelu ... ja patikoiminen tuolla hietikoilla on ollut hyvää kuntoilua. Tuntuu ihan noissa pohjelihaksissa ... ja vähän muuallakin.
- Mulla on tuntunut jo aamusta asti. ... Mutta oli se meidän viimeyö taas sellainen ... lemmenyö.
- Olihan se ... sellaista nautiskelua ... ja melkoista ratsastusta ... se loppukiri.
- Ei kai meille vaan käynyt vahinkoa?
- Hmm! ... Taisihan se olla siinä hilkulla. ... On niin huikea tunne just’ siinä vaiheessa, että eihän
siinä voi tehdä oikein mitään ... silloin, kun sinä olet päällä.
- Nämä pitäis’ kyllä olla niitä melko varmoja päiviä ... jollei se ole tapahtunut jo aikaisemmin.
- Minkäs noille tunteille voi!
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- Nyt nukutaan tämä yö ihan kiltisti, nukutaanhan.
- No nukutaan. ... Mutta,käännyhän taas tähän mun kainaloon.

24.

NAIROBIIN

Aamun ensimmäisten auringonsäteiden kurkistellessa ikkunoista ovat lapset hereillä ja herättelevät heti vanhempansakin. Uikkarit puetaan ylle ja lähdetään pulahtamaan vielä kerran uima-altaan
mukavanlämpöiseen veteen. Kun uikkarit on vaihdettu matkavaatteiksi ja matkakassit pakattu lähtövalmiiksi, astellaan ravintolaan aamupalalle, kun hotellin pihamaalla on vielä aivan hiljaista, vain
lintujen livertelyä kuuluu ympäristön puissa
- On tämä aamu hiljainen ja hieno hetki täälläkin, ihailee äiti. - Eikä ole vielä liian kuumakaan.
- On, myöntää isäkin. - Tulee ihan mieleen sellainen kesäinen laulu kuin : ” On kesän kirkas
huomen, ja suvi sunnuntain. Ei liiku lehti tuo ... palmun, on lintunenkin vait’.” ... Vaikka liverteleväthän ne nyt tuolla aikalailla. ... Mutt’ sunnuntai aamuhan nyt on.
- Taidetaan olla melkein ensimmäiset taas täällä aamupalalla. ... Mennään vaan heti keräämään
lautasille ruokaa tuolta pöydästä ennen kuin tuo iso ryhmä ehtii, neuvoo äiti - Menkää Mika ja
Mari jo tuonne meidän pöytään odottamaan.
- Taitaa olla tuokin porukkakin lähdössä johonkin, aprikoi isä. - Hitto, niitähän tulee sieltä oventäydeltä. Pidetäänpä kiirettä, ettei jouduta niiden jalkoihin. Kohta tulee taas jonotusta.
- Tuonne ne istahtavat vielä noihin pitkiin pöytiin, huomaa äiti. - Ei tässä hosua tarvitse. Mä vien
tästä nämä lapsille ja tulen sitten ottamaan itselle.
Kun aamiainen on nautittu ja palattu asunnolle, koittaa lähtöhetki. Kassit ja ”nyssykät” kannetaan
autoon. Isä lukitsee asunnon oven, käy viemässä avaimen hotellin ”respaan”... ja automatka kohti
Nairobia alkaa.
Alkumatka on jo Mombasassa käynniltä tuttua, mutta hieman ennen kaupunkia käännytään Nairobiin johtavalle valtatielle. Tie on hyvälaatuista asfalttia ja liikenne vähäistä
- Hei tuossa viitassa oli Nairobiin 280 kilometriä, huomaa äiti, kun on ajettu jonkin matkaa.
- No sitä luokkaahan sen piti ollakin. ... Niinhän mä laskeskelin kartasta, että kolmisen sataa.
- Isä, milloin me nähdään taas villieläimiä? kysyy Mika.
- Katsotaanpa nyt. ... Täytyy kai tässä ajella tunti tai pari, ennen kuin ollaan luonnonpuistojen alueella. Nyt alkaa näyttää enemmän kahvi- ja teeviljelmiltä nää tienvarret.
- Kumpaako noi on tässä oikealla?
- En mä tiedä. Ne on niin samannäköisiä. ... Mutta jompaakumpaa toi varmasti on. ... Ja tässä vasemmalla puolella on ollut iso maissipelto, noista paksuista sängistä päätellen. ... Noita rekkoja on
näköjään täälläkin. Tuleekos vastaan ketään?
- Ei tule. ... Siellä menee toinen vielä tämän edellä.
- No ohitellaan yks’ kerrallaan. ... Jaa, meneehän ne molemmatkin samantien, kun ei ole vastaantulijoita. ... Hyvää ja melko suoraa tietähän tämä näyttää olevan. ... Niinhän se Hanskikin kertoi.
- Hei, onk’s tuolla joku keppi tiellä poikittain. ... Vai onk’s se ...
- Hitto, iso käärme! ... Alle se jää. ... Ei jäänyt! ... Hitto! Näittekö?
- En mä nähnyt? vastaa äiti.
- Ei mekään, kuuluu Mervin vastaus takapenkiltä. - Mitä tapahtui?
- Tossa ihan pari metriä ennen auton keulaa ... se heittäytyi kaaressa taakse tänne vasempaan
penkkaan. Mä näin vilauksen vielä siitä tosta peilistä. Hitto, sehän oli monta metriä pitkä ja melkein käsivarren paksuinen ... ja sen päähän oli jo melkein keskellä tietä. ... Olipa mahtava väistöliike.
- Ensin se näytti ihan seipäältä, mutta sitten näytti, että se hitaasti liikkuu, selittää äiti.
- Olikohan se myrkkykäärme? kyselee Mika.
- En tiedä mikä käärme se oli. ... Eikä tällaisessa yli satasen vauhdissa ehtinyt siitä muuta huomaamaan kuin, että joku tummanharmaa se oli väriltään. ... Tien yli sillä oli varmaankin tarkoitus
mennä, mutta kuuli sitten auton tulon ja pysähtyi. ... Nyt on taas joku pieni kyläpahanen tuossa.
Onhan tämä Kenian maaseutukin yhtä surkean näköistä kuin Tansaniassakin. ... Samanlaista arkkitehtuuria on tuossa ainakin, risuja, savipaakkuja ja onkohan lehmänpaskaakin ... ja olkikatot. On
siellä parissa savimajassa aaltopeltiäkin katolla.
- Aika siististi pukeutuvia nuo ihmiset kuitenkin ovat, jatkaa äiti. ... - Ei täällä sellaisissa repaleisissa vaatteissa olevia ole vielä näkynyt.
- Eikä vielä yhtään ihan munasillaan kulkijaakaan.
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- Oletko jossakin nähnyt sellaisia?
- Käveleehän Mbeyassakin yks’ vanha harmaatukkainen pappa ihan ilkosillaan. Kävelykeppi sillä
on vaan. ... Ja näin mä kerran yhden melkein samanlaisen jossakin tuolla Darin sokkeloissa.
- Pään päällä ne kantelevat noita ruukkuja ja risunippuja täälläkin ... ja pienet lapset selkään köytettyinä.
- No se on varmaan tapana ihan koko Afrikassa. ... Hei lapset, pankaahan ikkunat kiinni vähäksi
aikaa. Sukelletaan kohta aika sakeaan savupilveen. ... Taitavat polttaa noita olkia tuolla pellolla. ...
Pannaan tuo ulkoilman tulo tuosta ”lämppäristäkin” hetkeksi kiinni, ettei tule savut sisään.
- Pudotahan vähä nopeuttakin. Eihän tuolla näe kohta mitään.
- No pudotetaan. ... Eihän ne peltoa polttelekaan vaan noita kuivia rinteitä. ... Polttelevat kuivan
heinikon pois, että sadekaudella kasvaisi uutta paremmin. ... Katsokaahan! ... Siellä pari kaveria
auttaa tulta leviämään noilla palavilla kepeillään.
- Tuleekohan se sadekausi tännekin samaan aikaan, kuin Mbeyaan?
- Saattaa se eri alueilla kai vähän vaihdella, mutta eiköhän se parin kuukauden päästä ala sadella
täälläkin. ... Hei, nyt loppui savu. ... Voidaan taas availla vähän luukkuja. ... Äkkiä tää auto lämpenee, jos kaikki lävet on kiinni. ... Alkaa olla taas lämpötila ulkona parhaimmillaan. ... Olis’pa se
ilmastointilaite nyt tässä autossa, niin ei hikoiltais’. ... Meidän seuraavassa autossa sellainen kyllä
on.
- Eihän sellaista Suomessa tarvita ... kuin ehkä muutamana hellepäivänä korkeintaan.
- Mutta jos matkustellaan johonkin etelämmäksi kesälomalla, Italiaan tai Espanjaan ... tai lähdetään töihin johonkin muuhun eksoottiseen maahan. ... Olis’han se kivaa nytkin, kun tuolta noista
kojelaudan ritilöistä puhaltelis’ sellaista ihanan vilpoista ilmaa. ... niinkuin tuolla meidän hotellihuoneessa.
- Olis’han se kivaa! ... Mutta ihan hyvin pärjätään näinkin. ... Seuraavassa isommassa kylässä voitais’ ostaa juomia ja hedelmiä.
- Jarrutellaan vähän, kun seuraava kylä tulee.
Seuraavassa kylässä pysähdytään sitten ostoksille ... ja taas matkanteko jatkuu. Kun lähdöstä on
kulunut parisen tuntia alkavat maisemat muuttuvat hiljalleen taas hieman mäkisemmiksi. Lapset
odottelevat tienvarsia tarkkaillen, että nähtäisi villieläimiä, mutta niitä ei vaan näy.
- Kyllä tässä oikealla puolella on tämän kartan mukaan jo laaja Tsavon kansallispuisto, kertoo
karttaa tutkiva äiti. - Ja on tässä elefantin ja sarvikuonon kuvia, mutta tuossa välissä menee tuo
rautatiekin, joka aina silloin tällöin nähdään. Ne eläimet ovat varmaan tuolla kauempana, tuon
radan takana. ... ”Nidare” oli tuo äskeinen kylä. Ihan kohta tulee isompi paikka, Voi. ... Ja on kai
vähän mäkisempää maastoakin. Siellä näkyy olevan joku Safari Lodge, mutta sekin on tuon rautatien takana. ... Ja sitten siitä 50 kilometriä eteenpäin on Tsavo ... mennään Tsavo-joen yli ja Tsavon
kansallispuistoa on sitten tien molemmin puolin ... ja vasemmalla puolella on joku Safari Camp ja
Kilaguni Lodge ... aika kaukana tästä valtatiestä ... ja lentokenttäkin siellä on. ... On tässä Voissakin näköjään lentokenttä. - Pieniä lentokoneen kuvia tässä kartassa.
- Taitavat olla pikkukoneille tarkoitettuja, aprikoi isä.
- Katsokaa! ... Tuolla edessä! hihkaisee Mika. - Lentokone laskeutuu.
- Niinpäs tekee, toteaa isäkin. ... Onhan se ihan iso kone. Kaksimoottorinen. ... Nyt häipyi noiden puskien taakse. ... Nyt tullaan Voihin. Tuossa on kyltti. Täältä menee näköjään tie Moshiinkin,
tuosta, jos lähdettäis’ tonne vasempaan. Siellä on se Kilimanjaron lentokenttä, missä pysähdyttiin
silloin, kun tultiin. ... Me jatketaan tästä nyt vaan kaupungin ohi suoraan tuonne eteenpäin.
- Kyllä täällä on ainakin noita isoja mainostauluja kansallispuistoista ja hotelleista, mutta ne ovat
kai jossakin vähän kauempana, aprikoi äiti.
- Se on toisaalta ihan hyvä, ettei villieläimet loiki tässä valtatiellä niinkuin Mikumissa. Eihän tässä
ole mitään nopeusrajoituksiakaan muualla kuin noiden kylien ja kaupunkien alueella. ... Mutta kyllä te lapset näette vielä villieläimiä. Jos ei tänään nähdä, niin muutaman päivän päästä ainakin Tansanian puolella niitä taas nähdään. Ensi viikolla, kun poiketaan Ngorongoron kraatterille, niin varmasti näette eläimiä, ... ehkäpä silloin nähdään strutseja ja sarvikuonojakin, lohduttelee isä.
Niin matka sitten jatkuu aina Nairobiin saakka, ettei villieläimistä nähdä vilaustakaan. Tie on ollut
hyvää ja matka on taittunut melko nopeasti. Loppumatkan aikana lapset takapenkillä torkahtivat
hetkeksi ja heräilivät juuri kaupunkiin saavuttaessa.
- No nyt tullaan taas vaihteeksi aika suureen kaupunkiin, kertoo isä. - Eiköhän tämä Nairobi ole
saman kokoinen kuin Dar Es Salaamkin. Tuollahan on hiton korkeita rakennuksia, kuin pilvenpiirtäjiä. ... Nyt pitäisi vaan löytää ensiksi se hotelli. ... Se oli Safari Park Hotell, mitä Hans kehui mukavaksi.
- Kysytäänkö noilta poliiseilta?
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- Ajetaan vielä vähän matkaa, jos näkyisä joku kyltti. Tämä näyttää olevan jonkinmoinen kehätie
kaupungin keskustan ympäri. Tuolla on iso liikenneympyrä. ... Mennäänpä siitä vielä tonne oikealle.
Ei sellainen safari-puisto hotelli voi tuolla keskustassa olla. ... Täällä se on jossakin vähän laidemmassa ... , mutta ei sen pitänyt kovin kaukana olla.
- Tuolla on joku taulu ... heti mistä käännytään tonne oikealle, huomaa äiti. - Olis’kohan ...
- Eikö siinä luekin Safari ... joo ... Safari Park Hotel ... 5 kilometriä. Hitto, tämähän onkin sitten
helppoa.
Viitoitus jatkuu sitten seuraavassakin suuressa ympyrässä, ... kolmannesta liikenneympyrästä
käännytään Park Roadille ... ja sitä vielä kolmisen kilometriä, ... käännytään pientä tietä vasemmalle ja tullaan Safari Park Hotellin portista avaraan pihaan.
- Tämähän on hienon näköinen paikka, toteaa äiti. - Upea puisto tässä ympärillä, ... hyvin hoidetut nurmikot ja upeita pensaita joka puolella ... Tuollaisia rivitalorimpsuja lähtee tuosta päärakennuksesta eri suuntiin.
- On ihan hyvän näköistä, myöntelee isäkin. ... Ajetaanpa tuonne pääoven tuntumaan.
- Uima-allas, hihkaisee Mika. - Oli, tuolla nurmikon takana, ...aika iso uima-allas.
- Ja pieniä apinoita tuolla puussa, huomaa Mervi.
- No kohta pääsette juoksentelemaan sinne, lupailee äiti. - Ensin meidän täytyy saada täältä
huone ... ja kannetaan taas kaikki nyssykät sinne. ... Aika paljon täällä näyttää olevan autoja.
- No, odotelkaapa te taas vähän aikaa tässä, sanoo isä, kun pysähdytään parkkipaikalle.
- Ai kuinka nätti iso suihkuallas tuossa pääoven edessä, ihailee äiti. - Tuo iso kivikasa keskellä
melkein kokonaan noiden roikkuvien kasvien peitossa. Upeita isolehtisää köynnöksiä.
- Onkohan siinäkin kultakaloja? aprikoi Mervi.
- Mennään katsomaan, innostuu Mika ... ja pinkaisee altaan luo.
- No, katselkaa te lammikkoa ja pihapiiriä sillä aikaa, kun minä käyn tuolla respassa, neuvoo isä.
Jarkko astelee pääovesta sisään ja suuren aulan laidalla olevalle vastaanottotiskille. Hotellissa on
tilaa. Keskusteltuaan hetken ja täytettyään henkilötietolomakkeen saa Jarkko ystävällisesti hymyilevältä virkailijaneitoselta avaimet.
- Se on tuossa aika lähellä, kertoo isä heti ulos tultuaan. - Oikealla, tuossa siivessä, neljäs ovi.
Kävelkää te jo sinne. Minä siirrän auton siihen oven viereen.
- Onko kallista? kysyy äiti.
- Ei ole. ... Kolme taalaa halvempaa kuin edellisessä paikassa. ... 22 taalaa hengeltä kaikkien sapuskojen kanssa ... ja lapset puoleen hintaan. Tää on kai samanlainen kaksio tämäkin. Tässä
avain. Menkää jo edellä.
- No mennäänpä lapset!
- Äiti! ... Otettiinko me se korallinoksa mukaan? kysyy Mika.
- Ai, se taisi jäädä aamulla sinne oven pieleen. ... Mutta sehän meni ihan rumaksi ... ja se varmaan
haisi vieläkin pahalle. ... Olisi varmaan autossakin haissut pahalle koko matkan, lohduttelee äiti.
- Se oli ihan yököttävä haju, jatkaa Mervikin.
- A 4, se on tuo ovi. ... Hei, isä tulee jo. Väistetään vähän, että isä saa auton tähän oven viereen.
Asunto todetaan yhtä viihtyisäksi kuin oli Mombasan rantahotellissakin. Tavarat kannellaan autosta kipinkapin sisään ... vaihdetaan uima-asut ylle ja lähdetään, lasten niin tahtoessa, altaalle uimaan.
- Olihan tuo hetken altaassa pulikointi taas ihan mukava tuon hiostavan automatkan jälkeen.
huokaa äiti, kun palataan asunnolle. ... Mutta eikö teillä ole nälkä? ... Mulla on ainakin.
- Hitto, kyllähän sitä pitäis’ varmaan jotain saada. Lähdetäänkö tonne ravintelin puolelle? Kellohan on vasta puol’ neljä. Illalliselle mennään vasta kahdeksalta.
- Keitettäis’kö vaan teetä ... ja meillä on vielä niitä keksejä ... ja leipää ja kalapurkki. ... Ja banaanit
jälkiruoaksi.
- Se kyllä riittää. Laita vaan vesipannu kuumenemaan. ... Mä avaan kalapurkin. ... Mutt’ eihän täällä kyökissä varmaan ole purkinavaajaan. Pitää hakea puukko tuolta autosta.
- Mitenkähän olis’ lapset, jos me kaikki otettaisi sitten tämän välipalan jälkeen pienet iltapäivätorkut, ehdottaa äiti. - Jaksaisitte sitten olla illalla vähän pitempään tuolla ravintolassa.
- Ihan hyvä ehdotus, jatkaa isä. - Kyllä te lapsetkin varmaan torkahdatte, kun oikaisette itsenne
tuonne sängylle.
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Kun välipala on nautittu, toteutuu äidin ehdotus ja niin lapset kuin vanhemmatkin torkahtavat
päiväunille. Iltapäivä muuttuu hämärtyväksi illaksi ja on jo aivan pimeää, kun Rauni herää ensimmäisenä ... ja herättelee vieressä vielä sikeästi nukkuvan Jarkon.
- Pitäisikö meidän jo heräillä, kuiskaa äiti. - On jo ihan pimeää.
- Hitto, mitäs kello on, havahtuu isä ja hapuilee sängyn päässä olevaa valokatkaisinta. - Hitto,
sehän on jo yli seitsemän, hän huomaa valot saatuaan.
- Hyvänen aika. Mehän on nukuttu melkein kolme tuntia ... ja lapsetkin nukkuvat vielä.
- Sehän nukutti ihan makeasti.
- Nyt heräävät lapsetkin. Syttyi valot tuonnekin, toteaa äiti. - Hyvä, että nuokin nukahtivat. Nyt
tänä iltana ei Marikaan nukahda ruokapöytään.
- Äiti, kuinka kauan me on nukuttu? kysyy viereisestä huoneesta silmiään hieroen tuleva Mervi.
- Ollaan nukuttu melkein kolme tuntia. Kello on kohta puol’ kahdeksan. - Käykää tuolla kylppärissä uittamassa vähän silmiänne, että heräätte. Kohta lähdetään syömään.
- Minäpäs vilkaisen vähän tuosta ovelta, miltä pihalla näyttää näin iltavalaistuksessa, lausahtaa isä
ja menee ulko-ovelle.
- No kohtahan me lähdetään sinne kaikki, jatkaa äiti. - Laitellaan vaan ilta-asut ylle ja ...
- Hei, tulkaapas kuuntelemaan! kehottaa isä avattuaan oven. - Tulkaa, tulkaa!
- No mitä siellä nyt kuuluu? hämmästelee äiti.
- Tulkaa vaan tähän ulkopuolelle! ... Onkohan nuo jotain yölintuja. Mikä mahtava konsertti.
Ja ulkoa kuuluu melko voimakas, korkeaääninen ”guik, guik, guik, guik -äänien” kilpalaulanta, jossa tuntuu olevan mukana kymmenittäin laulajia.
- Mistä toi ääni oikein tulee? aprikoi Mervi. - Niitähän pitää olla hirmuinen parvi.
- Tuolla niitä lintuja on varmaankin jossain noissa pensaissa tai puissa, arvelee isä.
- Minusta se tulee ... ihan kuin maasta, sanoo Mika. - Tai tuleek’s noista pensaista tuolla seinän
vieressä.
- Mennään lähemmäksi katsomaan, päättää isä ... ja lähtee kohti pääoven vieressä olevia pensaita. ... Äiti ja lapset lähtevät perässä.
- Tuolta suihkulähteestäkö se kuuluu sittenkin? aprikoi isä käveltyään jonkin matkaa.
- Sieltä se kuuluu, arvelee äitikin. - Mutta ei siellä mitään lintuja näy.
- Kyllä se tuosta lähteestä kuuluu nyt ihan selvästi, toteaa isä, kun ollaan jo parin askeleen päässä
pihavalojen loisteessa kimaltelevasta suihkulähteestä. - Hiton voimakasäänisää .... , mutta mitä
hittoja ne ovat? ... Ei näy mitään, mutta tuosta kivikasasta se kuuluu.
Yht’äkkiä ”guik-guik-meteli” lakkaa ja tulee täyshiljaisuus.
- No, nyt ne säikähtivät, toteaa äiti. - Mutta ei pyrähtänyt yhtään lintua mihinkään.
- Jos ne vaan kököttävät noiden lehtien alla piilossa, arvelee Mervi. - Voik’s noiden lehtien alle
kurkistaa?
- Kurkistetaan, päättää isä ja kurkottaa nostamaan kiviröykkiötä peittäviä lehtiä. - Katsotaan,
mitä ne laulajat ovat. ... Hitto, pieniä vihertäviä sammakoita! Katsokaa! Niitähän on noi kivenkolot
täynnä.
- Sammakoita, ... sammakoitako ne olivatkin, päivittelevät äiti ja lapsetkin.
- Katsokaa, niillä on ihan valkoiset noi kurkut, huomaa Mika.
- Mennään vähän kauemmaksi, alkaako ne uudelleen, esittää äiti.
Kun pari kolme askelta on peräännytty, alkaa sama konsertti uudelleen.
- Alkaa se! toteaa Mervi iloisena.
- Lähtee mokomista pienistä nilviäisistä melkoinen ääni, hämmästelee isä. - Mutta hei! Otetaampa pätkä tuosta konsertista nauhalle ... ja sitten te lapset saatte kertoa siihen jatkoksi, mistä
tuo ääni tulee. ... Käydään hakemassa nauhuri. ... Ehditään vielä ennen syömään lähtöä.
- Joo. ... Kiva, innostuu Mervi. - Mä voin juosta hakemaan nauhurin.
- Tässä on avain, sanoo äiti. - Ovi on lukossa.
Niin tehdään pätkä nauhoitusta sammakkokuoron konsertista ... ja palataan sitten asunnolle valmistautumaan illalliselle lähtöön. Päiväunien ansiosta jaksavat lapsetkin istua iltaa ravintolasalissa
aterioinnin jälkeenkin vanhemman väen menoa ja meininkiä sekä orkesterin esityksiä seuraten.
Välillä he kipaisevat ulkonakin kuuntelemassa sammakoiden konserttia. Asunnolle palaillaan vasta
puolenyön paikkeilla sammakoiden konsertin edelleen jatkuessa suihkulähteessä.
Aamun ohjelma ei juurikaan aikaisemmista poikkea, vaikka paikka on uusi. Kun vanhemmat on
saatu hereille, on lasten päästävä taas altaaseen aamu-uinnille ja toki sinne lähtevät vanhemmat309

kin. Hotellin pihapiirin siistiksi leikatuilla nurmikentillä liikuskelee vain muutama paviaani, jotka
pinkaisevat hieman kauemmaksi ja jäävät sitten seuraamaan altaalle rientävää joukkoa. Suihkulähteen sammakoiden konsertti on muuttunut pihamaan rehevissä puissa ja pensaissa hyppelehtivien
lintujen livertelyksi. Yö on ollut sen verran viileä, että tyynen uima-altaan pinnasta kohoaa hivenen
vesihöyryä. Juuri taivaanrannan takaa nousseen auringon säteet kimaltelevat altaan peilimäisestä
pinnasta, kunnes veteen polskahtavat uimarit rikkovat sen sekä pihapiirin hiljaisuuden. Pian saapuu altaille muitakin aamuvirkkuja hotellivieraita ja lastenaltaassa polskivat Mika ja Marikin saavat
muutaman lapsukaisen seurakseen.
- Nyt kai meillä ei ole mitään kiirettä mihinkään, vai? kysäisee Rauni.
- Ei ole, vastaa Jarkko. - Katsotaan nyt kuinka kauan noi lapset haluavat polskutella ... ja mennään sitten aamupalalle. ... Sitten voidaan lähteä katsomaan vähän kaupunkia. ... Mun pitää etsiä
sellainen kauppakin, mistä vois’ löytää niitä ”pikipikien” puolia ... ja sen Bedford-kuorma-auton
vesipumppuakin vois’ kysellä täältä. ... Täällä näkyy olevan ainakin samanlaisia vanhoja ”Pettereitä”
liikenteessä. Mutta ... noihin työasioihin ei haaskata kovin paljon aikaa.
- Onk’s sulle tullut täällä yhtään mieleen, miten ne mahtavat siellä projektilla pärjäillä?
- No enpä ole juuri sitä ajatellut. ... On siellä varmaan Uffella ja muillakin rodunkehittäjillä taas
uusiakin ongelmia. ... Onhan se ainakin sellaista jatkuvaa kissa ja hiiri leikkiä, jos ei pahempia ongelmia ole. Tavaraa ja työkaluja häviää kaiken aikaa keskellä päivääkin. ... Mutta nyt uidaan ja
nautitaan näistä lomapäivistä. ... Ei me taideta tässä paikassa olla kuin seuraava yö. Huomenaamuna lähdetään Tansanian puolelle ... Arushaan ... ja siitä voitais’ poiketa Ngorongoron kraatterille. ... No nyt uidaan!
Puolisen tuntia kuluu lasten kanssa uiskennellen altailla, ... sitten asunnolle pukeutumaan ja ravintolan runsaanpuoleiseen aamiaispöytään. Aamupalalta asunnolle palattua jatketaan illalla nauhoitettua sammakoiden iltakonserttipätkää lasten kertomuksilla siitä, mitä nuo äänet olivat.
- Eiköhän me sitten lähdetä porukalla katselemaan kaupunkia, ehdottaa isä, kun nauhoitus on tehty
- Niin kai, eihän täällä hotellilla ole kuin tuo uima-allas, toteaa äiti. - Ja siellähän me just oltiin.
- Sitten vaan lapset autoon ja lähdetään. Eihän tässä ole lounasaikaan enää kuin kolme tuntia.
- Isä, onko täällä merenrantaa? kysyy Mika.
- Ei lapsukaiset, naurahtaa isä. - Me ollaan nyt taas kaukana merenrannasta, ... niin kaukana
kuin me eilen ajettiin, 300 kilometriä.
- Mennäänkö me vielä uudestaan johonkin merenrantaan?
- Ei nyt tällä reissulla taideta enää mennä. ... Mutta huomenna mennään takaisin Tansanian puolelle ja eiköhän me sitten ylihuomenna nähdä taas villieläimiäkin, ... strutseja, sarvikuonoja ja varmaan leijoniakin. ... Nyt lähdetään katselemaan tätä Nairobia. Tämä on Kenian pääkaupunki.
Kaupungin keskusta todetaan sitten varsin nykyaikaiseksi suurine uudehkoine liiketaloineen ja
nykyaikaisine marketteineen. Keskustan kortteleita ja kauppoja kierrellen ... ja hieman ostoksiakin
tehden aika kuluu. Jarkko tallettaa kaupunkinäkymiä, liikennettä ja moderneja liikerakennuksia,
myös kaitafilmille. Eräältä keskustan huoltoasemalta Jarkko kyselee, mistä voisi löytää tarvitsemiaan varaosia. Muutaman korttelin päästä löytyykin moottoripyöriä myyvä suurehko liike ja sieltä
Jarkko saa tarvittavat ”pikipikien” puolat. Vanhan Bedford-kuorma-auton vesipumppua neuvotaan
kyselemään jossakin kaupungin laidalla olevasta korjaamosta, mutta sitä ei lähdetä etsimään, vaan
palataan hotellille sopivasti lounasajan alkaessa.
Lounaan jälkeen ei kaupungille enää lähdetä vaan iltapäivää vietetään useiden muiden hotellivieraiden tapaan uima-altaan tuntumassa lekotellen ja välillä altaaseen pulahtaen. Kaitafilmillekin tallennetaan pätkiä lasten polskimisesta altaassa, ympäröivästä siististä pihapiiristä ja käydään myös
kuvaamassa sammakoiden ”konserttiallasta”, josta näin päiväsaikaan kuuluu vain kiville suihkuavan veden hiljaista solinaa. Illan alkaessa hiljalleen hämärtyä palaillaan hotellihuoneeseen odottelemaan illallisaikaa.
- Isä, onko Suomessa jo nyt pimeää? kysyy Mika.
- Ei ihan vielä. Siellä on ihan sama aika kuin täällä. ... Kohta alkaa ilta hämärtymään sielläkin.
- Isä ... Milloin sammakot alkaa taas kuikuttamaan? jatkaa Mari.
- Kuikuttamaan. Olipa kiva sana. ... Eiköhän ne taas aloita kuikuttamisen, kunhan tulee pimeää.
Mennään sitten katsomaan ja kuuntelemaan kuikuttaako ne taas, ... kohta ennen kuin lähdetään
syömään. ... Jaa, sais’kohan täällä kuulumaan tosta radiosta sitä Suomen lyhytaaltoasemaa? Kokeillaampa. ... Sehän on uutisten aikakin juuri.
Jarkko etsiskelee hetkisen radiosta pihausta suomenkielestä. Monenlaista pulinaa kuuluu ja vihdoin erottuu surinan joukosta suomenkieltäkin.
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- Hitto, on tää kuuluvuus surkea. Ei tahdo saada mitään selvää tuon surinan seasta. Ja noita muita
kuuluvia asemia on vieressä ihan tiuhassa.... Joku siinä yrittää mongertaa samalla taajuudellakin...
ja heti tossa vieressä kuuluu rautalankamusaa. ...Nyt ... hiton heikosti kuuluu ... kuunnelkaas.
” srr... ulkomailta ... srrr..toliiton ...srrr...ruusalus Sojuz 23 on laskeutunut järveen Kazakstanissa
srrr.. .srrr ...srrr.”
- Hitto, siinä ne olivat uutiset. ... Nyt se häipyi taas kokonaan ton mongerruksen alle. ... Hitto,
eikö ne saa sitä Porin kalustoa paremmaksi. ... Sanovat sitä maailma ainoaksi toimivaksi lyhytaaltomuseoksi, naureskeli Pentti joskus.
- Onkohan ne miehet siinä avaruusaluksessa hukkuneet sinne järveen? aprikoi Mervi.
- Kyllä kai se on ollut ihan tuvallinen lasku, selittää isä. - Nehän ovat sellaisessa tiiviissä isossa
kapselissa ... ja eiköhän se ole tullut laskuvarjon varassa järveen ihan tarkoituksella. Pehmeämminhän se vielä veteen molskahtaa kuin mitä olisi kovaan maahan tömähtäminen, ... mutta ei me
tuosta nyt kuultu enempää.
Illan muuttuessa pimeäksi yöksi alkaa suihkulähteellä sammakoiden kimakka kuikutuskonsertti
jälleen ja lapset kipaisevat kuuntelemaan sitä lähempää. Astellessaan hiljaa hiipien lähemmäksi he
pääsevät parin metrin etäisyydelle altaasta, kunnes tulee hetkessä täyshiljaisuus. Sitten taas pari
kolme askelta taaksepäin ja konsertti jatkuu.
Lapsilla on ollut päivän aikana sen verran touhua ja toimintaa, että illallisen nautittuaan he alkavat
olla taas kypsiä nukkumaan. Asunnolle asteltaessa pysähdytään kuitenkin hetkeksi suihkulähteen
tuntumaan kuuntelemaan sammakoiden konserttia. Vuoteisiin päästyään nukahtavat lapset pian
eivätkä vanhemmatkaan kuppelehdi pitkään, koska aamulla lähdetään taas jatkamaan matkaa.
25. Kilimanjaron maisemiin

Nairobi on jäänyt 150 kilometrin päähän taakse, kun puoliltapäivin saavutaan Kenian ja Tansanian
rajalle Namangaan. Lapset ovat odotelleet koko matkan ajan, että näkisivät villieläimiä, mutta on
nähty vain laajoja viljelmiä, savannia, pusikkoisia taipaleita ja välillä jokunen afrikkalaistyyppinen
kylä. Rajaa lähestyttäessä on tienvarren väestön joukossa näkynyt melkoisesti pitkänhuiskeita
Maasaita, jotka erottuvat viittamaisine ja värikkäine vaatteineen, pitkine keihäsmäisine sauvoineen
ja runsaine koristeineen muista afrikkalaisista. Raja-asemalle saavuttaessa Rauni lähtee ostelemaan
kentän laidalla olevilta torikauppiailta viimeisillä Kenian shillingeillä banaaneja, appelsiineja ja juotavaa. Joukko pieniä afrikkalaislapsia kipaisee auton luo, piirittävät sen ja katselevat nenät lasissa
kiinni autossa istuvia vaaleatukkaisia lapsia toisilleen jotain kuiskutellen. Jarkko tutkiskelee karttaa, kunnes Rauni palaa ostoksineen .. ja ajaa sitten auton raja-asemarakennuksen eteen.
Rajan ylitys sujuu nopeasti niin Kenian kuin Tansaniankin puolella ja päästään taas jatkamaan
matkaa..
- No nyt kai ajetaan vaan eteenpäin, toteaa Jarkko, kun lähdetään liikkeelle. ... Näyttää oleva aikalailla samanlaista maastoa tälläkin puolella rajaa.
- Isä, kuinka pitkä matka me vielä ajetaan? tulee Mervin kysymys takapenkiltä.
- Onhan tässä vielä matkaa. ... Jos ajetaan illaksi Lake Manyaralle, niin matkaa on noin 200 kilometriä. Nyt näyttäisi olevan noin 70 kilometriä melko tasaista maastoa eikä ole kuin pari pientä
kylää merkitty karttaan. Sitten kolmisenkymmentä kilometriä ennen Arushaa on mäkisempää ja
Arushasta on sitten sinne Manyaraan vielä 100 kilometriä. Siellä on sitten useampiakin hotelleja ja
lodgeja ... ja luonnonpuistojakin, joissa varmaan näette taas monenlaisia elukoita.
- Onk’s siellä uimarantakin? kysyy Mika.
- No sen Manyara-järven rannassa on ainakin Lake Manyara-hotelli. On kai siellä uima-allaskin. Se
järven rantahan on merkitty luonnonpuistoksi. Sitähän me katseltiin jo eilen tosta kartasta. ... Eiköhän me päästä sinne nyt ihan hyvissä ajoin, kun selvittiin rajanylityksestä näin nopeasti.
- Ja se Ngorongoron kraateri, mihin mennään huomenna, ... sehän on ihan siinä lähellä, jatkaa
äiti.
- Joo, se on vain muutamankymmenen kilometrin päässä. Sinne mennään sitten heti aamulla.
- Hei katsokaapa. Tuossa on taas Maasaita ja noita surkean laihoja lehmänkantturoita, huomaa
äiti.
- Ja kohta tulee sulle taas vähän kurkittavaa. Tuolla menee edellä näköjään rekka ... taitaa olla parikin peräkkäin.
- Sitten isä, kun tulee sellainen sopiva paikka tien laidassa, niin pysähdytään jaloittelu- ja pissatauolle, esittää äiti.
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- No sellainen on heti tuossa vasemmalla ... tuollainen pieni kenttä. Käännytäänpä siihen. Pidetään se tauko nyt tässä, ettei tarvi ohitella noita rekkoja kahteen kertaan. ... Älkää lapset sitten
menkö tuonne heinikkoon tai pusikkoon. Siellä voi olla käärmeitä.
Lyhyen tauon jälkeen jatketaan matkaa taas. Kun tunnin verran on ajettu, alkaa savannivoittoiset
maastot ja maisemat muuttua mäkisemmiksi ja pusikkoisemmiksi. Myös liikennettä molempiin
suuntiin alkaa olla runsaasti, koska lähestytään Arushaa, lähes 200 000 asukkaan kaupunkia.
Arushaan saavuttaessa käännytään kuitenkin toiselle, Dodomaan, Tansanian uuteen pääkaupunkiin vievälle valtatielle.
- Aika hyvinhän tämä matka on taittunut. toteaa isä kelloon vilkaisten - Kello on varttia vaillekolme ja tästä on enää sellainen reilun tunnin ... ehkä puolentoista ... matka Manyaraan. Vieläkös
te kestätte tätä kuumuutta?
- Onhan tähän jo totuttu, huokaa äiti. - Mari ja Mika näköjään nukahtivat.
- Hitto, kun on jatkuvasti noita vastaantulijoita. Pitäis’ päästä noista hitaista busseista ohi. Kurkihan nyt siltä puolelta koko ajan ja sano heti, kun näyttäis’ olevan riittävästi vapaata. Aika hyvää ja
suoraa tietähän tämä olis’, mutta liian paljon noita vastaantulijoita.
- Näyttää niitä menevän tuonnepäinkin noiden bussien edelläkin aika paljon autoja ... rekkojakin.
- No, körötellään nyt noiden perässä. Eiköhän tilanne parane, kun päästään vähän kauemmaksi
kaupungista.
Ruuhkainen liikenne alkaa helpottaa, kun muutamia kymmeniä kilometrejä on ajettu ... ja puolisen
tuntia myöhemmin käännytään valtatieltä Manyaraan, Ngorongoroon ja Serengetiin johtavalle hieman pienemmälle soratielle ... ja matka jatkuu.
- No nyt muuttui tie vähän mäkisemmäksi ja kapeammaksi, toteaa Jarkko, kun on ajettu taas
jonkin aikaa.
- Tätähän ei ollut enää kovin pitkästi ... vai?
kysyy Rauni.
- Tuolta edellisestä risteyksestä pitäis’ olla enää vajaat 40 kilometriä sinne Lake Manyaralle ... eli
vielä olis’ parisenkymmentä, kertoilee Jarkko matkamittariin vilkaistuaan.
- Ai kun siellä olis’ uima-allas, että päästäis’ uimaan, huokaa Mervi takapenkillä. - Mä olen ihan
hiestä märkä.
- Onhan tää matkustaminen aika hiostavaa, myöntelee äiti.
- Hitto, se ilmastointilaite olis’ kyllä pitänyt silloin tilata tähän autoon, jatkaa isä. - Hei katsokaahan mitä tuolla loikkii!
- Kauriita! havahtuu Mervi. - Niitä on aika paljon.
- Aletaan tulla näköjään villieläinten laitumille, aprikoi isä. - Kohta nähdään varmaan muitakin
eläimiä. ... Siinä hotellin tuntumassa on ainakin karttaan merkitty Lake Manyara National Park eli
jonkinlainen pienehkö luonnonpuistoalue siinä on. ... Kohtahan me nähdään.
- Tänä iltana käydään vaan syömässä ... ja sitten levätään kunnolla, ehdottaa äiti.
- No kunhan päästään nyt ensin perille ... ja nähdään millainen paikka se on ... ja ... Hei katsokaahan! ... Norsuja edessä!
- Mervi, herätähän Mika ja Marikin katsomaan! kehottaa äiti. - Nyt alkaa olla taas katseltavaa.
- Hitto, niitähän on melkoinen lauma. ... - Ja tuolla on pari kirahviakin.
- Ollaanko me jo siellä ... Korongossa? sopertaa Mika herätessään.
- No aika lähellä jo ollaan, kertoo isä. - Kohta tullaan Manyaran hotelliin ... ja huomenna mennään sitten Ngorongoron kraatteriin. ... Se on sellainen suuri vuorten välissä oleva alue, jossa on
paljon villieläimiä. ... Katsokaahan, kun nuo kirahvit juoksevat kauemmaksi. ... Aika arkoja ne näyttävät olevan.
- Nyt ne pysähtyivät ja kääntyivät katsomaan meitä, huomaa Mervi.
- Niinhän ne tekivät siellä Mikumissakin, jatkaa äiti. - Juoksivat vähän matkaa ja kääntyivät katsomaan.
- Nyt näyttää tulevan vähän taas mäkisempää maastoa, toteaa isä. - Noustaan näköjään vielä
korkeammalle. ... Ja tuolla tulee bussi vastaan. ... Hiljennelläänpä vähän ... ja pankaas’ luukut
kiinni, ettei tule pölyä sisään. ... On nuo bussit hirveän näköisiä, ... kuin kyläsepän rakentelemia.
- Ja onpa siinä taas porukkaa, nauraa äiti. - Katsokaa, niitä istuu katollakin.
- Niin, se on töistä kotiinpaluun aikaa, jatkaa isä. - Onhan ne meidänkin bussit Mbeyassa ... projektillakin ... hiton täysiä ... ja sitten, kun on ollut kanojen myyntipäivä ja melkein joka ukolla on
pari elävää kanaa kainalossaan, niin onhan siinä tunnelmaa, ... tungosta, säpinää ja kaakatusta.
- Onk’s sulla tullut yhtään mieleen, miten ne mahtavat siellä korjaamolla nyt pärjäillä?
- No eipä sitä ole tullut juuri ajatelleeks’. Saattaahan siellä Uffella ja Lassella olla uusia probleemeja ratkottavina. ... Muutaman päivän päästähän taas nähdään, mikä se tilanne siellä on.
- Niin, huomenna on jo keskiviikko ... ja lauantaina olis’ kai oltava jo kotona. aprikoi äiti
- Päästäänkö me vielä mereen uimaan? kysyy Mika.
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- Johan sinä sitä kerran jo kysyit ja kerroin, että tällä reissulla ei enää päästä, kertoo isä. - Mutta tehdäänhän me taas jonkin ajan päästä reissu ainakin Dariin.
- Mihin me sitt’ täältä Koronkorosta mennään, kyselee Mervi,
- No huomenna ... kun on katseltu ne Ngorongoron kraatterin maisemat ja eläimet ... niin voitais’
ehkä ajaa täältä jo iltapäivällä Arushaan ... ja ehkä Moshiinkin. ... Parin tunnin ajohan se on vaan.
Perjantai-illaksi on ajettava sitten Mikumiin. ... Torstaina ei ajella. Katsellaan Moshia ja eiköhän
sieltä löydy hotellista uima-allaskin. ... Se perjantai ... Moshista Mikumiin ... on kyllä sitten taas
aika tiukka ajopäivä. ... Ja lauantaina sitten Mikumista kotiin.
- Hei, nyt tulee joku kylä. Tuolla on nimikyltti, huomaa äiti.
- Mto wa Mbu ... onpas kiva nimi.
- Ja tuolla risteyksessä taitaa olla tienviittoja, huomaa isä. ... - Joo, Lake Manyara Hotel. ... Tonne
vasemmalle. ... Sinne kai me mennään. ... Olis’han täällä näköjään joku Lodgekin. ... Ja kyltti ”Hatari” ... vaara, ... ja varoitellaan siinä taas villieläimistä. .... - Hitto, siinähän on ihan ”jellonan” kuvakin. ...ja ”Lake Manyara National Park” siinä lukee. ... Tuollahan se Manyara-järvikin näkyy ... alhaalla vasemmalla. ... Komeat on näkymät.
- Tuolla rannassa tallustelee elefantteja, huomaa äiti.
Niin saavutaan pitkähkön hotellirakennuksen pihaan ... ja pääoven vierustan parkkipaikan autorivistöön. Jarkko astelee ovesta sisään ja aulan perällä olevalle vastaanottotiskille. Keskusteltuaan
hetkisen tiskin takana olevan vanhahkon virkailijanaisen kanssa hän saa huoneen avaimen.
- No, tässä on taas uuden kämpän avain, lausahtaa Jarkko auton luo saapuessaan. - Tää on neljälle kalustettu huone, jossa on kai jonkinmoinen sohvakin. ... Sinne saadaan kyllä lisäpetkin, jos
tarvitaan Marille. ... Kohtahan se nähdään. Tää on ihan tämän pitkän siiven päässä. ... Ajetaan auto
sinne eteen ... ja sitten taas nyssykät huoneeseen.
- Onko täällä uima-allasta? kysyy Mika.
- Uima-allasta ei täällä ole, se selvis’ tuolla respassa. ... Mutta suihkut saadaan kylppärissä.
- No, kunhan saadaan tää hiostava olo pois, huokaa äiti.
- Hikinen olo on mullakin, tuhahtaa isä. ... - ja hitonmoinen janokin. ... No ajetaanpa nyt tuonne
päätyyn.
- Voi, kun meidän juomat loppuivat kesken, valittelee äiti. - Mutta saadaanhan me heti täältä
hotellista lisää.
- Katsokaa apinoita! hihkaisee Mika. - Tuolla, noissa puissa.
- Pieniä ja söpöjä. ... Mitä apinoita noi on? kysyy Mervi.
- Aika pieniähän nuo ovat, toteaa isäkin. - Apinoita on niin montaa sorttia. Eihän niiden roduista tiedä. ... Paviaanin, simpanssin ja gorillan mä tunnen. ... Muista en tiedä juuri mitään.
- Vilistihän jossakin siellä Mikumissakin tommoisia pieniä apinoita, muistelee äiti. - Minkäs näköinen se marakatti on?
- Nyt marakatit ! Ajetaan tuonne päätyyn ... ja kannetaan nyssykät kämppään, tuhahtaa isä. Katsellaan sitten lisää marakatteja ja muitakin elukoita, kun on ensin saatu tää hikinen olo ja jano
pois. ... Huomenna nähdään varmaan sarvikuonojakin.
Hetken kuluttua päästään mukavan vilpoiseen ilmastoituun hotellihuoneeseen, ... ja vuorotellen
suihkuun. Isä löytää huoneen baarikaapista janoonsa pullon olutta ... ja äiti loihtii kasseista puhtaita paitoja ja pöksyjä matkalla kostuneiden tilalle. ... Iltahämärän muuttuessa pimeäksi yöksi lähdetään parantelemaan nälän tunnetta hotellin ravintolan illallispöytään. Muuta ohjelmaa ei sitten ravintolassa ole ja niin palataan ruokailun jälkeen huoneeseen. Magnetofonikasetin ”äänikirjeeseen”
tehdään jatkeeksi pieni pätkä matkakertomusta ensin hieman harjoitellen ja sitten otetaan nauhalle lasten kertomusta siitä, mihin nyt on tultu.
- Nyt lapsukaiset on taas aika käydä nukkumaan, kehottaa äiti, kun nauhoitus on tehty ja kuunneltu ... - Aamulla heräätte sitten taas pirteinä ja heti aamupalan jälkeen lähdetään katsomaan
sarvikuonoja ja strutseja ... ja mitähän me siellä nähdäänkään.
- Tästä on kai vielä parisenkymmentä kilometriä sinne kraatterille, aprikoi isä. - Ja sinne olis’
päästävä heti aamulla, ennen kuin ilma lämpenee. Silloin nähtäis’ kai enemmän eläimiä. Voidaan
nähdä leijoniakin. Päivällähän ne makailevat jossakin pusikoiden varjossa.
- Isä, mimmonen se kraatteri oikein on? utelee Mika.
- No huomennahan se nähdään. ... Se on sellainen vuorten keskellä oleva laaja tasanko. En minäkään ole nähnyt sitä kuin joissakin kuvissa. Se meidän naapurin Klaus kertoi, että sinne kraatteriin
ei pääse omalla autolla, vaan sinne mennään oppaan kanssa maastoautoilla.
- Onkos ne maastoautot ”Lantiskoita”? jatkaa Mika.
- Eiköhän ne ”Lantiskoita” ole sielläkin.
- Olis’kohan sinne hyvä ottaa vähän evästä mukaan? kysäisee äiti. - Tohon kylmälaukkuun
- Ei kai se olis’ pahitteeksi, aprikoi isä. - Ja juomista kans’.
- Jos mä teen parit voileivät jokaiselle ... ja banaaneja on vielä kassissa muutama. Käydään hakemassa vielä muutama pullo Pepsiä tuolta baarista ja pannaan ne yöksi jääkaappiin.
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- Ja laita ne kylmäparistot tonne jääkaapin pakastelokeroon yöksi, jatkaa isä.
- Ne on siellä jo. ... Toi kylmälaukku on aika kiva keksintö. Aika viileinä siellä pysyy eväät koko
päivän.
- Eikös käydä ... kohta, kun nuo lapset nukahtavat, ... yhdessä tuolla baaritiskillä. Otetaan vielä
pienet yömyssyt, ... africocot tai jotain muuta hyvää , .. että nukuttaa paremmin.
- No mennään. ... Ja sitten nukutaan ihan kunnolla koko yö.
- Nukutaan, nukutaan.
Lapset heräilevät taas heti aamun sarastaessa ja pian heräävät vanhemmatkin ja kipaisevat suihkuun. Rauni laittaa kassit ja kylmälaukun lähtövalmiiksi, ... puetaan shortsit ja T-paidat ylle ja lähdetään ravintolasaliin aamupalalle. Sieltä palatessa koukataan ”respan” kautta, maksellaan hotellilasku ... ja sitten taas kassit ja nyssykät autoon ... ja lähdetään ajelemaan Ngorongoroon.
Puolisen tuntia on ajeltu opasteita seuraten kapeahkoja teitä, katseltu ympäröiviä maisemia ja nähty matkan varrella muutamia apinoita ja antilooppeja, kun saavutaan Nogorongoron kraatterin laidalla olevan rakennuksen parkkipaikalle. Kentän laidalla seisoo rivistö vaaleanharmaiksi maalattuja
Land-Rovereita ja niiden vierellä suuri opastetaulu kertoo, että kraatteriin pääsee vain 4-vetoisälla
maastureilla ja lippuja saa toimistorakennuksesta. Yksi kuuden henkilön seurue tulee juuri rakennuksen ovesta ulos ja yksi heistä, ilmeisesti kuljettaja, opastaa muut nousemaan rivistössä ensimmäisenä olevaan maasturiin.
- Isä, monta ”Lantiskaa” ! hihkaisee Mika. - Tommosellako me mennään sinne kraa ... kraa ...
- Kraatteriin, auttaa isä. - No tuosta kai me kohta lähdetään. ... Täytyy käydä ostelemassa vaan
tiketit ensin. ... Hei, noissa ”Lantiskoissahan” on melkein koko katon suuruinen aukko tossa keskellä ja koroke missä seisotaan. Siitähän on hyvä katsella ... ja filmata.
- Menehän äkkiä ostelemaan ne tiketit, kehottaa äiti. - Tuolta tulee lisää autoja.
- Joo, mä menen heti. ... Ota ne voileipäpaketit, banaanit ja vähän juomista kassiin ... ja kamera ...
ja pankaa sitten ovet lukkoon.
Noustaan ulos autosta. ... Jarkko rientää toimistorakennukseen, Rauni ottaa kylmälaukusta eväspaketit, banaanit ja juomapullon pieneen kassin, antaa kaitafilmikameran Mervin kannettavaksi ja
lukitsee auton ovet ... ja hetken päästä muistaa vielä kääntää avaimella hälytyksenkin päälle tankin
täyttöaukon kannen alta.
Kun Jarkko saapuu hetken päästä pihalle afrikkalaisen kuljettajan kanssa, ovat äiti ja lapset jo
maasturirivistön luona odottelemassa.
- Hamjambo! tervehtii kuljettaja iloisesti swahiliksi.
- Hujambo! vastaa Rauni naurahtaen.
- Habari za asubuhi? jatkaa kuljettaja.
- Mzuri sana. ... Habari zako? vastaa Rauni.
- Mzuri tu. ... Habari za watoto? jatkaa kuljettaja lapsille hymyillen ja Marin vaaleaa tukkaa silittäen
- Mzuri sana tu. vastaa Rauni.
- Mimi ni Ali, kertoo kuljettaja nimensä ja ojentaa kätensä Raunille.
- Mimi ni Rauni. kertoo Raunikin kätellessään.
- Unasema kiswahili?
( puhut swahilia) hämmästelee Ali Raunin kielitaitoa.
- Kidogo sana. ( hyvin vähän ) vähättelee Rauni.
- Taffadhali ! ( Olkaa hyvä ! )
kehottaa kuljettaja ja avaa maasturin oven.
Niin noustaan autoon, jossa on laidoilla istuimet ja keskilattialla, katossa olevan aukon kohdalla
puolisen metriä korkea koroke. Kuljettaja, Ali, neuvoo englanniksi ja kehottaa istumaan aluksi
penkeillä ... ja vasta, kun päästään alas kraatteriin, voivat aikuiset nousta korokkeelle seisomaan.
Kentän laidalta lähtevää kapeaa, kivikkoista ja jyrkkää mäkeä lähdetään alas kraatteriin. Ali kertoo,
että kraatteri, joka rinteen pusikon lomasta alempana pilkahtelee, on halkaisäjaltaan 25 - 30 kilometrin levyinen tasanko ... ja sitä ympäröivät 600-700 metriä korkeat vuoret. Kraatteritasangon
keskellä on järvi, jonka koko vaihtelee vuodenajan mukaan. Nyt kuivan kauden lopulla järvi on aika
pieni ja tasangon ruohokin on melko kuivaa ja osaksi ruskeaa. Kraatterin eläimistö on melko runsas ja tällä retkellä tullaan näkemään suuria antilooppilaumoja, norsuja, seeproja, kirahveja, sarvikuonoja, hyeenoja, strutseja ... ja jos meillä on hyvää onnea, niin voimme nähdä myös leijonia ja
leopardeja. Leijonat ja leopardit kuitenkin piileksivät pian auringon noustua varjoisässa pensaikoissa ja joskus kiipeilevät puihinkin, joita on tuolla rinteillä. Parhaiten niitä näkee auringon
nousun aikaan ja illan hämärtyessä.
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- Paljon seeproja ja gnuu-antilooppeja! hihkaisee Mika samassa, kun tullaan pusikkoiselta tieltä
avaralle tasangolle. - Ai kuinka paljon eläimiä!
- Onhan täällä vaikka mitä, havahtuu isä ja kiirehtii kipuamaan kamera kädessä korokkeelle seisomaan.
- Tuolla kaukana on strutseja! huomaa Mervi. - Ja onk’s noi isot möykyt tuolla edessä... sarvikuonoja?
- Joo, on ... on siellä kak’s sarvikuonoa, varmistaa isä. - Juoksevat tältä tieltä poispäin ... ja tuolla on lauma elefantteja ... ja katsokaas tuonne vasemmalle. Sielläkin on strutseja. ... Täällähän menee näköjään ajouria ristiin rastiin. ... Nythän me lähdettiin menemään ihan noita sarvikuonoja
kohti.
- Isä, voidaank’s mekin tulla sinne ylös katsomaan? kysyy Mervi.
- Nouskaa vain tekin tänne korkeammalle katsomaan! ... äiti ja Marikin. ... Eiköhän me mahduta
seisomaan tässä kaikki. ... On tää melkoinen tasanko ... ja laumoittain eläimiä joka puolella.
Niin kipuavat Mervi ja Mika ensin ... sitten myös äiti Marin kanssa korokkeelle katselemaan laajalla
tasangolla käyskenteleviä eläimiä ... ja äiti ottaa Marin syliinsä.
- Marihan voi istua tässä aukon reunan päällä, neuvoo isä. - Äiti pitää sinusta kiinni ja pidät itse
vielä kiinni tuosta kaiteesta. ... Hei, nyt mennään ihan noiden sarvikuonojen viereen. ... Nyt tulee
mahtavaa filmiä.
- Ai, jos ne hyökkää tämän auton kimppuun, aprikoi äiti. - Niinkuin siinä Hatari- elokuvassa.
- Eiköhän nuo kaverukset ole tottuneet näihin autoihin, naureskelee isä. - Eihän nuo ole nyt
meitä huomaavinaankaan. ... Eikä nää kuskitkaan liian lähelle niitä mene. Onhan nää harjoitelleet
täällä jo vuosikausia tätä hommaa. ... Siinä Hararissahan ne yritti ottaa lassolla niitä kiinni.
- On niillä noi silmät veikeässä paikassa ... ihan tuolla poskessa ... tai suupielessä, toteaa Mervi.
- Isä, voik’s toi sarvikuono syödä ihmisiä? kysyy Mika.
- Ei ne syö ihmisiä eikä eläimiäkään. Ihan kasvissyöjiä ne ovat. Ruohoahan ne napostelevat tuollakin.
- Hei onk’s noi hyeenoja? havahtuu äiti. Nousivat ylös tuolta heinikosta. ... Tuolla vasemmalla.
- Hyeenojahan ne ovat. ... Kolme niitä on. ... Ai nousihan siihen neljäskin. ... Otetaanpa filmille ...
ja zoomataan vähän lähemmäksi. ... On ne hiton luihun näköisiä otuksia, eikö? ... Jotenkin noi
lyhyet takajalat ja toi takkuinen turkki ... ja toi ilkeän näköinen turpavärkki. ... Hiton iljettävän
näköinen kokonaisuus.
- Hei tuolla on ihan kuin jotain kettuja, huomaa Mika sormella osoittaen. - Tuolla ... ton pienen
pusikon luona.
- Taitavat olla shakaaleja, aprikoi isä. - Onhan ne jonkin verran ketun näköisiä, ... vähän isompia taitavat olla.
- Tuolla menee joku iso lintu, huomaa Mervi ja näyttää sormella. - Tuossa heinikossa aika lähellä.
- Niinpä menee. ... Mikähän lienee, aprikoi isä. - Ankan mallinen, mutta isompi ... ja ruskeankirjava. ... Tuonne järvelle päin se siinä taapertaa. .... Nyt tulee toinen ”Lantiska” tuolta vasemmalta
ja kääntyy tännepäin. ... Sillä taitaa olla jotain asiaa, kun vilkautti valoja.
Autot pysähtyvät vierekkäin ja kuljettajat keskustelevat hetken swahiliksi.
- ”Simba” ... leijonasta ne jotain puhuu, ymmärtää äiti. - Leijonia on kai jossakin tuolla, mistä
noi tuli.
- Nyt menemme katsomaan leijonia! huutaa kuljettaja Ali englanniksi ... ja lähdetään liikkeelle.
Jonkin aikaa ajetaan melko reipasta vauhtia suuntaan, josta toinen ”Lantiska” saapui ja tullaan tasangon laidalla olevan pienen pusikkoisen kumpareen luo. ... Auton vauhti hidastuu miltei kävelyvauhdiksi ja Ali näyttää tarkkailevan kumpareen reunustaa.
- Nyt taidetaan olla aika lähellä, lausahtaa isä kuiskaten. - Tuolla jossakin noiden akaasioiden
varjossako niitä makailee? ... Joo, nyt näkyy jo. ... Mennään näköjään vielä lähemmäks’ niitä. ...
No nyt ... tuossa! ... Niitähän makailee siinä monta ... neljä taitaa olla ... kaks’ pentua ja ...
- Ai kuinka söpöjä noi pennut, ihailee Mervi.
- Joo, kaks’ pentua ja ... isä- ja äitileijona. ... No nyt on hyvä kuvata, kun pysähdyttiin.
- Noi isot leijonat ihan nukkuu, toteaa Mika.
- Ne ovat varmaankin syöneet mahansa täyteen ja nyt niitä nukuttaa, aprikoi äiti.
- Öisinhän ne liikkuvat ja saalistavat ... ja syövät ... ja päivät lepäilevät jossakin varjossa. ... Tuossahan niillä on hyvä varjoinen paikka tuuhean heinikon keskellä.
- Mitä noi täplikkäät otukset ovat tuolla vähän kauempana? kysyy Mervi.
- Missä? kysyy isä.
315

- No tuolla ... noista leijonista vähän tonne vasemmalle päin ... aika kaukana ... kurkkivat sieltä
heinikosta.
- Ai joo, tuolla! huomaa nyt isäkin. - Onk’s ne ... gepardeja? ... Gepardeja ne ovat. ... No nythän
ne näkyvät selvästi. ... Kaksi niitä on. ... Lönkyttelevät näköjään kauemmaksi.
- Hei tuoltahan tulee ihan lehmiä ... tuollainen iso lauma,
huomaa äiti. - Tuolta tota rinnettä
alas.
- Onk’s ne lehmiä? hämmästelee isä. - Hitto, kyllä ne lehmiltä näyttää. ... Ja onk’s siellä muutama paimenkin keihäät kädessä. ... On. ... Maasait tuovat kai kantturoita tonne järvelle juomaan.
...Tätä pitää kysyä tolta meidän kuskilta.
Jarkko ja Ali keskustelevat hetken englanniksi ja asia varmistuu.
- Kyllä noi maasait käyvät juottamassa noita elukoitaan tuolla järvessä, kertoo isä.
- Ja leijonat
pelkäävät noita keihäsmiehiä sen verran, etteivät käy lehmien kimppuun. ... Ovat kuulemma kyllä
joskus yrittäneet. ... Hei, nousihan tuo urosleijonakin nyt ylös ja katsoo tarkkaan tuota lähestyvää
laumaa.
Hetki seurataan ... ja Jarkko ottaa pätkän filmiäkin, kun lehmälauma maasai-paimenineen menee
ohi ... ja urosleijona käy uudelleen makuulle. Sitten kierros kraatterissa jatkuu. Jonkin aikaa kierrellään ja kaarrellaan laajalla tasangolla gnu-antilooppi- ja seepra- ja norsulaumojen lomitse. Useita muitakin maastureita kiertelee laajalla tasangolla ja Ali vuorostaan neuvoo leijonien olinpaikan
yhdelle vastaan tulevan seurueen kuljettajalle. Muutaman strutsin ryhmää käydään katsomassa
lähempää. Suuria gnu-antiloppi- ja seepra-, puhveli- ja elefanttilaumoja näkyy laajalla tasangolla
olevan useita, petoeläimet näyttää olevan paahtavalta auringonpaisteelta piilossa. Aurinko porottaa taivaalta jo miltei pystysuoraan ja ilma alkaa tuntua hyvin hiostavalta, kun Ali ajelee tasangon
laidalla olevalle ”piknik-paikalle”, korkeiden eucalyptuspuiden varjostamaan kapeahkoon perukkaan, pysäyttää auton keskelle pienehköä ruohokenttää ja selittää, että nyt täällä voisi pitää pienen
piknik-tauon ennen kuin palataan takaisin lähtöpaikkaan.
Niin noustaan autosta vihreälle nurmelle. Rauni ottaa laukustaan eväspaketit, banaanit ja juomapullot. Samassa kipaisee jostakin auton vierelle pieni vikkeläliikkeinen apina, joka alkaa katsella
anovasti vilkuillen eväspaketteja availevia vieraita.
- Ai miten söpö apina! huomaa äiti. - Mistä se tähän tupsahti?
- Tuolta pusikosta se kurkki jo heti, kun me pysähdyttiin, kertoo Mika.
- Ai kuinka kiva valkoinen parta ton naaman ympärillä! ihastelee Mervi. - Jaa tuuheat kulmakarvat.
- Ja katsokaas miten ihan kirkkaansiniset munat! nauraa isä filmikameran takaa. - Tai noi
karvat tuolla jalkojen välissä. Onpas vekkulin näköinen kaveri. ... Kuorihan Mervi yks’ banaani ja
tarjoa sille sitä kuorta. ... Uskaltais’kohan se tulla ottamaan sen ihan kädestä. ... Aika lähelle se
ainakin jo tulee.
Mervi kuorii banaanin ja yrittää tarjota kuorta apinalle ... ja isä filmaa. Apina rohkenee tulla vajaan
metrin päähän, hyppelee levottomasti sivuilleen vilkuillen sinne tänne, mutta ei rohkene tulla ihan
kädestä ottamaan. Lopulta Mervi heittää kuoren korkealle apinaan päin. Apina nappaa kuoren
kiinni lennosta ja lähtee napostelemaan sitä vähän kauemmaksi koko ajan vieraita vilkuillen.
Kun eväät on nautittu, Ali kerää kaikki eväspaperit ja banaaninkuoret ja vie ne verkkaisesti kävellen
ruohokentän laidalla olevaan kannelliseen roskalaatikkoon.
- Hitto, täällähän pelaa ihan jätehuoltokin! hämmästelee isä ja filmaa tämänkin. - Ihan kannellinen roskapönttö.
- Ajattelkaahan miltä tämä piknik-paikka näyttäisi, jos täällä ei olis’ tota roskista ... ja tollaisia Aleja, jotka huolehtivat vieraiden roskista, kommentoi äiti. - Täällä saattaa käydä aika monta porukkaa joka päivä piknikillä.
- No niinhän se on, myöntää isä.
Piknik-paikalta lähdetään juuri, kun toinen porukka on sinne tulossa ja palataan ensin tasangon
laitaa jonkin matkaa ajellen, sitten jyrkkää mäkeä nousten ylös kraatterista ja retki päättyy lähtöpaikkaan, toimistorakennuksen eteen. Kätellen kiitetään Alia kraatteriretkestä ja siirrytään jälleen
omaan autoon.
- No lapset, jokos olette nähneet tarpeeksi eläimiä? kysäisee isä autoon istahdettuaan.
- Ollaan kai, aprikoi Mervi arasti. - Mihin me nyt mennään?
- Nyt kai lähdetään jatkamaan matkaa, arvelee äiti. - Samaa tietä takaisin ... jonkin matkaa.
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- Mehän selvittiin täältä aika mukavasti, toteaa isä kelloa vilkaisten. - Kello on vasta vähän yli
kaksitoista. Nyt ajetaan katselemaan Arushaa, Moshia ja Kilimanjaroa. … Jostakin sieltä katsellaan
ensi yöksi hotelli. ... Kunhan nyt ajellaan ensin Arushaan. Sehän on kai aika iso kaupunki. Johan
me eilen sen laidalla käytiin.
- Mennään sitten semmoiseen hotelliin, missä voi uida, ehdottaa Mika, kun lähdetään liikkeelle.
- Löydetään kai me varmaan sellainen hotelli, arvelee isä. - Parin tunnin ajo meillä on nyt
Arushaan. ... Katsokaahan! Tuossa on taas noita Maasaita elukoitaan paimentamassa. ... Onpa
surkean näköisiä lehmiä. ... Taitavat mennä nuokin tuonne alas järvelle juomaan.
- Ovat tosi surkeita, jatkaa äitikin. - Vain luuta ja nahkaa. Eihän tuollaisissa ole leijonillakaan
mitään syömistä.
- Ei ne taida paljoa syötävää saada noista Maasaitkaan. Siksiköhän nekin ovat noin laihoja? vitsailee isä. - Ja maitoa ei ainakaan noista tisseistä heru tippaakaan. ... No, lehmänpaskaa ne ainakin
niistä saavat ja sillähän ne ovat kitanneet tiiviiksi risuista kyhätyt majansa ... ja käyttävät kuivattua
lehmänpaskaa polttoaineenakin. Taitaa olla aika mukavat tuoksut niiden majassa sapuskantekoaikaan. ... Mutta on nuo paimenetkin aika koristeellista porukkaa. Noita erilaisia hilputtimia roikkuu korvissa ja kaulalla ... ihan kuin jotain hampaita noi kaulalla olevat helmet. ... Petoeläimien
hampaita vissiin.
- Ja värikkäät punaiset viitat näyttää olevan niiden muotia, jatkaa äiti. - Pitkiä ja laihoja ne ovat.
- Oli tuossa äsken se pisin kaveri varmaan yli kaksimetrinen, aprikoi isä. - Hiton pitkiltä ne
näyttävät, kun ovat noin laihojakin. ... No nyt mennään ... ja katsellaan noita tienvarsipusikoita.
Täällähän voi loikkia vaikka mitä otuksia eteen tuolta pöheiköistä.
Vajaan parin tunnin kuluttua lähestytään Arushaa. Jo jonkin matkaa on tien varsilla ollut laajoja
tee- ja kahviviljelmiä . Kaukana vasemmalla pilkahtelee pensaikkojen välistä melko korkea vuorenhuippu.
- Onko toi iso vuori tuolla jo se Kilimanjaro? kysyy Mervi.
- Ei ole, kertoo äiti karttaa tutkien. - Tuo on kartan mukaan Meru-niminen vuori ... 4566 metriä
meren pinnasta. Kilimanjaro on vielä vähän kauempana tuolla edessäpäin .... lähellä Moshia. Sinne
on vielä melkein sata kilometriä matkaa. Kilimanjaron huippu on 5896 metriä korkealla.
- Aika korkealla näyttää olevan tämä Arushan kaupunkikin, jatkaa isä. - Tuossa oli just tienvarressa lätkä, jossa oli ”Altitude 4500 feet” eli korkeus 4500 jalkaa ... ja , kun jalka on noin 30 senttiä , niin sehän on silloin metreissä 1500 metriä. ... Aika vuoristoista näyttää olevan tää ympäristö,
mutta on tuolla ihan hyvin hoidetun näköisä viljelmiäkin aika tiuhassa. ... Nyt aletaan kai lähestyä
ihan sitä ”sitiä” kun alkaa olla ihan kerrostalojakin. ... Kylläkai me tuikataan ihan tuonne keskustaan. Sinne kai nämä muutkin kotterot ovat menossa.
- Ja pysähdytään siellä ainakin vähäksi aikaa katselemaan kauppoja ja ... löytyisköhän sieltä joku
baarikin, ehdottaa äiti. - Eikös teillä ala olla jo nälkä tähän aikaan? .... Ja sitten voitais’ etsiä jo
hotellikin.
- Ja semmoinen hotelli, missä voidaan uida! jatkaa Mika vaativasti takapenkiltä.
- Joo, etsitään, lupaa isä. - Hitto, tämähän taitaa olla ihan iso kaupunki, kun täällä on ihan liikennevalojakin.
- Eikös tää Arusha ole ihan niitä Tansanian suurimpia kaupunkeja? muistelee äiti,
- Isoltahan tämä näyttää. Onhan tämä liikennekin jo melkein kuin Lontoossa.
- Ei täällä sentään kaks’kerroksisia busseja ole, ... mutta aika vilskettähän tämä on muuten.
- Täällähän pitää taas maalaispojan olla ihan tarkkana. ... Hitto, noi jotkut afrikkalaisakat loikkivat jpka paikassa kuin kanat. ... Eivät näy paljoa välittävän noista liikennevaloistakaan.
- Täällähän on ihan jo moderninnäköisiä liiketaloja ... ja tuolla on kai tori, aprikoi äiti. - Ja kauppoja ihan vierivieressä. ... Löytyiskös nyt jostakin parkkipaikka?
- Hiton ahtaalta täällä kyllä näyttää. ... Koukataanpas tuosta kulmasta tuonne vasemmalle, jos siellä olis’ väljempää. ... Täydeltä näyttää nuo parkkipaikat tässä torinlaidalla. ... Täällä on aikalailla
noita polkupyörillä liikkuviakin ... ja samanlaisia mustia kiinalaisia polkupyöriä joka paikassa. ... ja
ajella vouhkivat miten sattuu.
- Onpa täällä sivummallakin autoja kadunvieret täynnä, hämmästelee äitikin.
- Hei, tuosta on
yks’ lähdössä pois.
- No ... pukataanpa sitten siihen, huokaa isä. - Peittäkääpäs lapset taas sillä viltillä kaikki ne meidän nyssykät siellä takana, ettei ikkunoista näy mitä siellä on. ... Täällä voi olla rosvoja päiväsaikaankin, jos näkevät jotakin tarpeellista.
- Voihan se olla jollekin tarpeellinen toi meidän vilttikin, naurahtaa äiti.
- No tuskinpa kukaan nyt tollaisen viltin takia autoon murtautuu. ... No kohta viritellään kuitenkin
pilli soimaan taas, kunhan noustaan autosta. ... Ai hitto! Toi tankkihan on taas ihan tyhjä. Pitää
löytää tankkausasema sitten heti, kun tästä lähdetään. ... No hyvinhän me tähän rakoon sovittiin.
... Kompuroikaapas sitten ulos niin pannaan ovet lukkoon ja hälytin vireeseen.
- Taas lapset tältä vasemmalta puolelta tuohon jalkakäytävälle, neuvoo äiti. - Minäkin tulen isän
perässä siitä ovesta, kun noita autoja vilistää tällä puolella jatkuvasti.
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- No, nyt katsellaan vähän ympärille, että osataan takaisin tähän samaan paikkaan, tuumaa isä
auton ovia lukitessaan. - Tori on tuolla ... ja tossa kulmassa on tollainen torni. ... Kyllä me tähän
helposti osataan.
- Täällä ei tunnu olevankaan hirveän kuuma, toteaa äiti autosta ulos päästyään.
- Niin, mehän ollaan puolentoista kilometrin korkeudella merenpinnasta, selittää isä. - Ihan
kuin Mbeyassa.
- Hei katso äiti miten kurjan näköinen kissa tuolla seinän vieressä! hihkaisee Mervi.
- Hui, onpas surkean näköinen. ... Etsittäis’kö nyt ihan ensiksi ruokapaikka? Nälkähän meillä on
vissiin kaikilla.
Ruokapaikka löytyy pian torin laidalta ... ja kun grillatut kanat ja ranskalaiset perunat on naposteltu, tehdään kierros torilla ja sitä ympäröivissä kaupoissa. Torilta ostellaan hieman hedelmiä ja
muutama pullo juotavaa. Jarkko huomaa torin laidalla ”Tourist Information Officen” ja käy siellä
kyselemässä neuvoja hotellin ja uima-altaan löytämiseksi. Kierroksen jälkeen palataan autolle ...
lähdetään taas liikenteen joukkoon ... ja poiketaan tankkausasemalle täyttämään polttoainetankki.
Saatujen ajo-ohjeiden mukaan löytyy sitten muutaman kilometrin päästä hotelli ”Mount Meru”
upeine puutarhoineen ... ja pihalla on uima-allaskin.
- No, nyt taitaa illan ohjelma mennä taas vanhan kaavan mukaan, naurahtaa isä.
- Odotelkaapas tässä parkkipaikalla sen aikaa, kun minä käväisen respassa. ... Lapsethan voivat kipaista jo
katsomassa tuota uima-allastakin.
- Siellä on jotakin porukkaa uimassa, huomaa Mervi.
- Näkyy siellä muutamia olevan, huomaa äitikin. - Nyt lapset! ... Tämä saattaa ollakin meidän
reissun viimeinen uima-allas. Loppumatkalla ei tällaisia hotelleja taida enää olla.
- Onko siellä lasten allas? kysyy Mari.
- Eiköhän siellä ole ... tuon ison altaan takana, arvelee äiti. - Jotain lapsiahan siellä näyttää
pomppivan.
- Mennäänkö me huomenna jo sinne Mikumiin? utelee Mika.
- Ei meillä taida ihan niin kiire olla. Huomenna katsellaan vielä Moshia ... ja Kilimanjaroa ... ja siellä Moshissa on jossakin sellainen nahkakauppa, missä tekevät noiden villieläinten nahasta upeita
laukkuja. Se meidän naapurin täti oli ostanut sieltä hienon, käsintehdyn ostoslaukun ... ja sellaisen ison nahkapaloista tehdyn kassin.
- Ai, Perseen tätikö? kysyy Mika.
- Ei, kun Lambergin Anne. ... Käykääpäs nyt katsomassa tuota uima-allasta ennen kuin isä tulee!
Kohta mennään uimaan, kun on saatu taas meidän nyssykät hotellihuoneeseen.
Lapset pinkaisevat kilpaa katsomaan uima-allasta. Nähdessään isän saapuvan autolle he rientävät
iloisesti hihkuen takaisin ja kertovat innoissaan, että siellä on ”aivan ihanat altaat”. Kun autoa on
taas hieman siirretty ja kanneltu tavarat hotellihuoneeseen, lähtevät lapset ja vanhemmat yhdessä
uima-altaille.
Hotellihuoneeseen palattua tehdään magnetofoninauhalle pieni pätkä juttua aamuisesta Ngorongoron kraatterilla käynnistä ja lapset kertovat näkemistään sarvikuonoista, strutseista, leijonista ja
gepardeista, vikkeläliikkeisestä apinasta piknik-paikassa ja nauhan loppuun sopii vielä lyhyt kuvaus maasai-heimon luisevista lehmänkantturoistakin. Koko kasetti kuunnellaan vielä alusta loppuun ja todetaan se mukavasti onnistuneeksi. Sitten onkin jo illalliselle lähdön aika.
Hotelli on näyttänyt aika hiljaiselta ja ravintolasalissakin on illastajia vain muutamassa pöydässä.
Ruokalistalta valitaan pienen neuvottelun jälkeen grillipihvit ja jälkiruoaksi hedelmäsalaatit. Huoneeseen palattua lapset alkavat kysellä seuraavan päivän ohjelmasta.
- Isä, kuinka pitkä matka me ajetaan huomenna? kysyy Mervi.
- Ei me huomenna varmaankaan ajeta kuin muutamia kymmeniä kilometrejä. ... Eiköhän me oteta
huominen, torstai-päiväkö se on, ihan rauhallisesti? ... Moshiin on täältä vain sellainen vähän yli
tunnin matka ... ja eiköhän me etsitä sieltä seuraavaksi yöksi hotelli. Ylihuomenna sitten olis’ kai
ajettava Mikumiin asti. ... Sillä välillä ei taida olla mitään isompia kyliä , joissa olis’ hotelli.
- Mennäänkö me aamulla uimaan tonne altaaseen? kysyy Mika.
- Eihän meillä aamulla mitään kiirettä ole mihinkään. ... Käydäänhän me uimassa taas, kun on
herätty, ... käydään ”breakfastilla”, maksellaan hotellilasku ... ja ... sitten lähdetään taas ajelemaan.
- Ja sieltä Moshista pitää etsiä sitten se nahkakauppa, jatkaa äiti. - Ja ostellaan muutama laukku.
Onk’s meillä isä vielä shillinkejä kuinka paljon?
- Onhan niitä vielä melkoinen nippu. ... Kyllä niillä pärjätään muutama päivä, ... viikkokin, ... vaikka tehtäis’ jotain ostoksiakin.
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- On noissa kaupoissa kaikenlaista kivaa. Noita värikkäitä kitengejä vois’ ainakin ostaa täältä muutaman ... ja noita kivoja afrikkalaispaitoja sullekin joku lisää ... ja jotain pitäis’ ostella ihan matkamuistoksikin. ... Jokos Maria alkaa nukuttamaan?
- Ei vielä nukuta, sopertaa Mari ... ja hieraisee kädellä silmiään.
- Mutta kellohan on jo taas yhdeksän. ... Etteköhän te lapsukaiset ala kohta kömpiä petiin. ... Aamulla kuitenkin heräätte taas aikaisin. ...
- Joo, alkakaahan lapset kömpiä petiin! patistelee isäkin. ... Mekin taidetaan käydä nukkumaan
ihan kohta.
Lapset noudattavan kehoitusta ja nukahtavat pian vuoteisiinsa. Hetkistä myöhemmin Jarkko ja
Raunikin kömpivät peiton alle.
- Jokos tää reissuaminen alkaa väsyttämään? kysäisee Rauni hiljaa. - Eikös olis’ jo kiva päästä
kotiinkin?
- No onhan tätä reissua jo tehty melkein pari viikkoa. ... On tässä kyllä hiton paljon nähty kaikenlaista. Olihan toi Ngorongorokin ihan mahtava paikka. ... Serengetiin me vielä joskus tullaan. Se on
kai vielä mahtavampi. ... Ei sellaiset Korkeasaaren tapaiset eläintarhat tunnu enää miltään, kun on
nähnyt noita villieläimiä ihan laumoittain vapaana tuolla luonnossa.
- Onhan tää ollut ihan mahtava reissu.... ... Kuule Jarkko, ... yks’ ihan toinen juttu.
- No?
- Onkohan meille käynyt vahinko?
- Ai, tuntuuk’s siltä?
- Alkaa vähän tuntua. ... ”Menskat” olis’ pitänyt jo tulla, mutta ... ... Onhan ne kyllä joskus ennenkin ollet vähän myöhässä.
- Eihän se nyt mikään niin vahinko ole, vaikka niin olis’ käynytkin. ... Onhan se tainnut olla muutaman kerran aika täpärällä. ... Se keskeyttäminen on vaan just’ sillä makeimmalla hetkellä hiton
vaikeaa. ... Mutta kivojahan nuo lapset ovat.
- Mutta ... , jos nyt niin on käynyt, ... niin ... pelottaa vähän nää täkäläiset olosuhteet. ... Mutta ...
odotetaan nyt vielä pari päivää. ... Jos ne olis’ vaan myöhässä.
- No odotellaan. ... Käännyhän nyt taas mukavasti tähän kainaloon ... ja nukutaan ... niin pitkään
kuin nukuttaa.
Aamu valkenee ja lasten heräillessä ovat vanhemmatkin olleet jo jonkin aikaa hereillä, vielä sängyssä lakanan alla loikoillen ja jutellen. Aamutoimet käynnistyvät, kun lapset alkavat patistella
vanhempia aamu-uinnille. Ennen aamupalalle lähtöä Rauni kirjoittelee vielä lyhyehkön kirjeen äänikasetin mukana mummilaan lähetettäväksi ... ja lapset piirtelevät ja kirjoittelevat omat terveisensä
mukaan.
Kellon lähestyessä kymmentä on nyssykät kanneltu taas autoon ja matka kohti Moshia alkaa.
Arushan kaupunkialueen liikennevilinästä selvitään pian Moshiin ja Dar es Salaamiin suuntautuvalle valtatielle. Äiti tutkiskelee vuoroin karttaa, vuoroin vastaan tulevaa liikennettä hitaampia ajoneuvoja ohiteltaessa ja katseltavaa on myös molemmin puolin tietä, kumpuilevaa vuoristomaisemaa,
kahvi- ja tee- ja hedelmäpuuviljelmiä ja pienehköjä Maasaikyliä. Lapset seurailevat tienvarsinäkymiä niinikään.
- Nyt taidetaan mennä jonkun suurehkon joen yli, toteaa isä.
- Se on Kikuletwa. ... Tulee tuolta vasemmalta Meru-vuorilta, kertoo äiti karttaa katsellen. - Sitten
muutaman kilometrin päästä tulee kylä ... Usa River. ... Se on kai Usa-joki, joka haaraantuu tästä
joesta myös Merulle päin ja jokivartta lähtee tiekin vasemmalle ... ja siellä olis’ Arushan kansallispuisto. ja joku Ngurdoto Crater. ... Joku kraatteri kai sekin on.
- Olis’han täällä hitosti kaikenlaista katseltavaa, jos olis’ vaan aikaa, tuumailee isä. - Tossa
ryömii taas rekka edessä. ... Kurkippa taas näkyykö vastaantulijoita?
- Ei tule. ... Huristele vaan ohi.
- Hiljaa ne köröttelee näinkin suoralla ja tasaisella tiellä. ... ja hitto, mikä musta savupilvikin taas
pölähtelee. ... Taidetaan olla vähän alempana, kun alkaa tuntua lämpimämmältä.
Matka jatkuu ja tienvarsinäkymiä seuraillen saavutaan Usa Riveriin ... ja kun jonkin aikaa siitä
eteenpäin on ajeltu, alkaa kaukana etuvasemmalla siintää vuoristomaisemaa.
- Hei lapset! Tuolla kaukana edessä taitaa näkyä jo Kilimanjaro, huomaa äiti. - Aika utuista on
tuo ilma, mutta kyllä tuo täytyy olla Kilimanjaro. ... Kartan mukaan sinne olisi matkaa vielä kolmisenkymmentä kilometriä, ei tässä muitakaan vuoria ole. Kyllä se Kilimanjaro on. ... Ja kohta pitäisi
lähteä oikealle tie sinne Kilimanjaron lentokentälle, jolla me tehtiin välilasku silloin, kun tultiin
Suomesta. Aika lähellähän se Kilimanjaro näytti silloin olevan.
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- Onhan tuonne hyvinkin matkaa joku kaks’ kolmekymmentä kilometriä, aprikoi isä. - Silloin sieltä kentältähän se näkyi komeana ihan lakea myöten. ... Nyt näyttää häipyvän tuo huippu vähän
harsoihin ainakin näin kaukaa katsellen.
- Ai kuinka laajat viljelmät taas tässä oikealla. Onk’s noi tee vai kahvipensaita?
- Ei sitä oikein tältä etäisyydeltä voi sanoa. ... Ne on niin hiton samannäköisiä. ... On tuossa edessä
taas aika täyteen lastattu bussi. Ihmisiä pursuu ulos ikkunoistakin ja kattoteline on täynnä kaikenlaista tavaraa. ... Onhan siellä näköjään isoja baananinippujakin. ... Ja istuuks’s siellä pari matkustajaakin? ... Joo. ... Mennään kohta siitä ohi, kun tulee suorempi kohta.
- Mahtaa tuolla tungoksessa olla tunnelmaa.
- Kurkihan taas miltä nyt näyttää tuolla edessäpäin? Nythän näyttäis’ olevan aikaa suoraa taas. Ei
kai sieltä ketään tule vastaan.
- Ei tule ketään. ... Voit mennä ohi. ... Hei, nythän toi Kilimanjaron luminen huippukin näkyy jo
aika selvästi.
- Joo, näkyy ihan selvästi, ... mutta katsokaas tota bussia nyt tossa vierellä. ... On siellä hitosti porukkaa, kun ei läpi näy. ... Taidetaan tulla johonkin kylään taas.
- Sanya ... pitäis olla kohta kartan mukaan, kertoo äiti. - Siitä lähtee tie sinne lentokentällekin.
... Ton Kilimanjaron korkein huippu Uhuru Pik on 5896 metriä merenpinnasta.
- Mennäänkö me käymään siellä lentokentällä? kysyy Mika takapenkiltä.
- Ei me sinne mennä. Nyt ajellaan suoraan Moshin kaupunkiin. Etsitään se nahkakauppa, käydään
torilla ja katsellaan sitten muitakin kauppoja.
- Äiti, ostettaisko sieltä torilta ananaksia? jatkaa Mika.
- Tekis’kö teidän mieli syödä ananasta?
- Joo. tulee Mikan ja Mervin vastaus yhteen ääneen.
- Ostetaan sitten, jos niitä on siellä torilla. ... Tuosta Sanyasta on Moshiin matkaa vielä kolmisenkymmentä kilometriä.
- Ja me on ajettu nyt Arushasta 57 kilometriä, kertoo isä. ... Puoli tuntia vielä, niin ollaan Moshissa.
Matka jatkuu ja saavutaan Moshiin. Kaupungin laitamalla pysähdytään kyselemään ihmisiltä, mistä
löytyy nahkatehdas ja kauppa ... ja se löytyykin helposti melko läheltä.
- No tuo pytinki se varmaan on, aprikoi isä. - ”Chui”, mitähän tuo tuossa merkissä tarkoittaa? Ja
leopardin pää. ... Olis’kohan leopardi swahiliksi ”chui”? ... - Mutta tuo on englantia, ” Tanzanian
Workers” ja ”Shah Industries Co”. .
- Aika iso rakennushan tämä on. ... Tuolla nurkalla saattais’ olla se kauppa. Aja tuohon oven viereen.
- No siinähän se on ovessa ihan kaksikielisesti ... Duka ja Shop .
- Huh, ompa täällä taas hiostavan tuntuinen ilma, huomaa äiti autosta noustessaan. - Lapsetkin
ovat ihan hiestä märkiä.
- Ollaan kai muutama sata metriä Arushaa alempana, selittää isä. - Mutta katsokaahan tuota Kilimanjaroa! Nyt ollaan ihan sen juurella, ... vaikka onhan tuonne rinteisiin vielä matkaa ... ja huippu häipyy tuohon pilviverhoon. ... Ei täällä pilviä näy muualla kuin tuon vuoren kohdalla.
Auto lukitaan ja astellaan myymälään, jossa on melkoiset valikoimat käsityönä tehtyjä nahkaisia
kasseja, laukkuja, vöitä sekä monenlaisia koristeellisiä vakkoja ja koriste-esineitä.
- Onpa upeita! hämmästelee äiti. - Katsokaa tätäkin kassia, miten tämä on ommeltu palasista ja
nurkat ommeltu ihan tuollaisella paksulla, kapealla nahkasuikaleella ... ja nää nahkasta punotut
paksut sangat. ... Sisältä tää on vuorattu ihan tavallisella säkkikankaalla. ... Ja mikä hinta. ... Hyvänen aika, 90 shillinkiä. ... Eihän tää ole markoissa kuin pari kymppiä ... ton meidän kurssin mukaan.
- Mutta ajattelehan tansanialaisen rahapussia, kun ne saavat 380 shillinkiä kuussa. ... 90 shillinkiä
on viikon palkka, laskeskelee isä. ... Suomen kaupoista jos tämmöisen löytäis’, niin hinta olis’ varmaan yli kymmenkertainen.
- Ai kuinka kaunis pieni laukku tuossa, huomaa äiti. - Aivan ihana käsilaukuksi. Tota täytyy tutkia tarkemmin.
- No katsele sinä sitä. ... Minä tutkin tuota toista. ... Sehän on ihan kuin asiakirjasalkku. Paksua
nahkaa ja noi nurkat ommeltu tolla nahkapunoksella.
- Lapsille vois’ täältä ostaa kans’ ihan koululaukutkin.
- Katsellaanko ensin kaikki mallit ja vaihtoehdot läpi ... ja ostellaan sitten mitä tarvitaan. ... Tuossakin olis’ lujatekoinen vyölle kiinnitettävä nahkapussi. Siinä olis’ turvallista kanniskella rahojakin.
Kaupan tuotteita katsellaan sitten kaikessa rauhassa melko pitkään ja lopulta tehdään harkitut ostokset. Rauni saa heti alussa löytämänsä ihanan käsilaukun ja suuren nahkakassin, Jarkko asiakir320

jasalkun sekä vyölle kiinnitettävän lujatekoisen rahapussin ja lapsillekin löydetään mukavat koululaukut. Lisäksi ostellaan vielä muutamia koristeellisiä nahkavöitä ja pari lujatekoista lompakkoa.
Suurehkosta ostoksesta johtuen myyjä pyöristää kauppasummaa vielä kymmenisen prosenttia
alaspäin. Edullisia ostoksia ihaillen ja iloisesti kantaen poistutaan liikkeestä, asetellaan ostokset
autoon ja lähdetään kohti kaupungin keskustaa.
Kaupungin keskustasta löytyy laaja, väkeä täynnä vilisevä kauppatori moninaisine kauppiaineen.
Aluksi torin laitoja kierrellen löydetään autolle parkkipaikka torin laidan sivukadulta, tavarat peitellään viltillä auton takaosaan. Jarkko lukitsee ovet ja kytkee hälyttimen, jonka jälkeen lähdetään
astelemaan kohti torin vilinää.
- Täällähän onkin melkoiset markkinat, toteaa äiti torille tultaessa. - Nyt taas lapset, pitäkää meitä kädestä kiinni, että ette eksy tuohon tungokseen.
- Hitto, onpa täällä taas kaikenlaista rompetta markkinoilla, toteaa isä. - Tuokin ukko yrittää
kaupata muutamaa ruosteista rautanaulaa ja putkenpätkää, tuossa vieressä kaupataan ruosteisia
rautalangan pätkiä, tyhjiä pulloja ja purkkeja ... ja tuota teräsnauhaa, jota oli meidän muuttolaatikoidenkin ympärillä. ... Ihan samanlaista rojua kuin Mbeyankin torilla. Tämä nurkka on näköjään
täynnä noita romukauppiaita.
- Mennään ensin tuonne laitaan, missä näyttää olevan vaatetavaraa, ehdotta äiti.
- No mennään.
- Ostetaanko me sitten ananaksiakin? kysyy Mika.
- Sitten, kun mennään tuonne hedelmäkauppiaiden luo, lupaa äiti.
- Katsokaa mitä sandaaleja! huomaa Mervi.
- Autonrenkaista tehtyjä noi pohjat. Noitahan ne
myy Mbeyassakin.
- Ne on halpoja ja lujia, selittää isä. - Onhan noita täällä monen kauppiaan ja asiakkaankin jaloissa. Monet tekevät niitä varmaan itse itselleen, kun löytävät jostakin loppuunajetun autonrenkaan. Täällä ei ole vielä mitään tietoa teräsvyörenkaista. Niiden leikkaaminen sandaalinpohjiksi on
vaikeampaa.
- Miksi se on vaikeampaa? utelee Mervi.
- No, kun siellä kumin sisällä on nippu sellaisia kovia teräslankoja, niin ei sitä enää veitsellä saa
leikattua.
- Miks’ siellä on sellaisia lankoja? kysyy Mika.
- Nyt taitaa mennä taas sen verran teknilliseksi, että ... ... No, niistä on saatu sillä tavalla kestävämpiä. ... Riittäisikö tämä selitykseksi?
- Onk’s meidän autossa semmoset renkaat? kysyy Mervi vielä.
- On, ... hyvät ranskalaiset Michelin teräsvyörenkaat.
- No nyt täällä alkaa olla noita hameita, housuja ja paitoja, muuttaa äiti puheenaihetta - Noita
parimetrisiä värikkäitä afrikkalaiskankaitakin vois’ ostaa muutaman. Niistähän vois’ kotona ommella kaikenlaista. ... Onhan noita kyllä siellä Mbeyassakin. ... Ei täällä taida olla mitään sen erikoisempaa, kuin Mbeyan torilla ... ja hirveä tungos vaan joka paikassa ... ja tää läkähdyttävä kuumuus. Mennään vaan tonne hedelmäkauppiaiden puolelle ja ostellaan pari ananasta, banaaneja ja
appelsiineja. ... Huomenna meillä on sitten taas pitkä ajopäivä, jos meinataan ajaa Mikumiin asti.
Hedelmäostokset tehdään, käydään viemässä ostokset autoon ja lähdetään vielä katsomaan torin
laidalla olevia kauppoja. Hetken päästä jo takaisinpäin käveltäessä tunnistaa Jarkko läheiseltä
poikkikadulta kuuluvan auton hälyttimen äänen.
- Hitto! Toi on meidän auton hälytin! hihkaisee Jarkko ja lähtee juoksujalkaa auton luo.
Saapuessaan nurkan takaa poikkikadulle, Jarkko näkee kahden pojan juoksevan jo melko kaukana
auton luota poispäin. Auton luo saavuttuaan hän havaitsee, että kuljettajan puoleinen etuovi on
auki, hieman raollaan. Pian saapuvat äiti ja lapsetkin paikalle.
- Hitto, on ne saaneet jollakin konstilla ton oven auki, kertoo auton vierellä seisova isä. - Kaks’
sellaista keskenkasvusta kaveria mä näin juoksevan tuolla jo aika pitkällä.
- Onk’s ne ottanut sieltä mitään? kysyy äiti hieman hätääntyneenä.
- Ei kai ne ehtinyt mitään ottaa. Lähtivät karkuun, kun pillit rupes’ soimaan.
- Onk’s se mun uus’ laukku tallessa siellä penkin alla?
- Sinnekö sä sen piilotit? naurahtaa isä kurkistellen ja hapuillen kädellään penkin alle. - Tän oman
penkkis’ alleko sä sen työnsit?. ... Ei täällä mitään ole. ...
- Sinne mä sen työnsin. ... Täytyy sen olla siellä.
- Ei täällä ole mitään. ... Tutki itse, jos et usko !
Niin todetaan laukku varastetuksi. Hetki neuvotellaan, lähdettäisikö uudelleen nahkakauppaan ostamaan tilalle uusi. Kaupassa ei kuitenkaan ollut toista likimainkaan samanlaista laukkua, muistaa
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Rauni harmitellen. Mitään muuta ei autosta todeta kadonneeksi. Jarkko tutkii vielä hetken auton
ovea löytämättä siitä mitään murron jälkiä.
- Millä hiton konstilla ne ovat avanneet tän oven? noituu hän. - Eihän sen pitäisi aueta kuin
avaimella.
- Laitoitko sä sen ihan varmasti lukkoon nyt äsken, kun tuotiin noi hedelmät autoon? epäilee äiti.
- No ihan varmasti ... ja katsoin vielä, että toi lukkonappi jäi alas. ... Joku hiton konsti niillä on ollut ... ja nopeasti ne ovat toimineet ... Toi torvihan ei soi kuin 15 - 20 sekuntia ja mä olin tossa
nurkalla jo silloin, kun se lakkas’ soimasta. ... Varmaan ne ovat ikkunasta kurkkien ensin nähneet,
että jotain siellä penkin alla on. ... Täältä tuulilasin kautta kurkkien näkee aika hyvin tonne etupenkin alle.
- On noita rosvoja näköjään joka paikassa, manailee äiti.
- Onhan niitä tällaisessa rutiköyhässä maassa näköjään päivälläkin ... ja yöllä moninkertaisesti.
- No, onneksi eivät vieneet enempää ...
- Ja onneks’ meillä on toi hälytin. jatkaa isä - Jos se ei olis’ alkanut soimaan, ne olisivat putsanneet koko auton. ... Olis’ menneet muutkin ostokset ... ja vaikka koko autokin. Nyt ne vaan äkkiä
nappasivat sen, mitä olivat nähneet. ... Eiköhän me vielä löydetä yhtä kaunis laukku tilalle... , jos
tullaan tänne uudestaan.
- Milloin me tänne uudestaan tultais’ ?
- No hitto, pitäähän tänne tulla uudelleen ... vaikkapa vuoden päästä ... ja oikein ajan kanssa. Saadaanhan me kai kesälomaakin jokunen viikko. ... Tämähän on ollut vain tällainen pikareissu, osaksi työmatka ja maahan tutustumismatka. ... Pitäähän meidän päästä vielä ihan tonne Serengetiin.
- Se voi olla vuodenpäästä ehkä vaikeampaa. ... , jos meillä on silloin sellainen muutaman kuukauden ikäinen vauveli, jatkaa Rauni kuiskaten.
- Jaa. ... Niin ... Eik’s ole vielä ...
- Ei ole vieläkään, vastaa Rauni nopeasti vilkaisten vieressä vanhempien juttelua seuraavia lapsia
- No, ei murehdita yhtä laukkua enempää, jatkaa hän. - Mutta, onkos lapsilla jo nälkä? Nythän on
jo iltapäivä.
- Saadaanko me kohta ananasta? kysyy Mika heti.
- Ananastako te nyt haluaisitte? kysyy äiti. - Riittäis’kö Merville ja Marillekin ananas?
- Riittää, vastaa Mervi. ... ja Marikin nyökyttää päätään.
- Etsittäis’kö me jo sitten hotelli ... ja syötäis’ siellä lounaaksi noita hedelmiä? ehdottaa isä.
- Isä, sellainen hotelli, missä on uima-allaskin, toivoo Mika.
- Täytyy kysellä nyt jostakin. ... Hei! Postissahan täytyy vielä käydä lähettämässä toi pikkupaketti
Suomeen. Eiköhän ne siellä neuvo, missä on sellaisia hotelleja.
- Tuolla torin laidallahan, sen kellotornin vieressä oli posti, muistaa äiti.
- No vahtikaa te autoa. Minä kipaisen postiin.
Postissa Jarkolle kerrotaan useistakin hotelleista. Kiinnostavimmalta tuntuu Moshista muutaman
kilometrin Dar Es Salaamin suuntaan oleva Wildlife Lodge, jossa on mökkejä ja huoneita, uimaallas ja ”zoo” ... Hotelli löytyykin pian valtatien tuntumasta helposti.
- Tämähän on ihan siedettävän näköinen paikka, toteaa isä, kun saavutaan hotellin laajahkoon
puistomaiseen pihaan. Tuo on kai päärakennus. ... Tuolla takana näyttää olevan muutamia mökkejä ... ja niiden vieressä jonkinmoinen rivitalo ... ja sen edessä uima-allas. ... Mikähän se ”zoo” täällä on. ... Jonkinlainen eläintarhahan sen pitäis’ olla.
- Tuolla takana, mistä tultiin, noiden suurien puiden alla näkyi joku aitaus, kertoo äiti.
- Ja siellä on ainakin yks’ strutsi, näkee Mervi. - Onhan niitä siellä toinenkin.
- No on siellä sitten muitakin eläimiä, jatkaa äiti.
- Kokeiltais’ko me täällä tollaista mökkiä? kysyy isä.
- Käydään katsomassa ensin, ehdottaa äiti. - Sehän vois’ olla ihan kiva.
- No, mä menen respaan. Menkää te katsomaan strutseja hetkiseksi.
Hetkisen kuluttua Jarkko huutelee äitiä ja lapsia katsomaan mökkiä, jonka avaimet hän on saanut.
- Isä, siellä on strutseja ainakin kolme ja ... apinoita ... ja seeproja ... ja ... alkaa Mika luetella isän
luo tultuaan.
- Onhan siellä aika paljon eläimiä häkeissään, jatkaa äiti. - Mutta minkälaisia noi mökit on? Onk’s
sulla jo avain?
- On. Mennään katsomaan. Niissä on kaksi kahden huoneen huoneistoa joka mökissä, kertoo isä,
kun kävellään mökeille päin. - Nää avaimet on tohon, joka on lähinnä tota allasta. Siellä on kylppäri ja pieni keittiö. ... Täällä on aika hiljaista. Vaan tuossa naapurimökissä on asukkaita ja tuolla
rivitalon huoneissa muutamassa.
- Ihan siistin näköisiä mökkejähän ne ovat ainakin ulkoa päin.
- No, ... se on tämä, 3 A. ... Avataanpa ovi ja mennään sisään.. ... Menkääpäs te edellä.
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- Ihan hyvä ... siistin näköistä, myöntelee äiti. - Tuossa on pieni keittiönurkkaus ... ja siellä on kai
vessa ja kylppäri.
- Joo, ihan hyvät nämäkin. ... Ja sänkyjäkin on tarpeeks’. ... Ei muuta, kuin auto tohon eteen ja
nyssykät tupaan. ... Odotelkaas, kun mä käyn hakemassa auton. Sen saa ajaa ihan tähän nurmikolle.
Niin asetutaan taas uuteen majapaikkaan. Kun tavarat on nosteltu autosta sisälle, veistelee Jarkko
toisesta suuresta ananaksesta kuoret pois ja leikkelee sitten mehukkaita viipaleita äidin keittiön
kaapista tuomille lautasille.
- No riittääkö tämä yksi ananas, vai pitääkö leikellä vielä toinen? kysyy isä.
- Syökää banaaneja lisäksi, neuvoo äiti. - Jätetään se toinen huomiseksi. Syödään se jossakin
tuolla matkalla.
- Jaa, se on sitten huomenna melkoinen ajourakka taas, huokaa isä. Aamulla pitää lähteä aikaisin, että ehditään ennen pimeäntuloa Mikumiin.
- Kuinka pitkä matka sinne on täältä? kysyy Mervi.
- Aikalailla sama matka kuin oli silloin alussa Darista sinne Mombasan Beachille. Aika tarkkaan
koko päivähän siihen silloin meni. ... Nyt taitaa olla vielä vähän pitempikin matka. ... Yli 700 kilometriä jonkin matkaa. ... Ei siinä ole varaa kovin pitkiä taukoja pidellä.
- Lähdetäänkö sitten kohta uimaan? kysyy Mika.
- Heti, kun olaan syöty nää hedelmät, lupaa äiti. - On se kivaa, kun näitä aurinkoisia ilmoja täällä piisaa. Pari kuukautta pitäis’ olla vielä tällaisia kelejä, sitten alkaa sadekausi ... ainakin Mbeyassa. Täällä se voi alkaa vähän eri aikaan.
- Sataako se sitten ihan joka päivä? kysyy Mervi.
- Saa nyt nähdä sitten, kun se sadekausi alkaa. ... Se kai on sellaista kuin Suomen kesä, että välillä
sataa ja välillä paistaa. Niin ainakin Leila kertoi. ... Aamupäivisin on kauniimpaa ja iltapäivisin on
joskus rajujakin ukonilmoja ja kaatosateita.
- No syökääpäs lapset nyt, niin päästään uimaan, hoputtelee äiti. - On taas niin hiostava tää ilma, että on ihan kiva päästä uimaan ... ja tällaisissa upeissa Kilimanjaron maisemissa. On upea
näköala tästä ikkunastakin.
Kun hedelmät on popsittu, lähdetään uima-altaalle. Matalaa lastenallasta ei ole, joten vanhempien
on vahdittava Mikan ja Marin polskuttelua uimarenkaidensa varassa. Allas on niin syvä, ettei Mikankaan jalat yllä pohjaan.
Uiskentelun ja vesileikkien jälkeen käydään asunnolla vaihtamassa uikkarit shortseiksi ja lähdetään
katselemaan tarhoissaan olevia eläimiä. Jarkolla on tapansa mukaan kaitafilmikamera mukana ja
pieniä pätkiä talletaan filmille tästäkin paikasta.
Kun kierros on tehty, palataan asunnolle ja seuraavaksi syntyy magnetofonikasetille pätkä uutta
äänikirjettä. Ensin hieman suunnitellaan, mitä kerrotaan ja sitten ”purkitetaan” lasten kertomana
päivän kokemuksista, nahkakaupasta, varkaista, Kilimanjarosta ja hotellista, jossa nyt ollaan.
Kun ilta alkaa hämärtyä, lähdetään katsomaan minkälaista illallista olisi tarjolla päärakennuksen
ravintolassa.
26. Kotiinpäin
Jarkko herää aamuvarhaisella siihen, kun Rauni nousee äkkiä sängystä ja kiirehtii kohti vessaa.
- Mikä hätä sulle nyt tuli? kysäisee Jarkko.
- Ei mikään hätä, ... mutta tuli ne ”menskat”, vastaa Rauni mennessään. - Tais’ töhrääntyä jo lakanatkin.
- Jaa, ... vai semmonen tapaus, mutisee Jarkko itsekseen.
- Ai, tää oli kyllä helpotus, huokaa Rauni palatessaan hetkisen kuluttua. - Mä jo mietin kaikenlaista pari päivää. Nyt yht’äkkiä vaan heräsin ja tuntui semmoiselta, että ... ... - Jokohan sitä meni
lakanallekin. ... No, eipä juuri mitään.
- Mitäs kaikenlaista sä mietit?
- No täällä on kaikki niin alkeellista ja sottaista noissa sairaaloissa ... ja jotenkin tuntui sellaiselta,
että olis’ paljon turvallisempaa ruveta odottamaan Suomessa. ... No, nyt ei tarvi pelätä.
- Eikös se Isakssonin Piakin ole tehnyt sen nuorimmaisensa täällä.
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- Onhan se. ... Mutta sekin oli pelännyt hirveästi ja meinas’ lähteä Ruotsiin synnyttämään. Sitt’ oli
kuitenkin jostain sairaalasta aika läheltä Mbeyaa löytynyt ... olikohan se ihan ruotsalainen ... vai
tanskalainen lääkäri ... ja ... ... Ihan hyvinhän kaikki oli sujunut. ... Leila kertoi.
- Tulehan nyt vielä hetkiseksi tähän mun kainaloon ennen kuin noustaan ylös.
- No loikoillaan vähän aikaa.
- Tuolta se aurinko alkaa jo kajastella vuoren takaa. Kohta heräävät nuo muksut ja aletaan valmistella matkaan lähtöä. Seisemältä ne lupaisvat meille jo breakfastia. Sitä ennen käväistään nopeasti
uimassa.
- Mä en lähde uimaan, mä käyn kohta vaan suihkussa. Ui sinä muksujen kanssa. ... Voinhan mä
tulla kyllä siihen altaan vierelle mukaan.
Aamu valkenee, lapset heräilevät, käydään uimassa, pukeudutaan kevyeen shortsisasuun, käydään
ravintolasalissa aamiaisella, kannetaan nyssykät autoon ja lähdetään maantielle. Siinä lyhyesti jo
tutuksi tullut aamun ohjelma.
Vain muutama kilometri on ajettu, kun Jarkko pysäyttää äkkiä auton.
- Mitä nyt? säikähtää äiti.
- Katsokaahan tuonne vasemmalle! ... Eikö ole komean näköinen tuo Kilimanjaro ... tuota kirkkaansinistä taivasta vasten. Tuo valokin tulee niin kivasti tuolta osittain vuoren takaa. Ja tämä komea kahviviljelmä tässä edessä. Tästä pitää ottaa kyllä muutama kuva ja vähän filmiä. ... Nouskaahan kaikki autosta ulos, niin pääsette kuviin mukaan. ... Annatko Mervi sieltä takaa sen valokuvauskameran minulle ja äiti ottaa filmikameran. ... Ja kuvaappas äiti kohta niin, että minäkin pääsen kuviin.
- Kömpikääs lapset sieltä isän puoleisesta ovesta siihen tien viereen.
Muutama kuva otetaan ja pätkä kaitafilmiä ... ja matka jatkuu valtatietä eteenpäin Kilimanjaron
jäädessä kauas taakse. Tie kulkee kumpuilevassa maastossa seuraillen lounaaseen suuntauvan
vuorijonon laitaa. Vasemmalla puolella näkyy välillä Maasai-heimon alkukantaisia asumuksia pieninä ryhminä, välillä pikkukyliä tien varteen sijoittuneinen torikauppiaineen, välillä taas laajoja kahvija teeviljelmienja niiden taustalla vuoristoa korkeahkoine huippuineen. Oikealla puolella näyttää
kulkevan rautatie paikoin melko lähellä maantietä ja sen takana enimmäkseen laajaa savannia joskus aivan silmänkantamattomiin.
- Seuraava isompi kylä pitäis olla Same, kertoo karttaa tutkiva äiti. - Kartan mukaan noin 100 kilometriä Moshista. Nythän tässä on ollut pitkästi ihan vaan pusikkoa.
- No tuon trippimittarin mukaan on ajettu jo 90 kilometriä sieltä hotellilta lähdettyä, joten kohtahan sen pitäis’ tulla, kertoo isä. - Aika paljon on vastaan tulevaa liikennettä. Ohitettavia on ollut
harvinaisen vähän. ... Ihan hyvä näin. ... Hitaiden bussien ja rekkojen ohittaminen veisi aikaa, kun
noita vastaantulijoita on jatkuvasti.
- Tuon Samen jälkeen voisit sitten katsella sellaista sopivaa pissataukopaikkaa, neuvoo äiti.
- Katsellaan. ... Jokohan tuolla suoran päässä se Same jo on.
- Sitten sen jälkeen näyttäis’ ainakin kartan mukaan olevan taas tällaista samantapaista seuraavat
80 kilometriä. Sitten tulee jokia, isompia kyliäkin ja mennään välillä tuon rautaien toiselle puolelle. Vasemmalla puolella on aika iso vuoristo ja on vähän vuoria tien oikeallakin puolella.
- No nyt tullaan Sameen. Tuossa on kyltti. ... Katsokaas lapset, tuossa on taas noita värikkäitä
maasaita aika liuta.
- Varo tuota hoippuvaa pyöräilijää! ... Onk’s se huppelissa?
- Taitaa olla, kun ei tuo pyörä halua oikein totella. ... No, selvittiin siitäkin. ... Aika iso kylähän tämä onkin.
- Vähän matkaa tuonne vasemmalla näyttäisi kartan mukaan olevan laajoja luonnonpuistoalueita
... ihan tuonne Kenian puolellekin niitä jatkuu.
- Eihän tässä matkan varrella ole näkynyt edes apinoita, maasaita ja lehmänkantturoita vaan.
- Täällä vasemmalla puolella tuon rautatien takana on laaja alue, jossa ei näyttäis olevan teitä ollenkaan ... ja siinä on isolla teksti ”Maasai steppe”. Mitä toi ”steppe” on suomeks’?
- ”Steppe” ... En mä tiedä. ... Se pitää katsoa sanakirjasta. ... Siinä hanskalokerossa on se meidän
pieni sanakirja. ... Mitähän savanni on englanniks’? ... Ei kai se vaan ole steppe? ... Se taitaa olla
‘savanni’
- Steppe, steppe. mutisee Rauni selaillen sanakirjaa. - Hei, steppe on aro.
- No aika lähellä savanniahan se on. ... Se Maasai steppe ... on sitten Maasai aro. ... Sielläpähän
paimentelevat kantturoitaan. ... No nyt jäi Same jo taakse. ... Nyt etsitään pissapaikka.
- Nyt sitten on 150 kilometriä kartan mukaan melko samanlaista maastoa, kunnes tulee Korongwe- niminen kaupunki. Välillä ajelaan rautatien toisella puolella ja siinä virtailee joku jokikin.
Sitten tullaankin pian siihen risteykseen, josta me lähdettiin Tangaan. ... Segera oli se paikka.
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- Ja siitä Mikumiin on sitten jo ennestään tuttua reittiä. ... Hei nyt tuolla on pieni tasainen kenttä,
... hiljennelläänpäs ja kurvataan sinne, niin päästään vähän jaloittelemaan. ... Älkää menkö korkeaan heinikkoon. Siellä voi olla käärmeitä.
Lyhyen tauon jälkeen matka jatkuu tienvarsia katsellen ja välillä autoradion kasetteja kuunnellen.
Takapenkillä keskenään pulisseet ja puuhailleet lapset nukahtavat joksikin aikaa. Tienvarren näkymät ovat hyvin samantapaisia, mitä on nähty muuallakin, savannia, pusikkoisia rinteitä, teekahvi- ja sisal-viljelmiä, välillä pikkukyliä ja joku hieman suurempikin tienvarteen ryhmittyneine
markkinapaikkoineen ... sinne tänne poukkoilevia ihmisiä, koiria, kanoja ja lampaita, joita on varottava. Korongwe on karttamerkin mukaan 25-50 tuhannen asukkaan pikkukaupunki. Sinne tultaessa on pysähdyttävä poliisin tiesululle, jossa poliisit tutkivat auton rekisteriotteen ja Jarkon ajokortin. Kaupungin läpi päästään vaikeuksitta ja saavutaan hetkistä myöhemmin Segeraan, jossa
pysähdytään tienvarren torille hetkeksi ostelemaan lisää juomia ja hedelmiä.
- No, tässä tuo Mombasa - Nairobi - Arusha - Moshi - lenkki sulkeutuu, huokaa isä. - Hitto, alkavat nuo kylät ja maisemat näyttämään jo niin samanlaisilta, ettei tässä jaksa paljoa niitä enää
katsellakaan. ... Tietä ja liikennettä pitää kyllä seurata tarkasti kaiken aikaa. Nuo pikkukylät ovat
pahimpia, kun siellä loikkii tien poikki porukkaa ja elukoita ihan miten sattuu.
- Nyt mä käyn tuossa nopeasti ostoksilla, sanoo äiti. - Ostelen vain vähän lisää juomia, banaaneja
ja appelsiineja. Pysähdytään kohta tuolla tienvarressa johonkin tauolle ja isä saa lohkoa ton ananaksen. ... Eikös me sitten pärjäillä loppumatka Mikumiin. ... Syödään siellä ravintolassa sitten
ilalla.
- Joo, ei tässä ole pitempiin sapuskataukoihin nyt aikaa, toteaa isä kelloa katsellen. - Kyllä se
sinne iltahämäriin menee ennen kuin siellä ollaan. ... Hitto, tästä on Mikumiin vielä reilut kolmesataa kilometriä ja tuollahan oli joku pätkä aika huonoakin tietä välillä. ... Menehän äiti nopeasti tekemään ne ostokset, että päästään jatkamaan.
Pian jatketaan menoa muutama kilometri, pidetään pieni tauko tien laidassa ... ja taas matka jatkuu. Lapset ovat takapenkillä jonkin aikaa pirteitä, juttelevat keskenään ja välillä innostuvat laulamaankin koulussa oppimiaan lauluja. Kun parisen tuntia on taas ajettu, hiljenee takapenkki ja lapset torkahtavat. Saavutaan tutulle Dar Es Salaamista Sambiaan johtavalle valtatielle ja käännytään
Sambian suuntaan. Valtatien liikenne on tähän aikaan vilkasta ja Raunillakin on jatkuvasti kurkittavaa edellä hitaammin ajavia rekkoja ja busseja ohiteltaessa.
- Hitto, taitaa mennä ilta aika pimeäksi ennen kuin ollaan Mikumissa, pähkäilee Jarkko. - Tästä on
vielä sata kilometriä Morogoroon ja siitä vielä samanverran Mikumiin. Kello on jo puol’ viis’ ja seitsemältä alkaa olla pimeää. ... Tarkalle menee.
- Hyvää tietähän tämä kuitenkin on, aprikoi Rauni. Kyllä me ehditään ... Onhan tässä vielä aikaa.
- Onhan tää tie hyvää, mutta on niin hitosti noita hitaasti matelijoita tossa edessä ja vastaantulijoita kans’. Ja eihän se taida niin vaarallista olla, vaikka ajettais’ viimeiset kilometrit pimeässä.
Onhan sitä ajettu pimeässä joskus ennenkin. ... Täällä vaan voi pimeällä tiellä olla maantierosvoja,
joista poliisikin varoittelee. ... Morongorossa on kai taas poliisien tarkastuspiste. Siinäkin menee
muutama minuutti. ... Hei, tuleeks’ nyt ketään vastaan? ... Tältä puolelta ei näe.
- Ei tule, anna mennä vaan.
Matka jatkuu kuitenkin melko sujuvasti ja illan alkaessa hämärtyä ajellaan valtatietä jo Mikumin
kansallispuiston alueella. Lapset ovat taas hetken nukkuneet, mutta piristyvät nähdessään jo tutuksi tulleet kansallispuiston laajat savannit ja niillä käyskentelevät puhveli-, antilooppi-, seepra ja
elefanttilaumat. Hieman ennen Mikumi Lodgelle kääntymistä nähdään auton valokeilassa vilahtavan tien yli loikkaava gepardikin.
Hiostavan kuuma ja pitkäksi venynyt matkapäivä tuntuu kaikista sen verran rasittavalta, että hotellihuoneeseen päästyä suihkussa käynti on ensimmäisenä mielessä. Ruokasalissa käydään sitten
täyttämässä nälkäiset vatsat ja hotellihuoneeseen takaisin päästyä tulee pian täys hiljaisuus.
Lauantai-aamun valjettua herätään lähistöltä kuuluvaan leijonien karjahteluun ja lapset kiiruhtavat
ensimmäisänä katselemaan suurista ikkunoista hotellin alapuoliseen rinteeseen ja lammelle. Leijonia ei kuitenkaan näy, mutta pienehkö seepralauma poistuu juosten lammen rannalta.
- No näkyykö siellä mitään? kysyy vuoteesta ylös kömpinyt äiti.
- Seeproja juoksee aika kovaa pois tuolta rannasta, ehättää Mika ensimmäisenä kertomaan.
- Ne oli siellä kai juomassa, arvelee Mervi. - Hei, onks’ tuolla pusikossa leijona? Tuolla, näyttäen sormella. ... - Tosta tollaisesta isommasta akaasiasta vähän tonne ylöspäin. ... Siellä vilkkuu
jotain ja noi puskatkin heiluvat. ... On siellä leijona. Nyt se näkyy. ... Isä ja äiti tulkaa nopesti katsomaan! ... Kaksi leijonaa.
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- Niinpä on, toteaa paikalle ehättänyt äitikin. - Siinä ne hyörivät niikuin niillä olis’ joku saalis siinä
maassa. ... Ei vaan näy, kun on niin paljon tota pusikkoa.
- Missä niitä on? kysyy paikalle päässyt isäkin.
- Tuolla, aika kaukana, opastaa Mervi sormelle osoittaen. - Tosta akaasiapuusta vähän tonne
vasemmalle ylös.
- No jotain leijonan värisiä persuksia siellä vilkkuu, ... No juu, nyt näkyi vähän urosleijonan päätäkin. ... Taitavat olla jellonat aamumurkinalla. ... Eikös meidänkin pitäisi lähteä tästä aamupalalle,
että päästään taas vaihteeksi tuonne maantielle? ... Ajatelkaapa lapset, tänä iltana ollaan kotona
Mbeyassa.... Ei ole enää jäljellä kuin 600 kilometrin ajomatka.
- Käydäänkös äkkiä suihkussa ja lähdetään aamupalalle, ehdottaa äiti. - Katselkaa te lapset vielä
hetki siinä niitä leijonia, kun me käydään isän kanssa suihkussa. Sitten on teidän vuoro.
Aamupalat suurine munakkaineen napostellaan ja kun Jarkko on setvinyt hotellilaskun ja nyssykät
on kanneltu autoon, lähdetään auton luo kipaisseen paviaanilauman saattelemina kotimatkalle.
Muutama kilometri ajellaan vielä kansallispuiston alueella ja nähdään pahkasikoja, muutamia antilooppi- ja seepralaumoja, jokunen norsu ja kirahvikin. Sitten taival alkaa olla jo edellisältä kerroilta
niin tuttu, ettei mitään uutta mielenkiintoista katseltavaa juuri ole. Lasten kanssa keskustellaan
matkan aikana nähdystä ja koetusta. Mombasassa vietetyt päivät ja Ngorongoron kraatterissa
käynti tuntuvat olevan lapsilla päällimmäisänä mielessä ja näistä aiheista riittää juttelua pitkäsi
aikaa.
- Jaa - a! huokaa isä, kun ajellaan pitkän serpentiininousun mutkissa. - Mikähän lienee tilanne
kotona? ... Siellä on ehtinyt kahden viikon aikana tapahtua vaikka mitä.
- Eiköhän siellä koti ole ainakin ihan kunnossa, aprikoi äiti.
- Joona on kyllä pitänyt kaikesta
huolen.
- Entäpäs, jos on rosvot käyneet yöllä putsaamassa koko kämpän, irvailee isä. - Joltakin tanskalaiselta perheeltähän ne olivat joskus putsanneet koko makuuhuoneen. Olivat jollakin pitkällä koukkupäisellä seipäällä kiskoneet makuuhuoneen ikkunan kalterien kautta ulos kaikki petivaatteet ja
saaneet kaikki vaatteet vaatekaapin hyllyiltäkin.
- Joona selitti minulle, että hän jättää joka päivä johonkin huoneeseen valot ... , että rosvot luulevat talossa olevan asukkaita ... ja eri päivinä eri huoneeseen.
- Onhan se jonkinlainen murtovakuutus sekin. ... Iltasellahan se nähdään, onko toiminut. ... Näkeväthän ne kyllä, ettei meidän auto ole tallissa ollut viikkokausiin. ... No, tuossa olis’ kohta tuo levähdyspaikka, mutta taidetaan ajaa ohi.
- Mennään ohi vaan, kuittaa äiti. - Mutta poikettaisko Iringassa syömään? ... Siihen ravintolaan,
jossa syötiin pippuripihvit silloin, kun tultiin ekaa kertaa bussilla. ... Jokos lapsille nyt maistuisä
pippuripihvit?
- Hyvinhän noille on maistunut tulisestikin maustetut sapuskat, naurahtaa isä. - Aika tulisesti
maustettujahan täällä on noi ravintolaruoat olleet ... ja hyvin on maittanut kaikille. ... Aikaahan
siellä ravintolassa kyllä taas kuluu.
- Eiköhän eletä kotiin asti vaan hedelmillä. Ostellaan niitä kohta taas lisää, kun tulee noita toripaikkoja. ... Kotona sitten saatte taas grillattua sisäfilettä. Sitä jäi muutama kilo pakastimeen.
- Tankkiakin pitää vielä kerran täytellä. ... Otetaan sitä kohta tossa seuraavassa kylässä. ... On sitä
kyllä tankissa vielä sen verran, että riittää seuraavaankin tankkauspaikkaan, jos ei tossa ole dieseliä ... ja onhan se kympin kanisterikin vielä. ... Aika pieniruokainen tää ”Pösön nokivasara” on. ...
Sellaista seitsemää ... kahdeksaa litraa sadalla kilometrillä tuntuu olevan. ... On täällä noita Sambian rekkoja menossa lauantaipäivänäkin. ... Tuo taitaa juuri pysähtyä ... onneksi tässä on näkyvyyttä.
- Siinä on toinen rekka pysähtyneenä sen edessä, kertoo äiti.
- Joo, niin näkyy olevan. ... Mennäänpä niistä ohi. ... Ai siinähän on pojilla remontti näköjään menossa. ... Voi hitto! ... Katsokaas ton rekan alle. ... ... Näittekö mitä siellä oli?
- Oli siellä jotain osia, aprikoi äiti. - Oliks’ ne niitä mäntiä?
- Oli. ... Siinä oli pantu moottorin kaikki männät kiertokankineen ja muitakin osia asfaltille hyvään
järjestykseen. ... Ei ollutkaan mikään ihan pieni remontti pojilla. ... No nyt alkaa taas suoremmat ja
hyvät tiet ... eikä ole niin hiton kuumakaan, kun noustiin korkeammalle. ... Laitatkos äiti vaikka sen
Abban kasetin välillä soimaan. ... Jaa-a, millaisiahan remontteja siellä meidän pajalla on odottelemassa maanantaina?
- Isä, lämmitetäänkö me illalla vielä sauna, kun päästään kotiin? kysyy Mervi.
- Jaa-a, arvatkaapas. ... ... Ihan varmasti tänä iltana saunotaan.
- Kuinka pitkä matka on vielä kotiin? kysyy Mika
- Tästä on vielä nelisensataa kilometriä, kertoo isä. ... - Vajaa sata Iringaan ja siitä komlmisensataa Mbeyaan ... eli ..., jos ei pidetä pitempiä taukoja niin vielä viisi tuntia saatte istua autossa. ...
Saatettais’ olla siellä kello neljän ... viiden kieppeissä.
- Ehditään sitten kai vielä maitojonoonkin, jatkaa äiti.
- Eiköhän me ehditä, ... jos ei mitään yllätyksiä tule.
326

- Mitäs yllätyksiä tässä nyt enää vois’ tulla? aprikoi äiti.
- Voihan täällä olla jossakin vaikka tie tukossa ... tai jos tusjahtaa vaikka rengas .... tai törmätään
johonkin elukkaan. ... Hiton hyvinhän tämä reissu on kyllä sujunut. ... Eiköhän me selvitä hyvin
tästä lopustakin. ... Ja tämä pätkähän jo moneen kertaan harjoiteltu. ... Nyt tuolla näkyy jo seuraava kylä. Siellä pysähdytään tankkaamaan.
- Ja minä kipaisen ostelemassa hedelmiä ja juomia, jatkaa äiti.
Reilut neljä tuntia on tankkaustauon jälkeen ajettu niitä näitä rupatellen, välillä hedelmiä popsien
ja jo tututuksi tulleita maisemia ja tien varren elämää katsellen. Lapset ovat hetkeksi torkahtaneetkin, mutta heränneet taas. ... Kaukana edessäpäin alkaa näkyä vuorten huippuja.
- No nyt tuolla kaukana taivaanrannassa näkyvät jo Mbeyan vuoret, kertoo isä. - Puolisen tuntia
vielä, niin ollaan perillä. ... No, lapset! Onkos teistä jo kiva päästä kotiin?
- On ... ihan kiva, vastaa Mervi heti. - Ja ihanaa päästä saunaankin, ... vaikka ... ei se ihan niin
hyvä ole kuin Suomessa.
- Ihan hyvä saunahan meillä on, puolustelee äiti. - Mikäs vika siinä on?
- No ... on se vähän sellainen hutero hökkeli ... , mutta ... onhan se kuitenkin ihan kiva ... , mutta
... , kun olis’ vielä semmoinen vihdan haju.
- Niin, ... vois’han se olla parempikin, myötää isä.
- Mutta täällä on tyydyttävä vähän alkeellisempaan. Kiuas oli tehtävä itse löydetyistä tarpeista. Rumahan se on, mutta hyvät löylythän siitä
saadaan ja ... , kun täällä ei koivuja kasva, on ainoa mahdollisuus tehdä vihta eucalyptuspuun oksista. ... Eikös se eucalyptuksen tuoksukin ole ihan kiva? ... Onhan täällä moni muukin asia erilaista kuin Suomessa. ... Nyt olis’ tuossa taas ohiteltavaa, kunhan päästään näistä mutkista. Hitto,
kun nuo rekat ryömivät hitaasti näitä mäkiä. ... Taitaa olla siinäkin raskas lasti menossa Sambiaan.
- Isä, lähdetäänkö mekin joskus Sambiaan? kysyy Mika.
- Mitähän jos ajettaisikin nyt samantien Mbeyan ohi aina Lusakaan asti, vitsailee isä. - Eihän
sinne ole Mbeyasta enää kuin vähän toistatuhatta kilometriä. ... Tai jos nukuttais’ vaan yö kotona
ja lähdettäis’ heti aamulla Sambiaan. Saatettaisi olla iltamyöhällä sitten Lusakassa. Se on kuulemma aika hyvää tietä koko matkan.
- Älä höpsi, tokaisee Mervi.
- Onko Sambiassakin eläinpuistoja? jatkaa Mika.
- Onhan niitä sielläkin ... ja sitten siellä on mahtavat vesiputoukset ... Viktorian putoukset Sambesi-joessa Rhodesian rajalla. ... Kyllä me varmaan sielläkin lähdetään käymään, kunhan nyt taas tehdään jonkin aikaa töitä ... ja te lapset käytte koulua.
- Hei, nyt voit mennä ohi tosta rekasta, kehottaa äiti. - Ei tule ketään vastaan.
Puolen tunnin kuluttua saavutaan Uyoleen tuttujen vuorenhuippujen tuntumaan ja käännytään valtatieltä laajojen peltojen halki ”kotikylään” johtavalle pikkutielle.
- No, lapset! ... Tuolla kumpareen laella koti jo näkyy, toteaa äiti. - Reissu on tehty. ... Eikös ole
ihan hauskaa taas päästä kotiin? ... Ja ihan hyvään aikaankin tullaan. Tunnin päästä on käytävä
maitoa hakemassa.
- Onkohan Ninnillä ollut meitä ikävä? aprikoi Mika.
- On se varmaan ihmetellyt, kun meitä ei ole, arvelee Mervi.
- Ei se varmaan enää teitä muistakaan, irvailee isä. - Siitä on varmaan tullut Leilan kissa.
- Minut se ainakin muistaa, sopertaa Mari totisena.
- Onhan se varmaan taas ihan iloinen, kun näkee teidät, lohduttelee äiti.
- Täällä pelloilla näyttää ainakin kaikki samanlaiselta kuin pari viikkoa sitten, toteaa isä. - Eiköhän se ole kotipihakin entisellään ... ja niin varmaan Ninnikin.
Hetkistä myöhemmin kaarretaan asuntoalueelle. Karjalaisen Leena ja Matti huomaavat pihamaaltaan ohi ajavat saapujat ja huiskuttavat molemmin käsin tervehdykseksi. Omalle pihalle saavuttaessa ja autosta noustaessa havaitaan heti piha erittäin siistiksi ja kukkapenkit sekä puutarha
hoidetuiksi.
- Katsokaapas! hämmästelee äiti ensimmäisenä. - On Joona laittanut täällä pihalla kaikki tiptopkuntoon. ... Niin on varmaan sisälläkin..
- On tosi siistiä, myöntelee isäkin. - No, availlaanpas ovi ja kannellaan autosta kaikki nyssykät
kotiin.
- Ninni, katsokaa Ninni! hihkaisee Mervi iloisena. ... Ja Ninni kirmaisee jostakin kukkapenkkien
kätköistä kohti lapsia ... ja lapset kyyristyvät Ninnin ympärille silittämään sen turkkia.
Myös sisällä todetaan kaiken olevan siistiä. Pyykit on pesty ja vaatteet silitettyinä kaapeissa. Kun
tavarat on kannettu autosta sisälle, alkaa Rauni loihtimaan illallista pakastimesta kaivamistaan tarpeista. Jarkko lähtee availemaan ”saunaosaston” ovea ja sytyttelemään kiukaan alle tulia. Hetkisen
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kuluttua tupsahtaa Leila tervehtimään safarilta palanneita ja kyselemään matkan kokemuksista.
Hän kertoo projektilla kaiken olevan ennallaan. Mitään erityistä ei ole tänä aikana tapahtunut. Kristiina on edelleen sairaalassa hyvin huonona, kuitenkin sen verran parempana, että hänen siirtämistä Suomeen ambulanssikoneella harkitaan.
Sytyteltyään tulet saunan kiukaan alle lähtee Jarkko meijerille maidonhakuun. Lapset hyörivät iloisina Ninnin kanssa leikkien ja Rauni puuhailee keittiössä illallista kokkaillen. Jarkon tullessa maitoreissulta kutsuu äiti lapsia illallispöytään. Ensin pitää lasten kuitenkin saada tilkka isän tuomaa
maitoa Ninnin kuppiin
- Nyt taitaa taas sisäfileestä tehty lihakastike ja perunamuusi maistua, aprikoi äiti, kun istahdetaan
pöytään. - Eikös ole mukava taas istahtaa omaan ruokapöytään? Jälkiruoaksi ei ole sitten muuta
kuin noita matkalta jääneitä hedelmiä. Huomenna meidän pitää käydä torilla ... vaikka vaan tossa
Uyolessa, ostamassa perunoita ja tomaatteja ... ja muniakin tarvitaan.
- No hyvinhän se Ninni teidät vielä muisti, vitsailee isä lapsille. - Tuolta jostakin pusikosta tupsahti heti, kun tultiin pihaan.
- Sillä oli joku ötökkä lujasti kiinni sen niskassa, selittää Mika.
- Niin, sellainen iso punkki, jatkaa Mervi. - Mutta kyllä me saatiin se jo pois.
- No mitäs oli maitojonossa? Näitkös ketään näitä naapureita? kysyy äiti.
- Lassen kanssa juteltiin siinä jonossa hetkinen ja tossa tullessa vaihdoin muutaman sanan Matin
ja Leenan kanssa ... Onhan siellä korjaamolla taas odottamassa yhtä ja toista ongelmaa. Siinä puimurissa on taas jotain hajonnut ja sellaisen ison peräkärryn on traktorikuski saanut nurin ... ja
siinä on kai runko vääntynyt. ... Ja Matti ja Leena aikovat lähteä ens’ viikoln lopulla Dariin.
- No, mutta syödään nyt, että päästään saunaan, ... Kerro sitten saunassa lisää.
- Siinähän ne oikeastaan olivat kertomiset.
- Ai kyllä toi Joona on laittanut ton puutarhankin niin siistiin kuntoon, kehuu äiti. - Täällä se on
puuhaillut kaiket päivät, kertoi Leila. ... Ja oli täällä taas jonakin yönä parin auton hälyttinet soineet
keskellä yötä ... jossakin tuolla kentän toisella puolella. ... Laitoithan säkin hälytyksen päälle.
- Laitoin. ... Se menee jo ihan vanhasta muistista. ... Aamulla pitää pesaista autosta reissun pölyt,
itikat ja linnunpaskat pois.
Ruokailun jälkeen saunotaan ja pian sen jälkeen kömpivät lapset vuoteisiinsa ... ja hetkeä myöhemmin, kun astiat on tiskattu, pääsevät vanhemmatkin lakanoiden väliin.
- No, eikös ole taas mukavaa olla omien lakanoiden välissä? kuiskaa Rauni.
- Onhan tässä taas ihan sellainen kotoinen olo ... ja tuntuu siltä , että kohta unikin maittaa.
- Jokos sä aloit väsyä tuohon ajamiseen? Oli aika rankkoja nämä viimeiset päivät.
- Alkoihan sitä olla jo hieman kolotuksen tuntua käsivarsissa tuossa loppumatkasta ..., mutta tuo
sauna saa kyllä ihmeitä aikaan. ... Nyt tuntuu kroppa olevan taas ihan vetreässä kunnossa ... Jotenkin on kyllä sellainen raukea olo, että ... uni tekee nyt hyvää. ... Ja hyvä, että tultiin kotiin jo
tänään. Huomenna on vielä lepopäivä ennen kuin alkaa arkiset puuhat.
- Nyt ei taideta vähään aikaan lähteä mihinkään safareille.
- No, katsotaan nyt ... miten asiat kehittyvät. ... Olis’han täällä kyllä hitosti kaikenlaista katseltavaa
... , mutta käännyhän taas tähän mun kainaloon ... niin nukuttaa paremmin.
Lepopäivän jälkeen alkaa uusi viikko arkisine aherruksineen. Aamupalan nautittuaan lähtee Jarkko
korjaamohommiinsa, Rauni huolehtii lapset kouluunlähtöä varten ja saataa heidät koulukyytiautoon. Joona saapuu iloisena nähdessään, että perhe on kotiutunut kaksiviikoiselta matkaltaan.
Korjaamolle saavuttuaan Jarkko tapaa heti portilla Uffen ja kuulee, ettei mitään suurempia ongelmia ole tänä aikana ollut, normaaleja pienehköjä remontteja vain. Jarkko nostelee autosta matkalla hankkimansa vähäiset varaosat ja kertoo, että Nairobista löytyi kuitenkin kauan kaivatut puolat
”pikipikeihin” ja tarvittavia traktorien osia pitäisi tulla Dariin nyt lokakuun lopussa. Uffe kertoo lähtevänsä Dariin varaosien ja työkalujen hankintamatkalle ehkä seuraavan viikon alussa.
Karjalaisen Matti käväisee aamupäivällä korjaamolla Jarkkoa jututtamassa ja kertoo lähtevänsä
Leenan kanssa muutamaksi päiväksi Dariin viikonvaihteessa. Matti kertoo myös, että he ovat Pentin kanssa ostelleet melko edullisesti kultaa joiltakin kaupunkilaislta pojilta. Hän kertoo myös kuulleensa karjatalousosastolta, että edellisen viikon puolivälissä oli eräänä yönä sähköaidatulta laitumelta kadonnut uutta lihakarjaa oleva täysikasvuinen härkä. Hän arvelee, että projektin paikalliset
johtajat makselevat näin ryyppyvelkojaan kaupungin hotelleille.
Tullessaan kotiin lounaalle huomaa Jarkko pihaan saavuttuaan, että matkalla kertyneet likaiset
vaatteet ovat jo puhtaiksi pestyinä ja Joona ripustelee niitä narulle kuivumaan ... ja sisälle astelessa tuntee juuri uunista nostetun pullan tuoksun.
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- Ai, kuinka hyvä pullan tuoksu! toteaa Jarkko heti.
- Nostelin just yhden pellillisen uunista, kertoo Rauni. - No, oliko työmaalla kaikki hyvin?
- Eipä siellä mitään niin erityistä ollut. Se Lassen kertoma puimurihomma jo korjailttiin. Yhden
ison peräkärryn ne ovat saaneet nurin tuolla jossakin, mutta ei sekään niin kovin paha taida olla.
Kaks’ traktoria seisoo osien puutteessa. Uffe on lähdössä Dariin ens’ viikolla osien hankintamatkalle.
- Joona pesi meidän pyykit ja laittoi narulle ... mä tein sill’aikaa pullataikinan ... ja jälkiruoaksi saat
kohta kahvin kanssa lämmintä pullaa. ... Ota tuosta ensin perunoita ja eilistä lihakastiketta. ... ja
siinä on pari tomaattiakin, oli tuolla omassa maassa. ... Kahvia ja pullaa on sitten jälkiruoaksi. ...
Mä taidan päästää ton Joonan jo kohta kotiin ja annan noita pieniä pullia sille kotiin viemisäksi.
On se niin ahkera ja symppistyyppi. Oli kyllä laittanut täällä kaiken niin tiptop kuntoon ... ton koko
pihan ja puutarhankin.
- Pitääk’s meidän mennä tänään illalla kaupoille, vai pärjätäänkö huomiseen? ... Huomennahan
mulla on taas koulukyytivuoro. Pablaltakin olis’ kai taas haettava lisää valuuttaa ... ja noita reissun
kaitafilmikeloja pitää postitella kehitettäväksi. ... Se viimeinen äänikirje pitäis’ kai meidän lopetella
iltasella lasten kanssa niin saadaan sekin postiin.
- Ja mä kirjoitan vielä kirjeen siihen mukaan. ... Ai milloinkas mä kävin siellä lääkärillä. Kohtahan
siitä on se kuukausi kulunut. ... Se käski tulla kuukauden päästä tarkastukseen.
- Sehän oli viikko ennen tota meidän reissua. ... Sä kerkisit just ennen reissua lopettaa sen sulfakuurin. ... Ens’viikon alussa on kuukausi kulunut. ... Pitäis saada se kierukka paikalleen, ettei
tarvis varoa. ... Tais’ olla aamullakin taas ihan täpärällä.
- Taisihan se olla. ... On se niin hiton makee tunne just silloin, ettei malttais’ millään lopettaa. ...
No syö nyt ennen kuin jäähtyy!

27. Kissankultaa ja kuttaperkkaa
Viikko on kulunut jokseenkin tavanomaisässa merkeissä puuhaillen ja uusi viikko alkamassa. Matti
ja Leena ovat lähteneet viikonvaihteessa Dariin ja Uffekin on lähdössä lähipäivinä. Maanantaina
Jarkon saavuttua juuri lounastauolta työmaalle tulee Uffe kertomaan, että vähän matkan päässä
korjaamolta kaupngille päin johtavalla tiellä on tapahtunut onnettomuus, ja yksi traktori on särkynyt pahasti. Tarvitaan ainakin yksi iso traktori ja muutama mies avuksi, että saadaan vaurioitunut
traktori vedetyksi korjaamolle.
Jarkko ottaa yhden korjaamolla olevan traktorin peräkärryineen käyttöönsä, komentaa kolme miestä mukaan ... ja lähdetään onnettomuuspaikalle. Paikalle saavuttua havaitaan , että traktori ja suuri
raskaassa puutavaralastissa ollut perävaunu on suistunut metrin syvyiseen ojaan ja törmännyt
ojan penkassa olevaan kiveen. Traktorin koko etupää on aika pahasti tohjona ja kone katkennut
moottorin takapuolelta.
Kuljettaja kertoo, että he olivat tulossa puutavaralastin kanssa kaupungista ja yht’äkkiä ohjaukseen tuli jotakin vikaa, mikä aiheutti ojaanajon. Kuljettaja lensi ohjauspyörän yli ojan taakse pellolle saamatta mitään vammoja ja kaksi peräkärryssä lautakuorman päällä istunutta miestä oli pudonnut kyydistä niinikään. Jarkko tutkii traktorin ohjauslaitteita ja toteaa että yksi raidetangon nivelistä on ilmeisesti pettänyt ja aiheuttanut ojaanajon. Nivel on ollut jo hyvin pitkään väljäksi kulunut, mikä on johtunut huollon eli rasvauksen puutteesta. Kuljettajien pitäisi havaita tällaiset viat,
koska nämä tuntuvat ohjauspyörän löysänä liikkeenä. Ja kaikki traktorin nivelet olisi rascvattava
päivittäin tai 10 käyttötunnin välein. Traktorin todetaan olleen projektin karjatalousosaston käytössä, eikä sitä ole pitkiin aikoihin käyttetty korjaamolla huollossa. Korjaamolla olisi väljäksi kulunut nivel varmasti vaihdettu uuteen.
Iltapäivä kuluukin sitten vaurioituneen traktorin ja puutavaralastissa olevan peräkärryn poiskuljettamistouhuissa. Ennen suurehkon peräkärryn irroittamista traktorista on sen lasti siirrettävä toiseen kärryyn ja kokonaan katkenneen traktorin saaminen noin puolen kilometrin päässä olevalle
korjaamolle teettää toitä myös melkoisesti. Korjaamolla Jarkko ja Uffe laativat luettelon traktorin
korjaamiseen tarvittavista osista, jotta Uffe voisi hankkia tarvittavat osat mennessään loppuviikolla Dariin. - Jarkolla on taas kotiin tullessaan kerrottavaa tästäkin tapauksesta.
Seuraavana päivänä Jarkolla on koulukyytivuoro ja nyt lähtee Raunikin samaan kyytiin mukaan
käydäkseen lääkärillä Baptist Hospitalissa. Tohtori Philip kertoo tutkittuaan, että tulehtuneet koh329

dat ovat melko hyvin arpeutuneet, mutta olisi parasta odottaa vielä toinen kuukausi ennen kuin
uusi kierukka asennetaan.
Edellisellä viikolla postissa käydessään Jarkko on tavannut tullimies Aleksin, joka haluaisi taas tilata jotakin Honkongista. Viikon aikana Jarkko on tehnyt tilauslistaa ja käy nyt Aleksin juttusilla saadakseen tilauksen valmiiksi. Listaan lisätään Aleksin haluama radionauhuri ja niin tilaus on valmis
postitettavaksi.
- Nyt täytyy ajella taas kotiinpäin, toteaa Jarkko postista autoon asteltaessa. - Mä heitän sinut
kotiin ja menen hetkeks’ vielä pajalle ... ja tulen sitten haukkaamaan jotakin. ... Hitto, on tää rodunkehityshomma täynnä kaikenlaisia tapahtumia ja yllätyksiä. Pari kaveria siellä on nyt purkamassa sitä eilen ojaan ajettua konetta. ... Siinä menee taas aikaa ja rahaa ennen kuin se on ajokunnossa.
- Tarvitaank’s siihen kuinka paljon uusia osia?
- No koko etupää siinä on tohjona ... ja kytkinkoppa ihan kappaleina, kertoilee Jarkko, kun ajellaan kotiinpäin ... Se on poikki koko traktori ... ja on kai siellä jotain moottorin ja vaihteiston sisäkalujakin hajonnut, kunhan nyt ensin puretaan ja tutkitaan. Keulassa menee ainakin koko maski ja
jäähdytin uusiks’ ja etuakselikin on taipunut. ... Hitto, että ei huomata tällaisia vikoja.. Sehän tuntuu ohjauksessa. Ratissa on ”klappia” ollut varmaan puoli kierrosta ja silloinhan on vaikea ohjata.
... Taitaa niillä kuskeilla olla tuo yläkerta umpiluuta. … Tämähän on samantapainen haaveri, kuin
se yks’ aikaisempi, jossa loppuun kulunut eturengas räjähti. Taisi olla saman osaston kone sekin.… Saapas nyt nähdä mitä osia se Uffe löytää Darista ... ja hintaahan sille tulee hitosti, kun ne
Darin hinnat ovat ihan älyttömät. Sillä hinnallahan saattais’ jo saada Suomessa melko uuden samanlaisen traktorin.
- Keidenkäs meikäläisten reviiriin se osasto kuuluu?
- Isakssonin Gösta ja Lingrenin Repe siellä ainakin puuhailevat ja se yks’ norjalainen ... Andersen,
jolla on tällainen samanlainen ”Pösö” kuin tää meidän. Matti on niille kuskeille pitänyt jotain huoltokurssejakin äskettäin. ... No, onneks’ siinä rytäkässä ei kuitenkaan kukaan loukkaantunut.
Kun Jarkko saapuu korjaamolla hetken puuhailtuaan kotiin lounastauolle, saapuu sinne kaksi nuorehkoa afrikkalaismiestä kyselemään kankeahkoa englantia puhuen ”missä mister Matti” mahtaisi
olla?” Jarkko kertoo Matin olevan nyt matkalla Dar Es Salaamissa. Toinen miehistä selittää, että
heillä olisi Matille kultaa ... näyttäen kädessään olevaa tulitikkulaatikkoa ... ja he ovat sopineet tapaamisesta tänään. Myös toinen heiltä kultaa ostanut, ”mister Pentti” on kuulemma jossakin matkalla. ... Jarkko kertoo, että ”mister Matti ” tulee vasta muutaman päivän kuluttua. Mies kysyy sitten
voisiko Jarkko ostaa heiltä tämän kultaerän ja maksaa siitä 1000 shillinkiä. ... Kun Jarkko kieltäytyy
kaupasta, alkavat miehet pudottaa hintaa. Jarkko katselee tutkivasti tikkuaskin sisältöä. Aski on
aivan täynnä pieniä ”kultahippuja”. Neuvottelu kulta-askin hinnasta jatkuu, kunnes mies pyytää
siitä enää 100 shillinkiä, ” että pääsisävät bussilla takaisin kaupunkiin.”... Jarkko lupaa lopulta 50
shillinkiä ... ja kauppa syntyy siten, että Jarkko lupaa antaa kullan Matille ja miehet tulevat seuraavalla viikolla pyytämään Matilta lisää rahaa.
- Hitto, ei nämä hiput ole mitään kultaa, aprikoi Jarkko lounaspöydässä hippuja välillä katsellen.
- Mitäs ne sitten on? hämmästelee Rauni.
- Jos nää olis’ kultaa, niin ei ne olis’ pudottanut hintaa tolla tavalla. ... Lopuks’han niille riitti sen
verran, että pääsivät bussilla takaisin kaupunkiin. ... Kullan väristähän tää kyllä on, ... mutta tää
vois’ olla vaikka hitsausliekillä sulatettua messinkiä, joka on podoteltu pisaroina hienoon hiekkaan
... ja saatu tollaisia röpelöpintaisia muruja. ... Tutkitaanpa, ... mitä ”kissankultaa” tää on.
- Miten sä sen tutkit?
- Onhan meillä tuolla ”trainingin” laboratoriossa se kemisti, Krakovits ... Hans Ludvig , ”Hasse”. …
Eihän tällaisen tutkimiseen tarvita kuin mittalasi ja tarkka vaaka. … Ominaispainohan jo kertoo
aika paljon.
Lounaan jälkeen ja korjaamolla hetken taas puuhailtuaan Jarkon on lähdettävä hakemaan lapsia
koulusta. Hän koukkaa sitten koulutuskeskuksen laboratorion kautta ja vie ”kulta-askin” Krakovitsin tutkittavaksi. ... Hans katselee tikkuaskissa olevia kultahippuja hetken ja arvioi käsituntumalla
askillisen painoa ... ja arvelee heti, että tämä saattaa olla jotain muuta kuin kultaa. Samaa kertoo
Jarkkokin epäilevänsä. Krakovits lupaa tutkia aineen tarkemmin vielä iltapäivän kuluessa.
Kyydittyäään lapset koulusta kotiin ja palattuaan taas korjaamolle, käväisee Jarkko työpäivän päätteeksi uudelleen trainingin laboratoriolla kuullakseen tutkimusten tuloksen. ... Hans nauraa leveästi Jarkon saapuessa ja ottaa pöydältä tikkuaskin käteensä.
- Ei tässä ole vähääkään kultaa, kulee Jarkko englannin, saksan ja ruotsinkielen sekoituksella.
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- Onko se sitten jotakin pronnsia tai messinkiä? kysyy Jarkko.
- Todennäköisesti messinkiä. ... Sen tiheys on 8,45 ... ja kullan on 19,3 grammaa per kuutiosenttimetri, selittää Hans ”monikielisesti”.
Samalla tupsahtaa laboratorioon Pentti Teräväinen
- No hei Jarkko, sinäkin olet täällä, tervehtii Pentti ... ja tervehtii tuttavallisesti ”Hassea” myös.
- Ei olekaan nähty vähään aikaan, jatkaa Pentti Jarkolle.
- Raunilta oli Marjatta jo kuullut, että
teidän safari meni hyvin. ... Mitenkäs muuten?
- No tuolla korjaamolla riittää kyllä puuhaa. Eilen taas onnistuivat särkemään yhden traktorin tossa keskellä peltoaukeeta. Osuivat siinä ojassa olevaan pellon ainoaan kalionystyrään. ... Nyt toin
tänne tutkittavaksi pienen kultanäytteen. ... Tehän olette Matin kanssakin ostelleet sellaista.
- Joo, ollaanhan me osteltu sitä varmaan jo reilut parisataa grammaa, kertoo Pentti hymyillen.
- Tuollaisissako tikkuaskeissa? kysyy Jarkko osoittaen Hassen kädessä olevaa askia.
- Niin ... tuollaisissa, myöntelee Pentti ... ja ilme muuttuu vakavammaksi. - Onks’ se ... ... ?
- Ei. … Hasse tässä just kertoi, ettei siinä ole kultaa hitustakaan. ... Kyllä hän selittää sen sinullekin.
- E..e..eikö ole? hätääntyy Pentti ja alkaa jutella englanniksi Hassen kanssa.
Hasse kertoo Pentille diagnoosinsa ”kultanäytteestä” suunnilleen samoin sanoin kuin Jarkollekin.
Jarkko saa tikkuaskin mukaansa, kiittää Hassea ja poistuu Pentin jäädessä vielä jatkamaan keskustelua Hassen kanssa.
- No mikäs noin hymyilyttää? kysyy Rauni Jarkon saapuessa kotiin.
- Tämä kissankultahan tässä nyt hymyilyttää. ... Eihän tämä mitään kultaa ole ... ihan niinkuin mä
arvelinkin. ... Sattui niin makeasti äsken tulemaan Penttikin just sinne laboratorioon, kun olin kuullut siltä Hasselta, ettei tässä ole hitustakaan kultaa. ... Sinne se jäi nyt ihan äimänä Hassen kanssa
keskustelemaan. ... Pentti kertoi, että he ovat Matin kanssa ostelleet tätä roskaa reilut parisataa
grammaa … eli useita tikkuaskillisia.
- Hyvänen aika! ... Ja semmoiseen hintaan, hämmästelee Rauni. - Mitäs nyt?
- No, tulevathan ne kaverit kai vielä hakemaan Matilta lisää rahaa ens’ viikolla ... ja tekemään lisää
kauppoja. ... Eiköhän ne siinä tilanteessa saisi ne kaverit kiipeliin. ... Onneks’ se ei ole meidän
murhe. ... Hitto, kyllä täällä pitää olla tarkkana noiden kauppiaiden kanssa.
- Tuleekohan ne kaverit vielä kultakauppojaan jatkamaan? arvelee Rauni.
- No eihän ne tiedä vielä sitä, että heidän petos on paljastunut. ... Hitto, täytyy Penttiä nyt neuvoa,
ettei se tee mitään ennen kuin Matti tulee. ... Tulee kai ne kaverit ens’ viikolla hakemaan Matilta
rahoja tästä askista. ... Ei ne varmaan mitään aavista.
- Miten se ... Krakovits tutki, ettei se ole kultaa? kysyy keskustelua seuraamaan tupsahtanut Mervi.
- Tiheyden eli ominaispainon mittauksella ... Se on aika yksinkertainen homma, jos on tarkka vaaka ja mittalasi. Sellainen lasi, jossa on tarkka mitta-asteikko. ... Ensin mittalasiin vettä, murut sinne
veteen ja katsotaan paljonko veden pinta nousee. Siitä saadaan murujen tilavuus, millilitroina eli
kuutiosenttimetreinä. ... Sitten punnitaan murut ja jaetaan niiden paino sillä tilavuudella. Näiden
murujen tiheydeksi oli tullut 8,45 grammaa per kuutiosenttimetri. ... Kullan tiheys on 19, 3 grammaa kuutiosenttimetriä kohden eli sellainen senttimetrin kanttiinsa oleva kultapala painaisä 19,3
grammaa, mutta noiden murujen tiheys on alle puolet siitä, vain 8,45 grammaa. ... Ymmärsitkö?...
Vai menikö yli tukan?
- Taisin mä jotakin tosta ymmärtää, vastaa Mervi hiljaa.
- No ... nyt syödään, jatkaa äiti.
- Ja lähdetäänkö sitten pienelle pyörälenkille? Ajellaan sinne
vesisäiliön rinteeseen tekemään taas muutama saunavihta … ja käydään samalla maidolla ... ja
ostetaan voitakin, jos siellä on.
- Ei hassumpi ehdotus, kuittaa isä.
- Ai yks’ homma muuten muistui jo päivällä mieleen, mikä
jäi ennen safarille lähtöä kesken.
- Mikä?
- Se metsäkonefilmin spiikkaus englanniks’ pitäis’ tehdä noiden Perseiden kanssa loppuun. ... Ei
nyt tänään, mutta kunhan nyt näkee noita naapureita, niin täytyy sopia milloin se tehdään, ...
vaikkapa ens’ viikonvaihteen aikana. Niiden repliikit pitää ottaa ensin magnetofonikasetille ja sitten mä siirrän ne siitä sen kaitafilmin ääniraidalle. … Sen kaitafilmille siirron mä voin tehdä sitten
täällä kotona.
Torstai-iltana Matti ja Leena ovat juuri saapuneet matkaltaan kotipihaan, kun maidonhakuun menossa oleva Jarkko pysäyttää kohdalle autonsa ja astelee juttusille.
- Terve, Jarkko! aloittaa Matti heti Jarkon noustua autosta.
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- Terve, terve … ja tervetuloa takaisin! … Hyvinkö reissu meni?
- Hyvinhän se. … On vaan siellä Darissa niin pirun lämmintä … vaikka nythän pitäis’ alkaa olla jo
vähän viileämpää. Ens’ kuussahan jo pitäis’ alkaa satelemaankin.
- No mitenkäs te olette täällä pärjäilleet? kysäisee Leena.
- Melko normaaliahan täällä on ollut. Korjaamolla riittää hommia. Nuo kuskit pitävät siitä huolen.
- Mitäs’ ne nyt ovat särkeneet? kysäisee Matti.
- Yks’ traktori meni taas kappaleiksi, kun osasivat törmätä tuolla ”treiningin” luona pylvääseen.
Aika pahasti se traktori hajosi. Kuskille ei käynyt pahemmin. … Ei se kuski osannut selittää, miksi
se suistui tieltä. … Mutta sitten vähän hankalampi juttu…
- No?
- Ne teidän kultakauppiaat tulivat etsimään sinua ja Penttiä. Pentti oli jossakin ja kerroin teidän
olevan reissussa useamman päivän. Yrittivät sitten kaupata minulle tikkuaskillista kultaa 1000 shillingillä. … Sain sen askin heiltä sitten lopulta 50 shillingillä, että pääsivät bussilla takaisin kaupunkiin. … Se aski on minulla kotona. … Ne tulevat kinuamaan sinulta loput rahat ensiviikolla. … Mutta minua alkoi arveluttaa se kulta ja vein sen Hasselle tutkittavaksi … ja eihän siinä ole kultaa hitustakaan.
- Perkele! kiroaa Matti.
- Ihanko totta? kauhistuu Leena.
- Totta, totta! …”Kissankultaahan” se on. …Niiden murujen tiheys on vain noin 8,4 … … kullan on
19,3 paikkeilla.
- Perkeleenperkele! … Tietääk’s Pena jo tämän?
- Tietää. … Tuli just sopivasti sinne Hassen luo, kun olin kuulemassa tuloksia. Varoitin Penaa tekemästä mittään ennen kuin tapaa sinut. … Suunnitelkaa nyt yhdessä taktiikkaa. … Ens’ viikolla ne
tulevat kai teitä tapaamaan.
- Voi helvetinhelvetti! … Eipäs älytty tutkia. … No … täytyy miettiä yhdessä mitä tehdään.
Muutama päivä on taas vierähtänyt ja elellään leppeää sunnuntai-aamupäivää, kun pihamaalta kuuluu ”hodi-hodi” ja nuorehko afrikkalaismies tulee kaupittelemaan norsunluisia rannerenkaita. Rauni ja Jarkko katselevat miehen esittelemiä valkoisia renkaita, joita kauppiaalla on nipussa kymmenkunta kappaletta. Jarkko ottaa yhden renkaan käteensä ja vielä toisenkin … ja tutkii niitä tarkasti
katsellen ja painoa käsin arvioiden.
-

Onko nämä norsunluuta? kysyy Jarkko englanniksi.
Ndio, ndio! ( ’kyllä, kyllä’) vakuuttaa kauppias.
Bei gani? (’mitä maksaa?’) kysyy Rauni swahiliksi.
Hamsini, ( 50 ) kertoo kauppias.

Hetken vielä rannerenkaita katseltuaan Jarkko antaa renkaat takaisin kauppiaalle … eikä kauppaa
synny.
Mies lähtee renkaineen jatkamaan kaupusteluaa seuraaviin taloihin.
- Hitto, ei noita arvaa ostella, toteaa Jarkko miehen lähdettyä.
- Minusta ne eivät oikein vaikuttaneet aidolta norsunluulta. … Olihan ne ihan käsinhiotun näköisiä ja kaikki vähän erilaisia,
mutta jotenkin tuntui siltä, ettei ne ole aitoja. … Hintahan ei ollut kyllä paha, mutta …
- Miten aidon norsunluun voi … tutkia? kysyy Rauni.
- Jaa-a, sitä pitää kysyä viisaammilta. Minusta norsunluu on ainakin vähän painavampaa, nuo tuntuivat jotenkin keveiltä.
- Olihan niitä norsunluurenkaita ja kaikenlaisia muitakin koruja ja veistoksia Darin kaupoissa vaikka kuinka paljon. Ei ne hinnat sielläkään kovin huimia olleet.
- Niin, ethän sä sielläkään halunnut niitä ostella. … Hitto, noiden kultakauppiaiden jälkeen ainakin
epäilyttää kaikki tuollaiset kiertelevät kaupustelijat. … Hedelmistä näkee heti ovatko ne aitoja,
mutta tuollaiset renkaat voivat olla jotain muoviakin.
- Voihan ne hedelmätkin olla jostakin varastettuja.
- Niin, mistäs sitäkään vois’ tietää?
Iltapäivällä lasten kanssa pyörälenkillä ollessaan tapaavat Rauni ja Jarkko Matin ja Leenan, jotka
ovat myös lähteneet lenkille.
- No, jokos on Penan kanssa taktiikkaneuvottelut pidetty? kysäisee Jarkko Matilta.
- On meillä jo suunnitelmat valmiina, kunhan vaan kauppiaat tulevat. … Tiedetään kyllä jo niiden
nimet … ja missä asuvatkin. Yritetään selvittää ensin muuten, mutta jos ei onnistuta, niin otetaan
poliisit avuksi. … Mutta ostittekos te norsunluurenkaita? Kävi kai se kauppias teilläkin.
- Kävihän se, mutta ei osteltu.
- Ei mekään, mutta me käräytettiin sekä kauppias että ne renkaat, kertoo Matti naureskellen.
- Ihanko totta?
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- Joo. … Mä kysyin siltä, että saanko testata yhtä rengasta, onko se aito. … Ja kokeilin kuumentaa
sitä rengasta sytkärin liekillä. … Sehän lehahti tuleen heti ja paloi ihan iloisesti sähisten. Mä heitin
sen maahan ja nappasin siltä kauppiaalta ne muutkin renkaan ja heitin ne tossa hiekalla palaneen
renkaan päälle. … Toi musta jälki niistä vaan jäi. … Jotain kuttaperkkaahan ne olivat. Norsunluuhan ei syty eikä pala.
- Mitäs kauppias tuumasi?
- Ei tuumannut sanaakaan, … vaan otti äkkiä jalat alleen ja häipyi.
- On täällä näköjään monenlaista yrittäjää … ja ihan rosvoja. Tuolta pelloltahan oli jonakin yönä
silloin meidän reissun aikaan taas kadonnut joku lihakarjamullikka. Epäilevät, että noi meidän paikalliset pomot makselevat niillä laskujaan Mbeya-hotelliin … ja missä ne nyt öisin juhlivat.
- Joo, kuulin Isaksonin Göstan ja Uffen juttelevan siitä … ja yövahdeista, jotka saattavat olla juonessa mukana.
Jaa-a, Uffe onkin taas reissussa ja kehoitti minua käymään mahdollisämman usein yöaikaan tarkistuskierroksella. … Onhan toi vahtiporukkakin kyllä sekavaa seurakuntaa. Jotkut nukkuvat siellä
vahtipaikallaan sikeästi.
Yks’kin vahti … tuolla lypsykatoksen luona nukkui eräänä yönä niin sikeästi, että vaikka mä ajoin
autokeulan ihan puolen metrin päähän sen nupista ja panin auton äänitorven soimaan … niin
käänsi vain kylkeään ja veti viltin korvilleen. … Miten hitossa tollaiset vahdit voivat huomata mitään. … Kerroin tapauksesta Uffellekin ja kysyin eikö tuollaselle vahdille voi antaa kenkää. Uffe
kertoi, että se vahti on joku Mazengon … serkkukohan se oli vai joku sukulainen kumminkin …
eikä sitä voi erottaa.
- Leila kertoi, että tuolta ruokalasta häipyy jatkuvasti veitsiä, haarukoita ja lusikoita, kertoo Rauni.
- Ja jonakin iltana olivat nähneet jonkun kaverin polkevan pyörällä peltojen halki Uyoleen päin iso
pino jakkaroita pakkarilla.
- Tauteihin kuolleiden lehmien raadotkin kelpaavat. Vaikka ne haudataan kaivurilla kaivettuun
kolme metriä syvään hautaan, niin yöksi on pantava torrakkomies vahtimaan, etteivät vorot kaiva
yön aikana lihoja parempaan talteen, jatkaa Jarkko.
- Kaikki niille näyttää kelpaavan, toteaa Leena naurahtaen. - Onkos teillä pyykkinarut nyt kestäneet?
- On, ihme kyllä. … Narut olen antanut nyt jäädä yöksi telineeseen, mutta pyykkipojat kerään aina
pois. … No, me taidetaan jatkaa kierrosta näiden muksujen kanssa. … Heippa!
- Tähän pitäis’ rakentaa korkea panssariverkkoaita koko projektin ympäri ja porttivahdit tarkastamaan jokaisen kulkijan … taskut ja kaikki, esittää Matti.
- Eihän se toimi tossa meidän korjaamollakaan, Jatkaa Jarkko. - Verkkoaitahan siinä on ympärillä
ja porttia vahditaan kolmessa vuorossa, mutta yhtä ja toista vaan häipyy vahtien ohitse. LandRoverin just korjattu vaihdelaatikko hävis’ kerran ja nyt muutama viikko sitten oli häipynyt siitä
pihamaalta kuljetusta odottaneita vehnäsäkkejä 40 kappaletta … 90 kilon säkkejä. Niitä oli siinä
pressulla peitettynä muutamia satoja säkkejä ja erään päivän laskennassa totesivat 40 säkkiä kadonneeksi.
- Eikä porttivahdit tienneet mitään?
- Eivät. … Katoamisajankohta rajattiin kolmen porttivahdin työvuoroihin. Kaikkia kuulusteltiin,
mutta kukaan ei tiennyt mitään tapahtuneesta. … No, me taidetaan jatkaa tätä lenkkeilyä tästä jo
kotiinpäin.
- Me ajellaan vielä tuonne vesisäiliölle tekemään saunavihtoja, kertoo Leena. - Siellä on niin hyvät
eucalyptuspusikot.
- Siellähän mekin käydään vihtoja tekemässä, jatkaa Rauni.
Lenkiltä kotiinpalattua Jarkko astelee tapaamaan omalla pihamaallaan puuhailevia naapureita, herra ja rouva ”Persettä” ja antaa englanniksi kirjoittamansa metsätraktorifilmin ”spiikkaus-raakileen”
heidän paranneltavaksi. Naapurit ehdottavat tekstiä hetken tarkasteltuaan, että heidän selostus
voitaisi nauhoittaa seuraavana iltana, kun he ovat hieman tekstiä parannelleet.
- No, mitäs Perseet? utelee Rauni naureskellen, kun Jarkko palaa naapurista.
- Ihan mukavia ihmisiähän ne ovat. Puhuvat vaan tota ”inglistä” niin hiton nopeasti, ettei meinaa
oikein pysyä mukana. … Katselivat hetken sitä mun käsikirjoitusta ja ehdottivat, että ”purkitettaisi”
se juttu jo huomisiltana. Tekevät jotain parannuksia siihen. … Onhan siinä varmaan paljonkin korjattavaa … mutta ihan kiva, että siihen filmiin tulee ihan aito englantilainen selostus. … Voihan
siinä olla jonkun teknisen sanan kohdalla heilläkin hieman pohtimista, mitä se mahtaa tarkoittaa.
- Isä, miks’ se filmi pitää spiikata englanniksi? utelee Mervi.
- Sehän on kiva näyttää näille paikallisälle ihmisille ja siitä englanninkielisestä selostuksesta ne
ymmärtävät aika paljon. … On niillä sitten siinä filmissä ihmettelemistä, kun katselevat. … Jäätynyt
järvi ja iso metsätraktori ajelee jään päällä … ja kipataan hirmuinen pöllikuorma jäälle. Eihän nämä paikalliset ihmiset ole nähneet jäätä edes jääkaapin pakastelokerossa. … Hitto, kun olis’ ollut
vielä siinä vierellä pilkkimies nostelemassa ahvenia avannosta jäälle. … No, on siinä paljon ihmeellistä heille ilman pilkkimiestäkin.
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- Eikö meillä ole joku videopätkä pilkkimisestäkin, muistelee Rauni.
- Taitaapa olla. … Pitä etsiä sekin sitten lisäksi, niin saavat ihmetellä sitäkin.
Illan hämärtyessä saunotaan taas totuttuun tapaan ja unten maille päästään kohtuulliseen aikaan.
Jarkko virittelee herätyskellon soimaan klo 2 yöllä käydäkseen tekemässä yövahtien tarkastuskierroksen.
Kierroksen tulos on taas ”tyypillinen”. Kahta vahtia ei löydy vahtipaikaltaan, vaikka Jarkko käy niissä kahdesti. Lypsykatoksen nurkan vahti nukkuu sikeästi jälleen, eikä herää auton torvellakaan.
Yksi vahdeista on melko lailla juovuksissa, loput kaikkiaan kuudestatoista yövahdista löytyy paikoiltaan hereillä olevina.
Seuraavana iltana filmin englanninkielinen selostus saadaan naapurissa ”purkkiin” ja seuraavana
iltana saa Jarkko sen siirretyksi kaitafilminsä magneettiraidalle.
Viikon puolivälissä Jarkko kuulee Matilta, että kultakauppiaat olivat tulleet käymään heti maanantaina ”trainingille” jatkamaan kauppojaan. Matti oli heti ensimmäiseksi kiskonut toisella kauppiaalla yllä olleen ”kullalla ostetun” pusakkansa takaisin ja Pentin kanssa olivat uhanneet ilmiantaa poikien petoksen poliisille, elleivät he maksele saamiaan rahoja takaisin. Kauppiaat olivat olleet peloissaan ja luvanneet maksaa rahat vähitellen takaisin lähiaikoina. Maksuaikaa olivat Pentti ja Matti
luvanneet yhden kuukauden. - Jos ei rahat tule takaisin, mennään poliisin juttusille, vakuuttelee
Matti.
Uffekin on palannut varaosien ja työvälineiden hankintamatkalta Darista ja valittelee Jarkolle, ettei
läheskään kaikkea tarpeellista Darin kaupoista löytynyt. Hän kertoo kuulleensa joltakin Sambiassa
työskentelevältä tuttavaltaan, että Lusakassa on aika hyvin varustettuja auto- ja maatalouskoneliikkeitä ja kysyy Jarkon halukkuutta lähteä seuraavaksi Lusakaan. Jarkko lupaa miettiä kotona asiaa.
Niinpä taas on illalla uutta pohdiskeltavaa. Kotiin tultuaan Jarkko kertoo Raunille ensin Matilta kuulemansa tilanteen kultakaupoista ja kertoo sitten Uffen ehdotuksesta lähteä käymään Lusakassa.
- Hyvänen aika! hämmästyy Rauni. - Taasko reissuun. … Milloin sinne pitäis’ lähteä?
- No ei sinne nyt kai ihan pakko ole lähteä, … mutta se kysyi , että haluttais’ko me lähteä. … Hankalahan tuo varaosatilanne on. … Yks’ Volvo seisoo osien puutteessa … ja se vanha Bedfordkuormuri … ja niihin ”trainingin pikipikeihinkin” tarvittais’ vielä jotain tärkeitä pikkunippeleitä … ja
eiköhän sillä puutelistalla ole yhtä ja toista muutakin … ja lisääkin voi vielä tulla milloin vain.
- Kuinka pitkä matka sinne Lusakaan on?
- Tuleehan täältä sinne reilut toistatuhatta kilometriä … ehkä tuhatkaks’sataa. … Se Markku …
Jäntti, joka tavattiin siellä Mikumi Lodgessa, kertoi, ettei tuon Tunduman rajan ja Lusakan välillä
ole oikein mitään yöpymiskelpoista paikkaa … eli koko se pätkä olis’ polteltava yhteen syssyyn. …
Siksihän ne Sambian suomalaiset yleensä nukkuvat matkallaan yönsä täällä. … Hyvää tietä se on
kuulemma koko matka ja valoisaan aikaan sen kyllä ehtii ajaa. .. Taukoja ei kyllä ole varaa pitää.
- Tämähän meinaa mennä nyt ihan matkustelemiseksi. … Mitähän mieltä lapsetkin ovat? … Viikon
päästähän niillä kyllä alkaa koulusta lomakin.
- No johan ne kyselivät, että milloin lähdetään taas safarille, naurahtaa Jarkko. - Nehän lähtevät
mielellään. … Voitais’ ottaa siihen taas yks’ viikonvaihde mukaan ja käytäis’ katsomassa Viktorian
putouksiakin samalla. Puttosethan kertoivat niistä silloin siellä Kitulon reissulla…. Nehän ovat kai
maailman suurimmat vesiputoukset Sambesi-joessa … Sambian ja Rhodesian rajalla, osa Rhodesian puolella. … Sinne taitaa olla kyllä Lusakasta matkaa ehkä nelisensataa kilometriä … vai oliks’
enemmänkin.
- On siinä sitten taas autossa istumista. … Joko sä lupasit Uffelle, että lähdetään?
- En vielä luvannut … muuta kuin, että harkitaan asiaa. … Jos sinne lähdetään, niin olis’ ehkä parempi käydä nyt marraskuun aikana. Sadekaudenhan pitäis’ alkaa ens’ kuussa. … Eikö poutasäässä olis’ mukavampi matkustella?
- Mihin me nyt taas lähdetään? kysyy viereen pihalta tullut Mika.
- Ei vielä mihinkään, kiirehtii äiti vastaamaan.
- No harkitaan asiaa nyt muutama päivä, lopettelee isä.
- Huudahan Mika Mervi ja Mari pihalta syömään! kehottaa äiti.
28. Ja vaihteeksi Sambiaan

Muutamana päivänä Sambian reissua sitten harkitaankin ja päädytään lopulta siihen, että Jarkko
kertoo perjantaina Uffelle voivansa lähteä kohti Lusakaa seuraavan viikon lopussa.
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Viikko kuluu jokseenkin normaaleissa puitteissa niin työssä kuin kotonakin. Loppuviikolla valmistellaan lauantai-aamuksi suunniteltua matkalle lähtöä. Jarkko ajelee työn ohessa lasten koulukyydit
ja käy Pablan juttusillakin hankkimassa lisää paikallista valuuttaa Sambian kwatsoiksi vaihdettavaksi. Parina iltana on tutkittu Nallelta lainaksi saatua Sambian tiekarttaa. Perjantaina on kaikki
valmistelut tehty ja saunomisen jälkeen käydään nukkumaan hyvissä ajoin, koska edessä on aikaisin aamulla alkava pitkä matka. Varhaisen heräämisen varmistamiseksi virittelee Jarkko herätyskellokin soimaan jo kello viideltä, jotta matkaan päästään heti aamun alkaessa sarastaa.
Aamuvarhaisella Jarkko ja Rauni heräävätkin kellon pärinään ja hipsivät hiljaa suihkuun, koska lapset ovat vielä sikeässä unessa. Raunin puuhaillessa keittiössä perheelle aamupalaa kantelee Jarkko
mukaan otettavia kasseja autoon. Kylmälaukkuun pakataan jääkaapissa olleet eväspaketit ja juomapullot sekä pakastimessa olleet kylmäpatruunat. Vanhempien puuhaillessa hipsuttelee Mervi
silmiään vielä hieroskellen keittiön oviaukkoon.
- Äiti, joko meidän pitää herätä? sopertaa Mervi.
- Voi, kulta, joko sinä heräsit? … Kyllähän teidän pitäisi jo kohta heräilläkin. Herättelehän Mika ja
Marikin … ja käykää suihkussa. Siellä on jo sängyn vieressä teille puhtaat vaatteet. Laittakaa ne ylle
… ja sitten kipinkapin aamupalalle, että päästään matkaan.
- Lähdetäänkö me jo ihan pimeällä?
- Niinhän me illalla saunassa tuumittiin, että aamuhämärissä lähdetään, vastaa isä. - Kohtahan
se alkaa taas valo kajastella tuolta vuorten takaa ja silloin meidän pitäis’ olla jo menossa. Tästä
menee puolisentoista tuntia ensin rajalle Tundumaan …ja siitä on vielä tuhatkunta kilometriä Lusakaan. Perillä ollaan sitten joskus iltahämärissä. … Eikä ole varaa pitempiä taukoja matkalla pitää. … Menkäähän nyt suihkuun … ja sitten heti syömään, kun olette pukeneet … niin päästään
lähtemään.
On vielä melko pimeää, kun lähdetään matkaan. Kun puolisen tuntia on ajeltu, alkaa aurinko pilkistellä vuorten takaa ja kun vuorten välissä mutkittelevaa tietä on ajeltu vielä tunnin verran, saavutaan raja-asemalle pienehköön Tundumaan. Rajalla on vielä melko hiljaista. Jonkin aikaa joutuvat
Jarkko ja Rauni aluksi odottelemaan, kunnes sambialainen rajamies löytää pöytänsä sekaisista laatikoista viisumianomuslomakkeet. Lomakkeet täytetään, saadaan viisumileimat passeihin ja niin
päästään Nakondeen Sambian puolelle rajaa. Jarkko käy vielä pankissa vaihtamassa paksuhkon
nipun Tanzanian shillinkejä Sambian kwatsoiksi … ja matka jatkuu.
- No nyt taas ollaan ulkomailla, vitsailee isä, kun on lähdetty liikkeelle. … Aika karun näköistä
näyttää olevan täälläkin.
- Ja pieniä kyliähän nämä Tunduma ja Nakonde olivat. … Vai onk’s nämä kaupunkeja? aprikoi äiti.
- Tässähän menee toi rautatiekin Sambiaan.
- Pikkukaupunkeja kai nämä ovat. Tämä raja-asema on kai vähän kaupungin laidalla. … Tuolla
oikealla näyttää olevan taloja aika liuta. … Ja me kai tultiin melko lailla lähellä rautatietä koko
matka. Mentiinhän me parissa kohdassa sen ylikin. … On se vaan ollut kiinalaispojilla hitonmoinen
urakka tämä rautatien teko näissä olosuhteissa. … Parituhatta kilometriä rataa muutamassa vuodessa … ja asemarakennukset … ja vielä henkilöstölle asuinrakennuksetkin. … Ja melkoisen siistiä
työtäkin ne ovat tehneet. … On kai se laatu joka paikassa samanlaista kuin se Mbeyan asemarakennuskin.
- Isä, onk’s Sambiassakin … semmoisia villieläinpaikkoja? kysyy Mika.
- On niitä … sellaisia Mikumin tapaisia luonnonpuistoja täälläkin, mutta ei kai ihan tässä meidän
reitin varrella, … ja villieläimiä voi kyllä juoksennella muuallakin. … Sarvikuonoja ja virtahepojakin
voi jossakin putkahtaa pusikosta meidänkin eteen. … Kyllä täällä pitää ajaa varovasti sellaisissa
paikoissa missä ei ole näkyvyyttä. … Tässähän nyt näyttää olevan melko karuja tasankoja kilometritolkulla, mutta varmasti nähdään tänään monenlaista maisemaa. Hyvää tietä tämä pitäis’ olla
koko matkan. … Jaa-a, hajoaa ne rekat näköjään tälläkin puolella rajaa. … Siinä on kai vetopyörästö pettänyt, kun on pojilla vetoakselit asfaltilla.
- Eikös joku suomalainen just tällä välillä Lusakaan mennessä kuollut, kun törmäsi virtahepoon?
muistelee äiti. - Autonhakumatkallahan se oli ollut … ja palaamassa uudella autollaan Lusakaan.
- Joo, niinhän ne kertoivat. … Aurinko nousee täälläkin ihan pilvettömälle taivaalle. Kohta alkaa
olla taas lämmintä. …. Aika korkeallahan me ollaan edelleen … Eiköhän täällä ole suunnilleen samanlaiset lämpötilat kuin Mbeyassa.
- Mitä kieltä nää ihmiset puhuu? kysyy Mervi. - Puhuuk’s nekin swahilia?
- Tässä rajan pinnassa varmaankin pärjäävät swahilillakin, arvelee isä. - Mutta kyllä näillä sambialaisilla on ihan oma kieli. … Swahilia kai se kuitenkin paljon muistuttaa. … Ai Rauni, siinä kojelaudan lokerossa on se Nallen kartta. …
- Tämäkö?
- Se. … Yritäs löytää ensin tää Tunduma … ja sitten valtatie, joka johtaa Lusakaan.
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- Tunduma … on tuossa … ja Nakonde … Aika tasaista näyttäis’ olevan ja vain pikkukyliä. …
Nakondesta seuraava kylä on kai jo ihan lähellä … ja sitt’ on tällaista tasaista noin 100 kilometriä
… missä tulee jonkinmoista vuoristoa. … Tuolla vasta aika kaukana … Mpika on kai suurempi
paikka, … mutt’ sinne on matkaa …ehkä 400 kilometriä, … sitten on taas vaan pikkukyliä … ja
tulee Mposhi. Sinne on sitten taas sellaiset 400 – 500 kilometriä. … Ei nuo kaupungit näyttäisi
olevan ihan tässä valtatiessa kiinni tässä kartalla. … Taitaa mennä vähän niiden ohi.
- Parempi niin, ettei matkavauhti hidastu. … Toi kiinalaisten tekemä ratahan päättyy sinne
Mposhiin, vai … ?
- Joo, niin näkyy päättyvän. … Sitten tulee vielä Kabwe, siitä noin 100 kilometriä. Se on taas isompi kaupunki … ja sitten ollaankin jo aika lähellä Lusakaa. … Hui, on sinne matkaa.
- Hitonmoinen matkahan tää on yhteen syssyyn ajaa. … Tie pitäis’ kuitenkin olla aika hyvää koko
matkan. … Ja liikenne on ainakin nyt vähäisempää.
Ai kuule Jarkko, … mä annoin Joonalle käyttöön sen meidän punaisen jopon, kun sillä on aina remonttia sen kiinalaisen pyöränsä kanssa. … Siks’ aikaa vain, kun ollaan nyt reissussa.
- No sehän voidaan luvata sille ihan omaksikin sitten, kun lähdetään täältä Suomeen. … Onk’s niitä pyöriä kukaan jo buukannut?
- Kahdelle jopolle on kyllä jo varaukset, mutt’ ei niistä ole vielä mitään maksettu. … Kyllä me voidaan yks’ antaa Joonalle sitten ihan lahjaksi. … Niin … mitä niistä on enää jäljellä sitten joskus
parin kolmen vuoden päästä, kun lähdetään.
- Kuinka monta vuotta me ollaan täällä? kysyy keskustelua seurannut Mervi takaa.
- No eihän sitä vielä tiedetä, kertoo isä. - Nyt meillä on vain yhden vuoden sopimus, mutta eiköhän se jatku, jos halutaan jatkaa. … Ja päästäänhän me välillä lomalle Suomeen. … No äiti, laitahan joku kasetti soimaan … ja tuolla suoran päässä näköjään menee pari rekkaa. Kohta saat taas
kurkistella vastaantulijoita.
- Ei me voida täällä kovin monta vuotta olla, aprikoi äiti. - Kolme tai neljä vuotta enintään.
…Täytyyhän teidän päästä Suomeen opiskelemaan. … Vaikka onhan täälläkin kai ihan päteviä kouluja.
- Käyhän ne Puttosten vanhemmat lapsetkin kouluja …siellä Kilimanjaron lähellä, Moshissa vai
Arushassako ne on. … Ja nehän kehui sitä ihan hyväksi kouluksi, … kansainvälinen, englanninkielinen lyseo.
- No, kunhan nyt saadaan ensin yksi vuosi täyteen, niin katsotaan sitten … halutaanko jatkaa. … Ja
ei kai tämä projektikaan täällä loputtomiin jatku. … Loppuuhan tämäkin joskus.
- No alahan kurkkia miltä näyttää noiden rekkojen takana. … Tuli taas mutkia ja pusikkoa. … Tältä
puolelta ei näy juuri mitään muuta kuin pusikkoa.
- Aika pitkästi näkyy. … Nyt on suorempaa. … Pääset sä ainakin noiden kahden väliin. … Siinä on
aika pitkä väli.
- Ohitellaanpa sitten taas … ja molemmatkin samantien. Tuleepa niistä taas mustaa nokea putken
täydeltä. Mehän ollaan aika korkealla merenpinnan tasosta. Ilma on täällä harvempaa ja se on ainakin osasyy tohon hiton mustaan nokeen. … Aika mukavastihan me selvittiin tosta rajanylityksestä. … Mutta on tässä pidettävä vauhtia yllä. Toistatuhatta kilometriä pitäis’ taittua ennen pimeän
tuloa. Pari kertaa on tankattavakin … ja hyvissä ajoin ennen kuin tankki on tyhjä. Täälläkin noilla
asemilla on välillä ”ei oota”, kertoi se Markku. Onhan meillä kyllä toi jerrykannullinen hätävarana.
Näin alkaa pitkä maantietaival kohti Lusakaa ja jatkuu puhtaalta taivaalta paistelevan auringon alla
loivasti kaartelevaa valtatietä ajellen tunti tunnilta ilman mitään vaikeuksia. Parin tunnin kuluttua
pysähdytään tankkaamaan ja hetkeksi jaloittelemaan ja puolen päivän tienoissa pysähdytään pienehkön tienvarsikylän torilta ostelemaan hedelmiä ja juotavaa. Matkan taas jatkuessa lapset nukahtavat joksikin aikaa, kuten ovat tehneet aikaisemmillakin taipaleilla. Jarkko ja Rauni juttelevat
milloin mistäkin aiheesta. Välillä Rauni vaihtaa radiosta taustamusiikkina tulevaa musiikkikasettia,
seurailee kartasta matkan edistymistä ja kurkkii tarvittaessa ohitustilanteissa vastaantulijoita. Lasten taas herätessä pysähdytään tienvarteen pienelle pissatauolle ja taas matka jatkuu.
Illan alkaessa hämärtää ollaan vihdoin lähellä Lusakaa, nähdään valtatien varressa sopivalta vaikuttava majapaikka, Karafu Inn … ja käännytään sen pihaan. Jo hieman torkuksissaan olleet lapset
ilostuvat nähdessään päärakennuksen eteen pysäköitäessä rivitalotyyppisten rakennusten välissä
kimaltelevan suurehkon uima-altaan
- Ai kiva, kohta päästään uimaan! hihkaisee Mervi ensimmäisenä.
- Kiva, kiva, kiva, säestävät Mika ja Marikin.
- No päästään, kunhan nyt taas isä ensin käy tuolla respassa … ja saadaan meidän kimpsut ja
kampsut huoneisiin, lupailee äiti. - Odotellaanpa nyt taas, että isä saa johonkin kämppään avaimet.
- Ei täällä näytä tungosta olevat, kun on autoja vain muutaman asunnon edessä, toteaa isä autosta noustessaan. - Ja pitkät rivithän noita kämppiä näyttää tuossa olevan. … Hitto, kun tuntuu
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koko päivän ajamisen jälkeen käveleminen ihan oudolta. … No odotelkaahan vähän aikaa niin
päästään johonkin noista kämpistä.
- Hiljaiseltahan täällä näyttää, toteaa äitikin. - Ei näy ihmisiä missään.
Hetkeä myöhemmin kannellaan jälleen matkatavaroita autosta hotellihuoneistoon. Kasseista kaivetaan uima-asut esiin, puetaan ne ylle … ja lasten kirmaistessa edellä astellaan uima-altaalle.
- Hyi, mitä noi lentelevät ötökät ovat. … Nehän tulee ihan silmille, hätkähtää altaalle asteleva
äiti.
- Hitto, … niin … nehän tulevat ihan päälle, toteaa isäkin.… Niitähän mönkii tuossa maassakin.
Ihan muurahaisen näköinen kroppa … ja isot läpinäkyvät siivet kuin jollakin sudenkorennolla. …
Kiinnihän ne ihan käyvät. … Huido niitä sillä pyyheliinalla.
- Hyi kamala. Niitähän lentelee täällä ihan hirveästi. … Juostaan äkkiä tonne altaaseen.
- Onhan niitä näköjään sielläkin, kun lapset niin huitovat. … No ei ne kai ihan veteen tule.
- Isä, mitä noi lentävät ötökät on, utelee Mervi vanhempien saapuessa altaalle. - Niiltä joiltakin
irtoaa siivet heti, kun ne putoaa maahan. … Ja sitten ne on ihan kuin muurahaisia.
- Jonkinlaisia lentomuurahaisia tai termiittejä ne kai ovat. … Onpa niitä hitonmoinen parvi.
- Hei lapset nyt uidaan ihan äkkiä ja juostaan takaisin sisälle, ehdottaa äiti. - Eihän täällä voi pitkään olla. … Lasten allasta täällä ei ole. Tulehan Mari pulikoimaan äidin kanssa. … Isä katsoo Mikaa.
- Tässä päässähän taitaa Mikalla just yltää jalat pohjaan, arvelee altaaseen päässyt isä. - Hitto
noita ötököitä. Niitähän putoilee tänne veteenkin. Nyt vaan nopeasti pulahdetaan sen verran, että
vähän virkistytään. … Ei täällä voi pitempään olla.
Muutama minuutti altaassa oloa riittää. Sitten juostaan pyyhkeillä ötököitä hutkien asunnolle.
- Huh, olipa se uintireissu! huokaa äiti, kun päästään sisälle. - Niitähän näyttää tulevan jostakin
koko ajan vain lisää. … Ja niiden irronneita siipiä oli pitkin pihaa.
- Maassa ne on ihan kuin mustia muurahaisia, kun niillä ei ole siipiä, jatkaa Mervi.
- Tää on varmaan jonkun termiittisortin parveilulento, aprikoi isä. - Jostakin mä olen joskus lukenut semmoisesta.
- Mutta eikös ne termiitit ole pienempiä ja vaaleita? kysyy äiti. - Ainakin ne mitä siellä meidän
projektilla oli.
- On kai niitä monenlaisia. … Mutta nyt pitäis’ panna taas vaatteita ylle ja lähdetään syömään
tuonne päärakennuksen ravintolaan.
Iltahämärä on muuttunut pimeäksi yöksi, kun lähdetään asunnosta ja astutaan valaistulle pihalle.
Ja ötököitä lentelee joka puolella entistä enemmän.
- Hyi kauheaa! parkaisee ensimmäisenä ulos päässyt Mervi. - Niitä on ihan hirveästi. … Pitääks’
meidän mennä tonne?
- Onhan meidän päästävä syömään, vastaa äiti. - On meidän mentävä.
- Huitokaa niitä pois käsillänne! neuvoo perässä tuleva isä.
- Hitto onpas niitä sakeana, mutta
eihän tuohon pääovelle ole pitkä matka. Juoskaa lapset vaan nopeasti.
Käsillä vinhasti huitoen edetään päärakennuksen ovelle, jossa karistellaan vielä vaatteisiin tarttuneet ötökät irti, pujahdetaan nopeasti sisälle … ja astellaan vastaanottoaulasta ravintolasaliin.
- Eipä näytä tungosta olevan, toteaa äiti. - Vain tuolla perällä kahdessa pöydässä on muutama
pariskunta … ja on siellä tarjoilijakin.
- Ja vain noihin neljään pöytään tuossa on katettu ruokailuvälineet valmiiksi, jatkaa isä. - Mennään tuohon ikkunan vieressä olevaan pöytään. … Istahtakaa vaan lapset siihen.
- Katsokaas tuota ötököiden paljoutta tuolla pihavalojen ympärillä, kehottaa äiti. - Niitähän pyörii
siellä ihan tuhansittain … ja noi käytävät ovat ihan niistä irronneiden siipien peitossa.
- Nyt se tarjoilija tulee jo tännepäin, huomaa Mervi.
Nuorehko miestarjoilija tervehtii ystävällisesti hymyillen englanniksi, ojentaa ruokalista sekä Jarkolle että Raunille ja kysyy saisiko olla heti jotain juotavaksi. Jarkko tilaa lapsille pullolliset Fantaa ja
aikuisälle oluet … ja kysyy sitten, mitä ovat nuo ulkona lentelevät ötökät. Tarjoilija kertoo , että ne
ovat lentäviä termiittejä parveilulennolla ja tuo valtavan suuri parvi on nyt sattunut tänne. Aamulla
niistä ei ole enää mitään vaivaa.
- No isä, mitäs siltä listalta löytyy? utelee äiti tarjoilijan lähdettyä.
337

- Syötäis’kö lihaa … vai kanaa? … Tässä olis’ esimerkiksi ” grilled beef” … eli grillattu pihvi ja
eiköhän siihen kuulu ranskalaiset perunat … noista muista nimikkeistä en oikein tiedä … ja on
tuolla sitten kanaakin grillattuna … ja … jonkinlainen risotto … ja …
- Eiköhän oteta ne grillipihvit vaan kaikille, ehdottaa äiti. - Ja jos ne on taas kovin suuret annokset, niin Mikalle ja Marille riittäis’ varmaan puoliannokset.
- Kysytäänpä tarjoilijalta kohta, minkä kokoisia … ja minkälaiset perunat … ja … Tuoltahan se jo
on tulossakin juomien kanssa.
Tarjoilija tuo juomat pöytään … ja pienen keskustelun jälkeen tilataan grillipihvit ja ranskalaiset
perunat.
- Nyt on taas odoteltava vähän aikaa. … Älkää lapset juoko kaikkea Fantaa heti, neuvoo äiti. - Jättäkää sitä ruokajuomaksikin.
- Isä, mitä me huomenna tehdään? kysyy Mervi. - Mennäänkö me sinne putoukselle?
- Kyllä kai me sinne huomenna ajellaan, … mutta ei meillä aamulla mitään hirveää kiirettä ole.
Voidaan kyllä ihan rauhassa aamulla käydä uimassakin, jos ei noita hiton ötököitä enää tuolla ole
kiusana. … Lusakaan on tästä enää vajaa kymmenen kilometriä, eikä meidän tarvi huomenna sinne kaupunkiin kai mennä ollenkaan. Sinne Livingstoneen ja Victorian putouksille on matkaa nelisensataa kilometriä. … Ennen puoltapäivää meidän on kyllä lähdettävä ajelemaan sinne, että ollaan
valoisaan aikaan perillä. … Maanantai ollaan siellä, tiistaina ajetaan takaisin tänne, keskiviikkona
tehdään Lusakassa ostoksia, etsitään varaosia ja katsellaan kaupunkia … ja torstaina olis’ kai ajettava taas takaisin kotiin.
- Tulis’ vaan nyt tuo ruoka pian, että päästäis’ nukkumaan, huokaa äiti. - On ollut jo niin pitkä
päivä, kun oli herättävä aamulla niin aikaisin.
- Onhan tässä päivässä ollut pituutta, myöntelee isäkin. - Ja tulihan noita ajokilometrejäkin pitkälti toistatuhatta. … Taitaapa uni maittaa, kun päästään petiin.
Ruokailun jälkeen kipitellään ulkona edelleenkin kiusaavan termiittiparven läpi asunnolle … ja
nukkumaan.
Lapset heräävät taas ensimmäisänä aurinkoiseen aamuun … ja vanhemmat lasten jutteluun hieman
myöhemmin. Lapset ovat katselleet jo jonkin aikaa ikkunasta pihapiiriin ja havainneet, että käytäviltä lakaistaan illalla lentäneiden ötököiden irronneita siipiä kasoihin. Heti vanhempien herättyä
kutsuvat lapset heidät ikkunaan katsomaan ja ihmettelemään irronneiden siipien määrää.
- Siipiähän on ihan kasoittain, mutta minne ne termiitit ovat kadonneet? hämmästelee äiti.
- Uusia pesäpaikkoja ja nakerrettavaa puuta kai ne etsivät jossakin, aprikoi isä. - Termiitit ovat
näiden lämpimien maiden yksi vitsaus … ja siksi kaikki puurakenteet pitäisi olla termiittisuojattuja
… eli käsiteltyjä sellaisella aineella, mistä termiitit eivät tykkää.
- Voidaanko me nyt mennä uimaan? kysyy Mika.
- Onkohan siellä altaassakin noita siipiä? Kipaiskaahan katsomassa, kehottaa isä.
Mika ja Mervi käväisevät ulkona ja tulevat kertomaan, että siellä puhdistetaan altaasta siipiä pitkävartisälla haaveilla.
- No sitten mennään ensin ”breakfastille”. esittää äiti. - Shortsit vaan ylle ja käpytellään ravintolaan. Sitten sen jälkeen voidaan mennä vähäksi aikaa altaalle ennen kuin lähdetään taas ajelemaan.
- Isä, voiko siellä … putousjoessakin uida? kysyy Mika.
- Ei varmastikaan siinä joessa, vastaa isä nauraen.
- Se on valtavan suuri joki, Sambesi … ja
vesi virtaa varmaan niin kovasti, ettei sinne voi mennä uimaan. Mutta jossain hotellissahan me
sielläkin asutaan ja on kai siellä taas uima-allaskin. … No nyt mennään aamupalalle!
Aamupalan jälkeen mennään vähäksi aikaa altaalle pulikoimaan … ja hyvissä ajoin ennen keskipäivää ajellaan jo Lusakasta lounaaseen Livingstoneen ja Victorian putouksille johtavalla valtatiellä.
Jarkko on ennen lähtöä tutkinut karttaa ja kertoo, että Victorian putoukset ovat suuressa Sambesi
joessa. Putouksilta joki virtaa noin 100 kilometrin päässä olevaan suureen Kariba-järveen, jonne
rakennetaan parhaillaan valtavaa patoa ja suurta Kariban voimalaitosta. Sambesi-joki on yksi Afrikan suurimmista … ja laskee vetensä Rhodesian ja Mosambikin kautta Intian valtamereen. Matkaa
Livingstoneen on kolmisensataa kilometriä. Muutamia pikkukaupunkeja tai kyliä on matkan varrella.
- Joo, … on … Monze … ja Zimba … ja Kolomo, kertoo karttaa tutkiva äiti. - Jossakin pysähdytään ostelemaan juomia ja hedelmiä. … Eiköhän me pärjätä hedelmillä illalliseen asti.
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Illansuussa saavutaan Livingstoneen ja Victorian putousten tuntumaan. Ensin käydään katsomassa
Sambesi-joen partaalla uutta ja komeaa Sheraton-hotellia ja sen upeaa pihapiiriä isoine uimaaltaineen ja suihkulähteineen. Hotellin parkkipaikka näyttää kuitenkin melko täydeltä, samoin uima-allas ja hotelli niin kalliilta luxus-paikalta, että tuumataan halvemmankin paikan riittävän.
Joen rantapenkereellä käydään katsomassa mahtavan joen virtailua ja huomataan suuri varoituskyltti, jossa varoitetaan joessa olevista vaarallisästa krokotiileistä … ja pieni, noin metrin mittainen
krokotiili nähdään lähellä rantaa uiskentelemassakin. Arviolta parisen kilometriä alempana näkyy
vesiputouksesta korkeuksiin kohoava leveä sumuverho, johon laskemassa oleva ilta-aurinko muodostaa värikkään sateenkaaren.
Aivan Sheraton-hotellin läheltä löytyy toinen pienehkö, vanhahkolta näyttävä Rainbow-hotelli, jonka
pihamaan nurkkauksessa on myös uima-allas … ja tähän majapaikkaan majoitutaan. Auto parkkeerataan hotellirakennuksen seinustalle, pihalta suoraan tilavaan huoneeseen johtavan oven viereen.
… Nyssykät ovat pian taas huoneessa … ja lapsilla on kiire uimaan. Uima-allas vaikuttaa jo ”ajan
patinoimalta”, mutta puhtaalta ja sen vesi on kirkasta. Lapset huomaavat allasta ympäröivissä
suurissa puissa hyppivän joukon pienehköjä apinoita ja kaksi vilkasta pikkuapinaa ilmestyy pian
kiipeilemään altaan vieressä olevalle aidalle ja seurailemaan uimareiden touhuja. Jarkko käväisee
hakemassa huoneesta kaitafilmikameran ja napaa samalla mukaansa yhden banaanin, jonka syö
tullessaan … ja heittää kuvaamaan ryhtyessään banaanin kuoret apinoiden luo. Apinat loikkaavat
kilpaa banaaninkuorien kimppuun ja ahmivat ne hetkessä suihinsa.
Hotellin illallista odotellessa tehdään pätkä äänikirjettä, jossa lapset taas kertovat vanhempien
hieman johdatellessa parin päivän tapahtumista, pitkästä automatkasta, lentävistä termiiteistä,
krokotiileistä ja apinoista.
Seuraavana aamuna pian aamu-uinnin ja aamupalan nauttimisen jälkeen lähdetään tutustumaan
lyhyen kävelymatkan päässä virtaavan mahtavan Sambesin rantamaisemiin. Sheraton-hotellin pihapiirissä ja viereisen rantapuiston käytävillä liikkuu vain harvoja ihmisiä. Joenrannan korkeissa jakarandoissa ja matalammissa pensaikoissa pitävät lukuisat pienehköt apinat melkoista vilskettä oksalta oksalle loikkien. Verkkaisesti kävellen lähestytään joenrantaa Jarkon tallentaessa silloin tällöin kaitafilmille pätkiä näkymistä … ja saavutaan jo illalla nähdyn krokotiileistä varoittavan kyltin
luo.
- On se mahtava joki. … Vastarantaa ei näy, juttelee isä suunnaten kameraa joen poikki. - Ja se
vastarantahan on Rhodesian puolta….noiden saarekkeiden takana. Raja menee kai jossakin tossa
joen keskellä. …Vesi näyttää olevan aika matalalla. … Nythän on vielä kuiva kausi. … Tulis’pa nyt
joku iso krokotiilikin tuohon kuvattavaksi.
- Isä, mitä noi isot möykyt on tuolla keskellä jokea? kysyy Mervi. - Ton tollaisen pienen saaren
luona. Ihan kuin siellä olis’ äsken yks’ niistä liikkunut. … Katso, taas siellä joku liikkuu.
- Nehän ovat virtahepoja. … Nyt siellä on yhdellä kita ihan ammollaan. … Siellähän niitä löhöilee
iso lauma.
- Katsokaa noita poikia! hihkaisee Mika, kun neljä paljasjalkaista afrikkalaispoikaa lähtee joen
poikki aivan vedenpinnan tasossa olevaa kapeaa betonimuuria pitkin joessa olevalle pikkusaarekkeelle.
- Aika rohkeita poikia. … Eivät ne krokotiilejä näköjään pelkää, aprikoi äiti.
- No, pääsivät pojatkin filmille, naurahtaa isä. - Nyt lähdetään tuonne katsomaan noita putouksia. Kaks’ kilometriähän sinne oli tuolla viitassa. … Se on sen verran kaukana, että on kai mentävä
autolla. … Melkoinen kohina sieltä kuuluu tänne asti.
Palataan hotellin seinustalla olevan auton luo ja ajellaan putouksille viitoitetun tien päässä olevan
puiston parkkipaikalle.
- No ei täälläkään näytä näin aamusella vielä tungosta olevan, toteaa isä, kun noustaan autosta.
- Pannaanpas auto lukkoon, hälytys päälle ja lähdetään katselemaan mikä noiden pensaiden kätköissä kohisee. … Nämähän ovat kai maailman suurimmat putoukset. … Otetaanpa tästä heti pikku pätkä filmille taas. … Lähtekää te vain jo menemään edellä.
- Eik’s se Niagaran putous ole suurin Amerikassa? aprikoi äiti.
- Jaa, … no … olis’kohan tämä sitten toiseksi suurin? Leveyttähän tällä on kai pitkälti toista kilometriä ja putouskorkeus on … Hei tossa kyltissähän se kai kerrotaan. … Mennäänpäs lähemmäksi. … Joo! …”Victoria Falls” … Tutkimusmatkailija ja kartoittaja David Livingstone on löytänyt
nämä putoukset vuonna 1855. … ja putouskorkeus on 110 metriä.
- Isä … siks’kö tän paikan nimi on Livingstone? kysyy Mervi.
- Siksi.
- Miks’ tää putous on sitten Victorian putous?
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- Jaa,a. … Hyvä kysymys.… Olikohan siihen aikaan Englannin kuningatar Victoria? aprikoi isä. Mutta mennäänpäs nyt katsomaan putouksia. … Tuoltahan ne alkavat jo pilkottaa. … Putoukset
ovat tuolla … ja tuo vie sademetsään. … Tuosta putouksesta jatkuvasti nouseva vesihöyry … tuo
sumu, pitää kai luonnon tässä joenpartaalla jatkuvasti kosteana.
- Onpa mahtava paikka! päivittelee äiti hetken päästä.
- On … on se hitonmoinen kanjoni. … Vettä syöksyy useasta kohdasta tuonne rotkon pohjalle. Ja
sitä näyttää jatkuvan tuonne pitkälle. … Ja tuolta jostakin edempää se virtaa alas … tonne vasemmalle. Mennään vaan eteenpäin.
- Isä, tuolla edessä on joku silta, huomaa Mika.
- Niinpäs on … ja vesisumua nousee melkoisesti ylös tuolta rotkosta.
Jatketaan eteenpäin mahtavia näkymiä katsellen ja saavutaan kapeahkolle kävelysillalle, joka johtaa syvän rotkon toisella puolella olevalle saarekkeelle.
- Hirveä rotko, kauhistelee ensimmäisenä sillan luo kävellyt Mervi. - Pitääk’s meidän mennä tosta yli?
- Mennään siitä yli vaan! vastaa isä. - Otetaanpa ensin pieni pätkä filmiä.
- Mehän ihan kastutaan, kun … tota … tollaista sumua lentää ylös koko ajan, jatkaa Mervi.
- Eihän tuossa ehdi kastumaan, aprikoi äiti. - Mennään nopeasti yli vaan. … Ota Mari äidin kädestä kiinni, jos pelottaa. … Hyvät kaiteethan tuossa on molemmin puolin.
- Hei, mutta odotelkaas vähän! ehdottaa isä. - Mä menen ensin edellä tolle puolelle kuvaamaan,
kun te tulette. … Hitto, kamerahan pitää panna vissiin paidan alle suojaan, ettei tää kastu tossa
sumussa. … Aika erikoista sadetta, kun se sataa alhaalta ylöspäin.
- Tuollahan on isompikin silta, tuolla vasemmalla, huomaa äiti.
- Joo, niinpä on ... rautatiesilta. … Hei sehän on jotenkin tutunnäköinen, muistelee isä.
- Siinä
on Rhodesian raja … ja toi silta on nähty joskus telkkariuutisässa. … Tää rajahan suljettiin joskus
muutama vuosi sitten … Rhodesian levottomuuksien alettua. Näillähän on ollut … Sambialla ja
Rhodesialla jotain rajakahakoitakin täällä. … No, mä menen nyt. Tulkaa kohta perässä, kun mä
olen tuolla toisella puolella.
Hetken päästä kävelyretki jatkuu sillan toisella puolella olevan saarekkeen läpi vastakkaisella laidalle, jossa käytävä päättyy rotkon partaalla olevaan kaiteeseen.
- Jaa-a, toteaa isä. Tässä rotkossa on ilmeisesti valtakunnan raja … eli tuo vastakkainen puoli on
jo Rhodesiaa. … Vielä tuota putousta näyttää jatkuvan ihan näkymättömiin tuonne Ian Smithin
puolellekin … ja tästä kanjonista nuo vedet virtaavat näiden kahden rotkon kautta … näiden saarekkeiden ympäri … ja jatkuvat leveänä Sambesi-jokena taas tuon rautatiesillan alitse. … Nyt
syöksyy vettä putouksesta alas vain sieltä täältä, kun vesi on alhaalla, mutta miltähän tuo mahtaa
näyttää muutaman kuukauden kuluttua, kun sadekausi on parhaimmillaan … ja tuo vesi nousee
muutamalla metrillä tuolla joessa.
- Onko tuolla vedessä kalojakin? kysyy Mika.
- Enpä usko, että tuossa myllerryksessä mikään kala pystyisä uimaan. … Kuolleita ne ovat, jos tulevat tuolta ylhäältä veden mukana alas.
- Voiko krokotiilitkin pudota tuolta alas? jatkaa Mika.
- Onhan sekin ehkä mahdollista, mutta eiköhän ne älyä pysytellä putouksesta kauempana … ja
muutkin vesielukat, virtahevotkin. … Ei ne tule ihan lähelle putousta.… Olis’han se varmaan melkoinen pläjäys, kun tulis’ yks’ virtahepo tuolta alas.
- No nyt on sitten käveltävä samaa reittiä takaisin, toteaa äiti.
- Ja käydään kai sitten katsomassa sitä sademetsääkin, mihin oli viitta siellä alussa, ehdottaa isä.
Kun on tehty kierros reheväkasvustoisessa sademetsäsaarekkeessa ja palaillaan kohti parkkipaikkaa, havaitsee Jarkko jyrkkää rinnettä alas joenrantaan johtavan polun .
- Hei, tosta pääsee vielä alas tonne joen rantaan. … Käydäänkö vielä siellä? Sielläkin on sademetsää.
- Ei me enää lähdetä sinne, vastaa äiti. - Mutta mene sinä käymään, jos haluat!
- Mennään isä! innostuu Mika.
- No lähde Mika isän mukaan. Käydään katsomassa vielä mitä tuolla korkeiden puiden kätköissä
on.
- Menkää vaan! kehottaa äiti. - Me istutaan tuossa parkkipaikan laidassa puiston penkillä sen aikaa.
Jarkko ja Mika tepastelevat jyrkähköä polkua alas aavemaisen varjoiseen ja rehevään sademetsään
ja polku johtaa aivan joen rantaan ylhäältä nähdyn rautatiesillan alle.
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- No tuossa on nyt ihan meidän yläpuolella se rautatiesilta, mikä nähtiin tuolta ylhäältä, kertoo isä.
- Ja tuo joen toisella puolella nouseva jyrkkä kallioseinämä on Rhodesian puolta. … Katsohan miten värikkäitä sammalia siinä kosteassa pinnassa kasvaa. … Ei täällä mitään sen ihmeellisempää
näytä olevan. … Mutta otetaan kuitenkin pieni pätkä filmiä tuosta joesta ja Rhodesian puolella olevasta kalliosta … ja tuosta sillasta ennen kuin käppäillään takaisin.
- No mitä nähtävää siellä alhaalla oli? kysyy äiti, kun isä ja Mika palaavat.
- Sellaista hämärää ja kosteaa niinkuin tuolla aikaisemmassakin sademetsässä, kertoo isä. - Vähän hämärämpää vielä, kun nuo puut ja pusikot ovat korkeampia. … Ja käytiin ihan joen rannassa
sen rautatiesillan alla. … Otin pienen pätkän filmiäkin tuosta Rhodesian puolesta … ihan vaan siksi, että se on kiellettyä.
- Mitäs, jos joku näki? kysyy äiti.
- Eihän sitä kukaan nähnyt . … Eikä näkynyt yhtään vartiomiestäkään rautatiesillalla.
- Nyt alkais’ olla jo lounasaika. … Mentäis’kö johonkin syömään? kysäisee äiti, - Ja ajellaanko
me vielä nyt illalla täältä Lusakaan … vai?
- Mennäänkö kokeilemaan tuon Sheratonin ravintolaa ja eiköhän me sitten tämä iltapäivä ja ilta
käppäillä vielä täällä näissä maisemissa … ja pulikoidaan välillä jossakin altaassa.
- Voidaanko me mennä Sheratonin altaaseenkin? kysyy Mervi. - Se oli niin ihanan näköinen.
- Voidaan. … Eihän siellä näyttänyt olevan mitään kontrollia. … Ja maksetaan, jos tarvii. … Aamulla
sitten lähdetään ajelemaan Lusakaan. … Tänään on maanantai, huomenna tiistai. … Puoliltapäivin
ollaan huomenna Lusakassa. Keskiviikkona voidaan vielä tehdä ostoksia ja katsella kaupunkia … ja
torstaiaamuna aikaisin lähdetään polttelemaan kotiinpäin. … Hitto, se torstai on rankka ajopäivä
sitten taas.
- Niin, onhan täällä vielä katseltavaa ja kiva päästä välillä uimaankin. Täältä pitäis’ ihan lähetellä
korttejakin mummeille … ja tutuille, tuumii äiti. - Ostellaan niitä tuolta Sheratonista ja kirjoitellaan iltasella.
- Oli eilen niin komea iltarusko ja sateenkaari tuolla putousten yllä. Niistä pitäis’ ottaa ihan fotojakin, jatkaa isä.
Näiden suunnitelmien puitteissa päivä sitten jatkuukin. Kun auringonlaskun aikaan on käyty vielä
kuvauskeikalla putousten tuntumassa, palaillaan majapaikkaan Rainbow-hotelliin … ja uimaaltaassa käväistään vielä iltauinnilla. Päivän tapahtumista kerrotaan taas hieman magnetofoninauhalle, lapset napostelevat iltapalaksi muutaman banaanin ja kömpivät sitten vuoteisiinsa. Vanhemmat jatkavat iltaa aluksi postikortteja kirjoitellen, kirjoittelun lomassa keskustellen ja pienet
iltadrinkitkin nauttien.
Heti aamun valjettua käväistään hotellin uima-altaassa, ja riennetään sitten aamupalalle. Jarkon
selviteltyä hotellilaskun lähdetään paluumatkalle kohti Lusakaa. Automatkan alettua lapsilla on
takapenkillä taas vilkasta keskustelua tienvarren näkymistä. Etupenkillä on aluksi melko hiljaista.
- Sä olet ollut tämän aamun jotenkin hiljainen. … Onk’s sulla huono olo?
lausahtaa Jarkko
Raunille hetken hiljaisuuden jälkeen.
- Ei, ihan hyvä olohan mulla on … , mutta olen vaan tässä miettinyt yhtä asiaa.
- No, mikä nyt mietityttää?
- Sama asia kuin kuukausi sitten, kertoo Rauni hiljaa. - Menskat olis’ pitänyt tulla jo eilen, mutta …
- Jaa, … Mitenkäs nyt? … Jos ne on taas vaan vähän myöhässä.
- Nyt musta kyllä tuntuu, ettei ne tule. … Jotenkin tuntuu olo semmoiselta.
- No, älä nyt sellaista murehdi. … Eik’s se olis’ ihan kivakin saada vielä yks’ napero lisää.
- Mutta täällä … näissä alkeellisässa oloissa…. ja …
- Eikö se Isaksonin Piakin ole tehnyt sen nuorimmaisensa ihan Mbeyassa.. … Löytyyhän täältäkin
varmaan ihan eurooppalaisia lääkäreitä ja siistejä paikkoja jostakin, ettei tarvi sen takia ainakaan
Suomeen lähteä.
- Kai niitä löytyy. … Darista ainakin.
- Eiköhän niitä löydy lähempääkin. … Onhan Mbeyan sairaalassakin ainakin venäläisiä lääkäreitä.
… Ja eikö se Baptist hospitalin Philip ollut ihan hyvän tuntuinen lääkäri? … Mutta odotellaanpas nyt
ihan rauhassa vielä muutama päivä … ja onhan meillä aikaa monta kuukautta ottaa asioista selvää
ja tehdä suunnitelmia, … jos nyt niin on asiat.
- No täytyy nyt mennä heti, kun päästään kotiin, sen Philipin vastaanotolle.. Sittenhän asia varmistuu.
- Lakkaahan nyt miettimästä. Tuumitaan yhdessä sitten, kun tiedetään enemmän. … Hei, näkyykö
siltä puolelta ton bussin takaa vastaantulijoita?
- Ei näy. … mene ohi vaan.
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- Samanlaisia rotiskoita on bussit täällä niin kuin muuallakin … porukkaakin näyttää olevan melkoisesti. … Katolla ei näy kyllä yhtään päätä tuon tavaramäärän seassa..
- Eipä näy. Seuraavan kylän jälkeen voi jo istua joku sielläkin … roikkuuhan niitä tuossa jo oviaukossakin.
- Hitto, mahtaa siellä olla tunnelmaa … kunhan tuo aurinko vielä nousee korkeammalle ja hiki
alkaa haista.
- Nämä tiet näyttää täällä Sambiassa vähän paremmilta kuin Tansaniassa.
- Joo, … ainakin nämä, mitä nyt on ajeltu … ja kertoihan se Markku Jänttikin, että täällä tiet ovat
parempia.
- Käytkö sä morjestamassa sitä Jänttiä … tuolla Lusakassa.
- Voisihan sitä, mutta … eiköhän me pärjätä ilman Jänttiäkin. … No tuumataan, kunhan päästään
Lusakaan. … Vois’han se neuvoa ehkä vähän, mistä löytyisä noita varaosakauppoja … ja muutakin. … Hitto, kun noiden osien etsiminen teettää kaikenlaista.
- Eikö niitä vois’ tilata Suomestakin.
- On kai niitä tilattu … ja tuotukin sieltä, mutta se kestää ja pitkä kuljetusmatka aiheuttaa myös
kustannuksia.. … Ja noi pikipikit ovat sellaisia, ettei niitä ole Suomessa lainkaan, Isutzu -bussit
myös. … Eikä siellä ole enää niin vanhoja Bedford-kuormureitakaan. Niihin olis’ kai osat tilattava
suoraan Englannista. Noita MF- puimureita näyttää seisovan osien puutteessa täälläkin … ja taitaa
niillä olla pulaa tiedoista ja taidoistakin.. … Mutta ollaanhan me saatu ainakin matkustella ja katsella Afrikkaa näiden varaosahankintojen merkeissä.
- Nyt ei kyllä enää lähdetä mihinkään vähään aikaan.
- Ei lähdetä … ja kohtahan alkaa sadekausikin. … Peltohommissa tulee kai vähän enemmän vipinää ja se tietää lisääntyvää vipinää korjaamollakin. Enemmänhän siellä pajalla pitäisi joutaa olemaan neuvomassa, että oppisivat jotakin. … Sehän se pitäis’ olla mun päähomma täällä eikä osien
etsiminen.
- Niin, … ”rodunkehittäjä”, on se kuvaava titteli. .
Niitä näitä rupatellen ja välillä lasten kanssa jutellen saavutaan Lusakaan. Keskustan pikku ravintolassa käväistään napostelemassa lounaaksi grillipihvit, jonka jälkeen aletaan etsiä varaosakauppoja
.huoltoasemalta saatujen neuvojen mukaan kaupungin laidalta.. Kaupat löytyvätkin melko helposti
ja suuri osa Jarkon ostoslistan osistakin löytyy. Ennen majapaikkaan menoa ajellaan vielä kaupungin keskustaan ostoskierrokselle ja parkkeerataan auto yksisuuntaisen
kadun vasemman laidan vinopysäköintipaikalle.
Ostoskierrokselta auton luo palattaessa on kadulla melkoisen ruuhkautunut liikenne ja Jarkolla on
vaikeuksia päästä peruuttaen parkkipaikalta pois ohi matelevan autojonon vuoksi. Kotvasen odoteltuaan Jarkko huomaa takana poliisiauton, joka on pysähtynyt päästääkseen Jarkon jonoon. Poliisi kehottaa käden liikkeillä Jarkkoa peruuttamaan … ja Jarkko peruuttaa, … kunnes auton oikea
takakulma tuntuu osuvan johonkin. … Ja siinä olikin taakse pysähtyneen jonon toisen auton kylki.
Jarkko nousee auton vierelle ja näkee jonossa olleen Cortinan kuljettajan, ison mustan miehen
nousevan autostaan ulos niinikään. … Myös poliisi nousee autostaan ja huutaa jotakin mustalle
miehelle. Musta mies tuijottaa hetken poliisia, kömpii sitten takaisin autoonsa ja lähtee jonon mukana liikkeelle. Autonsa vierellä seisova poliisi kehottaa Jarkolle viittoen jatkamaan peruuttamista
- Hitto, taidettiin selvitä säikähdyksellä! hämmästelee Jarkko takaisin autoon puikahtaessaan ja
alkaessa peruuttaa uudelleen poliisiauton seisoessa edelleen taustalla. – Peruutetaanpa äkkiä nyt,
että päästään tästä pois.
- Tulik’s siihen autoon isokin jälki? kysyy Rauni, kun on päästy parkkiruudusta liikenteeseen.
- Tulihan siihen Cortinan takalokariin tosta meidän puskurista ihan selvä lommo, mutta poliisi
huusi kai sille kuskille, että mitään ei tapahtunut … ja lähde vaan eteenpäin. … Mies tuijotti hetken poliisia … ja totteli. … Oli hiton rumannäköinen kaveri, musta kuin yö ja iso kuin karhu. Säikähdin jo, että mitähän tästä tulee.
- Ja tuonne se auto meni jo näkymättömiin, jatkaa Rauni.
- Hitto, enhän mä arvannut katsoa tota toista puolta ollenkaan, kun näin poliisin viittoilevan, että
peruuta vaan siihen jonoon, selittää Jarkko. - Poliisin syytähän se oikeastaan olikin. … No, nyt
ajellaan kai sinne samaan Karafu Inniin, missä oltiin silloin tullessa.
- Ja päästään taas uimaan, Iloitsee Mika.
- Ei kai siellä nyt ole niitä hirveitä ötököitä? aprikoi Mervi.
- Ei ole. Eihän niitä ollut enää silloin aamullakaan. Niitä voi olla kai vain kerran tai pari vuodessa,
eikä silloinkaan joka paikassa, valistaa isä.
- Mennään sinne vaan. Ihan hyvä, siisti paikkahan se muuten oli, myöntelee äiti.
- Äiti, mulla on pissahätä, sopertaa Mari.
- No. … Ei me tässä keskellä kaupunkia nyt voida pissalle ruveta. … Pysähdytään kohta, kun päästään täältä keskustasta pois … ja sopivaan paikkaan.
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- On tässä varmaan viitisen kilometriä, ennen kuin ollaan kaupungin laidalla, arvelee isä. - Ajetaanpas tuonne parkkipaikalle. Kyllä siellä jossakin autojen välissä voi tuollainen pieni tyttö lirauttaa ihan huomaamatta.
Parkkipaikalla pyörähtämisen jälkeen ajellaan hotellille, pukeudutaan uima-asuihin ja päästään altaaseen vilvoittelemaan ja seuraamaan hiljalleen taivaanrannan kumpareiden taakse laskeutuvaa
aurinkoa..
- Isä, mitä me huomenna tehdään? kysyy Mervi altaalla.
- Katsellaan vielä kaupunkia ihan kaikessa rauhassa. … Ei mulle jäänyt työhommista huomiseksi,
kuin löytää vielä se Volvo-firma, … jos sieltä löytyis’ noi puutelistan osat. Suomen lähetystössäkin
voitais’ piipahtaa. Nehän kulkee myös Mbeyan kautta Dariin. Eiköhän ne tarjois’ meille siellä kahvitkin.
- Ja iltapäivällä hyvissä ajoin tullaan tänne lepäämään ja käydään aikaisin nukkumaan, jatkaa äiti.
- Niin. … Käydään nukkumaan heti, kun on syöty iltasapuskat. … Se on taas aikainen herätys ja se
hitonmoinen ajourakka sitten seuraavana päivänä.… Saatais’kohan me aamupala jo vaikka viideltä
aamulla, jos pyydettäis’? aprikoi isä.
- Eiköhän me saatais’ aamupalatarpeet tonne kämppään jo illalla?. keksii äiti. - Meillähän on jääkaappi ja pieni keittiönurkkaus … ja …
- Hitto, niinhän me tehdäänkin, … niin päästään lähtemään jo aamuhämärissä, ilahtuu isä.
- No polskitaampas nyt vielä vähän aikaa ja lähdetään sitten valmistautumaan illalliselle.
Seuraavana aamuna altaassa käynnin ja aamupalan nauttimisen lähdetään jälleen kaupungille. Volvo-liike löytyy ja sieltä Jarkko saa tarvitsemansa osatkin. Jarkolle neuvotaan myös paikka, josta
löytyy ”piki-pikien” osat. Kun vielä käydään varaosaostoksilla MF-liikkeessä, ajellaan katselemaan
kaupungin keskustaa, käydään torilla ja muutamassa kaupassa ostelemassa evästä kotimatkalle.
Käväistään vielä Suomen lähetystössä … ja poiketaan huoltoasemalle ottamaan tankki täyteen. …
Ja kuten oli suunniteltukin, hyvissä ajoin iltapäivällä päästään lasten iloksi taas hotellin uimaaltaalle polskimaan.
Suunnitelmien mukaan kuluu sitten iltakin. Illalliselta lähdettäessä saadaan aamupalatarpeet mukaan ja Jarkko makselee jo hotellilaskunkin. Heti huoneeseen päästyä patistelee äiti lapset vuoteisiin ja pian he nukahtavatkin. Rauni alkaa laitella perheen kasseja ja laukkuja aamuksi lähtökuntoon.
- No, pannaanko vekkari soimaan aamulla viideltä … vai? kysäisee Jarkko.
- Eiköhän se ole niin tehtävä, aprikoi Rauni.
- Eikös se jo ennen kuutta ala aamu hiljalleen valkenemaan.
- No, sitten tämä pärisee viideltä. … Jaa-a! huokaa Jarkko. - Siitä tulee taas aika rankka ajopäivä. … Myöhäiseen iltaan se taas menee … ennen kuin ollaan kotona.
- Kunhan vaan päästään ilman yllätyksiä koko pitkä matka. … Jotenkin aina välillä pelottaa tää
kulkeminen täällä, kun kuulee noista onnettomuuksista. … Voihan tuolta pusikoista syöksyä
yht’äkkiä virtahepo tai sarvikuono meidänkin eteen.
- Niin, vaarallisäntahan se on juuri aamu- ja iltahämärän aikaan, kun nuo elukat liikkuvat. Päiväsaikaanhan ne enimmäkseen piileksivät varjossa. … Aikaisin aamullahan se oli tapahtunut sekin,
mistä ne kertoivat lähetystössä. … Ei siinä suojaa turvavyö eikä Mersun vahva korikaan, kun törmää täydessä vauhdissa paritonniseen virtahepoon.
- On se hirveä isku perheelle. … odotellaan lasten kanssa, että isä tulee illalla uudella Mersulla
kotiin … ja sitten yht’äkkiä …
- Oli se autokin mennyt niin tohjoksi, ettei siitä kuvasta voinut tunnistaa sitä Mersuksi, kuin pyörän kapselista. … Mutta … eikös mekin mennä jo tuonne lakanoiden väliin?
- Mennään ihan kohta, että ollaan aamulla virkeitä. … Ja ajellaan me huomenna varovasti … ja varsinkin siellä missä on varoitusmerkkejä noista elukoista.
- Ajellaan varovasti, kun on näin arvokas lasti. … Mutta eipäs ajatella noita onnettomuuksia nyt
enää.
- Niin, onhan tässä muutakin ajateltavaa, huokaa Rauni Jarkolle hymyillen.
- Ai niin. … Olis’kohan meille käynyt niin?
- Kyllä nyt alkaa tuntua siltä, että on. … Mutta ylihuomenna Mbeyassa pitää mennä sen Philipin
vastaanotolle. Sittenhän se varmistuu.

29.

Kotona jälleen
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Sambian reissu on onnellisesti takanapäin. Aurinko on aamulla noussut taas Mbeyan vuorten takaa
pilvettömälle taivaalle. Lapset ovat ensimmäisänä heränneet vuoteistaan, herätelleet vanhemmat
aamutoimiin ja aamupalan popsittuaan kirmaisseet telmimään pihanurmikolle. Joona on saapunut,
huomannut isäntäväen palanneeksi reissulta ja saanut ensitöikseen pestäväksi kasan reissussa
nuhraantuneita vaatteita. Jarkko on käytyään ensin korjaamolla hakenut sitten Raunin … ja on ajeltu yhdessä kaupunkiin, Baptist Hospitaliin, tohtori Philipin vastaanotolle.
Sairaalan pienehkössä vastaanottoaulassa on muutaman paikallisen ihmisen hälisevä joukko odottelemassa vuoroaan. Rauni ja Jarkko käyvät ilmoittautumisluukulla kysymässä tohtori Philipin vastaanotolle pääsyä ja istahtavat sitten aulan penkille odottelemaan.
- No, jännittääkö? kysäisee Jarkko.
- Oikeastaan ei enää, vastaa Rauni. - Olen jo ihan varma, että niin on käynyt. Kohtahan se varmistuu. … Odotellaan vaan vuoroa. Ei kai tässä tarvi kovin kauaa odotella. Viimeksihän se otti melkein heti.
- No odotellaan.
- On se synnytys vaan näissä olosuhteissa niin arveluttavaa. … Ai muuten … Leila kertoi, että
Krisse vietiin torstaina ambulanssikoneella Suomeen. Leila käväisi meillä sillä aikaa, kun sä olit
korjaamolla. Ei täällä mitään muuta erityistä ole tapahtunut nyt viikon aikana.
- On sekin varmaan hiton tyyris kyyti, kun tullaan ambulanssikoneella Suomesta asti tänne potilasta hakemaan. … Mutta pääasia, että pääsi vihdoin kunnon hoitoon.
- Hei, nyt se Philip tulee tuolta käytävästä.
Valkotakkinen, hoikka intialaismies tulee iloisesti hymyillen tervehtimään. Vaihdetaan muutama
sana englanniksi ja Rauni lähtee Philipin mukana vastaanottohuoneeseen Jarkon jäädessä odottelemaan aulan penkille.
Hetken penkillä istuskeltuaan Jarkko nousee ja kävelee hieman hermostuneen näköisenä odotusaulan ikkunan ääreen, katselee hetken ulos, vilkaisee välillä kelloaan ja palaa takaisin penkille.
Istuskeltuaan taas jonkin aikaa penkillä Jarkko kävelee uudelleen ikkunan ääreen, katselee hetken
ulos, sitten Philipin vastaanottohuoneen suuntaan, vilkaisee sitten aulan toisella laidalla olevaa
hälisevää naisjoukkoa ja astelee sitten kelloaan vilkaisten verkkaisesti penkille istumaan. – Vihdoin vastaanottohuoneen ovi avautuu ja Jarkko rientää ovelta astelevaa hymyilevää Raunia vastaan.
- No, miten on? aloittaa Jarkko.
- Kyllä se niin on, kuten jo arvelin, huokaa Rauni.
- Jaa, … mutta sehän on ihan … ihan hieno juttu, saa Jarkko sanotuksi ja kietaisee käsivartensa
Raunin kaulalle.
- Hei, mennään pois tästä hälinästä. Jutellaan ulkona … autossa.
- No … mennään ulos.
- Ai, kun me oltais’ Suomessa … niin tää olis’ ihan kiva juttu, mutta täällä … näissä alkeellisässa
oloissa, tuumaa Rauni heti, kun päästään ulos. - Jos jotain odottamatonta sattuu, niin …
- Mutta aikaisemminhan kaikki on mennyt ihan hyvin … ja … helposti … ja onhan täälläkin lääkäreitä … ja … onhan täällä muutkin lapsia tehneet. … Onhan se Isakssonin Piakin synnyttänyt
täällä?
- No, … onhan meillä tässä monta kuukautta aikaa miettiä mitä tehdään, huokaa Rauni.
Kaupungilta kotiin ajeltaessa jutellaan harvakseen ja pohdiskellaan, mitä tässä tilanteessa olisi nyt
tehtävä. Rauni aikoo mennä ainakin ensiksi juttelemaan asiasta Isakssonin Pian kanssa.
Vietyään Raunin kotiin kiirehtii Jarkko korjaamolle töiden pariin ja palaa pari tuntia myöhemmin
lounastauolle. Joona ripustelee pihalla pyykkejä narulle ja Rauni puuhailee keittiössä, kun Jarkko
kaartaa autolla pihaan. Lapset kipaisevat naapurin pihalta isää vastaa.
- No mitä korjaamolle kuuluu? aloittaa Rauni Jarkon tultua sisälle.
- Ei mitään isompia ongelmia nyt. … Pikku hommia vaan, mutta neuvottavaa on aina silloin tällöin
niissäkin.
- Mä kävin jo jututtamassa Piaa. … Siks’ tää ruoanlaitto on vielä vähän kesken. Viis’ minuuttia vielä
niin noi perunat on kypsiä …
- Eihän tässä mitään kiirettä ole. … Mitäs mieltä Pia oli?
- No ensinhän se tietysti vähän hämmästeli … ja alkoi sitten kertomaan ensin omasta kokemuksestaan. Kotiin lähtöä hänkin oli aluksi harkinnut. Silloin täällä jossain aika lähellä oli hommissa
joku ruotsalainen lääkäri … ja saattaa olla vielä nytkin. … Mutta nyt on kuulemma tuolla sairaalal344

lakin ihan päteviä venäläisiä lääkäreitä muutama ja siellä on kai ihan siisti yksityisosastokin. Kyllä
hän rohkaisä minua vaan pysymään täällä.
- Niitä ” hospitaalin lekureitahan” meidän pitää käydä sitten jututtamassa … ja katsomassa millaiset paikat siellä on.
- Saadaan me sitten Pialta ihan hyvät lastenvaunutkin, kun … tai, jos tarvitaan. … Hän kertoi, että
olivat nää paikalliset ihmiset nauraneet, kun näkivät vaunut ensikertaa. … Eihän ne ole sellaisia
koskaan nähneet. … Kyllä nää potut ovat jo kypsiä. Istu vaan jo pöytään. … Mä kaadan vaan veden
pois ja kannan sapuskat pöytään. Grillattuja fileitä ja tomaatteja tulee pottujen kaveriks’.
- Hei Lasselta mä kuulin, että se niiden iso tilaus Tanskasta on kai putsattu melkein tyhjäksi Darin
satamassa. Nallelle oli soitettu lähetystöstä, että laatikoita on avattu ja rikottu. Siellä satamassa
kiertelee joku miesporukka rosvoilemassa. Ne tulevat aamulla portista sisään ja tutkivat päivän
mittaan kentällä olevia laatikoita … ja syövät hyvin … ja juovatkin, mitä laatikoista löytyy.
- Lapsetkin pitää kutsua syömään tuolta pihalta. Ovat vaihteeksi puuhailleet tuossa ”Perseen” pihalla. … Tuossahan ne jo tulevatkin.
- Niin, se on lapsillakin nyt koulusta lomaa muutama viikko.
- Menkääpäs lapset pesemään ensin kädet ja sitten syömään! neuvoo äiti
- Alahan sinä jo syömään. Tässä on potut ja fileet. … Mä tulen kans’ kohta siihen kaveriks’. … Ethän sä tilannut sieltä Tanskasta mitään.
- Hitto, meinasin kyllä jonkun konjamiinipullon tilata, mutta onneks’ se unohtui.
- Leena ja Matti kai tilasi aika paljon kaikenlaisia herkkuja jouluks’ … ja … Teräväiset myös.
- Olihan siinä kai aika monelle, noille ruotsalaisille ja tanskalaisille perheille varmaan kaikille. Ne
laatikot ovat tulossa seuraavassa kuormassa tänne. … Mä vitsailin, että autokuskit varmaan vohkivat matkan aikana loputkin, jos niissä askeissa vielä mitään vohkittavaa on.
- No syöhän välillä, hoputtaa Rauni.
- Jaa-a, niin se on Joulukin jo kuukauden päästä. Niin se vaan aika kuluu. … Kohtahan pitäis’ tulla
jo se Honkongin pakettikin … ja tuleehan Suomestakin lapsille joululahjoja. … Onk’s lapset kyselleet mitään Joulusta?
- Eihän ne taida tällaisilla kesäisillä säillä muistaa koko Joulua. … Onhan se vaikea kuvitella, että
Suomessa alkaa olla jo täys’ talvi, joulukadut lamppuineen … joulukuuset ja …
- Ai nyt ne tulevat. Eipäs puhuta niille nyt vielä mitään joululahjoista.
- Mitä te Joulusta puhelitte? kysyy pöytään istahtava Mervi.
- Niin joulukuu alkaa ens’ viikolla, kertoo isä.
- ja täällä pitäis’ sitten kohta alkaa sadekausi …
ukonilmat ja sateet. … Joulukuun puolivälin paikkeillahan sen pitäis’ alkaa.
- Mistä me saadaan joulukuusi sitten, kun tulee Joulu? jatkaa Mervi.
- Joulukuusen koristeita mä otin mukaan Suomesta, kertoo äiti. - Mutta mistähän me kuusi tehdään?
- Niitä täällä ei kasva missään. Se pitää korvata männyllä, toteaa isä.
- Syökäähän lautaset tyhjiksi! … Tuosta sitten banaanit jälkiruoaksi. … Hei isä, sitten meidän pitäis’ käydä vähän ostoksilla, kun sä tulet kotiin töistä. Lihaa pitäis’ hakea ja … muutakin. Vai mennäänkö vasta huomenaamuna, kun on lauantai?
- Ai hitto, tänäänhän on jo perjantai … eikä maanantai. Toi reissu taas sotki koko viikon … ja tuntuu vielä tuolla olkapäissä eilispäivän pitkä ajomatka. … Kyllä me tänään lämmitetään sauna jo
hyvissä ajoin … ja lepäillään … ja tehdään ostoksia vasta huomenna.
- Maitojonossa on kyllä käytävä tänään … , jos sieltä sais’ voitakin. Joonan kanssa leivotaan nyt
iltapäivällä. Tuolla on hapanta maitoa sen verran, että saadaan taikina.
- No siellä pitää sitten käydä. … Nyt täytyy mennä taas pajalle … hetkeksi.
Jarkko nappaa pari banaania pöydältä, kääntyy vieressä istuvan Raunin puoleen, moiskauttaa hellän pusun, nousee pöydästä … ja lähtee.
Iltapäivä mennä hurahtaa Jarkolta korjaamolla pikkupuuhia seuraillen ja opastellen sekä piipahtamaan tulleiden Nallen ja Matin kanssa välillä keskustellen. Hekin kertovat Lasselta jo kuullut uutiset Tanskan tilauksen kohtalosta.
Illalla Jarkko käy lasten kanssa kävellen maidonhakureissulla Raunin jäädessä kotiin loihtimaan
perheelle illallista. Kotiin palattuaan Jarkko laittaa saunan lämpiämään. Illallisen ja saunomisen
jälkeen, kun lapset ovat nukahtaneet, hipsivät vanhemmatkin makuuhuoneeseen käydäkseen nukkumaan, sillä edellisen päivän pitkä ajomatka tuntuu vielä väsyttävän.
- Eikös vaan ole taas mukava päästä omaan petiin, kysäisee Jarkko kellahtaessaan sängylle Raunin viereen.
- Onhan tämä … ihan mukava taas, vastaa Rauni mietteliäänä
- Mun mieltä vaan vaivaa vielä
tuo yks’ asia. … Ei se vaivais’ yhtään, jos oltais’ Suomessa.
- Älä nyt sitä pohdi. Otetaan nyt asioista selvää. Käydään tapaamassa niitä lääkäreitä … vaikka heti
ens’ viikolla.
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- No ei mietitä sitä nyt. Pia lupasi ottaa selvää siitä ruotsalaisesta lääkäristä, onko se vielä täällä.
Se oli kai jossakin kylässä tuolla Tukujun suunnalla. … Ei jäänyt sen kylän nimi mieleen.
- Tuolla valtion ”hospitalissa” meidän pitää käydä… vaikka jo huomenna, kun siellä on venäläisiä
lääkäreitä. Nehän ovat kai täällä opettamassa näitä paikallisia. … Venäjällähän on lääketiede korkealla tasolla.
- Niin. Huomennahan on lauantai, vapaapäivä. … Mennään ensiks’ sinne katsomaan.
- Mennään.
- Mutta Jarkko, … onhan tässä tilanteessa taas jotain ihan hyvääkin, naurahtaa Rauni.
- No mitäs nyt tuli mieleen?
- Nyt sun ei tarvi olla varovainen moneen kuukauteen, … Voidaan taas nauttia … ihan kunnolla.
- Jaa, niin … kullanmuru. … Sammutetaanpa sitten valot ja …
Niinpä sitten lauantaina aamupäivällä ajellaan kaupungin laidalla sijaitsevan suuren sairaalarakennuksen pihamaalle. Lapset jäävät autoon odottelemaan, kun Jarkko ja Rauni lähtevät astelemaan
kohti pääovea. Sisällä suurehkossa odotusaulassa on melkoinen tungos ja pulina ja vastaanottoluukulle näyttää olevan pitkä jono enimmäkseen naisia pienten lasten kanssa.
- Hitto, onpas täällä tunnelma, huokaa Jarkko.
- Voi hyvänen aika. … On täällä porukkaa, toteaa Raunikin.
- Ja likaista täällä on joka paikassa
…ja tunkkainen ilma. … Täältähän voi saada vaikka millaisen taudinkin.
- En mä kyllä tohon jonoon mene vuoroa odottamaan. Siinähän saattaa mennä pitkään ennen kuin
luukulle pääsee.
- Hei tuolta tulee joku valkotakkinen … mies, huomaa Rauni. - Mene kysymään siltä …
- Sehän ei ole mustakaan. Mennään yhdessä.
Valkotakkinen mies osoittautuu jonkin verran englantia puhuvaksi venäläiseksi lääkäriksi. Jarkon
kerrottua, että vaimo on raskaana ja haluaisimme keskustella asiasta jonkun lääkärin kanssa. Lääkäri selittää, että sitten olisi parasta keskustella tohtori Murmannin kanssa, hän on gynekologi.
Hän ei ole nyt juuri täällä, mutta tulee töihin iltavuoroon.
- Murmannin huone on tuolla tuon käytävän päässä, selittää lääkäri.
man, Nikolai Murman. Hän tulee töihin iltapäivällä kello 4.

- Siinä ovessa lukee Mur-

Jarkko ja Rauni kiittävät lääkäriä tiedosta ja kertovat tulevansa uudelleen kello neljän jälkeen. Vanhemmat palaavat autolle. Auto ympäriltä pyrähtää juosten pois parvi pieniä afrikkalaislapsia, jotka
ovat nenät lasissa kiinni kurkistelleet autossa naureskelevia vaaleatukkaisia lapsukaisia.
-

Onpas auton lasit nenän jälkiä täynnä, naurahtaa Jarkko auton luo tullessaan.
Meidän piti veivata kaikki ikkunat kiinni, kun toi lauma tuli tohon kurkkimaan, selittää Mervi.
Ne tuli tähän heti, kun te menitte tonne sisään, jatkaa Mika.
Jokos teille tuli kuuma siellä? kysäisee äiti.
Onhan täällä aika lämmin, toteaa autoon istahtava isä - Availkaahan niitä laseja taas.
Äiti, löysittekö te sen lääkärin? kysyy Mervi.
Löydettiin me yks’ toinen lääkäri, mutta se mitä me etsittiin tulee vasta illalla töihin.
Mitä varten te sitä lääkäriä oikein etsitte? jatkaa Mervi.
No meillä on vähän sellaista asiaa, mitä pitää lääkäriltä kysyä, selittää äiti.
Onko se lääkäri suomalainen?
Ei ole. … Venäläinen. … Niitä on muutamia täällä opettamassa näitä tansanialaisia lääkäreitä.
Torilleko mennään nyt seuraavaks’ ? kysyy isä.
Torille, torille. …Tomaatteja ja hedelmiä pitää ostaa. … Ja lihaakin pitäis’ taas hakea.

Iltapäivällä Jarkko ja Rauni lähtevät kahdestaan tapaamaan tohtori Murmania. Lapset jäävät naapurin pihalle leikkimään. Sairaalan odotusaulassa istuskelee nyt vain muutamia ihmisiä, kun Jarkko ja
Rauni astelevat sisään. Murmannin huone löytyy ja tohtori osoittautuu keski-ikäiseksi, sujuvasti
englantia puhuvaksi ja hyvin sympaattisen tuntuiseksi mieheksi. Aluksi Jarkko esittelee Raunin ja
itsensä, kertoo olevansa suomalainen ja tullut Uyolen maatalousprojektille töihin, perheessä on
kolme lasta ja nyt Raunin on raskaana ja pelkää hieman synnytystä näissä olosuhteissa. Siksi halutaan nyt keskustella asiasta lääkärin kanssa.
Murman kertoo, että sairaalan viereisessä rinteessä oleva pienempi rakennus on sairaalan yksityisosasto, jossa on aivan siistit huoneet, kätilö ja hyvät hoitajat ja synnytys näissä olosuhteissa on
aivan turvallista. Hän ehdottaa, että mentäisi yhdessä katsomaan yksityisosastoa. Niin lähdetään
kävellen ylempänä jyrkähkössa rinteessä vajaan sadan metrin päässä olevaan valkoiseen raken346

nukseen. Murman esittelee synnytyshuoneen, sitten kurkistetaan pariin tyhjänä olevaan potilashuoneeseen … ja kysyy sitten mitä mieltä Jarkko ja Rauni ovat.
- Hyvät, siistit huoneethan täällä on, myöntää Jarkko … ja Rauni vieressä nyökyttelee päätään.
- Onko aikaisemmat synnytykset olleet normaaleja, kysyy Murman.
- Normaaleja ne ovat olleet … eikä kovin vaikeitakaan, kertoo Rauni.
- Ei sitten ole mitään syytä pelätä. Täällä on aivan osaava henkilökunta.
- Oletteko te täällä vielä heinäkuussa? kysyy Jarkko.
- Heinäkuuhun on vielä pitkä aika, mutta kyllä minä olen silloin täällä, kertoo Murman.
- Olen
ollut täällä nyt vuoden ja jatkan ainakin toisen vuoden vielä. Meitä on neljä lääkäriä täällä Neuvostoliitosta. … Tulkaa muutaman kuukauden päästä käymään vastaanotollani, niin seurataan raskauden etenemistä.
Takaisinpäin sairaalan päärakennukseen käveltäessä Jarkko kysyy Murmannilta olisiko isän mahdollista päästä mukaan synnytykseen. Murman kertoo, että heillä Neuvostoliitossa isä ei pääse
mukaan vaikka olisi itse lääkäri, eikä se ole mahdollista täälläkään. Jarkko taas kertoo haluavansa
kuvata lapsen syntymän kaitafilmille. Murman pudistelee päätään ja sanoo, ettei siihen anneta lupaa.
Päärakennuksen nurkalle päästyä Rauni ja Jarkko kiittävät tohtori Murmannia tiedoista ja ystävällisyydestä. Murman kehottaa tulemaan tarkastuskäynnille muutaman kuukauden kuluttua ja tapaaminen päättyy lämpimiin kädenpuristuksiin.
Kotiin ajeltaessa keskustellaan nähdystä ja koetusta. Raunikin kertoo olevansa jo helpottunut, kun
oli tavannut sympaattisen tuntuisen lääkärin ja nähnyt kohtalaisen siistit yksityisosaston tilat.
- Hitto, onpas noilla toveri venäläisällä tiukat ohjeet, jos lääkärikään ei pääse mukaan seuraamaan
oman lapsensa syntymää, manailee Jarkko.
- Eihän se ole Suomessakaan ole ollut mahdollista kuin nyt ihan viime vuosina, jatkaa Rauni.
- Siihenhän nykyisin isää ihan valmennetaankin, että tietävät jo ennakkoon mitä siinä tapahtuu.
- Ja se isän läsnäolohan on myös sellainen tunneasia. Olis’han se jotenkin sellainen turvallisempi
olo, jos sinä olisit siinä vieressä pitämässä kädestä kiinni.
- Niin, kai, myöntee Jarkko. - Se olis’ kyllä kiva ottaa filmillekin. Olis’ se kiva dokumentti sitten
joskus vuosien päästä vaikka lapsille näyttää.
- Vois’ko sellaista filmiä näyttää kenellekään?
- No meille itselle ainakin. Olis’ kai se sinustakin kiva nähdä sitten joskus, kun lapset on isoja.
- Nyt vaan sitten odotetaan … ja toivotaan, että kaikki menee hyvin. Ei kai tässä ole mitään syytä
pelätä näitä olosuhteitakaan.
- Kerrotaanko me jossain vaiheessa lapsille, että niille on tulossa pikkuveli tai –sisko?
- Ei nyt ihan vielä. … On kai se niille kerrottava, kunhan nyt muutama kuukausi menee. … Nyt ei
enää tehdä mitään pitkiä reissuja … ja on elettävä muutenkin rauhallisesti, juttelee Rauni harvakseen. - Noi meidän iltadrinkitkin pitää lopettaa.
- Ei kai pari pientä konjagi-paukkua saunan jälkeen nyt mitään vaikuta.
- Voithan sä ottaa … vaikka kolmekin, naurahtaa Rauni. - Mutta minä en ota.
Kotipihalle kurvatessa lapset kirmaisevat naapurin pihalta kilpaa vanhempiaan vastaan.
- Tapasitteko te nyt sen lääkärin? ehättää Mervi kysymään ensin.
- Tavattiin. Oikein mukava lääkäri se oli.
- Mitä asiaa teillä sille oli? jatkaa Mervi.
- No ei mitään niin erityistä. Haluttiin vain tavata, kun kuultiin, että se on mukava lääkäri. Mennäänpäs nyt sisään ja loihditaan jotain syötävää. Isä taitaa laittaa saunan taas lämpiämään.
- Me mennään vielä vähäks’ aikaa tonne Perseen pihalle, selittää Mervi. - Huuda sitten syömään,
kun pitää tulla.
Jarkko laittelee saunan lämpiämään ja Rauni tekee perheelle illallista ja huutelee sitten lapset kotiin.
- Äiti mikä on …”krismas”? kysyy Mervi heti sisään saapuessaan. - Toi Philip selitti meille semmoisesta ja joku … mikähän se oli, kun tulee savupiipun kautta tuomaan jotain lahjoja.
- Joulu on englanniksi christmas, kertoo äiti naurahtaen. - Ja englantilaisten joulupukki on Santa
Claus, joka tuo ne joululahjat savupiipun kautta joulukuusen juurelle.
- Tuleeko se … Klaus … meillekin sitten, kun on Joulu? kysyy Mika.
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- Jaa, kuinkahan mahtaa olla, aprikoi isä. - Pitkä matka on Suomen pukilla tänne tulla. Minusta
tuntuu, että Suomen joulupukki lähettää lahjansa tänne postissa. Olis’han se porolla kohtuuttoman
pitkä matka tänne jolkutella, eikä se pulkkakaan kulje kuin lumessa.
- Onhan sillä helikopterikin, tietää Mika.
- Ei se varmaan lähde silläkään näin pitkälle. Postiin pukki varmaan ne lahjansa pistää, mutta Joulunahan se nähdään.
- Eikä siihen Jouluun ole enää kuin vajaa kuukausi, kertoo äiti.
- Niin … neljä viikkoa, varmistaa isä..
- Joulukuu alkaa muutaman päivän päästä ja jouluaatto
on 24. päivä joulukuuta.
- Mistä me saadaan sitten joulukuusi? jatkaa Mika kyselyä.
- Eipä täällä kuusia kasva. … Mutta jos vaihteeksi olis’kin joulumänty. Sellaisia me kyllä löydetään. … Nyt kohta alkaa tämä ilmasto muuttua sadekaudeksi. Tulee ukonilmoja ja joskus rankkojakin sateita. … Tuolla on noita projektin peltotöitä jo valmisteltu siihen, että heti sateiden alkaessa päästään kylvämään maissi, jonka kasvukausi on pisin.
- No nyt pöytään! kehottaa äiti.

30. Erilainen Joulu
Viikot kuluvat, Jarkon työpäivät korjaamon puuhia ohjaillessa ja vapaa-ajat Raunin ja lasten kanssa
kotiaskareissa ja lähiympäristössä retkeillen. Joulukuun 6. päivänä muistettiin Suomen itsenäisyyspäivää illalla kynttilöitä polttaen ja 8:ntena joulukuuta juhlittiin Mikan 6-vuotissyntymäpäivää täytekakkukahvein. Joulu lähestyy. Joulukuun puolivälissä tulivat ensimmäiset sateet. Aamupäivät
ovat olleet aurinkoisia, mutta iltapäivisin on taivaalle noussut kuuropilviä, jotka ovat sataneet ajoittain aika rankastikin. Jarkko on hakenut postista sekä Suomesta lähetetyt joululahjapaketit että
Hongkongista tilatut tavarat. Tullimies Aleksi on saanut paketissa tilaamansa rannekellon ja kirjoitellut papereihinsa pakettien sisällöksi taas painotuotteita. Muutamana iltana, kun lapset ovat nukahtaneet, vanhemmat ovat tehneet lapsille lahjapaketteja ja suunnitelleet, miten saadaan Joulun
tunnelma näissä eksoottisässa olosuhteissa.
Perinteisten jouluruokien valmistamisessa on ollut ongelmia, kun ei ole porkkanoita eikä lanttujakaan. Joulukinkku on kuitenkin hankittu ja se paistetaan jouluviikon alkaessa. Aatonaattona hakee
Jarkko lasten kanssa läheisestä rinteestä tuuheahkon männyt joulukuuseksi ja illan hämärtyessä
se kannetaan sisään. Kuusenjalan puuttuessa joulupuu pystytetään metalliseen ämpäriin ja tuetaan
siihen ulkoa kannetuilla kivenmurikoilla. Suomesta paketissa tullut joululaulukasetti soi radionauhurista luoden joulutunnelmaa. Kun kotoiset sähkökynttilät on saatu oksille, pääsevät lapset innoissaan ripustelemaan ”kuusen” koristeita. Mervi on jo parisen vuotta tiennyt, ettei joulupukkia
ole olemassa, mutta Mika ja Mari odottelevat jännittyneinä aattoiltaa ja pukin tuloa. Jarkko on käväissyt välillä laittamaan saunan kiukaan alle tulet ja palannut juuri takaisin kuusen luo. Rauni
puuhailee keittiössä
”Hodi-hodi” kuuluu Puupposen Leilan ääni pihan puolen raollaan olevalta ovelta ja Leila kurkistaa
sisään.
- Karibu … tule vaan sisään, vastaa Jarkko kuusen viereltä.
- Karibu, karibu! kuuluu Raunin ääni keittiöstäkin.
- Mä tulen kohta.
- Teillähän on nätti … joulukuusi, kehuu Leila. - Ja joululaulutkin teillä soi.
- Mänty se on, valistaa Mervi.
- No niinhän se on, mutta sanotaan sitä nyt jouluna kuitenkin kuuseksi, ehdottaa Leila. - Hei lapset, tuossa äsken kun tulin teidän pihalle, niin ihan tuossa talon nurkalla vilahti pieni punatakkinen
tonttu.
- Ihanko totta? hämmästelee Jarkko. … ja Merviä hymyilyttää.
- Siinä se kurkki ja kuunteli varmaan teidän touhuja, kertoo Leila. - Sitten livahti nopeasti pensaiden taakse piiloon, kun huomasi minun tulevan. … Kyllä ne nyt tarkkailevat ovatko lapset kilttejä. … Mutta tehän olette aina kilttejä. Varmaan se pukki tuo teille huomenna ihan mukavia paketteja.
- Onko se tonttu tullut tänne … he-he-helikopterilla? kysyy Mika silmät pyöreinä.
- Tämä oli kyllä ihan tansanialainen tonttu. Olen minä nähnyt niitä täällä aikaisemminkin. Ne täältä
soittelevat sinne Korvatunturin pukille ja kertovat ketkä ovat kilttejä ja ketkä tuhmia.
- Ei tarvitse pelätä lapset, lohduttelee äiti.
- Kilttejähän te olette olleet. Kyllä se pukki tietää.
- Huomennahan se sitten nähdään, jatkaa isä. - Kai se pukki on noilta tontuilta saanut tiedon,
että me ollaan täällä. Odotellaan nyt sitä huomista iltaa ihan rauhallisesti.
- Hei tässä olis’ teille vähän joulutorttuja ja pipareita, kertoo Leila ja ojentaa kädessään olleen
pussin keittiöstä tulevalle Raunille. - Paistelin niitä ihan äsken. Ne taitaa olla vielä ihan lämpimiä.
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- Oi kiitos! Minä ajattelin tekaista niitä huomenna.
- Ja me tarjoamme sinulle huomenna joulusaunan, jos haluat, kertoo Jarkko. - Tuletko?
- Kiitos, sehän sopii.
- Ja tulet sitten viettämään myös aattoiltaa meidän kanssa, jos et ole muuta suunnitellut, jatkaa
Jarkko.
- Hieman on ollut juttua Meerin ja Tiinan kanssa Joulun vietosta, mutta … kyllä mä tulen mieluummin teille. … Ihan kiva. … Hei muuten yks’ uutinen, jonka kuulin tänään Pentiltä.
- No, mitä?
- Suomen radion uutisässa oli kerrottu, että Martti Ahtisaari on nimitetty YK:n Namibia-valtuutetuksi … neuvottelemaan Namibian itsenäistymisestä Etelä-Afrikan hallinnosta.
- Jaa, sehän on hieno juttu … ja taas yksi tunnustus Suomen puolueettomuudelle. Hoiteleekohan
se edelleen vielä suurlähettilään hommia Darissa?
- No Pentti kyllä arveli, että se olisi ihan päätoiminen työ ja Darissa lähettiläs vaihtuu.
- Sehän nähdään sitten aikanaan. … Hitto, tolla meidän radiolla ei kuule Suomen lyhytaaltolähetyksiä kuin joskus sattumalta hetkisen ja sitten kaikki häipyy epämääräiseksi rutinaksi. Nyt en ole
viime aikoina yrittänytkään. … Toisikohan Joulupukki meille paremman radion, millä kuulisi noita
lyhytaaltolähetyksiä? … Se korjaamon Mooses on buukannut ton Panasonicin ja melkein kokonaan
sen jo maksanutkin.
- Eik’s tunnu vähän oudolta, että Jouluaatto on huomenna, … kun on kesäisen lämmintä, puut ja
pensaat kukkivat ja välillä sataa ja salamoi?
- Onhan se vähän outoa. … Erilainen Jouluhan tästä tulee.
- Teillä tämä on vasta eka kerta. Mä olen harjoitellut sitä jo kahtena Jouluna. … Mutt’ nyt mun pitää mennä.
- Huomenna sitten Joulusaunaan … siinä iltahämärissä, varmistaa Rauni. - Meillä on sulle sitten
huomeniltana yks’ pikku hommakin. Kerrotaan sitten, kun tulet.
- Kiitos vaan, tulen. … Kwa herini! Tuta onana kesho! ( Näkemiin! Nähdään huomenna! ) lausahtaa Leila iloisesti lähtiessään
- Kwa heri! kuittaa Rauni.
- Hei muksut! Nyt on kuusi koristeltu ja me lähdetään saunaan, kehottaa isä.
Myöhemmin illalla, kun lapset ovat unten mailla, keräilevät Jarkko ja Rauni erilaisissa piilopaikoissa
olleet lahjapaketit ja sullovat ne kaikki maakuuhuoneensa suuren vaatekomeron hyllyille. Joulupukin käynti on suunniteltu siten, että pukki käy tuomassa lahjasäkit ulko-oven pieleen perheen ollessa saunassa.
Jouluaattoaamu valkenee kirkkaan aurinkoisena ja aamupalan jälkeen rientävät lapset ulos leikkeihinsä ja pihalle auringon paisteesta nauttimaan joutavat myös vanhemmat hetkistä myöhemmin. Kaikkialla on melko hiljaista. Vain muutaman ohi ajavan auton hurahdus rikkoo silloin tällöin
ympäristön heinikoista ja pensaikoista kuuluvan heinäsirkkojen sirityksen ja lintujen visertelyn
vienon konsertin.
Naapuritkin ovat tulleet ulos päivänpaisteisille pihoilleen ja toivottelevat Hyvää ja Rauhallista Joulua, toiselta puolelta ”Perseet” englanniksi ja toiselta puolelta Lambergin Anne ja Klaus, joihin Rauni ja Jarkko vastaavat. ”Perseiden” kanssa jutellaan hetkinen ja Jarkko kertoo Suomen talvesta ja
kuinka suomalainen ”Santa Claus” kuulkee tänä iltana Lapista poroineen, pulkkineen ja lahjoineen
talosta taloon. Lambergienkin kanssa käydään juttelemassa hetkinen. Anne kertoo, että he jo
odottavat kovasti Suomeen lähtöä, joka tapahtuu muutaman viikon kuluttua. Joulun vietto täällä
tuntuu heistäkin oudolta, kun ei ole lunta eikä muutakaan Joulun tunnelmaa. Klaus arvelee, että
tänä iltana voi ukkonenkin jyrähdellä, koska ilma tuntuu niin kostealta.
”Klasun” arvelu alkaakin sitten iltapäivän loppupuolella toteutua, kun vuorien ympäröimään laaksoon alkaa työntyä ärhäkän näköisiä pilviä. Pilvien kasvamista ja tummenemista seuraillaan ja vähitellen aurinko peittyy kokonaan mahtavan pilviverhon taakse ja tuuli yltyy voimakkaaksi ja puuskaiseksi. Lapset katsovat paremmaksi luikkia pihamaalta sisätiloihin. Jarkko sytyttää saunaan tulet, kantelee muutaman sangollisen saunavesiä ja käy välillä vilkaisemassa tummenevaa taivasta.
Yhä voimistuvat tuulenpuuskat alkavat romisuttaa saunaosaston aaltopeltikattoa, mitä ei aikaisemmin ole vielä tapahtunut. Raunikin kuulee katon rusahtelun sisälle ja tulee huolestuneena kurkistamaan ulko-ovelle. Pihalla seisova Jarkko vakuuttaa, että katto kyllä kestää rutinasta huolimatta
kovankin myrskyn, koska on itse naulaillut pellit lujasti kiinni.
Leila tulee talon nurkan takaa pihalle juuri, kun ensimmäiset salamat välähtävät laakson vastakkaisella laidalla ja ukkonen alkaa jyrähdellä.
- Hodi-hodi … Ai te olettekin siinä, huomaa Leila. - Taitaa tullakin melkoinen ukkosmyräkkä.
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- Siltähän tuo näyttää, arvelee Jarkkokin. - Tulitkin Leila ihan sopivasti. Sauna alkaa olla kylpykunnossa. Käy sinä saunomassa ensiksi. Me menemme sitten. … Ja sitten, kun me olemme menneet saunaan, tuolla meidän makuuhuoneen komerossa on lahjapaketteja aika paljon. Ja siinä vieressä tuolilla on kaksi isoa säkkiä. Lado kaikki ne paketit niihin säkkeihin ja raahaa ne säkit tähän
ulko-oven pieleen. Lapset näkevät ne siinä heti, kun tullaan saunasta tähän ovelle.
- Oho, mikä välähdys! kirkaisee Rauni.
- Sieltä se tulee hiljalleen tännepäin, toteaa Jarkko rauhallisena. - Aikamoinen on jyrinäkin, ja kohta tulee noista pilvistä vettä.
- Täällä on ukonilmat joskus ihan hirveitä, kertoo Leila. - Vettä voi tulla aivan kaatamalla niin,
että sitä on ihan paksulti nurmikoillakin. … Mä otin tän muovisen sadetakin mukaan, kun mun täytyy käydä saunan jälkeen vielä kotona … vähän pukeutumassa.
- No, mene nyt saunaan! kehottaa Jarkko.
- Ja sauno ihan rauhassa! Siellä on ihan tuore eucalyptus-vihtakin.
Leila menee saunaan, Jarkko ja muutaman askeleen pihalle tullut Rauni astelevat sisälle. Lapset
ovat ikkunasta katselleet synkkenevää taivasta ja nähneet salamoidenkin jo välähtelevän. Yhä voimistuva tuuli alkaa vinkua talon nurkissa ja voimakkaat puuskat repivät jostakin kuivasta rinteestä
ilmaan pölyäkin. Saunarakennelman kattopeltien romina kuuluu ajoittain sisälle asti. Ukkosrintama
salamoineen ja jyrinöineen lähestyy. Lapsia alkaa pelottaa.
- Älkää lapset pelätkö, rauhoittelee äiti. - Ei se ukkonen tänne sisälle tule.
- Ajatelkaapa, tämä on nyt Jouluaatto, toteaa isä.
- Ja joulupukin pitäisi tulla meille tänä iltana.
Mitenhän se pukki uskaltaa liikkua tuolla myräkässä, … Hitto! Nythän tuo rävähti jo ihan lähellä.
Ja samalla jyrähtää kovaa kuin olisi tykillä ammuttu. Koko talo tuntui ihan tärisseen. Lapset ovat
pelosta aivan sanattomina.
- Pitäiskö meidän katkaista sähköt? kysyy Rauni pelästyneenä. - Jos se iskee johtoihin.
- Ei kai. Sittenhän meiltä sammuvat valotkin, toteaa Jarkko. - Ja mitenkäs Leila näkee tuolla
saunassa. … Eihän täällä ole telkkareitakaan. Nehän ovat ukkoselle arkoja.
- Mitenkäs toi jääkaappi-pakastin?
- No mä otan siitä varmuuden vuoks’ töpselin irti.
Muutaman kerran rävähtää ja jyrähtää taas aivan lähellä … ja yht’äkkiä sähköt katkeaa.
- No, niin! Sytytetäänpä joulukynttilät, sanoo isä rauhallisena, kaivaa tikkuaskin taskustaan ja
alkaa sytytellä pöydällä olevia kynttilöitä.
- Pitää viedä kynttilä saunaankin, huomaa Rauni. - Mä otan tämän tästä ja vien.
Rauni ottaa kynttilän ja astelee pihaovesta räystään suojassa olevalle saunan ovelle. Tuuli ulvoo
nurkissa, salamat välähtelevät ja vettä alkaa tulla taivaalta kaatamalla.
- Hodi-hodi, Leila, huutaa Rauni ovella. - Mä tuon täältä sulle kynttilän, jos tää vaan jaksaa palaa
tässä hirveässä tuulessa. No ei tässä nurkkauksessa pahemmin puhalla. … Onhan hirveä myräkkä.
… Nyt alkoi tulla vettäkin kaatamalla.
- Kiitos. … Hirveä myrsky. … Kestääk’s toi katto tällaisen myrskyn, kun se romisee noin kovasti?
- Kyllä Jarkko uskoo sen kestävän. On ne pellit kuulemma sen verran lujasti naulattu kiinni.
- En mä uskalla täällä kauaa olla. Mä tulen kohta, kun olen vähän huuhdellut.
- No, ihan kuinka haluat.
Rauni luikkii ovesta nopeasti takaisin sisälle. Isä ja Mika katsellevat ikkunasta jatkuvasti räiskyvien
salamoiden valaisemaa pihanurmikkoa, jota voimakkaasti kohiseva kaatosade näyttää piiskaavan
harmaana verhona. Mervi ja Mari ovat alkaneet leikkiä Ninnin kanssa lasten huoneessa.
- Hitto, en ole tällaista sadetta nähnyt vielä koskaan, päivittelee Jarkko. - Tuossahan alkaa olla
vettä nurmikolla jo kymmenkunta senttiä … ja se nousee jo tuohon lipan alustan laatoituksellekin.
Ja onhan sitä varmaan jo saunan lattiallakin.
- Isä, tuleeko se joulupukki tämmöisellä ilmalla? kysyy Mika.
- Katsotaanpa nyt. Eiköhän tuo myrsky kohta hellitä, aprikoi isä. - Meidän pitäisi lähteä kohta
saunaan, kunhan Leila tulee sieltä pois.
- Täytyy kai ottaa vielä toinen kynttilä sinne mukaan, esittää äiti.
- Otetaan. Onneks’ meillä on noita kynttilöitä.
- Kukahan pakkasi niitä mukaan? muistuttaa äiti. - Kyllä minä ajattelin Jouluakin jo silloin pakatessa. … Hei nyt tulee Leila.
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- Hodi-hodi! naurahtaa Leila ovelta tullessaan. - Olipa erikoinen joulusauna. Hirveä ukkosen pauke, katon romina ja nyt toi kaatosateen kohina … ja sit’ yht’äkkiä sammui valot. Mutt’ oli tossa
lopussa ihan erikoinen tunnelma. Pieni kynttilän tuikku nurkassa … ja toi eucalyptusvihdan tuoksu
… ja se on sellainen mukavan pehmoisen tuntuinen, … pehmeämpi kuin koivusta tehty. … Niin ja
sitten alkoi vesi nousta sinne lattialle ja tossa pukuhuoneen puolella mun kengät ihan kelluivat
vedessä.
- No, hyvinhän sä selvisät, toteaa Rauni.
- Lähdetäänpäs me sitten sinne joulusaunaan, kehottaa isä. - Parasta hipsia sinne paljain jaloin,
kun tossa on tota vettä noin tulvimalla … ja ihan kaatamalla sitä tulee edelleen.
- Lapset! Nyt kylpytakit vaan ylle ja mennään saunaan … paljain jaloin, neuvoo äiti. - Ota sinä
isä tuosta yks’ kynttilä mukaan. Minä otan meille pyyheliinat. … Ja sinä Leila varmaan päivystät
tässä vähän aikaa, jos vaikka pukki sattuis’ tulemaan.
- Ei se varmaan tällaisella myräkällä tule, aprikoi isä. - Eihän tuolla säällä voi kukaan kulkea.
- No minä kyllä päivystän tässä sen aikaa, lupaa Leila.
Ukonilman ja rankkasateen edelleen raivotessa lähtevät vanhemmat lasten kanssa saunaan. Jarkko
neuvoo lasten huomaamatta Leilaa laittamaan lahjasäkit talon seinustalla olevalle penkille, koska
vettä näyttää lainehtivan aivan oven edustallakin. Lapset hieman arkailevat ovesta ulos astumista.
- Pitääkös meidän mennä tonne, kysyy Mervi.
- Mennään nyt vaan äkkiä isän perässä, kehotta äiti. - Mari tule äidin syliin. … Mennään, eihän
tuossa ole kuin muutama askel katoksen alla ulkona.
- Tulee tuota vettä valtavasti, päivittelee isä. - Sitähän on melkein nilkkoihin asti tässä pukuhuoneessakin. … Tulkaa vaan perässä … ja mennään suoraan lauteille asti.
Niin hipsitään nopeasti saunan lauteille, jossa vasta heitetään kylpytakit yltä. Jarkko pitelee kädessään kynttilää ja etsii sille sopivaa paikkaa, kääntää sitten lattialla olevan tyhjän ämpärin kumolleen ja asettaa kynttilän sen päälle.
- Lapset! … Antakaahan se kynttilä sieltä lauteen nurkalta myös tänne alemmaksi, pyytää isä Sehän näyttää siellä jo sulavan … ja ne kylpytakit myös. … Laitetaan ne tuonne pukuhuoneen seinälle koukkuun.
- Nyt lapset, ollaan sitten tansanialaisessa joulusaunassa! vitsailee äiti. - Miks’ te olette niin hiljaisia?
- Tommonen hirveä ukonilma ... toi sateen meteli, saa Mervi sanotuksi. - Ja noi salamathan näkyy tänne sisällekin tuolta rakosista.
- Niin, eihän tämä sauna ole kuin kevyesti tehty hökkeli, juttelee isä heitellen samalla vettä kiukaalle - Tuolla seinälautojen rakojen kohdallahan on vain ohut aaltopahvi ja ulkopuolella bambuverhous. Näyttäähän nuo salamat hieman tuikkivan jostakin rakosesta. … Mutta lämmintä täällä
on ihan mukavasti. Heitetäänpä löylyä ja hutkitaan sitten vähän vihdalla. … Onhan tämä eucalyptuksen hajukin saunassa aika eksoottinen. … Pitää tuo peltikattokin tällaisella sateella melkoista
meteliä, … mutta eihän tuossa katossakaan ole ihmeemmin eristeitä vaimentamassa, pari aaltopahvia ja ohut kerros meidän muuttotavaroissa tulleita vanhoja sanomalehtiä ja niiden päällä painona vähän hiekkaa. … Ja lattiana vain pihan laatoitus. … Mutta heitetäänpä vielä lisää löylyä kiukaalle.
- Tuleehan sieltä ihan kipakat löylyt, kehuu äiti. - Nyt läpsytellään lapsia vähän vihdalla ja sitten
isä antaa tuolta ämpäristä kohta suihkut.
- Nythän tuolla saisi suihkut ulkonakin, kun menisi tuonne sateeseen, vitsailee isä. - No, hutkikaahan nyt niillä vihdoilla. Minä lantrailen noihin ämpäreihin sopivanlämpöiset vedet. … Heitetään
sitten vielä kunnon löylyt ja otetaan sitten suihkut tässä alhaalla. … Taitaa tuo pahin myräkkä jo
vähän siirtyä kauemmaksi. … Hieman tuo sateen kohina jo heikkeni.
Hetkisen kuluttua on löylyt ja suihkut otettu ja pukuhuoneen naulasta otetut kylpytakit laitettu
ylle. Äiti neuvoo lapsia kipaisemaan sisään mentäessä suoraan kylpyhuoneeseen huuhtelemaan
pihalla tulvivasta vedestä likaantuneet jalat. Heti saunasta lainehtivalle pihalle astuessa huomaavat
lapset oven pielessä penkillä olevat säkit ja pysähtyvät säkkien luo.
- Katsokaa, Joulupukki on käynyt, hihkaisee Mervi.
- Onkohan se pukki tuolla sisällä, aprikoi äiti. - Menkää vaan nyt nopeasti sisään ja huuhtomaan
jalat kylppäriin. … Otetaan ne säkit sitten.
Leila istuu rauhallisena olohuoneen nojatuolissa, kun lapset säntäävät sisään … ja äiti heidän perässään.
- Ei ole pukkia vielä näkynyt, sanoo Leila heti lapsille..
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- Tuohon ulos on kyllä kaksi säkkiä ilmestynyt oven pieleen, kertoo Rauni.
- Ihanko totta? ihmettelee Leila. - Sitten ne tontut on varmaan raahannut ne siihen. Jotain ääniä
mä kyllä kuulin tuosta pihalta, mutta en nähnyt siellä ketään.
- Onkos pukki käynyt tuomassa lahjasäkit tuohon oven pieleen ihmettelee kynttilöiden kanssa
sisään saapuva isä.
- En minä kuullut enkä nähnyt mitään, kertoo Leila. - Onko ne isojakin säkkejä?
- Otetaan ne sieltä sisään ja katsotaan.
Jarkko laittaa kädessään olevat kynttilät pöydälle ja menee lapset kintereillään ovelle nostelemaan
säkit sisälle.
- Kyllä näissä tuntuu olevan paketteja, juttelee isä lapsille. - On se pukki tainnut tietää, että me
asumme nyt täällä. … Nostetaan nämä tähän lähelle kynttilöitä, että nähdään paremmin.…Ihan
kauniisiin joulupapereihin käärittyjä pakettejahan täällä on molemmissa säkeissä. … Alkakaahan
lapset tyhjentelemään säkkejä … ja Mervi lukee mitä nimiä pakettien päällä on.
Lapset riemuitsevat paketteja availlessaan. Tytöt saavat Barbie-nukkeja ja nukkekodin varusteita,
vaatepaketteja myös itselleen sekä kirjoja ja kyniä. Mika löytää paketeistaan monenlaisia pikkuautoja, kesiasusteita, värityskirjan ja vesivärit. Ninni-kissa innostuu leikkimään lasten paketeistaan
lattialle kertyneillä joulupapereilla. Leilallekin löytyy säkistä pari pakettia. Isä ja äiti saavat myös
muutamia pieniä paketteja ja yksi suurehko paketti on koko perheelle.
- Mitähän tässä paketissa mahtaa olla? kysäisee isä alkaessaan avata yhteistä pakettia. - Joku kovan tuntuinen laatikko täällä tuntuu olevan. … Pahvilaatikko… ja … ”Panasonic”! … Hitto, tämähän taitaa olla radio … joo, radiohan täältä löytyy. … Ja on tässä nauhurikin.
- Onko se pukki ost… löytänyt meille tuollaisenkin? ihmettelee äiti.
- Mutta meillähän on jo radio ja nauhuri, toteaa viereen tullut Mika. - Mitä me kahdella tehdään ?
- Olis’han tuo vanha riittänyt, jatkaa äiti.
- No, pukki on varmaan kuullut, ettei me kuulla kunnolla Suomen lyhytaaltolähetyksiä ja tässä on
nyt parempi tuo lyhytaaltoalue. Se on jaettu kolmeen osaan ja sitten on vielä erityinen hienosäätö.
Nyt pitäis’ kuulua Suomenkin lähetykset paremmin.
- Musta. Toi vanha on paljon nätimpi, arvostelee Mervi.
- Ei värillä ole väliä, jos sillä paremmin kuuluu, vastaa isä. - Kyllä pukki tietää.
- Voi sitä pukkia, hämmästelee äiti vielä … ja samalla hetkellä syttyvät valot.
- Hienoa! Sähkötkin tuli! iloitsee isä.
- Hei mä lähden käväisemään kotona, sanoo Leila ja astelee ovelle. - Sadekin on tainnut vähän
hellittää.
- Me aletaan jo kantelemaan ruokia pöytään, kertoo Rauni. - Älä viivy kauan!
- Mä tulen ihan kohta takaisin.
- Nyt on paketit availtu. Kerätkäähän lapset nyt kaikki paperit yhteen säkkiin, kehottaa äiti. - Me
isän kanssa laitetaan jouluruoat pöytään niin päästään kohta syömään, kun Leila tulee takaisin.
Perunat ovat tuolla kohta kypsiä, makaronilaatikko ja uunipuuro ovat uunissa lämpiminä. Ota sinä
Jarkko kinkku tuolta komerosta pöytään ja leikkaa siitä siivuja valmiiksi.
- Laitetaanpa tänne hieman tunnelmavalaistusta, ehdottaa isä. - Laitetaan nuo kynttilät tuohon
ruokapöytään ja sammutetaan valot. Nuo kuusen kynttiläthän antavat valoa ihan mukavasti. … Ja
vedetään verhot tuon ison ikkunan eteen, ettei tuo ulkona jatkuva sade niin häiritse.
Leila palaa takaisin ja istahdetaan ruokapöytään kotoisia herkkuja nautittamaan.
- No nythän täällä on ihan jo Joulun tuntua, toteaa Leila. - Ja teillähän on kaikenlaiset jouluherkut pöydässä … ja noi kynttilät … niistä lähtevä tuoksu … ja noi kotoiset joululaulut. Eik’s tää tunnu jo ihan Joululta?
- No tuli se Joulu meille sittenkin, huokaa Jarkko. - Nyt tuntuu tosiaan aika kotoiselta, kun nauhaltakin tulee ”On hanget korkeat nietokset” ja ”En etsi valtaa loistoa” … Mutta kyllä tuossa saunomisen aikaan oli joulutunnelma vielä kaukana. … Hitto, kun saunassa kahlataan nilkkoja myöten
vedessä, salamat välähtelee, ukkonen paukkuu ja myrskytuuli repii nurkkia. … Ja kyllä mä myös
pelkäsin, että se peltikattokin voi lentää huuthelkkariin. Onneks’ se kesti koko myräkän. … Eikä
tuo mun rakennelma ole kovin lujasti maassakaan kiinni. Olis’han se voinut lähteä lentoon koko
hökötyskin.
- No, nyt syödään ennen kuin ruoat jäähtyvät, kehottaa äiti. - Uunipuuroa tulee sitten vielä jälkiruoaksi. … Nostele isä siitä Mikalle pari perunaa, kastiketta, palanen kinkkua ja noita kasviksia. Vai
otatko Mika mieluummin makaronilaatikkoa kinkun kaveriksi. … Minä autan Maria.
Ruokailun jälkeen kiiruhtavat lapset lattialle leikkimään uusien nukkien ja lelujensa kanssa niitä
toisälleen esitellen. Jarkko neuvoo hetken Mikaa kauko-ohjatun Volkkarin käytössä, sitten aikuiset
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istahtavat olohuoneen nurkkauksen sohvaan ja nojatuoleihin rupattelemaan ja muistelemaan lapsuuden jouluja.
- No Mari, saitpa sinä kivan nuken, kehuu Leila- - Mikä sille annetaan nimeksi?
- Ville! vastaa Mari napakasti ja rutistaa apinanukkea syliinsä. - Tämä on minun Ville.
- Ja Mika sai ison laatikollisen Lego-palikoita, jatkaa Leila. - Ja tuollaisen hienon Volkkarinkin.
- Tää kulkee pattereilla ja tätä ohjataan … tällä ohjausvekottimella, selittää Mika innoissaan.
- Mistä se pukki tollaisen Volkkarinkin löysi? kysyy Leila kuiskaten Jarkolta.
- Hongkongista, Honkongista, vastaa Jarkko naurahtaen. - Sieltähän löytyy melkein mitä vain.
- Leila, onko täällä näillä paikallisälla ihmisillä minkäänlaista Joulua? kysyy Rauni.
- Kyllä ne harvat, jotka ovat kristittyjä, viettävät jonkinlaista Joulua. Ja muutkin tietävät, että Joulupäivä on kristittyjen juhlapäivä.
- Ai kyllä se oli lapsena jännää odotella pukin tuloa, muistelee Jarkko. - Meillä oli monet vuodet
pukkina isän ja äidin kirkkokuorokaveri, Liukon Pepe, aika vanha bassoääninen, Käpylän kirkon
vahtimestari … ja se oli kuin luotu joulupukiksi. … Ja se kun tuli ovelle kepillään kolkuttaen ja
könkkäsi keppiinsä nojaten meidän suureen saliin, … pani riehakkaasti piirileikiksi ja lauloi rämeällä äänellään ” Joulu on nyt, Joulu on nyt, lahjat tuo pukki la-la-la-la-laa, kas namuset ja omenat nyt
tarjoillaan, livekalat, kaakut, joulupuurot, … jne.” Ai oli siinä tunnelmaa. Se oli paras pukki, mitä
olen koskaan nähnyt. Vaikka sen sitten vanhempana jo tiesinkin, että se on Pepe, niin se kuitenkin
tuntui ihan oikealta joulupukilta. … Jalat hänellä oli huonot ja siksi hän sitten viimeisänä vuosina
soitti isälle ja pyysi hakemaan autolla. Isä kertoi meille lapsille, että pukki on tullut helikopterilla
tuonne urheilukentälle ja pyytää hakemaan. … Hänelle tuli jalkaan kuolio ja se lopulta amputoitiin.
Näissä merkeissä aattoiltaa vietetään myöhäiseen yöhön. Nukkumaan käydessään Rauni vielä
hämmästelee joulupukin tuomaa radiota, josta hän ei tiennyt ennakolta mitään. Jarkko kertoo tilanneensa sen Honkongista yllätyksenä ”pukin konttiin”, jotta kuultaisi paremmin Suomen uutisia.
Vanhan radion on Mooses maksanut jo melkein kokonaan ja tämä uusi saatiin suunnilleen samalla
hinnalla.
Joulupäivän aamuna niin lapset kuin vanhemmatkin nukkuvat normaaliaamuja pitempään, mikä
johtuu myöhään valvotusta aattoillasta. Aurinko on noussut melko korkealle pilvettömälle taivaalle, kun lapset ensin ja pian myös vanhemmat heräilevät. Aattoillan myrskystä ei ole jäljellä kuin
vesivirtojen syömiä syviä uria ja hiekka kasautumia siellä täällä.
Aamupalan nauttimisen jälkeen lähdetään pihalle katselemaan kaatosateen aiheuttamia jälkiä. Pihan puolen laatoituksen pinnalle on tulvinut vesi tuonut ohuehkon lietekerroksen toisella puolella
autokatoksesta tielle laskevasta luiskasta on vesi vienyt osan mennessään läheiseen ojaan. Jarkko
harjailee ensin laatoituksen puhtaaksi ja lähtee sitten lapiohommiin autokatoksen nurkalle. Äiti
jää korjailemaan kukkapenkkien vaurioita ja seurailemaan lasten touhuja pihanurmikolle.
Pian alkaa pihanurmikolle kuulua jostakin kauempaa, asuntoalueen toiselta laidalta rytmikästä räminää ja riehakkaan tuntuista laulun tapaista meteliä ja se kantautuu isänkin korviin. Isäkin tulee
nurmikolle kuullakseen paremmin. – Mika pinkaisee pihaa reunustavan korkean pensasaidan aukosta alueen keskellä olevalle nurmikentälle ja jonkin matkaa kentän toiselta puolelta yhä selvemmin kuuluvaa mekastusta kohti. Hän pysähtyy hetkiseksi ja tulee sitten juoksujalkaa takaisin pensasaidan aukolle, johon muut ovat tulleet myös katsomaan.
- Siellä on iso porukka afrikkalaisia lapsia … ja ne tulevat tännepäin tota tietä myöten, selittää Mika hengästyneenä. - Katsokaa, nyt ne näkyy jo tuolla talojen välistä.
- Jonkinmoinen kulkue sieltä tulee, toteaa isä. - Hitto, täytyy hakea kamera. Kohta ne tulevat
tuolta kulman ympäri tuonne meidän puolelle.
.Jarkko kiiruhtaa hakemaan sisältä kaitafilmikameran ja valmistautuu kuvaamaan lähestyvää joukkoa heti, kun se tulee läheisen kulman takaa näkyviin. Äiti ja lapset tulevat myös tien laitaan odottamaan joukon saapumista. Myös naapurin väki, kulmatalossa asuvat ”Perseet” ovat kuulleet lähestyvän joukon metelin ja tulleet talonsa nurkalle katsomaan. Äänekkäästi etenevä joukko lähestyy ja
kulman takaa tulee esiin tien täydeltä paikallista nuorisoa soittimineen hyppien ja tanssien sekä
keppien päissä liehuvia värikkäitä lippuja heilutellen. Soittimina näyttää olevan omatekoisia lehmännahkarumpuja, kattilan kansia, peltipurkeista tehtyjä helistimiä, vihellyspillejä yms ja rytmikästä menoa höystetään erilaisän kirkaisuin ja ääntelyin.
Jarkko tallentaa joukon ilonpitoa kaitafilmille hetkisen, mutta yht’äkkiä koko joukko pysähtyy ja
äänet hiljenevät. Joukkion johdossa kulkenut pitkää keppiä ylöspäin heilutellut nuorukainen on
havainnut pihamaan töyräällä seisovan Jarkon ja kameran. Nuorimies astelee keppi koholla kädes353

sään pihalle Jarkkoa kohti. Jarkko lopettaa kuvaamisen. Lyhyen keskustelun jälkeen Jarkko ymmärtää, että kuvaamisesta pitää maksaa. Jarkko ottaa esiin rahapussinsa ja antaa miehelle kahdenkymmenen shillingin setelin. Nuorimies kiittää, kävelee takaisin kulkueen eteen, pyöräyttää
ilmassa keppiään ja metelöivä joulukulkue lähtee jälleen liikkeelle iloisesti hyppien ja tanssien.
Jarkko kuvaa kulkueen ”ohimarssin” ja vielä jonkin verran sen loittonemista.
- Vai tällainen Joulu näillä paikallisälla on, toteaa Jarkko naureskellen viereensä tulleelle äidille ja
lapsille. - Hitto! Mä jo pelästyin, että se tulee iskemään mua sillä sauvallaan, mutta rahaahan se
vaan tahtoi.
- Sitähän minäkin aluks’ pelkäsin, jatkaa äiti. - Mutta oli niiden menossa riehakas tunnelma.
- Niillä oli ihan omatekoisia soittovehkeitä, ihmettelee Mervi.
- Omatekoistahan niillä on täällä kaikki muukin, … Lelutkin.
- Nyt ne pysähtyi tuolla taas, huomaa joukon menoa seurannut Mika.
- Siellä varmaan joku niitä filmaa, arvelee isä. - Matilla ainakin on filmikamera ja voihan siellä
joku ottaa fotojakin. … Ei ne kyllä kovin suurta pottia tällä kierroksella kerää, mutta auttaahan se
vähäinenkin.
- Nyt niitä ei enää näy, kertoo Mika.
- Tietävät nämä paikalliset näköjään jotakin meidän Joulusta, toteaa äiti. … Ai, muuten … tuli mieleen, että me ollaan oltu täällä jo puoli vuotta.
- Hei, tuosta tuli mieleen yks’ työasia, havahtuu Jarkko. … Minun pitäisi naputella UM:lle puolivuoitisraportti.
- Mitä sellaisessa raportissa pitää kertoa, kysyy Mervi.
- No lähinnä siitå, millaisia ongelmia on ollut, miten työt edistyvät, mahdollisia parannusehdotuksia … ja … Onhan tässä puolessa vuodessa tapahtut kaikenlaista. …. Täytyy ruveta jonakin iltana
naputtelemaan.…Yks’ ensimmäisiä yllätyksiä oli … traktorien huollon laiminlyönti. … Hitto ! …
Seitsemään vuoteen ei ollut koneita rasvailtu, vaikka olis’ pitänyt rasvata kymmenen käyttötunnin
välein…. Ja täällä on ollut suomalainen korjaamon päällikkö. … Uskomatonta! … Onhan sitä naputeltavaa muutama arkillinen. … Autovarkaat, varkaudet korjaamolla, vahtien vahtiminen, varaosaongelmat … onhan sitä asiaa.

31. Uusi vuosi alkaa
Uutta vuotta on eletty jo parisen kuukautta jokseenkin ”normaaleissa rutiineissa”. Ennen Joulua
alkanut sadekausi on ollut kuin Suomen kesää vaihtelevine säineen. Aamupäivät ovat olleet usein
aurinkoisia ja sateet tulleet yleensä iltapäivisin, mutta joinakin aamuina on herätty sakeaan sumuunkin. Sateiden alettua puhkesivat lehdettömiksi kuivuneet puut kukkimaan ja versomaan uusia
lehtiä. Koko luonto heräsi kuivuuden unesta ja alkoi vihertää. Karjan laitumina käytetyillä pelloille
alkoi nousta valkoisia sieniä, jotka pian tunnistettiin ”champinjoneiksi” eli herkkusieniksi. Vain
muutamat suomalaiset ovat ehtineet niitä poimimaan, muut eivät ole tainneet huomata niitä lainkaan.
Lapset tuntuvat viihtyvän niin kotona kuin koulussakin. Viikonvaihteisin on tehty yhdessä lyhyehköjä retkiä lähiympäristöön sääolosuhteiden salliessa. Raunin arkipäivät ovat kuluneet kotona lasten kouluun lähdöistä ja paluista huolehtien sekä kotiaskareissa puuhastellen Joona apulaisenaan.
Vauvan odotus ei ole enää juuri mieltä painanut. ”Joulupukin tuoma” uusi radio on osoittautunut
hieman aikaisempaa paremmaksi ja nyt on kuultu Suomen lyhytaaltolähetyksiä jonkin verran selvemmin. Suomen uutisia on myös joskus luettu Pentille tulevista Helsingin Sanomista, jotka posti
tuo tänne noin viikon vanhoina. Mummeille on kirjoiteltu ja lähetetty myös nauhalle talletettuja
terveisiä ja paluupostiakin on saatu.
Projektin pelloille kylvetyt viljakasvit ovat nousseet oraalle ja kasvavat hyvää vauhtia päivä päivältä. Ensiksi kylvetyillä maissipelloilla rehottaa maissi jo lähes parimetrisenä ja sitä on alettu korjata
niittosilppureilla tuorerehuna säilöttäväksi ja käytettäväksi karjan ruokintaan kuivalla kaudella.
Telaketju-puskutraktorilla on pellon laitaan kaivettu parisen metriä syvä pitkä uoma, johon traktorit tuovat suurilla peräkärryillä niittosilppureilla korjattua maissia. Puskutraktori tasoittaa ja jyrää
uomaan kipatut ja säilöntiaineella käsitellyt kuormat. Uoman täytyttyä rehuvarasto katetaan ilmatiiviiksi muovikelmulla odottelemaan kuivaa kautta.
Jarkon työpäivät korjaamolla ovat sujuneet toistaiseksi ilman erityisempiä ongelmia, vaikka alkanut
viljelyskausi on aiheuttanut jonkin verran kiireitä autojen ja työkonekaluston huolto- ja korjaustöissä. Korjaamon työntekijät vaikuttavat rehdeiltä ja mukavilta, mutta silloin tällöin sattuu salape354

räisää varaosien ja työvälineiden katoamisia. Neuvoja ja opastusta tarvitaan korjaustöissä kaiken
aikaa. Silloin tällöin on Jarkko tehnyt myös öisin tarkastuskierroksen yövahtien vahtipaikoilla, mutta vahdit ovat olleet asemissaan ja hereillä. Lasselta Jarkko on kuullut, että huoltopäällikkönä toimiva ”Uffe” on hiljakkoin vihjaillut lopettavansa hommansa täällä toukokuussa ja palaavansa Ruotsiin. Virallista ilmoitusta tästä ei ole kuitenkaan saatu. - Nyt, kun eletään maaliskuun alkua ja Jarkko on juuri palannut torstai-aamun koulukyydiltä korjaamolle, tulee Uffe hänen juttusille.
Ja Uffella on Jarkolle uusi tehtävä. Hän kertoo käyneensä vesisäiliöllä ja todennut vedentulon säiliöön heikentyneen. Hän epäilee, että vuorilta kraatterijärvestä tulevan lähes 10 kilometrin pituisen
syöttöputken automaattisten ilmanpoistoventtiilien toiminnassa olisi vikaa tai häiriöitä. Jarkon
olisi lähdettävä tarkistamaan koko pitkä putkilinja muutaman miehen kanssa, jotka Uffe antaa aidantekoryhmästä Jarkon käyttöön. Jarkko tietää tehtävän olevan usean tunnin reissu ja hänellä olisi
iltapäivällä hoidettava myös koulukyytivuoro. Tarkastusmatka olisi kuitenkin tehtävä ennen iltaa,
ettei projektille tule vesipulaa.
Jarkko juttelee kyytiasiasta Lasselle, joka ottaa kyydin hoitaakseen. Jarkko kertoo olevansa valmis
lähtemään vuorille noin tunnin kuluttua, kun on käynyt kotona syömässä ja vetänyt jalkaansa kumisaappaat. Uffe kertoo nyt kosteassa ja rehevässä heinikossa kulkemisen olevan vaarallistakin
myrkyllisten käärmeiden vuoksi ja neuvoo Jarkkoa kulkemaan työmiesten jäljessä.
Jarkko ajelee kotiin ja kertoo saamastaan tehtävästä Raunille. Ruokaa ei kotona ole kuitenkaan vielä valmiina ja niin on lounas kuitattava parilla leipäpalalla ja banaaneilla. Jarkko ottaa mukaansa
pieneen olkalaukkuun muutaman banaanin ja pienen pullollisen juotavaa, vetää kumisaappaat jalkaan, ottaa mukaan myös oman viidakkoveitsen, ”pangan”… ja kertoo Raunille tulevansa kotiin
ehkä vasta illan hämärtyessä.
Jarkon palatessa korjaamolle on Uffen 3-miehinen työryhmä jo lähtövalmiina jokaisella suuret viidakkoveitset varusteinaan ja jalassa saappaat. Uffe selittää Jarkolle ilmausventtiilin kuvasta näyttäen, miten venttiilien toiminta tarkastetaan. Hän antaa myös Jarkolle muutamia pieniä työkaluja,
joita saatetaan tarvita ilmausventtiilien huollossa, jos niissä ilmenee vikaa. Jos vikaa ei löydy, on
mentävä aina putken lähtöpaikalle saakka. Syy voi löytyä sieltäkin. Pitkä putkilinja kulkee kumpuilevassa maastossa ja venttiilit sijaitsevat kumpareiden lakipisteissä. Linjan alkupää on tuuheaa nopeasti umpeen kasvavaa pensaikkoa, missä pääsee liikkumaan vain raivaamalla viidakkoveitsin
aukkoa pensaikkoon, kertoo Uffe. Jarkko kertoo olleensa jo kerran putkilinjan keskivaiheilla korjauksessa muutamia kuukausia aikaisemmin, kun karjapaimenet olivat särkeneet putken saadakseen vettä lehmilleen.
Jarkko ja miehet ajavat ensin Land-Roverilla rinteessä olevalle vesisäiliölle ja sen viereltä lähdetään
raivaamaan tietä laajojen pusikoiden läpi putkilinjaa seuraten. Muutama kuukausi aikaisemmin
raivattu reitti näyttää kasvaneen jo umpeen. Miehet tuntuvat tietävän, missä putkilinja kulkee,
vaikka maasto on aivan tuuhean pensaikon peitossa. Jarkko seuraa pangojaan huitovien miesten
jäljessä. Eteneminen on runsaan kasvillisuuden vuoksi alussa melko hidasta, mutta matkan edistyessä noustaan rinteitä vähitellen korkeammalle ja kasvillisuus vähenee. Kumpare kumpareelta edetään ja löytyvät ilmanpoistoventtiilit vaikuttavat toimivilta. Aurinko paistaa eikä taivaalle onneksi
näytä muodostuvan tänään ukkospilviä. Auringon paisteessa lämmenneillä rinteillä ylöspäin kiipeäminen tuntuu hiostavalta ja välillä on pidettävä lepotaukojakin. Evääksi otetut banaanitkin
maistuvat ja juomapullo tyhjenee. Matka jatkuu kumpuilevassa maastossa yhä ylemmäksi vuoristoon eikä löydetyissä ilmanpoistoventtiileissä näytä olevan vikaa. Jarkko vilkaisee välillä kelloaan.
Aikaa on kulunut lähdöstä jo yli kolme tuntia ja edelleen on jatkettava ylöspäin putkilinjaa seuraten, nyt kuitenkin jo matalaa heinikkoa kasvavassa rinteessä. Miesten swahilinkielisestä puheesta
Jarkko ymmärtää, että matkaa putken alkupäähän olisi vielä jäljellä kaksi kilometriä. Vielä laskeudutaan yhteen kumpareiden väliseen notkelmaan, jossa on taas jonkin matkaa tuuheampaa pusikkoa. Pangat heiluvat taas vinhasti ja päästään pusikosta seuraavaan jyrkähköön rinteeseen. Nyt on
putken pää tuolla ylhäällä, kertoo yksi miehistä. Vielä muutaman sadan metrin kiipeäminen ja ollaan putken alkupäässä. Kirkas vesi pulppua ulos rosoisesta laavaseinämästä ja virtaa pienenä purona matalaan kivikkopohjaiseen lammikkoon, jonka pohjalla näkyy lähtevän muoviputken suurisilmäisellä verkolla suojattu pää. Miehet huomaavat heti, että putken pää on osittain sitä vasten
vierineen kiven tukkima ja siinä onkin syy veden pienentyneeseen virtaukseen, Lammikon ympärillä on runsaasti siinä tallustelleiden lehmien ja ehkä muidenkin eläimien jälkiä. Lammikko näyttää
olevan myös eläimien juomapaikka.
Virtausta haitannut kivi poistetaan ja näin vika on korjattu. Jarkko löytää hieman ylempää rinteestä
suurehkon laattakiven, joka asetetaan putken pään suojaksi niin, ettei siihen enää voi pienemmät
kivet vieriä putkea tukkimaan. Kun janoon on hörpitty lammikon raikasta vettä ja Jarkko täyttänyt
vielä juomapullonsakin, lähdetään paluumatkalle. Nyt on taivaltaminen takaisinpäin helpompaa ja
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nopeampaa. Aurinkokaan ei paista enää niin kuumasti kuin menomatkalla, koska se on hiljalleen
lähestymässä vuorten reunustamaa taivaanrantaa.
Rauni ja lapset ovat katselleet hämärtyvää iltaa kotona pihanurmikolla jo hieman huolestuneena,
kun Jarkko vihdoin hurauttaa autolla pihan autokatokseen..
- Pitkäänhän siellä meni, huokaa Rauni heti, kun Jarkko nousee autosta.
- Hitto, menihän siellä, huokaa Jarkkokin. - Piti rämpiä aivan sinne putken päähän saakka … ja
kyllä se tuntuu nyt luissa ja ytimissä. … Se ylöspäin rämpiminen tuolla viidakossa oli hiton raskasta, kun toi ilmakin on niin kuuma ja kostea. Kyllähän takaisinpäin tulo oli jo hieman helpomman
tuntuista.
- No löytyikö vika?
- Siellähän se oli ihan putken päässä, kertoo Jarkko. - Sellainen melkein pään kokoinen kivi oli
vierinyt tukkimaan osittain sen putken. Siellä on sellainen … ilmeisesti kaivettu aika matala monttu, johon sellaisesta melko jyrkästä laavakivisestä seinämästä ulos pursuava vesi virtaa muutaman
kymmenen metrin pituisena purona. Ja tää meille tuleva putki lähtee sen montun pohjalta.
- Hei mennään sisälle, kerro sitten lisää, keskeyttää Rauni. - Sulla on varmaan nälkäkin. Siellä on
ruokaa uunissa lämpimänä. Me jo lasten kanssa syötiin.
- No mennään. … Onhan tässä nälkä ja … muutenkin aika ventti olo. Tuli tuolla rämmittyä vissiin
parikymmentä kilometriä.
- Isä, oliko siellä pusikossa käärmeitä? kysyy Mika, kun astellaan ovelle.
- Oli kai niitä siellä, mutta ei nähty onneksi yhtään. Huitoivat ne edellä kulkeneet miehet pangoillaan sen verran niitä pusikoita ja heinikoita, että käärmeet menivät pois tieltä. … Arkojahan ne
ovat.
- Mene vaan tuonne pöydän ääreen, kehotta Rauni. - Mä tuon ruoan pöytään.
- Millainen se järvi on, mistä se vesi tulee? kysyy isän viereen istahtava Mervi.
- Sitä en tiedä, kun se järvi on sellaisen … melko ison vuoren takana. Sinne asti ei enää menty.
Siellä on jonkinmoinen kraatterijärvi. Tämähän on tuliperäistä seutua … eli täällä on joskus ollut
toimivia tulivuoria jo tuonne ylös tulivuoren kraatteriin on syntynyt järvi ja sieltä vuoren seinämän
läpi pulputtaa vettä, joka sitten tulee isoa muoviputkea pitkin tuonne vesisäiliöön.
- No, nyt tulee ruokaa, keskeyttää äiti. - Tässä on perunamuusia ja tällaista vähän karjalanpaistin tapaista … sisäfileestä ja sipulista tehtyä. … Ja ota tästä näitä tomaatteja vielä kaveriks’, ja
pannaria saat vielä jälkiruoaksi. … Ja lapset, antakaapas isän nyt ensin syödä rauhassa. … Kyllä
isä sitten kertoo.
- No, syödäänpä ensin … ja sitten täytyy panna sauna lämpiämään. Ulkonahan alkaa olla jo ihan
pimeää.
Ruokailtuaan Jarkko käy laittamassa saunaan tulet ja tulee sitten kertoilemaan äidille ja lapsille
lisää päivän kokemuksista.
- Isä, onko noi kaikki vuoret tulivuoria? kysyy Mervi.
- Ei ne kaikki ole, mutta kyllä tuolla, missä nyt käytiin, oli aika paljon laavapitoista kiveä. Se on
sellaista melkein mustaa ja huokoista … pieniä reikiä täynnä olevaa kiveä, selittää isä. - Tulivuorten kraattereista on tullut ulos sulaa, punaisena hehkuvaa laavaa, jota on sitten virrannut ympäristöön ja jähmettynyt tuonne rinteille.
- Onko se vesi siellä ylhäällä ihan puhdasta? kysyy äiti.
- Ei se ehkä aina ihan puhdasta ole, naurahtaa isä.
- Siinä sen lätäkön ympärillä oli aikalailla
elukoiden jälkiä, kun ne käy siinä juomassa. … Ja olihan siinä aika lähellä ihan selvää lehmän pas
… kakkaakin. Ja eihän se ole mahdotonta, että sitä joskus pläjähtää siihen veteenkin. Ja joku
elukka varmaan on tönäissyt sorkallaan sen kivenkin siihen putken tukkeeksi.
- Hyi, sellaista vettäkö me juodaan? kauhistelee Mervi.
- No siksi tämä meille tuleva vesi kloorataan tuolla vesisäiliön luona, kertoo isä. - Siellä on melko
hyvät filtterit ja kloorauslaite, joka sekoittaa veteen koko ajan vähän klooria. Kloori kyllä tappaa
vedestä kaikki ”pöpöt”.
- Eikö täältä sitten olis’ lähempää vettä löytynyt? kysyy äiti.
- Ilmeisesti ei, koska ovat tuolta saakka putken tehneet. Kyllä kai ne mahdollisuudet on tutkittu
silloin, kun tätä projektia oltiin perustamassa joskus kymmenen vuotta sitten. Eihän täällä näy
missään kaivojakaan. Taitaa olla pohjavesi melko syvällä … ainakin pitkän kuivan kauden aikana.
Juttelua riittää päivän aiheista koko loppuillaksi. Saunaan mennään välillä ja saunareissun jälkeen
alkavat lapset kyselemään vielä lisää tulivuorista ja käärmeistä. Jonkin aikaa lasten kyselyihin vastailtuaan Jarkko kertoo olevansa pitkästä ja rasittavasta retkestään väsynyt ja ehdottaa, että käytäisiin nukkumaan koko porukka.
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- Johan teitä lapsiakin väsyttää, kun olette puuhailleet pitkän päivän, toteaa äitikin. - Nyt mennään sitten nukkumaan.
- Ja sitten lapset! jatkaa isä. - Kun aamulla heräätte, antakaa meidän nukkua niin pitkään kuin
meitä nukuttaa.
- Töihinhän sinun on mentävä taas aamulla, hämmästelee äiti. - Ja lapset kouluun.
- Ai, hitto! Tänäänhän on vasta torstai, huomaa isäkin. - Hitto, kun tämä on tuntunut ihan perjantailta … ja ajattelin jo, että nyt saatais’ levätä ihan kunnolla. … Niin ja mulla on aamun koulukyytikin, kun Lasse tuuras’ mua tänään.
- Ja illalla on mentävä käymään torilla … ja muissakin kaupoissa, lisää äiti.
- Mennään, mennään.
- Onko Ninni sisällä vai ulkona? kysyy äiti vielä.
- Ulkona se vissiin on, arvelee Mervi. - Ei sitä ole näkynyt koko iltana.
- Siellähän se on ollut monet yöt. Kyllä se aamulla on maukumassa taas tuossa oven takana.
Lapset tepsuttelevat huoneisiinsa ja ovat pian unessa. Hetkistä myöhemmin pääsevät vanhemmatkin makuukammariinsa ja peiton alle.
- On tuo sauna mukava keksintö, juttelee Jarkko melkein kuiskaten. - Tuntui tuo rämpiminen
tuolla vuorilla niin noissa jaloissa ja muuallakin sellaisena jomotuksena, mutta tuolla saunan löylyissä kaikki kolotukset hävis’ ja tuli taas ihan hyvä olo. … Ja nyt tossa äsken jo ajattelin, että nyt
saatais’ nauttia sellaisesta … unelmayöstä, mutta …
- Odotellaan vielä huomiseen, keskeyttää Rauni. - Nukutaan nyt ihan kiltisti vaan tämä yö, että
ollaan aamulla pirteitä.
Aamulla herätään kovaan sateen kohinaan. Sää on yön aikana muuttunut sateisen harmaaksi ja
vettä sataa kaatamalla. Aamupalaa nautittuaan lähtee Jarkko tavanomaiseen tapaansa korjaamolle
tullakseen jonkin ajan kuluttua kyytimään lapsia kouluun.
Korjaamon portilla Jarkko tapaa Moseksen ja Uffen, jotka kertovat, että projektin isompi bussi on
joskus yöllä suistunut ojaan jossakin lähellä, projektin peltojen keskellä, eikä kuljettaja ole päässyt
aamulla hakemaan työväkeä kaupungista projektille. Siinä onkin aamun ensimmäinen työmaa,
jonne Uffe ja Jarkko lähtevät yhdessä korjaamolta kootun miesporukan kanssa.
Tapahtumapaikalle päästäessä todetaan, että sateen pehmittämä tien reuna on pettänyt bussin
pyörien alta ja suistanut sen oikean puolen koko pituudelta syvään ojaan ja auto on voimakkaasti
ojaan päin kallellaan. Sade on lakannut ja tumma pilviverho näyttää vaalenevan. Pienen tuumailun
ja keskustelun jälkeen annetaan miehille ohjeet kaivaa lapioilla auton etupuolelle ojasta tielle nouseva luiska, jota pitkin auton pyörät saataisi nousemaan takaisin tielle. Jarkko lähtee komentamaan
korjaamolta telaketjutraktorin kiskomaan alustastaan tiukasti tien penkkaan juuttuneen bussin
takaisin tielle. Telaketjutraktorin kuljettajaa ei kuitenkaan löydy ja hänen arvellaan odottelevan
kaupungissa bussikyytiä työpaikalleen. Pian löytyy kuitenkin toinen mies, joka on myös ajanut kyseistä konetta ja niin traktori lähtee kohti tapahtuma paikkaa. Vilkaistuaan kelloa Jarkko astelee
korjaamolla puuhailevan Lassen luo, kertoo bussin ojaan ajosta ja kehottaa häntä lähtemään vielä
parin lapiolla varustetun miehen kanssa varmistamaan bussin tielle saamista. Jarkon lähtee hoitamaan lasten koulukyydit.
Jarkon palatessa koulukyydin jälkeen kaupungista takaisin tulee ojassa ollut bussi projektin pikkutiellä jo vastaan. Korjaamolle saavuttuaan Jarkko tapaa pihalla Uffen, joka pyytää häntä hetkiseksi
toimistohuoneeseensa keskustelemaan. Toimistoon istahdettaessa selviää sitten keskustelun aihekin. Uffe kertoo, että hänen sopimuskautensa päättyy kahden kuukauden kuluttua ja projektille
pitäisi saada uusi huoltopäällikkö. Yhtenä mahdollisuutena Uffe esittää, että Jarkko ottaisi koko
huolto-osaston hoitoonsa ja Jarkon nykyiselle vakanssille haettaisi uusi mies. Tästä mahdollisuudesta Uffe kertoo keskustelleensa jo projektin johtajan, professori Mazengon kanssa ja hänenkin
mielestä tämä olisi hyvä ratkaisu, jos vaan Jarkko tähän suostuu. Hetkisen mietittyään Jarkko vastaa esitykseen myönteisesti. Uffe kertoo sitten, että lopullisen ratkaisun tekee projektin pohjoismainen hallinto professori Mazengon esityksen kuultuaan.
Kotiin lounaalle tullessa on Jarkolla sitten Raunille taas uutta kerrottavaa.
- Mitä kaikkea sun hommiin tulee sitten lisää? kysyy Rauni kuultuaan Uffen esityksestä.
- No tuleehan siihen … kaikki … tämän koko projektin kunnossapito, tiet, rakennukset, vesijohdot
ja viemärit, aitojen teko ja korjaukset, vartiointi … ja tietysti kaikki noi korjaamotoiminnot. … Tuleehan siihen tietysti joku uusi kaveri korjaamon päälliköksi hoitelemaan näitä mun nykyisää
hommia … ja olenhan mä joutunut jo nytkin vesijohtohommiin ja vahtien vahtimiseen. … Eihän tää
juttu nyt vielä ihan varma ole, mutta … … Parempihan se on siirtää hommat minulle, kuin jollekin
357

ihan uudelle. Olenhan mä jo päässyt aika hyvin perille näistä hommista. … Lasse vois’ olla sitten
yks’ vaihtoehto tähän korjaamopäällikön puuhaan … tai vielä parempi olis’ Matti. … kai se riippuu
aika paljon siitäkin, mitä Mazengo UM:lle Suomeen esittää.
- Syöhän nyt ennen kuin jäähtyy, hoputtaa Rauni.
- Ei sinne nyt mitään kiirettä ole. Siellä on nyt aika vähän töitä eikä mitään vaikeita.
- Jälkiruoaksi saat sitten vain kahvia ja tuoretta pullaa. … Joonan kanssa taas leivottiin. Nyt se silittää tuolla eilen pestyjä lasten vaatteita.
- Hodi-hodi! kuuluu Leilan ääni pihaovelta ja samassa hän tupsahtaa sisään. - Jarkko, mikä tuolla projektilla palaa? kysyy Leila hengästyneenä. - Sieltä nousee hirmuinen musta savu.
Jarkko ampaisee ulos kadun puolen ovelle, siitä muutaman askeleen nurmikolle ja näkee liekkejä
ja paksun mustan savupilven tupruavan korjaamolta kohti seljennyttä taivasta.
- Hitto, siellä roihuaa nyt koko korjaamo! hän huutaa ovelle tulleille Raunille ja Leilalle … ja kiirehtii juoksujalkaa autolle.
Kaasu pohjaan ja kohti korjaamoa. Korjaamoa lähestyessä Jarkko kuitenkin huomaa, ettei savu
onneksi tulekaan korjaamolta vaan pellolta korjaamorakennusten takaa. Sinne päästyään selviää,
että siellä touhunneet ”aitausporukan” miehet ovat kyllästäneet puisia aidantolppia keittämällä niitä suuressa altaassa. Suureen teräslevyistä hitsattuun altaaseen on kerätty projektin autojen ja
työkoneiden jäteöljyä jonkinlaisen kyllästysaineen jatkeeksi ja altaan alla ollut tuli on tarttunut
kiehumispisteeseen kuumentuneeseen öljyyn. Hieman toista metriä korkea allas on täynnä pystyyn
ladottuja parimetrisää aitatolppia. Allas ja sen lähiympäristö roihuaa ja kiehuvaa öljyä pursuaa altaan laitojen yli ulkopuolellekin. Koko korjaamon väki on suurena rinkinä ihmettelemässä roihua.
Kukaan ei yritä sitä sammuttaa eikä siihen ole mitään mahdollisuuksiakaan. Jarkko ja Uffe keskustelevat ja päättävät, että annetaan altaan roihuta kunnes kiehuvaa öljyä ei enää roisku ulkopuolelle
ja lopuksi voidaan sitten yrittää palon tukahduttamissa isolla pressulla. Hetken vielä palopaikalla
katseltuaan Jarkko palaa autonsa luo ja ajelee rauhallisin mielin takaisin kotiin. Rauni ja Joona katselevat pihamaalla korjaamon suunnalta edelleen kohoavaa sankkaa mustaa savua.
- Hamna hatari, hamna shida ! (Ei vaaraa, ei ongelmia) kertoo Jarkko naureskellen swahiliksi - Ei
siellä korjaamo ollutkaan tulessa. … Göstan aitaporukan miehet siellä korjaamon takana vain keittelivät aidantolppia ja saivat koko valtavan padan tai paljun tuprahtamaan tuleen. Se on sellainen
ehkä pari metriä pitkä, puolitoista metriä leveä ja yli metrin korkuinen teräslevystä tehty allas, jossa on muutamia satoja litroja jäteöljyä ja mitä lienee muita tököttejä ja siihen on ladottu pystyyn
sellaisia parimetrisiä pyöreitä aidantolppia. Öljy siellä nyt roihuaa varmaan vielä muutaman tunnin
ja koko korjaamon porukka katselee ympärillä … ja näytti niitä juoksevan tuolta kauempaakin …
Uffe ja Gösta siellä noituvat töppäilyjään, kun antoivat miesten mättää paljun niin täyteen tolppia,
että se öljy pursui yli laidan. Nyt palavat ne tolpatkin öljyn mukana.
- Miks’ niitä öljyssä keitetään? kysyy Rauni.
- Tolppien tyvipuoli, mikä upotetaan maahan ei sitten lahoa eikä siihen iske termiitit.
- Eik’s sitä voi sitten millään sammuttaa? ihmettelee Rauni.
- Siinä on sellainen kuumuuskin, ettei siihen voi mennä kymmentä metriä lähemmäksi … eikä öljypaloa voi sammuttaa vesisuihkulla. Pitäis’ olla sammutusvaahtoa, mutta eihän täällä edes tiedetä
sellaisesta mitään. … Onhan meillä kyllä tuolla pajalla joitakin pieniä jauhesammuttimia, mutta ei
niillä pystyisä noin isoa roihua sammuttamaan.
- Miks’ sitä ei voi sammuttaa vedellä?
- Se palava öljy kiehuu ja sen lämpötila on silloin yli 150 astetta … ja, jos siihen heität vettä, se
höyrystyessään pöläyttää sitä palavaa öljyä joka suuntaan. - Yhdeltä isännältä paloi vuosia sitten
Hollolassa iso komea navetta maan tasalle, kun erehtyi sammuttamaan öljypaloa ämpärillisellä vettä. Se oli oikeastaan yhden korjaamon esimiehen syytä. Isännällä oli ollut ulkona tynnyrillinen öljyä
traktoreitaan varten ja huomasi keväällä, että öljyn joukkoon oli päässyt vettä. Soitteli merkkiliikkeen traktorihuollon esimiehelle ja kysyi neuvoa, miten saisi veden erotetuksi öljystä. Tämä alaistensa ”opeksikin” kutsuma esimies neuvoi, että vesi kiehuu 100:ssa asteessa, öljy vasta yli 150:ssä
ja neuvoi kuumentamaan öljyn, kunnes vesi kiehuu pois. No, isännällä ei ollut muuta astiaa kuin
karjakeittiön pata. Öljyt pataan ja hyvät tulet alle. Öljykin siinä sitten jo höyrystyi ja pölähti tuleen,
jolloin isäntä nakkasi hädissään siihen ämpärillisen vettä. Samassa roihusi koko karjakeittiö ja hetkeä myöhemmin koko navetta. Elukat ehti isäntä kuitenkin navetasta pelastaa. Seuraavana päivänä
tulivat sitten vihainen isäntä, poliisi ja palopäällikkö korjaamolle tivaamaan ”opelta” oliko hän tosiaan antanut tällaisen neuvon. ” Kyllähän minä …, mutta en kuitenkaan karjakeittiöön pataan käskenyt panna”, oli ”ope” sopertanut. ” Ei ollut puhetta siitä paljonko öljyä oli ja tarkoitin, että olisi
keiteltävä avoimella paikalla ulkona”, oli ”ope” selitellyt. … Oli se pieni opetus tälle ”opelle”. … No
siellä se öljy nyt palaa ja onneksi ulkona avoimella paikalla … ja annetaan sen palaa
- Sulta jäi äsken kahvi juomatta. Nyt mennään kahville.
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- Hitto, mutta kyllä mä aluks’ säikähdin, kun näin noi valtavat mustat savupilvet … ja näytti, että
ne tuli just’ tosta korjaamolta. … Jokohan tämä loppupäivä pärjättäis’ ilman yllätyksiä. Hörpitäänpä
nyt ainakin kahvit ihan rauhassa.
- Ja saat hyvää rusinapulaa. lisää Rauni
- Täytyy sitten taas lähteä korjaamolle ainakin katselemaan, ettei kukaan käytä tilaisuutta hyväkseen ja vohki jotain. Nythän se olisi helpompaa, kun koko väki katselee roihua. … On se Mooses
siellä kyllä aika hyvä vahti. … Ja pitäähän mun hakea lapsetkin pois koulusta.
- Ja sitten töiden jälkeen lähdetään kauppareissulle, jatkaa Rauni.
- Ajellaan sitten tuolta korjaamon kautta niin näet sen pölkkypaljun. Saattaa se savuta vielä silloinkin. … Niin … ja nyt on perjantai … ja illalla, kun saadaan lapsukaiset unten maille, vietettäis’kö sellainen unelmien yö … ihan kaikessa rauhassa … ja nukutaan aamulla pitkään.
- Joo, joo, mutta nyt nautiskelija kahville!
Iltapäivällä alkaa vuorten huippujen lomitse työntyä taivaalle uudelleen paksuja pilviä ja Jarkon
lähtiessä hakemaan lapsia koulusta enteilevät laakson vastakkaiselle laidalla välähtelevät ensimmäiset salamat lähestyvää ukkosmyrskyä. Lasten kanssa kotiinpäin ajellaan jo salamien räiskeessä
ja rankkasateessa. Ukkosmyrskyä ja rankkasadetta riittääkin sitten koko illaksi ja kauppareissu on
siirrettävä seuraavaan päivään. Saunominen illalla muistuttaa ikimuistoista joulusaunaa lattialle
tulvivine vesineen. Muilta osin Jarkon ja Raunin suunnitelmat toteutuvat ja aamulla saavat vanhemmat nukkua pitkään ja heräävät aurinkoiseen lauantai-aamuun.
Lapset ovat illalla kuulleet päivällä säikäyttäneestä tulipalosta ja aamupalan jälkeen kauppareissulle lähdettäessä ajellaan palopaikan kautta. Nyt on paikalla vain suuri nokinen palju, jonka ympäriltä ruohikko on palanut ja kärventynyt ruskeaksi noin kymmenen metrin säteellä.
- Tuosta mustasta paljusta se roihu ja mahtava savupilvi nousi, kertoo isä. - Ja kotoa katseltaessa se näytti ihan siltä, kuin koko tuo korjaamokompleksi olisi ollut tulessa.
- Aika kaukanahan tuo noista rakennuksista kuitenkin oli, toteaa äiti.
- Onneksi oli. … Nyt eivät taida vähään aikaan tolppia kyllästellä. Siinä paloivat puolen vuoden
aikana talteen otetut jäteöljytkin.
- Isä, milloin me lähdetään taas … johonkin safarille? kysyy Mika, kun ollaan saapumassa valtatielle.
- Ei nyt varmaan vähään aikaan lähdetä mihinkään, vastaa isä.
- Lähdettäis’kö joskus vaikka sinne Kimani-joelle uimaan, ehdotta Mervi.
- Aika pitkä matka on sinnekin ajella vain uimisen vuoksi, tuumii äiti.
- Voitaisihan siellä jonakin viikonvaihteena käydä, lupailee isä. - Lasse kertoi käyneensä jonkun
tuttavan kanssa tuolla jossakin Tukujusta eteenpäin olevassa … paikassa Malawi-järven rannassa.
Olikohan se joku Matami tai Matema sen paikan nimi. Siellä on hyvä hiekkaranta ja kirkas makea
vesi, jossa ei ole bilhartsiaa … ja joku vanha lähetysasema ihan siinä vieressä. Nyt sadekaudella
sinne lähteminen on vähän arpapeliä, kun nuo ilmat muuttuvat niin äkkiä. Toukokuullahan sateet
taas loppuvat ja sitten vaan paistaa joka päivä.
- Onko siellä villieläimiä? kysyy Mika.
- Voihan siellä olla niitäkin.
- Voiko siellä olla käärmeitäkin? jatkaa Mervi.
- Niitä voi olla kaikissa heinikoissa ja pusikoissa.
- Onko siinä järvessä krokotiilejäkin? jatkaa Mika.
- Ei varmaan ole, eihän sinne silloin uskaltaisi kukaan mennä uimaan.
- Isä, onko Mikumissakin nyt vihreää, kun on sadekausi? kysyy Mervi.
- On siellä … ja taitaa olla hiostavan lämmintäkin, kun ilma on kosteaa … ja Darissakin on hiostavaa ja kosteaa. Nyt maalis- ja huhtikuussa satelee eniten ja on hyvin lämmintä, toukokuussa sateita
tulee vähemmän ja loppuvat sitten kokonaan. Täällä korkealla vuoristossa on viileämpää. Tämähän
on kuin Suomen kesää.
- Ajatelkaapa lapset, että nyt on Suomessa täys’ talvi, kertoo äiti. - Paljon lunta ja pakkasta.
- Täällä nämä afrikkalaiset eivät tiedä talvesta mitään, jatkaa isä. - Eivät ole nähneet lunta eikä
jäätäkään kuin jääkaapin pakastelokerossa, … ne harvat, joilla pakastin on. … Ai niille korjaamon
kavereille olis’ kiva näyttää se mun metsätraktorifilmi, kun siinä ajetaan isolla metsätraktorilla ja
pöllikuormalla järven jäällä ja kipataan se kuorma vielä siihen jäälle.
- Katsokaas tuota vastaan tulevaa bussia! kehottaa äiti. - On siinä porukkaa ja sehän kulkee
ihan sivuttain.
- Niinpä on. Taka-akseli on päässyt vähän siirtymään. Siitä tuo vinottain kulku johtuu, selittää isä.
- Meillä alkaa olla taas kohta shillingit vähissä. Ens’ viikolla sun pitäis’ käydä Pablan juttusilla, vai
pitäis’kö käydä välillä pankissakin.
- Täytyy kai vaihtaa pitkästä aikaa yks’ shekillinen pankistakin, mutta pitää käydä Pablallakin. …
No tuosta kurvataan taas mäkeä ylös kaupunkiin. … Siinä ne vaan muurailevat päivästä päivään
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noita stadionin tiilimuureja … ja tuosta tulee taas yksi miilullinen uusia tiiliä ja tuolla rakennellaan
seuraavaa polttokuntoon. … On tuokin hitonmoinen urakka.
- Saavatkohan ne tuosta hommasta jotain palkkaakin vai tekevätkö ihan talkootyönä? aprikoi äiti.
- Puolueen puuhiahan tuo vissiin on, mutta kai siitä jotain maksetaankin, arvelee isä.
- Mennään Sousan kauppaan ensin … ja sitten torille.
Sousan kaupan eteen autoa pysäköitäessä huomaavat lapset, että koulukyytejä hoitelevan Danielssonin ”rämä Renu” pysähtyy myös kaupan eteen … ja huomatessaan Mäkiset tulevat Danielssonit,
Nils, Berit ja lapset tervehtimään. Ensin jutellaan edellisen päivän tulipalosta korjaamon nurkalla,
sitten Nils kertoo omasta onnettomuudestaan, jossa heidän autonsa ruttaantui.
- Se tapahtui noin vuosi sitten, kertoo Nils. - Olin näin sadekaudella yksin menossa autolla Dariin, kun Mikumin kansallispuiston kohdalla jouduin rankkaan sadekuuroon. Vettä tuli taivaalta
kaatamalla, enkä nähnyt tuulilasista mitään. Olin juuri aikeissa pysähtyä odottamaan sateen hellittämistä, kun tunsin törmänneeni johonkin pehmeään … ja samalla auto alkoi rutisten painua keulasta alemmaksi. Tuulilasikin siinä meni säpäleiksi ja osa putosi syliini, enkä aluksi käsittänyt mitä
oikein oli tapahtunut. Näytti aluksi kuin tuulilasia vasten olisi työntynyt ulkopuolelta iso pressu.
Sitten alkoi se ”pressu” kohota ja särkyneestä tulilasista näkyä jotakin … ja minulle selvisä, että
olin sateessa törmännyt tiellä seisoneen norsun takajalkaan. Norsu oli sitten istahtanut auton konepellille ja rutistanut koko keulapuolen muodottomaksi. Norsu örisä sitten auton edessä vihaisesti suuria korviaan leuhutellen ja pelkäsin sen käyvän vielä autoni kimppuun. Kun norsu sitten lähti
öristen kauemmaksi, uskaltauduin nousemaan autostaan ulos. Paikalle tulli pian kuorma-auto ja
sillä saimme ”Renun” siirretyksi Mikumi Lodgen pihaan ja seuraavana aamuna sain toisen kuorma-auton, jonka lavalla autoni saatiin korjaamoon Dar Es Salaamiin. Muutaman päivän ne tuota
keulapuolta oikoivat … sen verran, että pääsin sillä takaisin Mbeyaan. Kyllä me tuolla pärjätään
tuollaisena, vaikka se aika ruman näköinen on. Eihän täällä ole kunnon automaalareitakaan. Pensselillähän ne täällä vaan maalailevat.
- No olipa kokemus, päivittelee Jarkko. - Onhan siinä Mikumin alueella niitä elukoita joskus tiellä paljonkin. Ollaan mekin jouduttu hiljentelemään ja odottelemaan elefantteja ja kerran oli tien
täydeltä paviaaneja pitämässä kokoustaan … eivätkä ne meinanneet väistyä millään.
- No, mennäänkö jo kauppaan? kysäisee Rauni.
- Isä ja äiti, katsokaa mitä ne tuolla tekee, kehoittaa Mervi ja osoittaa kadun toiselle puolelle.
- Missä? kysyy äiti.
- Tuolla ton bussin ympärillä, täsmentää Mervi.
- Siellä on näköjään päässyt joltakin kana karkuun, huomaa isä. - Ja koko bussin väki yrittää
saada sitä kiinni. … No onpas näytelmä. … Hitto, kun ei tullut kameraa mukaan.
- Tuolla bussin katollahan niitä on häkeissä enemmänkin, huomaa äiti.
- Joo, niipä on, toteaa isäkin. - Noissa juurista ja oksista kudotuissa häkeissähän ne tuovat niitä
tänne torille myytäväksi. … Siellä se kana pyrkii vapauteen ihmisjoukon piirityksestä niin, että
höyhenet pöllyävät. … Voi hitto, kun olis’ saanut ton näytelmän filmille. … Nyt taisivat saada sen
kiinni, kun porukka jo hajaantuu.
- Nyt mennään kauppaan, hoputtaa äiti.
Sousan kaupassa tehdään ostokset ja kannetaan ne autoon. Sitten mennään viereiselle torille, ostellaan ensin suuri kaislakassi, joka sitten vähitellen täyttyy banaaneista, appelsiineista, tomaateista, kurkuista ja sipuleista. Perunoitakin tarvittaisiin, mutta niitä ei torilta löydy.
- Hitto, kun en muistanut ottaa tyhjää säkkiä mukaan, manailee Jarkko, kun on istahdettu autoon
ja lähdetään kotiinpäin.
- Onk’s hiilet loppu, kysyy Rauni.
- No ei sinne jäänyt kuin vajaa pesällinen. … Eikä ole polttopuitakaan.
- Ja ilman tyhjää säkkiä ne ei myy.
- Ei millään hinnalla.
- Koukataan kotona hakemassa se säkki. Eihän se suurta mutkaa tee. Tuolta Uyolen suunnaltahan
me ollaan hiiliä osteltu.
- Siinähän niitä kauppiaita yleensä on tien varressa, kun ajellaan vähän Uyolesta eteenpäin.… Ai se
tyhjä kaasupullokin pitää vaihtaa täytteen, ennenn kuin meiltä kaasu loppuu. Se pitää ottaa mukaan seuraavalla kaupunkireissulla. … Ja Pablalta on taas haettava paikallista valuuttaa.
- Isä milloin me lähdetään taas safarille? kysyy Mika.
- Mentäis’ edes johonkin, missä vois uida, jatkaa Mervi.
- Joko te taas sitä kyselette? Kyllä teidän pitää nyt pärjätä kasteluletkulla otetuilla suihkuilla.
kommentoi äiti.
- Ja illaksi tulee kai taas kunnon sade, niin ette tarvitse vesiletkuakaan, jatkaa isä, - Menette vaan
ulos nurmikolle. … Voidaanhan me kyllä lähteä käymään Darissakin lähiaikoina. Olis’ sieltä yhtä
ja toista osteltava taas korjaamollekin. … Uffekin kyllä jo sellaisesta jutteli.
- Joko sä lupasit lähteä? kysäisee äiti.
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- Lupasin harkita ja jutella kotona. … On siitä jo aikaa, kun se sitä kyseli. Saattaa se kysellä pian
uudelleen. … Nyt siellä on aika kuumaa ja hiostavaa. Mitenhän sä kestät sitä hellettä?
- Kyllä kai mä kestän. Ihan hyvä olo mulla on. Muutaman kuukauden päästä vois’ olla vaikeampaa, kun toi masu kasvaa.
- Pitäis’kö meidän jo lähiaikoina käydä ”hospitalilla” sen Murmannin luona? … Sehän käski tulla
muutaman kuukauden päästä tarkastukseen.
- Voitais’han me käydä, vaikka … ihan hyvä olo mulla on. Eikä mitään erityistä ole ollut aikaisemminkaan.
- Mennään jonakin päivänä ens’ viikolla. … Seuraavana viikonvaihteena voitais’ ajella sitten vaikka
Dariin. … Oltais’ menomatkalla päivä Mikumissa. … Nythän siellä on luontokin rehevän vihreää.
- No, mennään. … Hei nyt, kun mennään kotiin, mä loihdin vähän syötävää … ja lähdetään sitten
vasta, kun on syöty, ostelemaan hiiliä … ja ostetaan tosta Uyolesta perunoitakin, jos siellä on.
- Joo, jos tää sää pysyy tällaisena aurinkoisena. … Jotenkin tuntuu niin hiostavalta tää ilma, että
taitaa tulla illemmalla taas ukkosta. … Aikamoisia pilvenmölliköitä on jo tuolla taivaalla.
- Isä, mitä noi isolehtiset kasvit on tossa pellossa? kysyy Mervi.
- Auringonkukkaa. Siinä on pari hehtaaria projektin auringonkukkapeltoa. … Äkkiä ne on kasvaneet. … Kasvavat kyllä vielä toisen mokoman korkeammiksi ja sitten alkavat kukkimaan.
- Mitä niistä sitten tehdään?
- Auringonkukkahan on öljykasvi. Se kukka on iso, lautasen kokoinen. Näittehän te niitä jo silloin,
kun tänne tultiin. … Ja kun se on kukkinut, siihen tulee paljon siemeniä. Auringonkukan siemeniähän me ostettiin linnuille Suomessa. Täällä niitä ei syötetä linnuille, vaan niistä puristetaan öljyä.
Niistä tulee kirkasta öljyä, sellaista mitä äitikin käyttää ruo’an laitossa paistamiseen. … No nyt
tuosta käännytäänkin jo meidän pikkutielle … Sieltä tulevat näköjään Ivarssonit valkoisella Volvolla vastaan. … Morjestetaan!
- Missä hommassa toi Harald on? kysyy äiti.
- Tuolla ”Trainingillä” se opettaa jotakin … ja ne kehittelevät Göstan kanssa kaikenlaisia puusta
tehtäviä maatalousvempaimia. Kärryjä aaseille, härkävetoisia vankkureita, auroja ja kylvökoneita,
sellaisia, mitä nää paikalliset ”timperit” voisivat kylissä itse tehdä. … Yrittävät he kouluttaa härkiäkin sitten niitä vempaimia vetämään. … Vaikeita opetettavia näyttävät olevan. Loikkivat välillä
vankkureineen ojan yli pellolle eivätkä meinaa totella millään konstilla.
- Miks’ täällä ei käytetä hevosia? ihmettelee vanhempien keskustelua hetken seurannut Mervi.
- Tämä ilmasto ei taida olla oikein sopiva hevosille, arvelee isä. - Puttosen Jukka kyllä kertoi, että
sinne olis’ tulossa hevosia Uudesta Seelannista …, mutta ne kai viedään Kituloon.
- Milloin niitä tulee? jatkaa Mervi.
- En tiedä. … Siihen voi mennä vielä pitkä aika.
- Vieläkö toi auto seisoo tossa Tiinan luona? hämmästelee äiti. - Se on joku intialainen mies, joka
siellä käy silloin tällöin. …
- Joo, se kaveri on tuolta sveitsiläisten kahvifarmilta. … Aika ahkerasti se on alkanut viettää öitään
täällä … ja näköjään vapaapäiviäänkin.
- Niin kertoi Leilakin. … No, lapset, nyt ollaan taas kotona, huokaa äiti. - Älkää juosko kauas.
Kohta syödään. … Huudelkaahan Ninniäkin.
- Ei sitä ole näkynyt … eikä sitä tullut, vaikka me aamullakin sitä huudeltiin, kertoo Mervi.
- Huudelkaapa sitä nyt, jos se jostakin tulisi. Tossa on kupissa sille ruokaa. … Ja kohta sitten syömään.
- Ja sitten käydään vielä ajelulla, hiiliä ostelemassa, ennen kuin alkaa ukonilma, jatkaa isä. - Nuo
pilvet näyttävät jo aika uhkaavilta.… Jonkinmoinen myräkkä taitaa olla taas tulossa. … Yritetään
saunoa vielä ennen pimeän tuloa, ettei jouduta tuhraamaan kynttilän valossa.
Lapset huutelevat Ninniä aluksi tuloksetta , mutta sitten se kipaisee esiin pensasaidan kätköstä.
Heti ruokailun jälkeen lähdetään uudelleen ajelulle ja ostellaan tien varresta säkillinen hiiliä, muutama nippu polttopuita ja Uyolen kylän torilta löydetään paluumatkalla perunoitakin. Takaisin kotiin tultaessa ovat päivän mittaan taivaalla pullistuneet pilvet kehittyneet paksuiksi ja tummasävyisäksi ukkospilviksi, jotka vähitellen yhtyvät, peittävät auringon taakseen ja pimentävät
vuorten välissä olevan tasangon. - Jarkon saatua saunan kylpykuntoon alkaa salamoiden välähtely
ja ukkosen jyrähtely … ja perheen kiiruhtaessa saunaan alkaa vettäkin taas tulla taivaalta melkoisella rominalla. Myräkkä jää tällä kertaa kuitenkin lyhytaikaiseksi ja saunasta palattaessa alkaa
taivas jo vaaleta.
- Ei siitä pahempaa myräkkää näköjään tullutkaan, huokaa äiti saunasta tultaessa.
- Onneksi ei möykännyt pitempään tässä, toteaa isä.
- Tuolla Iwambin suunnalla näyttää vielä
aika mörkiltä.
- Mitähän niille Puttosille siellä kuuluu? Ei ole nähty vähään aikaan.
- Olen mä nähnyt Jukan aina silloin tällöin tuolla koulun edessä lapsia odotellessa, viimeks’ nyt
torstaina.. … Kutsui se meitä käymäänkin, milloin meille vain sopii.
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- Olis’ ihan kiva käydä. … Ajeltais’ko sinne jo huomenna.
- Joo mennään, ilostuu Mervi.
- Mikäpäs siinä, jos on hyvä ilma, niin lähdetään käymään, lupailee isä. - Jukka kertoi just, että
niille on lähiaikoina tulossa uusia traktoreita, neljä Fordia, … Ja kysyi voisinko mä sitten tulla
neuvomaan niille kuskeille vähän huoltohommia.
- No sehän on sulle sitten ihan tuttua puuhaa.
- Ja sinne Kituloon on luvassa parempi tie. Maailmanpankin rahoituksella pitäis’ alkaa tieprojekti
… joskus syksyllä. … Ja sinne on suunnitteilla meijerikin, jossa voisivat jalostaa ne maidot juustoiksi ja voiksi. Nythän ne maidot happanevat tonkissa jo matkalla tänne Mbeyaan.
- Mutta nyt lapset, äiti laittaa pannarin uuniin … ja iltapalaksi syödään sitten pannaria.
Sunnuntai-aamuna ovat lapset ikkunasta ulos katsoessaan nähneet erikoisen maiseman … ja herättävät sitten vanhemmatkin sitä ihmettelemään. Valkeat, ohuehkot pilvilautat liikkuvat hitaasti
asuinaluetta alempana olevien peltojen yllä ja laakson ympärillä olevat vuoret loistavat kirkkaan
aurinkoisina pilvien yläpuolella.
- Onpas hienon näköistä, hämmästelee äiti. - Mekin ollaan noiden pilvien yläpuolelle.
- Hitto onpas upean näköistä, huomaa isäkin. - Tää täytyy tallentaa filmille.
- Miks’ ne menee noin alhaalla, kysyy Mervi. - Nehän menee ihan pitkin noita peltoja.
- Matalallapa ne menevät, toteaa isä jo kamera kädessään. - Mutta olemmehan me täällä yli 1700
metriä merenpinnan yläpuolella. … tai nuo pellot ovat sillä tasolla ja me tässä asuinalueen kumpareella ollaan hieman korkeammalla. … Nuo pilvet ovat nyt meitä alempana, koska me nähdään
niiden yli. … Täytyy ottaa pieni pätkä filmiä tuosta keittiön ovelta.
- Nehän näyttää ihan kuin silloin lentokoneesta, muistaa Mervi. - Ihan kuin valkoista pumpulia.
- Tässä sitä pumpulia tulee nyt vähän ylempänäkin, toteaa isä, kun sumupilvi leviää talon nurkalta
eteen ja sumentaa maiseman. - Tuollaista vesihöyryähän nuo pilvet vain ovat. Nyt me ollaan pilvessä. … Ja kun aurinko paistaa höyrypilven pintaan, se hohtaa puhtaan valkoisena, kun katsellaan sitä yläpuolelta. … Kun pilvi on paksu, ei auringon valo pääse sen läpi ja siksi se alhaalta päin
katseltuna näyttää tummemmalta, joskus melkein mustalta. Samanlaista vesihöyryä ne kuitenkin
aina ovat. … Nyt kirkastui taas. Otetaanpa nyt vielä pätkä filmiä tuosta pumpulimaisemasta.
- Isä, mitenkä ne pilvet sitten rupeaa satamaan? kysyy Mervi.
- Kun niitä pienenpieniä ilmassa leijuvia sumupisaroita on siinä pilvessä paljon, ne alkavat yhdistyä suuremmiksi pisaroiksi, jotka sitten putoilevat sateena maahan. Sateen syntyminen riippuu
kyllä ilman lämpötilastakin. Nyt kun nuo pilvet tuossa vähän aikaa auringonpaisteessa lämpenevät,
ne alkavat hajota ja muuttuvat näkymättömäksi vesihöyryksi. … Kaunis ilma siitä kohta tulee.
- Lähdetäänkö me sitten Iwambiin? kysyy Mika.
- Eihän me nyt ihan aamulla sinne mennä, toteaa äiti. - Iltapäivällä, syönnin jälkeen, jos on vielä
kaunista. Nyt lapset puuhailkaapa keskenänne vähän aikaa. Sitten saatte puuroa ja niitä pannareitakin jäi vielä. … Ninniä ei illalla löytynyt. Huudelkaapa lapset sitä nyt. Tuolta saunan vintiltähän
se on yleensä aamuisän tullut.
Puolen päivän aikaan alkaa taivaalle muodostua kuitenkin taas uhkaavan näköisiä pilviä ja äidin
kutsuessa lapsia pihalta lounaalle, kuuluu laakson toiselta laidalta jo ukkosen jyrinää. Vierailusta
Iwambiin päätetään luopua ja sitä yritetään uudelleen viikon päästä. Ruokailua lopeteltaessa säpsähdetään voimakkaaseen ukkosen jyrähdykseen ja samalla ryöpsähtää rankka vesisade piiskaamaan tienoota.
- Hitto! Sehän rojautti oikein vihaisesti, noituu isä.
- Ja vettä tulee taas kuin Esterin ruuttakannusta.
- Ja Ninni loikkii tuolta pihan poikki, huomaa Mervi ja rientää ovelle. - Ihan märkä ressukka.
- Voi mirri ressu, surkuttelee äitikin. - Nyt annetaan Ninnille kuppiin maitoa.
- Se varmaan pelästyi tota ukkosta, arvelee Mika.
- Hodi, hodi! kuuluu Leilan ääni ovelta hetkeä myöhemmin, kun sade on lakannut.
- Karibu, karibu, Leila! Tule sisään vaan! huutaa sohvalle istahtanut Jarkko.
- Hei, mitä teille kuuluu! lausahtaa sisään astuva Leila. - Rauni puuhailee tuolla keittiössä.
- Hetki vaan, mä tulen! kuuluu Raunin vastaus.
- Se taas jyräytti muutaman kerran ja lojautti pienen vesikuuron, lausahtaa Jarkko. - Aika nopeasti se kuitenkin meni ohi.
- Tällaista tää sadekausi on, toteaa Leila. - Voihan se myräkkä tulla illemmalla vielä uudestaankin.
- Ninni loikki äsken tuolta pensaikosta ihan likomärkänä kotiin, kertoo paikalle tupsahtanut Mika.
- Ja me kuivattiin se pyyheliinalla ja annettiin sille lämmintä maitoa. Nyt se nukkuu tuolla meidän
huoneessa.
- Voi, voi! surkuttelee Leila. No antakaa Ninnin nyt nukkua vähän aikaa.
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- No, onko mitään uutisia? kysyy keittiöstä tullut Rauni.
- Jokos te kuulitte, että Ivarssonin Harald ajoi eilen yhden pojan päälle tossa Uyolessa?
- Ai hitto! Ei ole kuultu, vastaa Jarkko.
- Joo, eilen iltapäivällä se kai tapahtui. Nallelta mä sen kuulin. Nehän asuvat siinä naapurissa.
- Miten sille pojalle kävi? kysyy Rauni.
- Kuoli … ilmeisesti heti … Ehkä sellainen 6- tai 7-vuotias poika. … Se oli vaan yht’äkkiä tupsahtanut väkijoukosta siihen auton eteen keskelle tietä, eikä siinä ehtinyt tehdä mitään. Eikä sillä ollut
kovaa vauhtiakaan, ehkä noin viis’kymppiä.
- Hyvänen aika! … Mitä sitten?
- Harald ei pysähtynyt siihen, vaan ajoi heti suoraan Mbeyan poliisiasemalle … niin kuin on neuvottu. Ja ne tulivat vasta sitten kahden poliisin kanssa paikalle. … Oli ne jotkut ihmisetkin siellä
paikalla sitten kertoneet, ettei se Haraldin syy ollut.
- Mutta on se hirveä kokemus kuitenkin, vaikkei itsessä olisikaan syytä, toteaa Jarkko. - Kyllä se
painaa mieltä pitkän aikaa.
- Varovasti täällä on ajeltava aina, missä on paljon ihmisiä, jatkaa Rauni. - Ja tuossa Uyolen risteyksessäkin ne juoksentelevat kuin kanat sinne tänne.
- Ja jokaisessa muussakin kylässä ja kaupungissa ihan samalla tavalla, lisää Jarkko. - Kenian puolella tuntui vähän paremmalta … ja Darissakin.
- Ai sitten Nalle kertoi, että Pehr Stenbäck tulee tänne vierailulle nyt loppuviikolla, torstaina kai. Ja
se haluaa keskustella kaikkien pohjoismaisten asiantuntijoiden kanssa.
- Jaa. … Niin, se Stenbäckhän on RKP:n kansanedustaja ja mahtaak’s olla puolueen puheenjohtajakin, muistelee Jarkko.
- Taitaa olla … ja olis’kohan se ulkoasianvaliokunnassakin, aprikoi Leila,
- Saattais’ olla, koska tulee tänne tällaiseen projektiin tutustumaan.
- Ne tulevat kai autolla Darista sen Kääriän kanssa … ja ne käyvät jossakin muuallakin samalla.
- No, lähipäivinä varmaankin kuullaan asiasta lisää.
- Maistuuhan sulle Leila varmaan kahvi? Mä laitan kupit pöytään.
- Kiitos, mutt’ ei mun takia tarvi ruveta keittämään.
- Tuolla on vesipannu jo tulella. … Murukahvihan tulee helposti. … Ja mä sulatan pieniä pullia
tuolta pakastimesta
Hetken kuluttua kahvipöydässä jatketaan juttua Stenbäckin vierailusta.
- Sen Stenbäckin kanssa mun täytyis’ jutella meidän korjaamon tilanteesta, suunnittelee Jarkko.
- Onk’s siellä jotain ongelmia? kysyy Leila.
- No jonkinlaisia. … Mun tekis’ mieli ottaa tohon työskentelyyn mukaan ihan teoriaopetustakin. Ei
ne opi tarpeeks’ pelkästään työtä tekemällä. Kyllä niille pitäis’ selvittää ihan perusasioita, … moottorien toimintaperiaatteet, sähkötekniikan perusteita … ja paljon muutakin, … että ne ymmärtäisivät paremmin mitä pitää tehdä. Mä olen esittänyt tämän ajatukseni parikin kertaa Uffelle, mutta
hän ei ole pitänyt sitä tarpeellisena.
- No nyt, kun Uffe lähtee pois, sä voit varmaankin toteuttaa sen, aprikoi Leila.
- Siitä mä haluaisin jutella Stenbäckin kanssa, jos on tilaisuus.
- No niin Nalle kyllä kertoi, että se haluaa keskustella kaikkien asiantuntijoiden kanssa. Kyllä Nalle
varmaan tulee kertomaan sen sinullekin.
- Nythän siellä jo taas paistaa aurinko, huomaa Rauni
Eihän tuo myräkkä nyt kauaa kestänytkään. … Ryypätkääpäs kahvia ennen kuin jäähtyy … ja ottakaa pullia kans’.
- Hyviä nää sun pullat.
- Joona niitä paisteli muutama päivä sitten.… Mitenkäs teillä menee siellä ”Trainingillä?
- No ei meillä mitään muuta ongelmaa ole, mutta hirveästi varastetaan keittiöltä ruokailuvälineitä
ja ruokasalin jakkaroitakin häviää, kertoo Leila. - Saivathan ne taas yhtenä iltana kiinni tuolla pellolla yhden oppilaan, joka oli viemässä pyöränsä pakkarilla isoa pinoa jakkaroita Uyolen suuntaan.
Ja keskusvarastostakin häviää kuulemma jatkuvasti tavaraa.
- Hitto, se on kyllä yks’ probleema täällä joka paikassa, toteaa Jarkko. - Ja jotkut yövahditkin taitavat olla kimpassa rosvojen kanssa. Autot ovat saaneet nyt olla yöt rauhassa, kun asenneltiin noita hälyttimiä.
- Kuulittek’s te yhtenä aamuna, kun mun hälytin soi? … Mä ihan unohdin koko hälyttimen.
- Kuuluuhan niitä ääniä joskus aamusella, naurahtaa Jarkko.
- Aamulla sen kyllä tietää, mistä
moinen johtuu.
- Hei, Asante sana, kiitos kahvista! … kiittelee Leila ja nousee pöydästä. - Mun täytyy mennä. …
Meeri lupas’ tulla käymään nyt illalla.
- No, oli ihan kiva, kun käväisit taas, kuittaa Rauni.
- Kwaheri, tutaonana!
- Kwaheri! Kwaheri! vastaavat Rauni ja Jarkko.
- Jaa-a, se onkin taas kohta saunanlämmitys aika, toteaa Jarkko vilkaistessaan kelloa. - Taitaa ollakin vaihteeksi ihan kaunis ilta, ei näy pahannäköisiä pilviä missään.
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Viikon alkupuoli kuluu taas melko normaaleissa rutiineissa sekä kotona että Jarkolla työssäkin.
Nalle käy heti maanantaina kertomassa Per Stenbäckin vierailusta ja laatii aikataulun kahdenkeskisille tapaamisille. … Illalla radion uutislähetyksestä kuullaan sen verran, että Bukarestissa, Romaniassa, viikko sitten tapahtuneessa maanjäristyksessä on presidentti Nikolai Ceausescun ilmoituksen mukaan kuollut 1387 henkilöä ja loukkaantuneita 10 500. - Lapsilla on sitten maanjäristyksestä kyseltävää: ”Mikä on maanjäristys?” ”Miks’ se maa sillä lailla järistelee?” ”Voiko meillekin tänne
tulla semmoinen järistys? ym. ja vanhemmat yrittävät vastailla kysymyksiin parhaansa mukaan.
Torstaina iltapäivällä on Jarkolla sitten Per Stenbäckin kanssa puolen tunnin keskustelutilaisuus.
Jarkko kertoo korjaamon työtavoista, työstään ja kokemuksistaan sekä halustaan opettaa korjaamoväelle myös tarpeellisia perustietoja kuten moottorin rakenne- ja toimintaperiaatteet, sähkötekniikan perusteet yms. eli työn lomaan myös teoriatunteja hieman samaan tapaan kuin Suomen
ammattikouluissa. Nyt asentajat säätävät esimerkiksi moottorin venttiilien välyksiä, mutta eivät
tiedä mitä imu- ja pakoventtiilit moottorissa tekevät. Jarkon mielestä henkilöstölle pitäisi saada
sellainen ammattitaito, että he selviytyvät huolto- ja korjaustöistä myös ulkomaisten asiantuntijoiden lähdettyä maasta. Ei kai tämä projekti täällä loputtomiin jatku, aprikoi Jarkko. Koska asentajilla
on jonkinlainen, ainakin heikohko englanninkielen taito, pitäisi heidät opettaa myös käyttämään
englanninkielisiä korjaamokäsikirjoja, koska swahilinkielistä korjaamokirjallisuutta tuskin aivan
lähitulevaisuudessa on saatavilla.
Stenbäck kuuntelee päätään välillä nyökytellen Jarkon esitystä ja näyttää tekevän asiasta joitakin
muistiinpanoja. Kuultuaan Jarkon esityksen, hän pitää asiaa erittäin suositeltavana ja ammattitaidon kannalta välttämättömänä. Hän myös ihmettelee, ettei tällaisia asioita ole jo opetettu, vaikka
tämä projekti on täällä jatkunut jo lähes kymmenen vuotta. Jarkko kertoo esittäneensä asiaa esimiehelleen parikin kertaa, mutta sitä on pidetty tarpeettomana.
Keskustelu on hyvin lämminhenkinen. Stenbäck kiittää saamistaan tiedoista ja lupaa viedä asiaa
eteenpäin.
Illalla on Jarkolla sitten taas paljon kerrottavaa tästä aiheesta myös kotona.

32.

UUDET NAAPURIT

Sadekausi jatkuu viikko viikolta ja säät muistuttavat Suomen kesää. Välillä sataa rajustikin ja ukkonen jyrähtelee, välillä taas aurinko paistaa melkein puhtaalta taivaalta. Pelloille kylvetyt viljakasvit
alkavat maaliskuun loppupuolella lähennellä jo täyttä mittaansa, ensiksi kylvetty maissi on kasvanut jo reilun parin metrin korkuiseksi. Tuoreen vihreää maissia korjataan jatkuvasti karjalle kuivan
kauden säilörehuksi siten, että kasvustot kaadetaan ensin traktoreilla puskien lakoon, kerätään
sitten niittosilppureilla suuriin perävaunuihin ja kuljetetaan säilöttäväksi suureen pellon laidalle
tehtyyn aumaan. Suurella puskutraktorilla rehukuormat tasoitetaan ja jyrätään tiiviiksi ja auman
täytyttyä rehuvarasto peitetään muovikelmulla ja maakerroksella.
Pelloilla hyörivät koneet työllistävät myös korjaamoa jatkuvasti. Traktoreiden jäähdyttimet menevät
maissinkaatohommassa syntyvistä roskista tukkoon, jolloin moottorit ylikuumenevat. Niittosilppureissa ja perävaunuissa syntyy vaurioita, joita joudutaan korjailemaan pellollakin ja Jarkon on ehdittävä neuvomaan myös näitä korjaustöitä. Yövahtien valvontakierroksia on tehtävä öisin niinikään. Joskus täytyy auttaa työkavereitakin heidän pulmissaan.
Elellään maaliskuun lopun torstai-iltaa. Rauni puuhailee ruoanlaittopuuhissa ja Jarkko suunnittelee
pihalle tulleen Jouko Hännisen Mersun tuulilasin väliaikaista korjausta. Jouko on ollut edellisenä
iltana työmatkalla projektin paikallisten johtajien kanssa menossa naapurikaupunkiin, Iringaan.
Illan muututtua jo pimeäksi yöksi havaitsi Jouko yhtäkkiä auton valokeilassa keskellä tietä seisovan
miehen, jolla oli lähes pään kokoinen kivi kädessään. Mies paiskasi kiven auton tuulilasiin oikealle
puolelle, jossa istui projektin johtaja prof. Mazengo. Kivi tuli lasista puoleksi läpi jääden kiinni tekemäänsä reikään. Jouko ymmärsi heti mistä on kysymys ja jatkoi pysähtymättä matkaa. ” Onneksi
se heitti väärälle puolelle. Siinä oli sitten heti iso ryhmä miehiä odottamassa auton pysähtymistä,”
kertoo Jouko yön tapahtumia. ”Mutta onneksi lasi jäi omalta puolelta ehjäksi. Mazengo nukkui ja
sillähän on silmälasitkin, joten ei lasinsirutkaan menneet silmiin. … Tulimme sitten Iringasta poliisien kanssa takaisin paikalle, mutta eihän siellä silloin enää ketään ollut.”
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- No on sulla ollut tuuria! päivittelee vieressä kertomusta hetken kuunnellut Rauni. - Ei ne turhaan varoittele yöllä ajelemista.
- Voi hitto! On noilla rosvoilla kaikenlaisia konsteja, jatkaa Jarkko. - On tästä vasenkätisestä liikenteestä näköjään jotakin hyötyäkin. Eihän se rosvo valojen häikäistessä nähnyt, että kuski istuikin vasemmalla puolella.
- Meidän piti lähteä täältä jo muutama tunti aikaisemmin, mutta lähtö myöhästyi sen verran, että
ennen Iringaa oli jo ihan pimeää.
- No, nyt tuo hitonmoinen reikä pitäisi saada väliaikaisesti tukkoon kunnes saat uuden tuulilasin.
Hitto, mitähän tuohon nyt keksisä. … Tehdäänpä siihen vaan paikka lasikuitupakkelista. En mä
mitään muutakaan siihen keksi. Sellaista mulla on. Kaunishan se ei ole, mutta saadaan tuo yli
kämmenen kokoinen reikä tukkoon.
- Kunhan se vaan pysyy siinä niin, ettei se tosta enää suurene.
- Siihen täytyy panna ensin sisäpuolelle joku levy vähän niin kuin muotiksi, kuvailee Jarkko. - Ja
sitten leivotaan sitä vasten sellainen pakkeliplätty. Se kovettuu noin kymmenessä minuutissa sitten ihan kovaksi. … Palanen kovalevyä … ja muovikelmua, ettei tartu siihen kiinni … ja joku keppi
sitä tukemaan tuolta sisäpuolelta. - Joo, eiköhän se siitä synny.
Jarkko on puuhaillut puolisen tuntia tuulilasia paikaten ja homma alkaa olla valmis, kun paikalle
saapuu juosten lähellä asuva Abdullah.
- Mister Jarkko! aloittaa Abdullah hengästyneenä englanniksi. - Tuolla pellolla menee polkupyörällä kaksi miestä Uyoleen ja niillä on iso kassi mukanaan. He ovat varastaneet jotakin Trainingin
keskusvarastosta. Toinen heistä on siellä töissä. Voidaanko me mennä nopeasti autolla heitä vastaan Uyoleen?
- Lähdetään…minun autolla heti. Tuo paikka kovettuu tuossa nyt sillä aikaa. Lähde Jouko sinäkin
mukaan. … Nopeasti kyytiin vaan!
Niin lähdetään porhaltamaan Uyolen kylään. Abdullah kertoo, että hän oli nähnyt miesten tulevan
ison kassin kanssa keskusvarastosta ja kassi näytti aika painavalta. Uyoleen tultaessa Abdullah
neuvoo minne pellon kautta kulkeva polku johtaa. Pian miehet tulevatkin vastaan ja Abdullah kehottaa heitä pysähtymään.
- Mitä teillä on tuossa kassissa? kysyy Abdullah swahiliksi miehiltä.
Miehet ovat sanattomia ja katselevat toisiinsa. Abdullah ottaa polkupyörän ohjaustangossa roikkuvan kassin, nostaa sen maahan ja avaa. Vilkaistuaan kassin sisään hän nostelee sieltä paksuhkoja
suomalaisia lakanapakkauksia, joita löytyy kassista kymmenen kappaletta. Kassi nostetaan autoon
ja toinen miehistä komennetaan mukaan. ”Ajetaan Mduccin luo”, esittää Abdullah. Nämä asiat kuuluvat hänelle. Toinen mies lupaa tulla sinne polkupyörällä.
Mduccille kerrotaan asuntonsa edustalla tapahtumien kulku ja näytetään kassin sisältö. Odotellaan
myös toisen miehen saapumista, mutta hän ei tule. Lyhyen keskustelun jälkeen Mducci pyytää, että
viemme kiinni saadun miehen kasseineen Mbeyan poliisiasemalle.
Poliisiasemalla mieheltä otetaan pois vyö ja kengät minkä jälkeen hänet lukitaan selliin. Kassi sisältöineen pannaan lukittavaan kaappiin. Abdullah kertoo tapahtumasta ja poliisi tekee siitä lyhyehkön raportin. Joukon ja Jarkon henkilötiedot otetaan myös myöhemmin todistajan kuulemista varten.
Illan jo hämärtyessä palataan tapauksesta jutellen takaisin. Jarkko purkaa Joukon auton tuulilasin
paikkauksen tukirakenteet ja työn tulos todetaan onnistuneeksi.
- Näkyvyyttähän tuo läiskä tuossa hieman haittaa, toteaa Jarkko.
- Pääasia, että siinä ei ole reikää, naurahtaa Jouko. - Kävin jo iltapäivällä Pablan juttusilla. Hän
arveli saavansa uuden tuulilasin noin viikossa.
- Hei me saatiin äsken uudet naapurit tohon Lambergien entiseen, kertoo paikalle tupsahtanut
Rauni - Mä olin siellä just Leilan kanssa vähän neuvomassa.
- No nyt ne sitten tulivat. Kertoihan se Nalle siitä jo muutama viikko sitten.
- Mihin te tästä katositte yht’äkkiä?
- Käytiin ottamassa välillä pari varasta kiinni tuolla Uyolessa, kertoo Jarkko. - Projektin omia rosvoja. Yks’ on nyt Mbeyan putkassa, toinen lähti pyörällä karkuteille, mutta nimi ja asuntokin on
tiedossa. … Mä kerron kohta tuolla sisällä lisää.
- No Jarkko, kiitos! … Mä lähden tästä Anitan luo. Hänkin voi ihmetellä missä mä viivyn.
- Tiedätkö isä, mikä me ollaan ihan unohdettu? kysyy Rauni heti Joukon lähdettyä.
- No mitä?
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- Tänään on Marin syntymäpäivä. Äsken tuolla syödessä yht’äkkiä välähti. … Mari täyttää 4 vuotta.
- Mitenkäs me ollaan se ihan unohdettu? … Hitto, tää aika menee niin nopeasti.
- Lapset puuhailevat nyt tuolla sisällä omassa huoneessaan.
- Me syötiin jo, kertoo Rauni, kun päästään sisälle. - Odoteltiin ensin aika kauan ja ihmeteltiin
mihin te hävisätte. … Mä lämmitän sulle noi fileet ja perunat.
- Isä, missä sä oikein olit, kun et tullut syömään? kysyy lastenhuoneesta pinkaissut Mika.
- Oltiin ottamassa varkaita kiinni tuolla Uyolessa.
- Mitä varkaita? kysyy Mika silmät pyöreinä.
- Pari miestä oli vohkinut lakanapaketteja tuolta trainingin varastosta. Yks’ niistä on nyt Mbeyan
poliisiputkassa. Toinen lähti pyörällä karkuun. … Mä kerron koko jutun kohta, kun olen pessyt
käteni ja syönyt. … Tänään taitaa jäädä sauna lämmittämättä, kun on jo näin myöhä. … Käydään
vain kylppärissä suihkussa.
- Isä, Ninni on taas kadoksissa. Me ei löydetä sitä mistään. kertoo Mika.
- Me huudeltiin ja etsittiin sitä joka paikasta, mutta ei sitä löydy mistään, jatkaa Mari, joka on tullut Mikan perässä Ville-nukkea kainalossaan rutistaen.
- Ai Mari, sinulla on tänään syntymäpäivä, Onneks’ olkoon! … Tulehan tänne isän polvelle nyt.
- Sovittiin tuossa jo lasten kanssa, että juodaan synttärikahvit vasta sunnuntaina, kertoo äiti.
- Ninniä ei löydy mistään. sopertaa Mari isälle.
- No, kyllä se Ninni huomenna jostakin löytyy, aprikoi isä nostaessaan Marin polvelleen.
- Isä, me saatiin uudet naapurit, huutaa Mervi omasta huoneestaan.
- Tämä sinun Villehän alkaa olla jo aika kulunut. toteaa isä Marille. - Mistähän me saatais’ sinulle
uusi Ville?
- Tää on ihan hyvä ikioma rakas Ville, vastaa Mari ja rutistaa Villeä kainalossaan.
- No sunnuntaina juhlitaan sinun synttäreitä. … Nyt taitaa äidillä olla lämmintä sapuskaa. … Pitää
käydä vielä kylppärissä pesaisemassa kädet.
- Antakaapa lapset isän nyt syödä ensin rauhassa! neuvoo äiti. - Sitten jutellaan ja kysellään.
Lapset odottelevat hieman malttamattomina isän syömistä.
- Kerrohan äiti nyt ensin uusista naapureista! kehottaa isä iltapalaa lopetellessaan.
- No, ne tuntuvat ihan mukavilta ihmisiltä. Aika väsyneitähän ne tuntuivat olevan, kun ovat koko
päivän olleet matkalla. Olivat ne olleet tultuaan jo tuolla Nallen luona syömässä ja Leila tarjoaa
niille aamulla aamupalaa. … Sellainen nuorehko pariskunta, jolla on 6-vuotias poika. … Jari ja …
Kirsi Lappalainen. Pojan nimi on Jouni. … Jotain kasvitieteilijöitä ne tuntuvat olevan … tai se mies
ainakin. Joensuun yliopiston jossakin metsähommassa kertoi olleensa ja tuntee ton Teräväisen
Pentinkin. … Kovasti olivat ihastelleet tullessaan tätä Tansanian rehevää luontoa.
- Olik’s se niiden kämppä ihan siisti? kysäisee isä.
- Oli se. … Maalarithan siellä on näköjään käyneet. Nyt oli kyllä maalattu seinät sänkyjen takaakin.
- Joo, Uffehan hoiti sen homman pari viikkoa sitten.
- En mä nyt oikein muuta osaa niistä kertoa. … Ihan mukavan tuntuisia ihmisiä. … Mutta kerrohan
sinä nyt niistä varkaista!
Siinä isän kertoillessa ja lasten välillä kysellessä se ilta sitten kuluukin, kunnes on iltasuihkun ja
nukkumaanmenon aika.
Aamulla on lasten ensimmäisenä huolena Ninni, jota käydään ulkona huutelemassa mutta tuloksetta. Aamupäivä on jälleen aurinkoinen, mutta iltapäivällä lasten palatessa koulusta ryöpyttävät
ukkoskuurot vettä iltaan saakka ajoittain kaatamalla. Sateen välillä hieman hellittäessä huutelevat
lapset Ninniä, mutta mirriä ei löydy. Sateen edelleen jatkuessa laittaa Jarkko ensin saunan lämpiämään ja käy sitten autolla maidonhakureissulla.
- No nyt olen minäkin tavannut nuo naapurit, kertoo Jarkko Raunille palattuaan maitoreissulta.
- Olik’s ne siellä meijerillä?
- Joo, Nallen kanssa tulivat. … Sehän on ihan tohtorismies se Jari. Nuori kaveri. Eihän se ole varmaan kuin … ehkä kolmekymppinen. … Nalle esitteli, että minun puoleen voi kääntyä sitten autoasioissa. … Volvo niille on tulossa kai jo parin viikon päästä. Swahilinkielen kursseilla nekin ovat
olleet siellä Vesteråsissa. … Tyhjän kaasupullon hankinta on ollut vaikein ongelma tänään heilläkin. Täysiä ei saa millään hinnalla, jollei ole vaihtopulloa. Saivat kai nyt lainaksi trainingiltä. Aamulla suunnittelivat menevänsä torille ja ostelemaan takkapuita tien varresta. … Sen verran ehdittiin
siinä rupatella. Joku maisteri se on kai se vaimokin. … Ja se poika oli sellainen vilkas ”vilpertti”.
Ninniä ei löydy illan aikana eikä vielä lauantai.aamunakaan. Lapset huutelevat Ninniä silloin tällöin,
mutta mirriä ei pihalle ilmesty. Iltapäivällä Mika kuitenkin arvelee kuulleensa heikohkon naukaisun
saunan suunnalta ja lapset lähtevät tutkimaan saunan tiloja. Ninniä huudellaan sitten saunan pu366

kuhuoneessa moniäänisesti ja kuunnellaan. … Ja hetken hiljaisuuden jälkeen jotain pientä rapinaa
kuuluu saunan ullakolta. Isä ja äiti kutsutaan paikalle … ja isä kiipeää kurkistamaan ullakolle.
- Täällähän se mirri on! huudahtaa isä pian ullakolle kurkattuaan. - Ja hitto, sillähän on pennut.
- Hyvänen aika! hämmästelee äiti.
- Ninnillä on pennut, hihkaisee Mervikin.
- Neljä niitä näyttää olevan, jatkaa isä.
- Tuohon se on tehnyt sellaisen pienen pesäkuopan lähelle tota piippua … ja siinä ne köllöttävät. Kirjavia karvapalloja kaikki.
- Aika pullukkahan se on ollut, juttelee äiti.
- Mutta, vastahan se oli vielä ihan pentu. … Aikamoinen yllätys tämä on.
- Päästäänkö mekin katsomaan? kysyy Mika.
- No, minäpä autan teidät yksi kerrallaan tänne ylös, lupaa isä.
- Nehän täytyy saada sieltä alas ja tehdä niille sellainen hyvä pesälaatikko, ehdottaa äiti.
- Niin täytyy, toteaa isäkin. - Pehmustetaan se laatikko ensin ja nostellaan tuo pentue sillä tuolta
alas. … No tulehan Mika ensin tähän penkille niin pääset kurkistamaan.
Isä nostelee lapset vuorotellen kurkistamaan Ninniä ja pentuja. Sitten pehmustetaan äidin antama
pahvilaatikko pihanurmikolta kerätyillä heinillä ja äidin antamalla pehmeällä kankaalla. Koko perhe rientää taas saunalle seuraamaan, kun isä kiipeää ylös ja nostellee ensin poikaset sitten Ninnin
laatikkoon ja tuo alas.
- No tässä nämä ovat, toteaa isä. - Minne tämä nyt sijoitetaan?
- Meidän huoneeseen, on Mikalla heti vastaus valmiina.
- No kantakaahan tämä nyt varovasti sitten sinne.
- Ihan pieniä ja söpöjä, sopertaa Mari ihmeissään.
- Ninnillä on varmaan nälkä, aprikoi Mervi.
- Ota Mervi sinä tuo Ninni syliin. neuvoo äiti - Mika kantaa laatikon ja poikaset sisälle. Annetaan
Ninnille sitten maitoa … jos se joisä.
- Noilla pennuilla on silmät ihan ummessa. ihmettelee Mika
- Niin ovat. valistaa äiti
- Ne aukeavat vasta muutaman päivän päästä. Nyt ne eivät vielä näe
mitään. … Kanna nyt varovasti ne sinne teidän huoneeseen. … Mervi kantaa Ninnin sinne. Otahan
Mari Ninnin kuppi niin laitetaan siihen maitoa.
- Hodi-hodi !
kuuluu samalla miesääni pihan laidalta.
- Terve, naapuri! vastaa Jarkko huomatessaan uuden naapurin tulevan juttusille. - Jokos te alatte
kotiutua?
- No pikku hiljaa. … Tuli tuossa juuri yks’ ongelma. Osteltiin tuolta tien varresta takkapuita ja
ajattelin heti kokeilla tota takkaa, mutta kaikki savut tulee sisään ja nyt on koko tupa täynnä savua.
- Ja pelti on auki … eikä vedä.
- Auki se on.
- Hitto sehän on ihan suora hormi. Pitäis’hän sen vetää, ihmettelee Jarkko. - Mä tulen kohta katsomaan. Meillä oli tässä juuri sellainen perhetapaus. Meidän mirri teki pennut tuonne saunan ylisille ja niitä tässä siirrellään tuonne lasten kammariin. … Mä tulen kohta sinne.
- No, ei mitään tulenpalavaa kiirettä. Mä sain jo ne tulet sammumaan ja nyt tuuletellaan savuja
pois.
- Suomessa taisi olla talvi just parhaimmillaan … vai ?
- Komeat talvikelithän siellä vielä oli Itä-Suomessa. Helsingissä oli jo keväisempää.
- Ja lentomatka sujui hyvin?
- No ei mitään ongelmia. Pitkähän se vaan on. Vaimoa vähän alussa pelotti koko lentäminen, kun
oli ihan edellisenä päivänä tapahtunut hirveä onnettomuus.
- Missä sellainen on tapahtunut?
- Teneriffalla. Ihan lentokentällä … kiitoradalla, törmäs’ kaks isoa jumboa yhteen. Noin 550 kuollutta. … KLM:n ja Panamin koneet. Toisen koneen kapteeni lähti starttiin ilman lupaa ja törmäsi
kiitoradalla olleeseen toiseen jumboon.
- Ai, hitto! … Hirveä onnettomuus! … Hirveä loppu lomareissulle. … Rauni! Kuulitko sä?
- Mitä? ihmettelee lasten kanssa touhuileva Rauni.
- Hirveä lento-onnettomuus tapahtunut Teneriffalla, kertoi tää Jari. Kaks’ jumboa törmännyt kiitoradalla toisiinsa ja viis’ ja puol’sataa kuollutta.
- Hirveätä. … Milloin?
- Ihan just pari päivää sitten, just’ ennen meidän lähtöä, kertoo Jari. - On meillä tuolla Hesari,
josta voitte lukea enemmän.
- No, me tullaan kohta sinne, kun ollaan saatu tuo mirripoikue lasten hoitoon, lupaa Jarkko.
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Hetkisen kuluttua Jarkko alkaa sitten tutkia naapurin takan veto-ongelmaa ja huomaa katolla savupiipun tuntumassa hyörivän melkoisesti ampiaisia. Raunikin tulee pihalle pian Jarkon perässä. Lapset ovat jääneet kissoja hoivailemaan.
- Ei kai siellä vaan ole mehiläispesä tuolla hormissa? aprikoi Jarkko. - Ne Lambergit, jotka tässä
aikaisemmin asuivat, eivät tainneet juuri takassa tulia poltella ainakaan viime aikoina … ja ovathan
ne ehtineet pesän tehdä Lambergien lähdön jälkeenkin.
- En nähnyt kertaakaan savua tulevan heidän piipustaan, muistelee Rauni.
- Tuli tänne sisällekin pari mehiläistä jostakin, kertoo ovelle tullut Kirsi.
- Olis’ko siellä sellainen? ihmettelee Jari. - Miten se saadaan sieltä pois?
- Näkis’köhän tuolta takan kautta tonne hormiin? tuumailee Jarkko. - Ihan suora röörihän tuo on,
joten sieltä kautta pitäis’ näkyä taivasta, kun pistää päänsä pesään.
- Siellä on varmaan vielä savuakin, arvelee Jari.
- Ulospäin ei piipusta kyllä tule minkäänlaista savukiehkuraa.
Jarkko käy kurkkimassa takan kautta ylös hormiin, mutta sieltä ei näy mitään.
- Hitto, haetaanpa sitten tikkaat tuolta meiltä … ja pitkä seiväs, päättä Jarkko. - Ja mä kiipeän
tonne katolle.
Jarkko hakee tikkaat ja pitkän seipään ja lähtee kiipeämään katolle Jarin, Kirsin ja Jounin sekä Raunin seuratessa pihalla. Päästyään katolle ja sorkittuaan seipäällä piippua, hän toteaa, että siellä on
tosiaan suuri mehiläispesä. Hetkessä parvi vihaisia mehiläisää pörrää uhkaavasti Jarkon ympärillä.
Jarkko survaisee seipäällä vielä nopeasti muutaman kerran hormia auki, heittää seipään nurmikolle
ja tulee sitten kiireesti alas.
- Älä vaan putoa sieltä! varoittele Rauni.
- Hitto! … Nehän oli vihaisia, puhisee Jarkko tikkaita alas kavutessaan. - Muutama kerkis’ pistämään tohon käsivarteen.
- Ja niitä tulee ulos piipusta koko ajan lisää, jatkaa Jari.
- Kyllä minä varmaan sain sen pesän sieltä alas, arvelee Jarkko. - Tai ainakin seiväs meni siitä
läpi. … Mennäänkö katsomaan tuonne sisälle?
Ja vihaisia mehiläisää pörrää parvi sisälläkin ympäri olohuonetta.
- Ei täällä takassa mitään pesää ole, mutta tokkuraisia mehiläisää on jokunen, kertoo Jari takkaa
tutkiessaan.
- No reikä röörissä ainakin on, koska mehiläisää tulee sisällekin, aprikoi Jarkko. - Pannaanpa nyt
takkaan vähän tulta ja savustetaan nuo pörrääjät ulos.
Jari virittelee takkaan tulet ja savut alkavat nousta piipusta. Kun tuli vähitellen voimistuu, alkaa
takkaan putoilla iloisesti palavia mehiläispesän kappaleita, joissa on hunajan täyttämiä kennoja ja
hieman kuumuuden notkistamaa hunajaa valuu takkaan pitkin hormin pintaakin.
- No, tämä homma taitaa olla voiton puolella, naureskelee Jarkko. - Nyt täytyy lähteä omaan
huusholliin … ja sehän on kohta taas saunan lämmitysaikakin.
- Hei, haluatko sen Hesarin iltalukemiseksi? kysyy Jari.
- Joo, kiitos. … Eipä ole tullut taas pitkään aikaan seurailtua Suomen eikä muun maailmankaan
asioita.
- Mä otan sen Hesarin, sanoo Rauni Jarkolle. - Sunhan pitää ottaa noi tikkaat ja seiväs mukaan.
- Hitto! Tää seiväskin on ihan hunajasta tahmea, toteaa Jarkko tarttuessa seipääseen.
Kotona on Ninni pentuineen ollut lasten puuhien keskipisteenä. Nyt Ninni ja pennut nukkuvat.
Jarkko kertoo naapurin piipussa olleesta mehiläispesästä ja sen tuhoamisesta ja istahtaa sitten
tutkimaan Hesarin sivuilta aluksi Teneriffan lento-onnettomuuden tapahtumia ja selailee sitten
nopeasti muitakin sivuja ennen kuin lähtee saunalle. Rauni alkaa valmistaa keittiössä perheelle iltaateriaa.
Keskustelun aiheista ei sitten iltasella ole pulaa. Lapsille tärkeimpänä aiheena ovat kissanpennut,
vanhemmille lento-onnettomuusuutiset sekä muut maailman tapahtumat, joita Hesarin sivuilta on
löytynyt.
Lapset ovat touhunneet koko päivän ja nukahtavat melko pian saunasta tulon ja iltapalan jälkeen.
- Eiköhän mekin kömmitä jo nukkumaan, ehdottaa Raunikin vielä Hesaria selaavalle Jarkolle.
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- Voitais’han me. … Aika kypsä olohan tässä jo taas on, huokaa Jarkko.
- Aika ventti olo on mullakin. … Ai noita patteja sun käsivarressa. … Onk’s ne vielä kipeitä.
- Ei ne enää juuri tunnu. Toi saunassa käynti auttoi.
- Pitäis’köhän meidän käydä nyt jonakin päivänä Murmannin luona … ihan vaan kontrollissa.
- Tuntuukos jotenkin huonolta?
- Ei. … Muuten kuin, että joskus vähän väsyttää.
- Käydään jonakin päivänä. … Vaikka heti maanantaina. .. Ei tuolla pajalla mitään niin pahoja juttuja ole. …. Kyllä Lasse hoitelee hommia sen aikaa. Uffe on kai jossakin reissussa pari päivää.
- Eik’s se Uffe lähde jo kohta pois?
- Muutaman viikon päästä kai se lähtee. … Huhtikuun lopusta se itse puhui ja nythän huhtikuu
just alkaa.
- No, hipsitäänkö peiton alle … juttelemaan?
- Joo, mennään.
- Jaa, se on huomenna sunnuntai ja saadaan nukkua pitkään, vitsailee Jarkko sängylle Raunin viereen kellahtaessaan.
- Lapset alkavat touhuta taas heti, kun aurinko nousee. … Ja ne Marin synttärikahvit juodaan iltapäivällä. Täytyy tehdä synttärikakku.
- Tänään oli taas vaihteeksi ihan kesäinen päivä. Ei satanut pisaraakaan.… Olis’ ollut aika kelju
homma toi naapurin piipun rassaus, jos olis’ satanut.
- Huomenna on varmaan taas koko päivän sateista, kun on vapaapäivä, aprikoi Rauni.
- No, aamullahan se taas nähdään.
- Nyt kyllä nukutaan ihan kiltisti … koko yö. … Mä olen ollut koko päivän ihan ventti siitä viimeöisestä.
- No, eihän sitä aina malteta nukkua, mutta nukutaan nyt ihan kiltisti … ainakin muutama tunti.
Aamulla herätään sateen ropinaan ja lapsetkin ovat nukkuneet normaalia pitempään. Ympäröivien
vuorten huiput peittyvät tasaisen harmaaseen pilviverhoon.
- Hitto, sateistahan se taas on heti aamusta, manailee Jarkko herättyään. - Niinhän sä illalla jo
ennustit. … Ihan kaatamalla sitä taas tulee.
- Mutta kyllä nyt nukutti makeasti … ja olisin varmaan nukkunut vieläkin, ellei toi sateen ropina
herättänyt. … Kuuluu tuolta jo lastenkin kikatusta. … Onk’s toi kello jo tulossa kahdeksan.
- Niinhän tuo näyttää olevan … varttia vaille.
- Eihän me olla näin pitkään nukuttu aikoihin. Nyt pitää nousta ja …
- Mikäs kiire meillä on? Eihän noi lapsetkaan vielä patistele.
- Kyllä nyt pitää jo nousta.
Raunin juuri noustessa ovi aukeaa naristen ja Mika kurkistaa ovelta.
- No, jokos tekin olette hereillä? kysyy äiti.
- Ollaan. … Mervi kävi jo ottamassa Ninnin kuppiin maitoa jääkaapista … ja nyt se sitä litkii.
- Voi, kun tuli sateinen päivä heti aamusta, valittelee äiti.
- Noi vuoret on taas ihan pilvien peitossa, kertoo Mika.
- No niinpä näyttää olevan, toteaa äitikin verhoa raottaessaan. - Pitää sille Ninnille antaa muutakin syötävää. Eihän se pelkällä maidolla elä. Annetaan sille sitä eilistä sörsseliä … ihan kohta, kun
pääsen keittiöön. … Suihkussa pitää vaan käydä ensin ja saada vaatteet ylle.
- Isä, mitä me tänään tehdään? utelee Mika.
- Jaa-a. … Pitäis’kö meidän jotain tehdä? … Hitto, kun tuli tollainen sateinen ilma taas.
- Torilla pitää ainakin käydä, toteaa äiti hipsiessään kylppäriin.
Rauni laittaa Ninnin ruokakuppiin jääkaapissa olleita ruoantähteitä, paistelee sitten aamupalaksi
munakkaat, sisäfileen suikaleita ja keittää aamuteen … ja pian on perhe pöydän ääressä aamuaterialla.
- Äiti, Ninni haluaa ulos, huomaa Mervi katsahtaessaan pihaovelle ja nousee avaamaan ovea.
- Pissillehän se haluaa. Eihän meillä ole enää tuolla sitä hiekkalaatikkoakaan.
- Ei kai me sellaista enää sisälle laitetakaan, jatkaa isä. - Hitto, se haisee. Eikös me voida sijoittaa toi koko eläintarha tonne saunan pukuhuoneeseen. Sieltähän ne pääsee vapaasti ulos kuseksimaan … ja pas…
- Niin kai se olis’ parempi, jatkaa äitikin. - Voihan ne pennut tuoda siinä laatikossa välillä joksikin aikaa tänne sisälle … nyt, kun ne ovat vielä pieniä ja sokeita. Pianhan ne loikkivat itse laatikosta pois. Mutta syökääpäs lapset ne munakkaat nyt ennen kuin jäähtyy! … Ottakaa noita lihansuikaleitakin ja tomaatteja! … Banaanit saatte sitten vielä, jos jaksatte.
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- Mitäs me noille pennuille tehdään? kysäisee isä hetken päästä. - Eihän me voida noita kaikkia
pitää.
- Kyllä me hoidetaan niitä, vakuuttaa Mervi topakasti. - Ei niitä ainakaan tapeta.
- Hitto, viisi isoa kissaa, … kunhan pennut kasvavat suureksi muutamassa kuukaudessa. Mihin ne
laitetaan, kun lähdetään taas safarille?
Lapset katselevat sanattomina toisiaan … ja välillä äitiäkin.
- Meidän pitää antaa niitä joillekin naapureille, sopertaa Mervi hetken mietittyään. - Kyllä noin
söpöt pennut joku ottaa.
- No yrittäkää tarjota niitä kavereille, kehottaa äiti. - Nythän niitä ei vielä voi antaa, mutta sitten
muutaman viikon päästä, kun ne ovat vähän isompia.… Syökäähän nyt loppuun ne munakkaat! …
Jutellaan sitten.
- Milloin me lähdetään sitten safarille? kysyy Mika.
- No, katsotaanhan nyt ensin miten saatte kissanpennut sijoitettua jonnekin, lupailee isä.
- Kuulkaahan lapset! jatkaa äiti sitten. - Me saadaan kai teille muutaman kuukauden kuluttua
myös pikkuveli tai sisko … pieni vauva. … Se jo kasvaa täällä äidin masussa. … Ja nyt ei vähään
aikaan lähdetä millekään pitemmälle reissulle. Liikutaan ihan tässä lähellä vaan.
Lapset katselevat taas ihmeissään ja hieman hymyillen toisiaan.
- Vauva! … Onko se ihan totta? aprikoi Mervi sitten.
- Ihan totta se on, vakuuttaa äiti. - Sen takia me ollaan käyty tuolla lääkärilläkin. … Mutta lopetelkaahan nyt nuo munakkaat ja muut. Kohta lähdetään käymään torilla.
- Vettä siellä tulee kuin Esterin ruuttakannusta, manailee isä pihalle katsellen.
- Mutta tuolta keittiön ikkunan puolelta näyttää tulevan vähän vaaleampaa taivasta, huomaa äiti.
- Jospa se ilma siitä kohta paranee. … ”Sateen jälkeen tulee aina pouta.” vitsaili Käpylän ukki. … ja
”Jos tänään sataa ja huomenna sataa, niin se on kaksisataa.”
- Ninni maukuu oven takana, toteaa Mervi. - Pitää avata sille ovi.
Raunin tiskaillessa astioita aamuaterian jäljiltä pilvipeite vaalenee ja sade vähitellen lakkaa. Kaupunkiin ajeltaessa alkavat lapset kysellä äidiltä vauvan tulosta. Äiti selittää, että nyt pitää elellä
muutama kuukausi rauhallisesti eikä voida tehdä pitempiä reissuja. Se vauva kasvaa vähitellen
isommaksi tuolla masussa. Lääkärissäkin pitää käydä välillä varmistamassa, että vauva voi hyvin. Ja
sitten, kun vauva haluaa syntyä, äiti joutuu muutamaksi päiväksi sairaalaan. Lapset kuuntelevat
välillä hieman toisiinsa vilkuillen äidin kertomusta.
- Mistä se vauva oikein tulee sinne masuun? kysyy Mervi hetken hiljaisuuden jälkeen.
- Se vaan alkaa siellä kasvaa sellaisesta ihan pienestä alkiosta, selittää äiti. - Ei sitä voi teille oikein sen paremmin selittää.
- Voiko niitä vauvoja syntyä monta … niin kuin Ninnille noita pentuja?
- No, joskus ihan harvoin voi … kaksi tai kolmekin vauvaa, mutta normaalisti vain yksi kerrallaan.
- Voidaanko me sitten lähteä safarille, kun se vauva … on syntynyt? kysyy Mika.
- No sitten, kun se on muutaman kuukauden kasvanut.
- Siellä ne vaan stadionin rakentajat muurailevat näin sunnuntainakin, toteaa isä, kun käännytään
valtatieltä kaupunkiin. - Ja siinä on taas yksi miilullinen tiiliä tulossa … ja tuolla tehdään seuraavaa.
- Aika pitkästihän ne on jo tota muuria muurailleet, jatkaa äiti. - On se aikamoinen urakka.
- Onhan tuossa hommaa varmaan vuodeks … ehkä kahdeksikin ennen kuin tuolla stadionilla kilpaillaan, arvelee isä.
- Minkäs verran meillä on vielä shillinkejä? kysäisee Jarkko hetken hiljaisuuden jälkeen Raunilta,
kun ajellaan Pablan korjaamon ohi. - Jokos lähipäivinä pitäis’ mennä taas ”pankkiirin” juttusille?
- Ei niitä enää kovin paljoa ole. Kyllä sä voisit jo taas käydä tekemässä kauppoja. … Ja Murmannin luonakin meidän olis’ hyvä käydä lähiaikoina kontrollissa.
- Käydään heti alkuviikolla.
- Tänään iltapäivällä juhlitaan sitten Marin synttäreitä, jatkaa Rauni. - Mä teen jonkinlaisen kakun, kun palataan kotiin. … Leilan vois käydä kutsumassa myös synttärikahveille.

33. Uudet tehtävä
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Kolme huhtikuun viikkoa on hurahtanut. Kuun alkupäivinä on projektille saatu tieto, että presidentti Nyerere saapuu lyhyelle vierailulle toukokuun 8. päivänä. Kaikki paikat on silloin oltava esittelykunnossa. Samoihin aikoihin on myös varmistunut, että Uffen lähtiessä kuun lopulla Jarkko
alkaa huolehtia huoltopäällikön tehtävistä ja korjaamon päälliköksi siirtyy Karjalaisen Matti. Jarkon
työpäivät ovat kuluneet sitten presidentin vierailuun valmistautumisen, Uffen lähdön odottelun ja
uusiin tehtäviin valmistautumisen merkeissä.
Jarkko on saanut myös kutsun todistajana kuulemista varten lakanavarkausjutussa 3. päivänä toukokuuta. Trainingillä työskentelevä Abdullah on kertonut, että toinenkin lakanavarkaista saatiin
kiinni pari päivää tapahtuman jälkeen. Keskusvarastosta on todettu kadonneeksi kolmisenkymmentä samanlaista lakanapakettia, kuin varkailla oli mukanaan, Abdullah oli nähnyt miesten lähteneen keskusvarastolta ja toinen heistä oli keskusvarastossa työssä. Nyt Abdullah, Jouko ja Jarkko
on kutsuttu todistajiksi kaupungin oikeustalolle.
Kotona on elelty rauhallisen odotuksen tunnelmissa. Tohtori Murmannin luona on käyty eikä mitään normaalista poikkeavaa ole todettu. Kuun puolivälin jälkeen ovat sateet loppuneet ja päivät
olleet aurinkoisia aamusta iltaan. Muutamana iltana on Jarkko yrittänyt kuunnella Suomen Yleisradion lähetyksiä ja hieman uutisia on kuultukin. Valtion talous tuntuu olevan vaikeuksissa, koska
Suomen markka on devalvoitu 5,7 prosentilla huhtikuun alkupäivinä.
Lapset ovat viihtyneet sekä koulussa että kotona, jossa enimmäkseen on leikitty ja naurettu suloisten kissanpentujen kanssa. Ensikertaa pihanurmikolle päästyään kulkivat pennut vielä hieman hoiperrellen ”hanhenmarssia” emonsa perässä. Kolmelle pennulle on uudet kodit jo tiedossa, yksi
pennuista saa jäädä lasten iloksi ainakin toistaiseksi. Kissanpentujen kanssa ovat lapset leikkimässä myös perjantai-iltana, kun Jarkko palaa kotiin töistä.
- Isä tuli! hihkaisee Mika huomattuaan auton kaartavan pihaan ja kolmikko kirmaisee isää vastaan.
- Isä, isä, isä,
hokee viimeisenä juokseva, Ville-nukkea kainalossaan retuuttava Marikin.
- No, sieltähän ne isän kullanmurut taas tulevat, lausahtaa autosta nouseva isä. - Kissimirrien
kanssako te olette siellä taas telmineet?
- Niin, vastaa Mervi.
- Saatiin taas vähän postia, kertoo isä.
- Tuli kirje Pikeltä ja valokuvatkin Heliokselta. On yks’
kirje Autoteknilliseltä liitoltakin. …. Ja sitten hain vielä postista tuon Hongkongin paketinkin. …
Ottakaapas te nämä kirjeet tästä, minä otan tuon paketin.
- Ai isä on saanut postia, hämmästelee joukkoa ovelle vastaan tullut äiti.
- Tulihan sitä. … Kävin hakemassa postista tämän Hongkongin paketinkin, kun oli muutakin asiaa
kaupunkiin. Kuulin, että yhteen kauppaan oli tullut akkuja, niin piti lähteä heti ostelemaan muutama.
- Ai, kiva! … Menkäähän lapset pesemään kädet. Tuokaa ne kissanpennut ensin sisälle. … Sitten
ruokapöytään.
- Hitto, onpa ollut tänään taas sellainen vipinäpäivä, huokailee Jarkko. - Yöllä pitää kai tehdä
vielä vahtien tarkastuskierros. Viime yönä on kai kadonnut taas yks’ mullikka tuolta pellolta, kertoi
Gösta. Vahdit eivät nytkään ole nähneet eikä kuulleet mitään.
- Miten se on mahdollista. Aitahan siellä on ympärillä, ihmettelee Rauni.
- Aitahan siellä on, eikä siinä ole mitään aukkoa ollut. … Haiskahtaa pomojen puuhilta niin kuin
se aikaisempikin tapaus. Parasta pihvikarjaa taas tämäkin. … Ryyppylaskujaan kai ne näin makselevat. Eihän sieltä aitauksesta elukat muuten karkuun pääse. … Vahdit tietävät myös pelisäännöt.
Jos heidät tavataan nukkumasta tai juovuksissa vartiopaikaltaan, heille annetaan kenkää.
- Maidollakin pitäis’ vielä käydä, mutta syödään ensin. … Pitikös tosta paketista maksella tulleja?
- Ei killinkiäkään, naurahtaa Jarkko. - Se Aleksi sai sen tilaamansa kellon, jonka se jo maksoi …
ja nyt merkkasi papereihinsa paketin sisällöksi ”spectacles”. … Hitto, liki 8 kiloa silmälaseja tuli
tällä kertaa. … Pablankin tapasin siinä postin nurkalla. Kertoi saaneensa pojaltaan tiedon, että se
tuhat taalaa oli taas tullut tilille. Kiitteli ja kysyi tarvitsenko milloin lisää rahaa.
- Nyt taidetaan pärjäillä noilla rahoilla vielä ainakin kuukaus’ … ja pitäis’kö sun käydä välillä pankissakin, ettei ne epäile mitään.
- Pitää vissiin käydä ens’ viikolla yks’ shekki vaihtamassa.
- Nyt lapset syömään! Minä tuon ruoat pöytään. Käyhän isäkin käsipesulla!
- Ai niin, pitäähän minunkin käydä kädet pesemässä.
Ruokapöytään istuttaessa keskustelu jatkuu ja Jarkko kertoo päivän kuulumisia, joista Uffen lähtö
ja Karjalaisen Matin tulo työkaveriksi ovat päällimmäisänä.
- Uffe lähtee kai ens’ keskiviikkona. Kuorma-auto otti kyytiin jo muuttolaatikot. … Eihän sitä ole
enää juuri tuolla pajalla näkynyt. ”Masa” tulee kaveriksi sitten seuraavan viikon alusta. Ens’ viikolla
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toi 26. päivä on kai vapaapäivä, Tansanian kansallispäivä, kuulemma. Tanu-puolueella on jonkinmoinen paraatikin tuolla kaupungilla, kertoi Nalle.
- Mä juttelin Leenan kanssa tänään, kun tein tuossa pienen lenkin. … Kertoi, että Matti on mielissään tästä siirrosta.
- Joo, on. … Masahan on käynyt melkein joka päivä tuolla pajalla juttelemassa. Me aloitetaan sitten
myös töiden lomassa jonkinlainen kurssi niille meidän mekaanikoille … aina silloin, kun on joutilaampaa aikaa … iltapäivisin tunti pari … aluksi kaikenlaista teknistä perustietoa.
- Hei syödäänpä ensin ja jutellaan sitten … ja on Piken kirje ja valokuvatkin.
- Toi Helioksen postipalvelu pelaa näköjään hyvin … ja tuplakuvat menevät Pikelle mummilaan. …
Ai niin, sitten vielä … Heikiltä … autoteknillisestä liitosta tuli kirje … ja sen hydrauliikkakirjan eka
painos alkoo olla jo lopussa ja pitäisi alkaa tehdä tarvittavat muutokset tokaa painosta varten. Pitää jossakin välissä alkaa naputella niitäkin parannuksia ja lähetellä sitten Heikille. … Äkkiähän se
eka painos on mennyt kaupaksi. … Toissakeväänähän se tuli painosta. … Täytyy siihen tehdä vähän korjauksia ja päivityksiä.
- Hei, katsohan kelloa! … Sinullahan on kohta jo kiire maidolle. Syödäänpä nyt.
Maitojonossa Jarkko tapaa Matin ja Leenan sekä myös Bergströmin ”Lassen”. Vuoroa odotellessa
jutellaan projektin tapahtumista, vahtien ja rosvojen toiminnasta, Uffen lähdöstä ja Masan tulosta
korjaamolle. Rauni on sillä aikaa kotona lukenut Pikeltä tulleen kirjeen, katsellut valokuvat ja purkanut Hongkongin paketin. Jarkon palatessa maidonhakureissulta on taas uusia keskustelun aiheita.
- No tässä on maito … ja otin puoli kiloa voitakin, kun sitä oli, kertoo Jarkko tullessaan.
- Hyvä, että sait voita. Aika vähissä se jo olikin.
- Eivät antaneet kuin puol’ kiloa per henki. … Eikä niitä paketteja tainnut enää jonon loppupäähän
piisata. … Masa ja Leena oli siinä just mun edellä ja Lasse tuli siihen heti perään. Juteltiin noista
rosvoista ja vahtien hommista. Masa lupas’ lähteä yöllä mun kaveriks’ kierrokselle. Pitäis’ niiden
vahtien olla hereillä ja valppaina koko yön. Saapa taas nähdä, missä kunnossa niitä löytyy, kun
tsekataan. Nyt, kun sadekausi on lopussa ja viljat alkaa tuleentua, palkataan tuonne pelloille päivävahtejakin taas toinen mokoma.
- On tämä melkoista kissa ja hiirileikkiä, naurahtaa Rauni.
- Hitto, kaikkea pitää vahtia yötä päivää. … Puintiaikaan nuo kuskitkin saattavat puida noilla koneilla omiin säkkeihin ja heitellä niitä pellon ojiin … ja yöllä sitten hakevat ne kotiin. Sellaisestahan
niitä kärysi jokunen silloin viime kesänä, kun tultiin. … Joko sä luit Piken kirjeen?
- Jo, ja katselin fototkin. …. Ja siitä paketista mä annoin lapsille ne lelut. Sulle ne filmikelat, nauhat
ja autotarvikkeet on tuolla makuukamarin piirongin päällä. … Ihan hyvin ne siellä Suomessa jakselevat. Lumi sulaa ja päivät pitenevät, luonto alkaa vihertää ja ….
- Ai hitto! Niin, kohtahan on jo Vappu. … Se kevät on Suomessa niin upeaa aikaa, kun purot solisevat, jäät lähtevät järvistä, muuttolinnut palaavat ja koivut alkavat olla hiirenkorvalla.. … Olis’ se
ihan kiva päästä välillä sinne lomalle.
- Leena kertoi, että he ovat suunnitelleet Suomessa käyntiä joskus heinäkuun kieppeillä. Onk’s
Matti puhunut sulle mitään?
- Ei, ei ole. … UM:hän maksaa kai lomareissun lentoliput vasta kahden vuoden päästä, jos homma
siitä vielä jatkuu. … Mutta Lasse kertoi, että heille on tulossa sukulaisia Jakobstadista eli Kokkolasta tänne viisi henkeä kesäkuussa. … Heitä pitäis’ mennä vastaan Dariin ja tuoda ne tänne, mutta
yks’ ongelma on se niiden auto, neljän hengen ”tipparellu”.
- Pikekin haikailee tossa kirjeessään, että olis’pa ihanaa päästä tollaisille hietikoille, mitä on noissa
meidän Kunduccin ja Bahari Beachin kuvissa … ja nähdä villieläimiä. …Kallis reissuhan se olis’ tulla
tänne.
- Olis’han se. … Ne Lassen sukulaiset tulevat jonkun seuramatkan mukana. Ottavat vain pelkät
lennot ilman hotellia ja se on paljon halvempaa kuin reittikoneilla. … Hei, mutta nyt pitää mennä
raapaisemaan sauna tuleen. Kohtahan on jo pimeää.
Jutustelu jatkuu sitten näistä aiheista saunanlämmityksen lomassa, saunassa ja saunomisen jälkeenkin. Lapset innostuvat kuullessaan Piken haaveesta ja toivovat, että Pike todella tulisi käymään.
- Olis’han se Pikelle varmaan mahtava kokemus … käydä Afrikassa, sanoo Jarkko kuiskaten, kun
ollaan päästy peiton alle.
- Olis’han se. … Eihän se ole koskaan matkustellut mihinkään … Hesaa ja Tamperetta pitemmälle.
- Mitäs’, jos sponsoroitais’ se reissu sille. … Ei kai se kovin kalliiksi tulis’ jonkun seuramatkan
mukana.
- Ei ainakaan nyt vielä. … Kun nyt saatais’ ensin toi baby onnellisesti maailmaan … ja kaikki menis hyvin … niin sitten voitais’ ajatella. … Mutta nukutaan nyt. … Mihin aikaan sä panit kellon soimaan?
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- Yhdeltä se pärisee. … Niin me Masan kanssa sovittiin. Tehdään noita kierroksia hieman vaihtelevina aikoina. … Me käydään ottamassa pajalta yks’ Lantiska ajokiks’ ja kierretään vahtipaikat sillä.
Tuolla peltojen laidoilla ja lypsypaikan tienoilla on vielä muutama aika vetelä paikka reitillä.
Vahtien tarkastuskierros osoittautuu taas aiheelliseksi. Pari vahtia herätetään sikeästä unesta, yksi
on aivan huppelissa ja yhtä vahtia ei löydetä lainkaan vaikka paikalla käydään kahdesti. Reilu tunti
on kulunut, kun Jarkko palaa kotiin.
- No mikä oli tulos? kysäisee Rauni.
- Olihan niitä taas täydessä unessa ja jurrissakin. … Kaks’ nukkui sikeästi, yks’ oli ihan jurrissa ja
yhtä pyssymiestä ei löytynyt lainkaan navetan nurkalta, vaikka käytiin siellä lopuksi vielä uudestaan.
- Kuinka monta niitä vahteja on?
- Tusinan verranhan niitä pitäis’ olla tuolla projektilla ja kaks’ kiertelee tässä meidän asuntoalueella. Nämä meidän vahdit olivat kyllä ihan virkeinä. … Nuo neljä saavat maanantaina kenkää ja uudet
pestataan tilalle. Tulijoitahan on jonossa. … No, meidän kai täytyy yrittää jatkaa nukkumista.
Aamulla herätään lastenhuoneesta kuuluvaan kikatukseen auringon säteiden jo kurkistellessa
vuorten takaa.
- Kissanpennut siellä varmaan taas naurattaa, aprikoi Rauni. - Ne ovat nyt ihan parhaimmillaan.
Pitää vaan antaa ne kolme pentua nyt pois.
- Ja toi Ninni pitäis’ leikata, ettei sillä kohta ole taas uudet pennut. Kyllä ne tuolla projektilla sen
tekevät. Mä olen siitä jo Repen kanssa puhunutkin. Leikattuhan se on heidänkin mirri … ja muidenkin meikäläisten.
- Niin … kai se pitää tehdä. … Mutta nyt pitäis’ taas nousta ylös ja kipaista suihkuun. Olipas tämä
taas sellainen yö, että olis’ kiva vielä nukkua vähän.
- Olihan se. … Ja olis’ ihan kiva vielä loikoilla tässä sun vieressä ja pitää sua hyvänä. … Kyllä tää
sun masu jo pullottaa … jonkin verran.
- Pullottaahan se nyt jo, kun alkaa kohta jo seitsemäs kuukausi. … Ja tuntuu välillä jonkinlaista
liikettäkin. … Mutta nyt on kyllä noustava.
- No, noustaan. … Nyt näyttää tulevan kaunis aurinkoinen päivä. Taitaa olla sadekausi jo takanapäin.
- Aamupalan jälkeen olis’ lähdettävä ostosreissulle, torille ja Sousalle. … Perunatkin alkavat olla
aika vähissä.
- Mikäpäs siinä, lähdetään ajelulle. Käydään sitten ostelemassa hiiliä ja puitakin tuolta Uyolen takaa tien varresta.
Puolenpäivän tienoilla ostosreissulta kotiin palattaessa rientää naapurin Jari hieman hätääntyneen
oloisena pyytämään apua.
- Meidän Jouni on jäänyt vessaan lukitun oven taakse eikä saa ovea auki, selittää Jari. - Me ollaan yritetty jo puoli tuntia neuvoa häntä avaamaan, mutta se ei vaan tunnu aukeavan. Pitäis’kö se
ovi jotenkin murtaa … tai sais’ko sen avattua saranoiden puolelta?
- Pitää tulla katsomaan, mitä voitais’ tehdä, lupaa Jarkko.
- Mä tulen heti, kun on saatu nää ostokset kannettua sisälle.
- Se itkee siellä nyt ihan hysteerisenä, kun ei pääse ulos, jatkaa Jari takaisin lähtiessään.
- Mä tulen ihan heti, kun otan vähän kiluja ja kaluja mukaan, huutaa Jarkko.
Lapset lähtevät mukaan, kun Jarkko astelee naapuriin. Vessasta kuuluu Jounin hysteerinen itku ja
vanhemmat yrittävät rauhoitella poikaansa. Kuullessaan Jarkon äänen, keksii poika itkun lomassa
huutaa ”hodi-hodi” … ”hodi-hodi”, mikä saa ulkopuolella olevat pyrskähtämään nauruun.
- Ei se hodi-hodikaan nyt saa tätä ovea aukeamaan, mutta olehan Jouni nyt hetkinen siellä ihan
rauhallisesti. Kyllä me saamme tämän oven kohta auki, kertoo Jarkko oven takana itkevälle Jounille ja poika tuntuu rauhoittuvan. - Tuosta kahvan puolelta ei saada lukitusta pois, mutta otetaanpa
nuo saranatapit tuolta, jatkaa Jarkko tarkasteltuaan hetken ovea.
Jarkko lyö tuurnalla ja vasaralla saranatapit irti ja kehottaa sitten Jounia työntämään ovea sisäpuolelta. Ovi ponnahtaa irti saranapuolelta ja kallistuu Jarkon käsien varaan. Jarkko nostaa oven paikaltaan ja asettaa sen nojaamaan seinää vasten ja Jouni ampaisee ulos tarrautuen ovenpielessä
seisovaan äitiinsä.
- No, nyt on kaikki taas hyvin, lohduttelee äiti poikaansa. - Nyt sanohan kiitos naapurin sedälle,
kun sai oven auki.
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- Ki-kiitos, sopertaa Jouni hiljaa.
- No, eihän tässä nyt mikään paha ongelma ollut, juttelee Jarkko. - Jotain mätää tässä lukossa
tuntuu olevan, jatkaa hän lukon toimintaa kokeillen. - Otettais’ko tästä nyt tuo sisäpuolen lukitusnuppi kokonaan pois ja pannaan ovi takaisin saranoilleen, ettei teidän tarvitse ovettomassa
vessassa käydä. … Laitetaan uusi lukko heti, kun sellaisen löydän. Eiköhän noita jostakin löydetä.
- Joo, tehdään niin, vastaa Jari.
- Isä, voiko meidänkin vessan lukko mennä tolla tavalla … ettei se aukea? kysyy vieressä seisova
Mervi.
- Meillä on se lukko vähän erilainen. Kyllä se toimii.
Jarkko irrottelee sisäpuolen lukitusnupin ja laittaa oven takaisin saranoilleen Mervin, Mikan ja Marin seuratessa isän puuhia vieressä.
- No, tämä homma on nyt hoidettu. Lähdetäänpä lapset kotiin, juttelee Jarkko lapsille, kun ovi on
taas paikoillaan.
- Suuret kiitokset Jarkko sinulle tästä, kiittelee Jari lopuksi.
- No joko ovi aukesi? kysyy Rauni kotiin palaavilta.
- Aukes’han se lopulta saranapuolelta, vastaa Jarkko naurahtaen. - Hitto, kaikenlaisia tehtäviä täällä joutuu hoitelemaan. … Mitähän mahtaa tulla seuraavaksi?
- Nyt ainakin seuraavaksi syödään. Käykääpä pesemässä kädet ja istahtakaa pöytään!
Tästä eteenpäin viikonvaihde sujuu perhepiirissä leppoisissa tunnelmissa. Sunnuntaina tehdään
autolla pieni lenkki läheisen vuoriston pikkuteillä maisemia ihaillen ja hieman kaitafilmillekin näkymiä tallentaen. Illan alkaessa hämärtää tupruaa saunan piipusta taas savukiehkura koko päivän
selkeänä pysyneelle taivaalle ja pimeän koittaessa kuuluu lauteilta lasten iloinen kikatus.
Saunomisen jälkeen ja lasten nukahdettua jatkuu ilta takkatulen loisteessa istuskellen ja rupatellen. Jarkko kertoo, että saunanlämmityksen lomassa pihalla käydessään oli naapurin ”herra Perse”
tullut juttelemaan ja kyselemään neuvoja vanhan autonsa kunnostamiseksi. Naapuri oli saanut
Pablan korjaamolta kustannusarvion auton sisustuksen uusimisesta ja koko auton uudelleen maalauksesta ja halusi nyt ”alan asiantuntijalta” mielipiteen asiasta.
- No, mitä mieltä olit? kysyy Rauni.
- No se oli niin innoissaan koko hommasta, ettei siinä oikein voinut toppuutellakaan. Myöntelin
vaan, että jos auto on teknisesti vielä kunnossa, niin mikäpäs siinä. Ei se hinta nyt kovin hirveältä
tuntunut. … Eihän ne tolla vanhalla ”pösöllä” ole täällä paljoa ajelleet. Sanoikohan, että alle satatuhatta kilometriä on mittarissa. Maalihan on niin hapettunut, auringon polttama, ettei siitä saa millään aineilla enää hyvännäköistä … ja penkkien päälliset ihan säpäleinä. Jotkut haalistuneet viltit
niissä on nyt päällä. … Epäilen vaan näiden täkäläisten maalareiden ja verhoilijoiden taitoja. … Tätä mä en sille sanonut. … Minkähänlainen kontrahti noilla Perseillä oikein täällä on. Opettajina he
ovat tuolla koululla molemmat, mutta ei niillä taida olla mahdollisuutta ostella verovapaata autoa
tänne. … Englannin kansalaisiahan he ovat.
- On kai ne jotenkin tämän projektinkin hommissa, kun ovat saaneet asunnon täältä, aprikoi Rauni.
- Niin. … Ei kai ne muuten tuossa asuis’. … Mutta eikö vaan ole mukava olla tässä näin ihan rauhassa ja katsella hiipuvaa hiillosta. … Hiton nopeastihan noi puut paloivat. Pannaanko lisää?
- Ei. … Lähdetään mekin nukkumaan.
- No … pannaan siellä sitten,
naurahtaa Jarkko.
- Ai sinun juttuja. … Ei kai nyt ihan joka ilta. … Vastahan me eilen …
- Eikös se ollut ihan ihana yö taas?
- Olihan se … ja tuntuu vieläkin.
- Ei toi hiillos tosta enää mihinkään lähde, keskeyttää Jarkko. - Lähdetäänkö jo?
Pari arkipäivää on taas kulunut jokseenkin normaaleissa merkeissä. Keskiviikkoaamuna Uffe käy
korjaamolla hyvästelemässä työtoverinsa ja kertoo lähtevänsä ajelemaan kohti Daria. Päivällä kotona lounaalla käydessään Jarkko kertoo Raunille, että hän on nyt sitten projektin huoltopäällikkö,
koska Uffe lähti kotimatkalle.
Iltapäivällä Rauni huomaa kotona, että pakastimen punainen valo on alkanut palaa. Jarkon tullessa
töistä kotiin hän kertoo havainnostaan Jarkolle. Pakastimessa olevat lihat ovat kuitenkin vielä aivan
jäässä. Jarkko tuumii, että lienee parasta pyytä kylmäkoneita projektilla huoltava Jens tutkimaan
vikaa. Jarkko on luvannut tehdä iltasella Leilan autoon hieman huoltohommia ja niissä puuhissa
aikaa kuluukin sen verran, että saunominen päätetään jättää tältä illalta ”väliin” ja korvataan se
suihkuilla kylpyhuoneessa.
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Jarkon lopetellessa illan hämärtyessä pihalla puuhiaan ja Leilan ja Raunin rupatellessa kahvikupposten kanssa sisällä menevät lapset kylpyyn. Pian alkaa kylpyhuoneesta kuulua lasten hirvittävä
kirkuna ja kaikki kolme lasta ryntäävät ulos ”kylppäristä” selittäen itkunsekaisella äänellä ”täristää,
täristää”. Rauni on ihmeissään eikä ymmärrä mikä siellä täristää. Samassa Jarkko tulee ulkoa sisään
ja näkee säikähtäneet lapset ja kuulee ”täristyksestä”. Lapset selittävät, että he olivat kaikki ammeessa ja Mervi alkoi juuri laskea sinne vettä, kun alkoi hirveästi täristää. Jarkko menee kylpyhuoneeseen tutkimaan, mikä siellä täristää ja pesemään samalla likaiset kätensä. Lapset seuraavat
ovelta, kun isä tarttuu ammeen vieressä olevan pesualtaan vesihanaan … ja riuhtaisee salamannopeasti kätensä siitä irti.
- Hitto! karjaisee Jarkko. - Tämähän täristää pirusti! huutaa hän sitten.
- Mitä siellä on, kysyy ovelle juossut Rauni.
- Sähköä, … sähköä täällä on. Sehän ravisteli niin, ettei meinannut päästä irti tosta hanasta. …
Vapisuttaa vieläkin. … Se on varmaan oikosulussa se pakastimen ”kompura”.
- Kompura, toistaa Rauni.
- Niin, kompressori. Siitä kai tämä johtuu. … Nyt täytyy repiä sieltä piuhat irti. … ”Tökkeli”, se
pistoke vaan irti seinästä. … Jostakin syystä täällä on nyt 220 volttia kytkettynä vesijohtoon … ja
paljaat jalat … ja märkä lattia toimii maajohtona. … Tähänhän voisi vaikka kuolla.
- Hyvä Jumala! huokaa Rauni.
- Herranen aika! päivittelee Leilakin.
- Mitäs nyt pitäis’ tehdä? kysyy Rauni
- Käyhän nykäisemässä se jääkaapin pistoke irti. Se ei voi täristää. … Mä kokeilen sitten uudestaan
koskea tohon hanaan.
Rauni käy irrottamassa pistokkeen ja tulee takaisin seuraamaan, kun Jarkko kokeilee varovasti
koskettaen vielä vuotavaa hanaa.
- Ei täristä enää, kertoo Jarkko, ja kiertää hanan kiinni. - Siellä kompurassa se vika on. … Ja tämän rakennuksen sähköjärjestelmän maadoituksessa. Täytyy tutkia mihin noi maadoitukset on
kytketty. … Nyt menkääpä lapset uudelleen ammeeseen. Ei varmasti täristä enää.
- Jos se alkaa uudelleen täristää, aprikoi Mervi.
- Ei ala. Menkää nyt vaan, kehottaa isä. - Katsokaa nyt. Minä panen veden lorisemaan eikä täristä enää yhtään.
- Joskus iltapäivällä musta tuntui niin kuin olis’ ollut vähän jotain palaneenkäryä tuolla meidän
ruokakomeron luona, kertoo Rauni Jarkolle hetken kuluttua.
Jarkko menee tutkimaan ruokakomeroa ja löytää sieltä kohdan, jossa talon maajohto on kytketty
vesijohtoon.
- Ei täällä mitään palaneenkäryä tunnu olevan, mutta tuossa se syy on, selittää Jarkko Raunille
näyttäen maajohdon kytkentää. - Ei tää johto ole ainakaan kärynnyt. … Vesijohdon pitäis’ johtaa
kosteaan maahan, mutta ilmeisesti märkä lattia ja viemäri johtaa nyt paremmin … ja me oltiin
tuossa nyt osana maajohtoa. Nuo vesijohdon päälinjat ovat ainakin muoviputkia ja tuo sinkitty
vesijohto saattaa muuttua muoviseksi pian tuon lattian alla. Viemärit taitavat olla kokonaan valurautaa.
- Tämä vaarahan on sitten muissakin taloissa, aprikoi Rauni.
- Niin on. Eipäs tätä ole kukaan vielä huomannut. … Hitto, tämähän on hengenvaarallinen juttu..
Kaikkien talojen maadoitukset pitäisi tarkastaa. … Olisi kai Jenssin hommaa.
- Mistä toi pakastimen vika on sitten tullut? Sillähän olis’ vielä takuukin.
- Täällähän takuulla ei ole mitään merkitystä. Nuo rajut ukonilmat ovat saattaneet aiheuttaa jotakin tuolla kompurassa. Se palaneen käry, mitä sä olit havainnut, saattais’ olla peräisän kompuran
tuprahtamisesta. Uusi kompressori siihen on nyt saatava ja uudet freonit sisään. Aamulla täytyy
mennä heti Jensin juttusille.
- Huomennahan on Tansanian kansallispäivä ja vapaapäivä, kertoo vieressä seurannut Leila.
- Ai hitto! … Niinpäs onkin. … No, kotona kai se Jens on aamulla. Eiköhän se auttais’ vapaapäivänäkin.
- Nyt sitten kaikki sulaa. Ei tuolla pakastimessa nyt kyllä ole kuin pari lihapakettia, huokailee
Rauni.
- Jääkaappi saadaan kyllä toimimaan, kun mä irrottelen kompurasta johdot ja pannaan taas ”tökkeli” seinään. … Jääkaapilla on oma kompura. Mutta sitten, kun koko kaappi viedään remonttiin,
ollaan ilman jääkaappiakin.
- Mun jääkaapissa ja pakastimessa on kyllä tilaa, kertoo vieressä seurannut Leila.
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Aamulla Jarkko menee jututtamaan Jensiä ja he tulevat yhdessä katsomaan pakastinta. Jens löytää
varastostaan uuden kompressorin, käy hakemassa kaapin korjaamolle ja tuo sen muutaman tunnin
kuluttua toimivana takaisin. Rauni käy hakemassa muutaman tunnin Leilan kaapissa olleet ruoat
omaan kaappiin. Jarkko ja Jens pohtivat yhdessä, että rakennusten maadoitukset pitäisi varmistaa
kytkemällä maajohto vesijohdon lisäksi myös viemäriputkistoon.
- No, kaikki on taas hyvin, huokaa Jarkko Jensin lähdettyä. - Oli tuosta vapaapäivästäkin jotain
hyötyä. Ei ollut muita kiireitä. … Näppärä kaveri tuo Jens ja monitaitoinen remonttimies.
- Aika nuorihan se on, jatkaa Rauni.
- Niin on. Hänhän on täällä töissä ”volynteerinä” eli vapaaehtoisena … pienellä palkalla, hankkimassa työkokemusta. … Kertoi olevansa täällä vielä ehkä puolisentoista vuotta ja lähtee sitten
Tanskaan jatkamaan opintojaan.
- Sellainen mukavan ja iloisen tuntuinen kaveri … ja hyvän näköinenkin.
- On, tosi mukavan ja aina iloinen … ja aina valmis auttamaankin.
- Kiva, kun saatiin toi pakastin kuntoon noin äkkiä. … Mutt’ mistä syystä se kompressori hajosi?
Ja noin uusi kaappi. Siinähän on 5 vuoden takuukin.
- Takuut voi täällä unohtaa kokonaan. … Voihan niitä vikoja tulla takuuaikana autoonkin. Suomessahan ne takuut kyllä pelaavat, mutta täältä asti ei juuri kannata ruveta Suomeen valittamaan. …
Olis’han tossa meidän autossakin valittamista. Siinähän oli ihan vääränlaiset etujousetkin. Vois’han
sen Pablan laskunkin yrittää karhuta Suomesta. … Mutta olkoon. … Noita Pablan erikoisjousia ei
olis’ saatu Suomessa. … Jaa-a! Se on taas viikonvaihde kohta mennyt. Parin tunnin päästä pannaan
sauna taas lämpiämään.
Lapset ovat kuluneen viikon aikana onnistuneet löytämään kolmelle kissanpennulle uudet kodit ja
Ninni on viikon puolivälissä leikattu. Yksi pennuista, Lulu, on jätetty lasten iloksi ja Ninni-emon
kaveriksi.
Seuraavan viikon alussa Karjalaisen Matti aloittaa työnsä korjaamopäällikkönä. Hän on käynyt jo
useita kertoja tutustumassa uuteen työympäristöönsä. Matti ja Lasse ovat ottaneet hoitaakseen
myös yövahtien tarkastuskierrokset öisin. Kierroksia tehdään silloin tällöin puolenyön jälkeen. Matin kanssa on suunniteltu myös hieman uudistuksia toimintatapoihin. Jarkon mielessä kauan itänyt
tavoite mekaanikkojen peruskoulutuskurssista voitaisiin nyt toteuttaa. Yhdessä on tutkittu korjaamon nurkissa lojuvia osittain purettuja moottoreita ja muita komponentteja. Yhden epäkuntoisena
pitkään seisoneen traktorin puitteissa päätetään aloittaa moottorin peruskorjauskurssi. Pitkähkön
korjaamokatoksen perältä aletaan siivota yksi nurkkaus työnopetustilaksi, jossa mekaanikkoja
koulutettaisi parin tunnin pätkissä iltapäivisin ennen työajan loppumista. Nämä työpäivän viimeiset
tunnit ovat usein joutilainta aikaa. Aluksi on kuitenkin käytävä läpi jonkin verran teoriatietoutta ja
siihen soveltuu korjaamoväen pienehkö ruokailuhuone. Tämä viikko näyttää kuitenkin sen verran
kiireiseltä, että kurssitus aloitetaan vasta seuraavalla viikolla, kun presidentti Nyereren vierailu on
ohi.
.
Viikon alussa on Vappu, joka täällä on tavallinen työpäivä. Sitä eivät pohjoismaiset perheetkään
juhli kuin iltasella kotioloissa. Torstaina lähtee lakanavarkaita kiinni ottamassa ollut kolmikko Jarkon toimiessa autokuskina Abdullahin johdolla kaupungin oikeustalolle, jossa jutun käsittelyn pitäisi alkaa kello 10. Pihamaalla tungeksii paikallista väkeä melkoisesti. Abdullah käy sisällä ja tulee sitten kertomaan, että jutun alkuun on vielä noin puoli tuntia aikaa. Kun vajaa puoli tuntia on
kulunut, mennään Abdullahin opastamana sisälle hämärähköön ja tunkkaisen tuntuiseen odotushuoneeseen. Kun vielä parisenkymmentä minuuttia on odoteltu, avautuu oikeussalin ovi ja tummapintainen virkailija kailottaa jotakin swahiliksi. Abdullah kertoo, että nyt alkaa meidän jutun
käsittely … ja hänet kutsutaan ilmeisesti ensiksi sisään. Jarkko ja Jouko jäävät odottelemaan vuoroaan oven lähettyville.
- Hitto, on tämä aika tivolin tuntuista, toteaa Jarkko. - Siellä näytti olevan joku roinakasa keskellä salia äsken, kun toi ovi oli auki.
- Niin näytti olevan, vastaa Jouko. - Lieneeköhän se kaikki varastettua tavaraa?
- Kohtahan se nähdään, kun kutsuvat sisälle.
Jonkin aikaa odotellaan vielä, kunnes virkailija tulee ovelle ja kutsuu ”Mister Jouko Haninen” … ja
Jouko astelee ovelle ja sisään. … Taas odotusta ja ovelta huudetaan ”Mister Jarko Makiinen” ja niin
Jarkkokin pääsee oikeussaliin. Virkailija johdattaa Jarkon salin vastakkaisella laidalla istuvan nelihenkisen tuomariston eteen. Heistä muutaman metrin päässä seisovat kaksi syytettyä. Jarkko
nyökkää tuomaristoon päin tervehdykseksi, vilkuilee sitten hieman ympärilleen nähdäkseen olisiko
Jouko ja Abdullah jossakin taaempana olevan yleisön joukossa, mutta heitä ei näy.
- Oletteko Mister Jarko Makiinen? kysyy yksi tuomareista englanniksi.
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- Kyllä olen, vastaa Jarkko.
- Ja olette työssä Uyole Agricultural Projektilla?
- Kyllä olen.
- Kertokaa lyhyesti mitä tiedätte tästä tapauksesta! kehottaa tuomari.
- Tuttavamme Abdullah tuli juosten luokseni kertoi kahden miehen ajavan polkupyörällä peltojen
keskellä olevaa polkua kohti Uyolen kylää ja arveli heidän varastaneen jotakin projektimme varastosta. Ajoimme nopeasti autollani heitä vastaan Uyoleen … ja olimme siellä polun päässä heitä vastassa.
- Olivatko ne nämä miehet? kysyy tuomari osoittaen syytettyjä.
- Olivat … juuri samat miehet.
- Mitä heillä oli mukanaan?
- Suuri sininen kassi.
- Katsokaapa noita tavaroita tuossa lattialla. Olisiko se kassi jossakin siellä?
Jarkko astelee lattian keskellä olevan tavararöykkiön luo ja hetken sitä katseltuaan tunnistaa sieltä
miesten mukana olleen suuren kassin.
- Se oli tuo suuri sininen kassi tuossa, kertoo Jarkko.
Virkailija nosta kassin tuomariston eteen.
- Sitten tarkastimme kaikki yhdessä kassin sisällön, jatkaa Jarkko. - … Ja siellä oli kymmenen lakanapakkausta, … suomalaisia Finlaysonin lakanapakkauksia.
Virkailija nostelee kassista kaikki lakanapakkaukset lattialle.
- Olivatko ne nämä paketit?
- Kyllä olivat, vastaa Jarkko ja jatkaa.
- Sitten toimme toisen miehistä sekä kassin lakanapaketteineen autollani projektin asuntoalueelle Mr. Mduccin luo ja kerroimme asian Mr. Mduccille.
- Kumpi näistä miehistä oli mukananne, kysyy tuomari.
- Tuo oikeanpuoleinen, vastaa Jarkko ja jatkaa. - Mr. Mducci kehotti viemään miehen ja kassin
Mbeyan poliisiasemalle. Tuo toinen mies ei tullutkaan polkupyörällä perässä Mduccin luo silloin
illalla. … Muuta en tästä tapauksesta tiedä.
- Kiitos Mister Jarko, kiittää tuomari. - Tämä riittää.
- Kiitos., kiittää Jarkkokin. … ja virkailija ohjaa Jarkon taustalla olevan yleisön joukkoon, jossa ovat
Jouko ja Abdullahkin.
Tämän jälkeen istunto jatkuu swahiliksi eikä Jarkko ymmärrä kaikkea. Jarkon kertomus tulkataan
swahiliksi. Sitten syytetytkin saavat puheenvuoron, minkä jälkeen tuomarit lopettavat melko pian
asian käsittelyn. Ulos päästyä Abdullah selittää, että miehet pyysivät asian käsittelyn lykkäämistä
osoittaakseen, että lakanapaketit olivat heidän omiaan. Tuomarit päättivät, että käsittely jatkuu
kolmen viikon kuluttua.
- Voi hitto! noituu Jarkko suomeksi. - Pitäis’hän tämän olla ihan selvä tapaus. Kaverit nähdään
tulevan kassin kanssa ulos varastosta, josta on kadonnut kymmenittäin samanlaisia lakanapaketteja … ja toinen kavereista lähtee vielä karkuun … ja nyt kaverit väittävätkin lakanapaketteja omikseen.
- Ja nehän oli suomalaisia lakanapaketteja, lisää Jouko. - Ei kai sellaisia täällä saa mistään kaupastakaan.
- No, kolmen viikon päästä kai juttu sitten ratkeaa.
Paluumatkalla keskustellaan vielä oikeudenkäynnistä ja Abdullah on varma, että miehet todetaan
syyllisäksi.
- Kolme tuntia siinä tuhraantui, toteaa Jarkko, kun ollaan taas projektin maisemissa.
Abdullah ja Jouko jäävät koulutuskeskuksen kohdalla autosta ja Jarkko jatkaa lounastauolle kotiin.
Rauni on pihanurmikolla, kun Jarkko saapuu.
- No miten käräjillä kävi, kysäisee Rauni heti, kun Jarkko kömpii autosta ulos.
- Hitto, pyysivät lykkäystä … ja saivat. … Niillä oli otsaa väittää lakanapaketteja omikseen ja kertoivat voivansa todistaa sen. … Millä hitolla ne sen voivat todistaa? …Mutta olihan se käräjöinti
melkoinen kokemus.
- No, mennään sisään. Sulla on varmaan kova nälkäkin jo. … Istu vaan jo tuonne pöytään.
- Jano on ainakin ja onhan se nälkäinen olokin jo tähän aikaan.
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- Ota siitä tuopista mehua sitten ensin. Mulla on sapuskat ollut uunissa tunnin verran. Saattavat
olla jo vähän kuivahtaneita ne lihat, mutta …
- Ei haittaa.
- Hei, mä tapasin Leilan tossa aamupäivällä … ja se oli kuullut Nallelta, että toinen niistä varkaista
on Mazengon sukulainen, serkun poika kai. Se opiskelee täällä jotakin, asuu Uyolessa ja kulkee
polkupyörällä.
- Hitto! … Sehän tästä vielä puuttui. … Mitähän ne sitten keksivätkään? … Mazengo on varsinainen
limanuljaska.
- No, tässä on taas sisäfilettä, pottuja ja sipulikastiketta.
- Mä syön vaan äkkiä … ja kerron koko ”storyn” sitten illalla.
- Lämmitetäänhän me sauna tänä iltana. Mä kutsuin jo Leilankin saunomaan ja iltakahville.
- Lämmitetään. … Joka iltahan me se lämmitetään. Onhan sitten taas niin mukavan puhdas olo
kömpiä lakanoidenkin väliin. … Leilalla on varmaan kerrottavaa sen ”Mwalimu Nyereren” vierailusta. Sehän tulee kai nyt maanantaina. Jotain porukkaa siellä on kai jo nyt valmistelemassa.
- Joo, ne on kuulemma siellä syynänneet jo keittiön ja ruokasalin ja Nyererelle on ihan omat sapuskatarpeetkin. … Se syö eri ruokaa, kuin muut vieraat. … Mutta syöhän sinä nyt ennen kuin
jäähtyy.
- No pitää syödä nyt.
- Joona tuolla makuuhuoneessa silittää pyykkejä. Se oli aamulla tullessaan hieman nolona, kun
mielestään myöhästyi. … Oli polkupyörä hajonnut. … Niin mä ymmärsin. ”Baisikeli baya sana” …
jotenkin niin se selitti. ”Baya” tarkoittaa kai huonoa. Minä jo lupasin, että saa ainakin tänään mennä kotiin tolla mun jopolla. … On se niin ahkera kaveri … ja kohtelias. … ”Asante sana mama,
asante sana!” se kiittelee naama loistaen, kun saa jotain kotiin vietäväksi.
- Heikkojahan noi kiinalaiset fillarit ovat. Yks’ noista meidän fillareista voitais’ antaa sille lahjaksi
sitten, kun lähdetään takaisin Suomeen … Sitten joskus muutaman vuoden päästä.
- No, jos niistä on sitten enää mitään jäljellä. … Syöhän nyt! Jutellaan illalla. … Mä en ainakaan
nyt vähään aikaan voi pyöräillä.
Ruokailtuaan Jarkko kiirehtii korjaamolle, jossa siivotaan ja järjestellään paikkoja lähestyvää presidentin vierailua varten. Nalle tietää kuitenkin kertoa, ettei presidentin ohjelmaan kuulu korjaamolla
käynti, mutta korjaamon ympäristö on siistittävä.
Leilalta kuullaan illalla, kuinka keittiöllä on valmistauduttu tiistaiseen vierailuun ja kuinka presidentin turvamiehet ovat tarkastelleet paikkoja. Kaupunkiin on kuulemma tuotu jostakin myös valkoinen ”Mersu”, jolla presidentti kyyditään lentokentältä. Saapumisaika projektille pitäisi olla noin
klo 10. Presidentti otetaan virallisesti vastaan toimistorakennuksen edustalla, jonne saapuu myös
esiintymään paikallisia tanssiryhmiä. Ensin ne kai tutustuvat opetustiloihin ja koeviljelmiin … ja
kello 13 on lounas koko seurueelle ja kutsuvieraille. Tämän enempää ei Leila tiedä.
Presidentille esiteltävät kohteet ja kulkureitti selviävät perjantaina ja Jarkko ja Matti kiertävät tarkastamassa, että paikat ovat kunnossa.
Viikonvaihde saadaan viettää kotosalla rauhallisässa merkeissä. Lapset kyllä pommittavat vanhempiaan lukuisälla presidentin vierailua koskevilla kysymyksillään.
Maanantaina tekee projektin johtaja Mazengo eri osastoilla tarkastuskierroksen ja toteaa, että paikat ovat esittelykunnossa. Tiistai-aamuna on projektin eri osastoilla ja pihapiirissä juhlan tuntua,
kun odotellaan vierailun alkua ja valmistaudutaan esittelemään presidentille projektin koulutustoimintaa, viljelyksiä, kehitettyjä puusta tehtyjä kylvö- ym. koneita, kyntämään koulutettuja härkiä,
traktorilla kyntämistä yms. Lapsilla on juhlan kunniaksi koulusta vapaata ja kokonaiset perheet
ovat tulleet seuraamaan vierailun kulkua. Näin myös Jarkko, Rauni ja lapset ovat muiden pohjoismaisten perheiden tapaan paikalla. Kellon lähestyessä kymmentä tähyillään välillä taivaalle vuorten
väliseen laaksoon, josta presidentin lentokoneen pitäisi saapua. Mitään ei kuitenkaan näy eikä kuulu. Aika kuluu odotellessa ja naapureiden kanssa jutellessa. Vihdoin kellon lähestyessä jo yhtätoista alkaa koneen surina kuulua ja hetkistä myöhemmin putkahtaa 2-moottorinen kone vuorten takaa näkyviin laskeutuu kaupungin lentokentälle.
-

Hitto, nehän ovat reilun tunnin myöhässä, tuhahtaa Jarkko.
Ja tuoltahan menee vielä ainakin puoli tuntia tulla tänne, jatkaa vieressä seisoskeleva Matti.
No eihän tässä meillä mitään kiirettä ole, rauhoittelee Leena.
Äiti, katso noita miehiä tuolla! hihkaisee Mika.
Ai, siellä on jonkinlainen voimisteluryhmä. … Jotain ne siinä harjoittelee.
Joo, Tanu-puolueen lippukin niillä näyttää olevan, huomaa Jarkko.
378

Neljän tukevassa haara-asennossa seisovan ja toisistaan kiinni pitävän miehen hartioille seisomaan
kiipeää kolme miestä ja heidän hartioille kipuaa vielä yksi mies, jolle ojennetaan vihreä Tanupuolueen lippu. Mies ojentaa kätensä ja kohottaa siinä olevan lipun ylös kohti taivasta ja miesjoukko huutaa yhteen ääneen ”Uhuru, uhuru! ”.
- ”Uhuru”? Mitä se tarkoittaa, kysäisee Rauni.
- Olis’kohan se rauha, arvelee Jarkko.
- ”Uhuru” on vapaus, tietää Leena. - No, nyt ne loikkasivat maahan.
- No eihän toi arvaus kovin pieleen mennyt, naurahtaa Jarkko.
- Miks’ ne tekee tollaista?, ihmettelee Mervi.
- No se on vaan tämän heidän puolueensa politiikkaa, selittää äiti. - Ne tuntevat kai itsensä nyt
vapaiksi, kun eivät ole enää Englannin vallassa.
- Nythän ne yrittävät saada kaiken vallan ja kaupankäynnin itselleen noilta ”inkkareiltakin”. Sitä kai
ne tuolla vapaudella haluavat, aprikoi Jarkko. - Eiköhän se ole vaan ajan kysymys, kun nuo Sousan kauppa ja Pablan verstaskin otetaan valtiolle. Mutta eihän se mitään vapautta ole.
- Hei, katsokaahan tuonne tien toiselle puolelle, pellolle, kehottaa juuri paikalle tullut Matti. - Siellä niiden pitäis’ esittää härillä kyntämistä, mutta härkäpari lähti omille teilleen. Tuolla ne painelevat ihan vauhkoina aurat perässään pitkin ojan pohjia eikä tuo kuski näköjään voi niille mitään.
- Hitto, noi puiset aurathan ovat kohta kappaleina, arvelee Jarkko.
- Ovathan ne niitä särkeneet jo kymmeniä, kertoo Matti.
- Hullua hommaahan toi on. Noi häräthän loikkivat milloin mihinkin, vaikka niitä kuinka kouluttais’.
- Miks’ ne aurat on puisia, kysyy Rauni.
- Noita vempaimia on tuolla Göstan johdolla suunniteltu ja tehty puusta siksi, että ne voisivat tehdä itse niitä tuolla ujamaakylissä, kertoo Matti. - Tuollahan niitä puisia kehitelmiä on näytillä pitkä
rivi. On kylvökoneita, äkeitä ja erilaisia vankkureita härillä kiskottaviksi … ja aaseillakin.
- Niin, traktorihan on näille hiton kallis peli, jatkaa Jarkko. - Mutta ei toi härkäkään näytä kovin
helppo ajettava olevan. … Taitavat ne nyt jo päästä takaisin tohon saran päähän.
- Tulis’ nyt vaan se ”mwalimu” pian, ettei ne hermostu uudelleen, vitsailee Matti.
- Vastahan se kone laskeutui. Varmaan saadaan odotella vielä puoli tuntia, arvelee Rauni.
- Äiti, tuolla on Perseetkin, huomaa Mika ja osoittaa sormella. - Tuolla toisella puolella.
- Onhan täällä koko projektin väki, vastaa äiti. - Kaikkihan tänne ovat tulleet presidenttiä katsomaan … paitsi ne, joiden pitää olla töissä.
- Katsokaa, tuolta tulee joku laulava tanssiporukka, huomaa Leena.
- Alkaa tässä sitten kohta jotain kai tapahtua, aprikoi Jarkko. - Tuleehan sieltä perässä joku toinenkin ryhmä. … Ja tuolla pääoven tuntumassa hätistellään yleisöä vähän kauemmaksi.
- Siellähän on melkoinen parvi poliisejakin, huomaa Matti. - Tuohon parkkikentän laitaan nurmikolle näköjään ohjataan toi tanssiporukka. … Ja tuo Tanu-porukka odottelee tuossa vastakkaisella puolella. Hauskaa niillä näyttää siellä olevan.
Parisenkymmentä minuuttia saa väkijoukko vielä odotella, kunnes alkaa tapahtua. Presidenttiä
tuova saattue saapuu ja kaartaa pääoven eteen, poliisiauto ensimmäisenä perässään kermanvalkoinen Mercedes ja sen perässä taas poliisiauto, Mazengon valkoinen ”Mersu” sekä muutamia henkilö- ja maastoautoja.
- Meillähän on näköjään samanlaiset Mersut kuin presidentillä, naurahtaa Matti. - Ei täällä taida
muut Mersuilla ajellakaan kuin presidentti ja suomalaiset. Toi Mazengon Mersuhan on vanhempaa
mallia.
- Mazengo ei ole ollut näköjään kentällä vastassa, toteaa Jarkko. - Se seisoo tuolla pääoven luona. Ne on vaan keränneet parhaat autot tota ”mvalimun” seuruetta varten.
Poliisiautoista nousee ulos muutamia poliiseja ja presidenttiä kuljettavasta Mercedeksestä kaksi
turvamiestä, joista toinen avaa presidentille auton takaoven. Vihertävänharmaaseen pukuun pukeutunut harmaatukkainen presidentti Nyerere nousee iloisesti hymyillen autosta ja vilkuttaa ympäröivälle väkijoukolle. Viereiselle nurmikolle ryhmittyneet paikallisten asukkaiden tanssiryhmät
esittävät laulaen rytmikkäitä tanssejaan ja TANU-joukkuekin on kiivennyt pyramidiksi ylimpänä
seisovan miehen kohottaessa vihreää lippua kohti taivasta. Professori Mazengo astelee pääovelta
tervehtimään presidenttiä, kättelee ja lausuu tervetuliaissanat, joihin presidentti vastaa. Sitten molemmat astelevat rinnakkain nurmikolla esiintyvien ryhmien luo ja pysähtyvät hetkeksi kunkin
ryhmän esitystä katsomaan. Presidentin kaksi turvamiestä seuraavat muutaman askeleen taempana. Presidentti vaikuttaa hyvin iloiselta ja välillä hän kääntyy vilkuttamaan ympäröivälle väkijoukolle.
Pääoven edustalta presidentti ja Mazengo perässään turvamiehet sekä ryhmä paikallisia johtohenkilöitä ja presidentin mukana tullut seurue astelevat sitten tutustumaan tienvarteen pystytettyyn
näyttelyosastoon, jossa on puusta valmistettuja työvälineitä. Presidenttiä näyttävät kiinnostavan
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erityisesti puiset kylvökoneet sekä myös valjastetun aasin kaksipyöräiset kärryt, joiden pohjaa presidentti koputtelee käteensä jostakin ottamallaan kepillä. Mazengo kertoo presidentille, että kärryjen vieressä seisova ja presidenttiä tervehtivä pohjoismainen asiantuntija Harald Ivarsson on Islannista.
Seuraavaksi astellaan läheisen pellon saran päähän, jossa kaksi härkää odottelee puisen auran
eteen valjastettuna. Härkien ajuri yrittää saada härät liikkeelle, mutta eläimet eivät tottele. Ajuri
huitaisee kumpaistakin härkää pitkällä piiskallaan useita kertoja, mutta härät vain seisovat paikallaan. Seurueen perässä pellon laitaan tullutta väkijoukkoa tilanne naurattaa. Kun ajuri sitten ottaa
maasta pari kivenmurikkaa ja heittää niillä härkiä takamuksiin, lähtevät härät vihdoin verkkaisesti
liikkeelle, mutta pysähtyvät taas parikymmentä metriä kuljettuaan. Pari pellosta noukittua kivenmurikkaa saa juhdat jälleen liikkeelle.
Seuraava tutustumiskohde on kyntönäytös, jossa projektilla opiskeleva tyttö esittää kyntämistä
sinisellä Ford-traktorilla. Sitten seurue kävelee tomaatti- ja sipuliviljelmien kautta koulutusosaston
sisätiloihin.
- No, me ollaan kai nähty tarpeeksi, tuumaa Jarkko.
- Nyt ne katselevat noita sisätiloja ja johan
niillä on kiire syömäänkin.
- Niiden lounashan piti olla jo tunti sitten. Kellohan on jo 2, toteaa Rauni. - Niinhän Leila kertoi.
- Taitavat olla vähän hermona siellä odotellessa. … Mutta eikös mekin lähdetä jo kotiin syömään.
Nälkähän tässä jo on. … Ja ei tässä taida enää mitään katsomista olla. Nyt on Nyerere nähty.
- Lähdetään. Muutkin näköjään lähtevän.
Illemmalla kuullaan vierailun tiimoilta lisää, kun Leila piipahtaa juttelemaan. Lounasajan siirtyminen reilulla tunnilla alkuperäisestä ja ruokien pitäminen lämpimänä ei ollut aiheuttanut suurempia
ongelmia. Keittiölle oli saatu tieto jo presidentin tuloajan viivästymisestä. Presidentille oli oma
ruoka, jonka valmistamisesta ja tarjoilustakin vastasivat presidentin omat miehet, kertoili Leila.
Melkoinen ”töppäys” oli sitten se, että heti, kun presidentti oli syönyt jälkiruokansa, hän pomppasi
pystyyn ja lähteäkseen jatkamaan kierrostaan, vaikka osa muusta seurueesta aloitteli vasta pääruokaansa. Niin siinä oli sitten seurueen lähdettävä presidentin perään ilman jälkiruokaa ja monelta jäi pääruokakin melkein kokonaan lautaselle.
Seuraavina päivinä palataan taas tavallisiin arkisiin puuhiin. Peltotyöt ovat näin kasvukauden lopulla melko vähäisiä ja korjaamollakin on melko rauhallista. Jarkon mielessä jo kauan ollutta asentajien koulutusta päästään aloittelemaan parin tunnin jaksoissa iltapäivisin ennen työajan loppua.
Seuraavalla viikolla eräänä iltana kuulee Jarkko Yleisradion lyhytaaltolähetyksistä, että kaasuturbiinein varustettu nopea GTS Finnjet on tehnyt neitsytmatkan Helsingistä Travemündeen ja, että
Suomi on saanut uuden hallituksen pääministerinä Kalevi Sorsa, ulkoministerinä Paavo Väyrynen ja
maa- ja metsätalousministerinä Johannes Virolainen. Pari päivää myöhemmin kerrotaan, että presidentit Kekkonen ja Breznev ovat allekirjoittaneet pitkäaikaisen kauppa- ja taloussopimuksen, joka
kestää vuoteen 1990 saakka. Tansanian naapurivaltiossa Ugandassa kerrotaan surmatun noin 100
000 ihmistä Idi Aminin kuusi vuotta kestäneen valtakauden aikana.
Toukokuu alkaa olla lopuillaan. Viimeisistä sateista on jo parisen viikkoa ja projektilla valmistaudutaan sadonkorjuutöiden aloittamiseen. Vahteja on nyt melkoinen joukko päivisinkin vartioimassa
viljelmiä, etteivät paikalliset ihmiset käy siellä varkaissa. Vahtien toimia on nyt tarkkailtava yöllä
tehtävien kierrosten lisäksi myös valoisaan aikaan. Mooses kiertää vahtien passipaikat työpäivinä
silloin tällöin, Jarkko ja Matti tekevät kierroksia öisin ja viikonvaihteisin koko sadonkorjuukauden
ajan.
Eräänä iltana kotiin tultuaan on Jarkolla Raunille taas hauskaa kerrottavaa.
- Olipa taas tunnelmallinen iltapäivä, hän aloittaa naurahtaen. -Tänään oli projektilla henkilöstölle
järjestetty lihanmyynti-iltapäiväpäivä…. Oli joku mullikka pantu lihoiksi ja kanojakin oli myynnissä.
Korjaamon kavereita tuli tyytyväisen näköisinä ostoksineen. Yhdellä oli mullikan verinen pää kainalossaan, toisella paskaiset sorkat. Yksi niistä parhaista mekaanikoista, Twinsi, kantoi läpinäkyvässä
muovipussissa sellaista vihreää löllöä, liekö ollut kertaalleen märehdittyä ruohoa. … Kysyin, mitä
hän sillä tekee. ”Tämä on erittäin hyvää, kun banaanien kanssa keittää.” hän selitti.
- Voi hyvänen aika, päivittelee Rauni.
- Monella kaverilla oli elävä kana kainalossaan ja ne köyttivät niitä korjaamolla eri paikkoihin jaloista kiinni etteivät karkaa. Minäkin säikähdin, kun menin ottamaan toimiston hyllyltä korjaamokäsikirjaa, kun siihen viereen sidottu kana rääkäisi ja räpsytti siipiään. Yhteen korjattavana olevaan
Land Roveriin oli lukittu parikin kanaa. … Tunnelma huipentui sitten, kun porukka oli lähdössä
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töistä kotiin sillä isolla Isuzu-bussilla. Melkoinen kaakatus kävi, kun porukka ahtautui bussiin kanat kainalossaan.
- Niin, … Sellaista se on, kun ei ole sähköä eikä jääkaappeja. Elävinähän ne kanat myydään tuolla
torillakin
- Eikä noilla surkean pienillä palkoilla kunnon lihaakaan ostella, jatkaa Jarkko. … Päitä, paskaisia
sorkkia ja elukan sisäkaluja saa varmaankin hyvin halvalla.
Korjaamolla asentajien kurssi on päässyt hyvään alkuun ja havaittavissa on suorastaan tiedon janoa. Kiinnostus uuden oppimiseen on koko ryhmässä kiitettävää. Eräänä päivänä Jarkko kuitenkin
kokee hämmästyttävän tilanteen korjaamokatoksen nurkkauksessa. Selvittäessään juuri dieselmoottorin rakenne- ja toimintaperiaatteita peruskorjattavaksi otetun moottorin ympärillä olevalle
joukolle, pyrähtävät miehet yht’äkkiä kilpaa juosten hallin lattian poikki juoksevan rotan perään.
Joukon kärjessä juossut Twinsi onnistuu linttaamaan jalallaan rotan kuoliaaksi ja hän nostaa hännästä saaliinsa iloisesti hymyillen korkealle ilmaan.
- Mitä sinä tuolla teet, kysyy hämmästynyt Jarkko.
- Sehän on ruokaa.… Se on lihaa, selittää Twinsi iloisena.
Twinsi vie saaliinsa hallin laidalla olevan puulaatikon päälle odottamaan opetustuokion ja työpäivän päättymistä. Joukko kokoontuu taas uudelleen Jarkon ja moottorin ympärille.
Kun työväki on päivän päättyessä lähdössä korjaamon pihalle tulleella bussilla kaupunkiin, juttelevat Matti, Lasse ja Jarkko päivän tapahtumista. Jarkon kerrottua hetkeä aikaisemmin tapahtuneen
”rotta jutun”, kertoo Lasse, että eräällä puusepällä on projektin viljavaraston takana metalliverkosta tehty ”rottakatiska”, jota hän siirtelee eri paikkoihin rottien pyydystämiseksi.
Kotiin ajellessaan huomaa Jarkko tiellä kotiinpäin astelevan Abdullahin ja ottaa hänet kyytiin. Abdullah kertoo olleensa päivällä oikeustalolla lakanavarkaiden jutun jatkokäsittelyssä. Siellä toinen
syytetyistä oli esittänyt tuomareille kuitin, jonka mukaan hän oli ostanut lakanat Morongoron yliopiston lähellä sijaitsevasta kaupasta. Kuitti katsottiin niin vahvaksi todisteeksi, että molemmat
miehet vapautettiin.
- Miksi he veivät niitä lakanoita kassissa polkupyörällä projektin varastolta kotiin? hämmästelee
Jarkko. - Ja miksi toinen miehistä lähti karkuun ja piileskeli jossakin pari päivää? - Eikö tällaisia
asioita kysynyt kukaan?
- Ei kysynyt, … ei kysynyt kukaan, kertoo Abdullah. - Toinen miehistä vain antoi kuitin tuomarille ja kertoi ostaneensa lakanapaketit Morongorosta. Tuomari katseli vähän aikaa kuittia ja näytti
sitä toisille ja sen jälkeen miehet vapautettiin.
- Ja samanlaisia suomalaisia lakanapaketteja ei varmasti myydä yhdessäkään kaupassa tässä
maassa, jatkaa Jarkko.
- Oliko tämä kuitin esittänyt mies se Mazengon sukulainen?
- Oli, vastaa Abdullah lyhyesti.
- No niin tietysti, tuhahtaa Jarkko. - Mazengohan tämän tietysti järjesti.
Jarkko kurvaa autolla kotipihaan ja lapset kirmaisevat pihanurmikolta isää vastaan ja äitikin astelee
heidän jäljessään.
- Voihan perjantai, puhisee autosta nouseva Jarkko.
- No, mitä nyt? … Perjantaihan tänään on, naurahtaa Rauni.
- Onk’s joku asia hullusti?
- Hitto! … Eihän se nyt varsinaisesti meitä koske, mutta … kuulin tuossa just …
- Mitä?
- No, tapasin äsken tuossa matkalla Abdullahin ja hän oli ollut niiden lakanavarkaiden jutun jatkokäsittelyssä tänään. Ja hitto, ne varkaat vapautettiin. Se Mazengon serkku, vai mikä sukulainen se
nyt oli, oli esittänyt tuomarille kuitin, jonka mukaan hän oli ostanut ne lakanat Morongorosta jostakin kaupasta. … Hitto! … Ne kuskasivatkin omia lakanoitaan tuolta keskusvarastolta kotiinsa.
- Suomalaisia lakanoita, Morongorosta. … Sehän on siellä aika lähellä Daria, hämmästelee Rauni.
- Siellähän se on lähellä Mikumia, pieni yliopistokaupunki, kuutisensataa kilometriä täältä. Eikä
siellä ole varmaan ikinä nähtykään suomalaisia Finlaysonin lakanapaketteja. … Mutta näin täällä
oikeuslaitos toimii. … Mazengohan tämän on järjestänyt.
- No niinpä tietysti.
- Isä milloin me mennään taas Mikumiin, kysyy vieressä kuunteleva Mika.
- Ei me nyt lähdetä vähään aikaan mihinkään reissuihin, kun me odotellaan teille sitä pikkuveikkaa tai siskoa.
- Meidän pitää kai vielä pari kuukautta odotella eikä me voida vielä sittenkään matkustella, kun se
vauva on ihan pieni, jatkaa äiti.
- On mulla kyllä hauskempaakin kerrottavaa, jatkaa isä.
- Mutta mennäänpä sisälle niin kuulette yhden rottajutun tuolta korjaamolta.
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- Rottajutun, ihmettelee Mervi.
- Onk’s siellä korjaamolla rottia?
- On niitä sielläkin. Saivat yhden tänään kiinnikin, naurahtaa isä. - Mennään sisälle niin kuulette.
- No lapset, mennäänpä sisälle, hoputtaa äitikin. - Tänään saatte jälkiruoaksi ”pannaria”. Laitoin
sen juuri äsken uuniin. … Sitten syönnin jälkeen pitäis’ käydä maidollakin. … Voitais’ko käydä
kaikki yhdessä kävellen. … Ehditäänhän me saunoa vähän myöhemminkin … vai ?
- Ehditään, ehditään.
- Isä, kerro nyt se rottajuttu! kehottaa Mervi.
Rottajutut on kerrottu, ”pannarit” syöty, maitojonossa on käyty ja päästy saunan lauteille, kun ilta
on tummentunut jo pimeäksi yöksi. Maitoreissulla tienvarresta tehdyt eucalyptusvihdat antavat
taas eksoottisen arominsa saunan löylyihin. Lasten iloisen kikatuksen ja vihtojen läiskeen lomassa
kuuluu ympäröivän pihapiirin pensaikoista jokailtainen tuhansien heinäsirkkojen jatkuva konsertti.
- Jaa-a! huokaa juuri lauteille noussut isä. - Ajatelkaapa lapset, että nyt on Suomessakin taas kesä
alkamassa. Talven lumet ovat sulaneet, koivuissa on jo täysikokoiset lehdet, kukkaset kukkivat,
käki kukkuu ja pikkulinnut livertelevät pesäntekopuuhissaan. Eikö teillä ole yhtään ikävä Suomen
kesää?
- Niin. Toukokuun loppuhan nyt jo on, havahtuu äiti. - Nyt siellä varmaan tuometkin kukkii.
- Ja lahna kutee, jatkaa isä. - Hitto, olis’han se kivaa kalastella … ja savustella lahnoja … ja alkais’
muutaman päivän päästä kesälomakin.
- Ja päästäis’ uimaan, hihkaisee Mika.
- On se koivuvihdan tuoksukin saunassa parempi kuin tää eucalyptus, toteaa Mervi.
- No, seuraavana kesänä päästään Suomeen, kertoo isä. - Ainakin lomalle. … Matti kertoi, että
he saattaisivat käydä Leenan kanssa omalla kustannuksellaan Suomessa nyt loppukesällä.
- Sehän olis’ kallis reissu, hämmästelee äiti.
- Onhan se. … Ja Lasse kertoi taas, että nyt kesäkuun puolivälissä tulee Ingan sisko, … vai oliko
veli, perheineen pariksi viikoksi tänne. Niitä on kai viis’ henkeä ... ja ne pitäis’ hakea Darista tänne.
Se on vaan niin pieni se ”Renu”, ettei ne sillä voi niitä hakea. … Matti vitsaili, että menkää junalla.
… Inga ei uskalla jäädä pojan kanssa kahdestaan tänne, jos Lasse lähtis’ yksin. … Mutta heitetäänpäs vähän lisää löylyä.
- Ai kun Pike tulis’ lomareissulle tänne? huokaa Mervi.
- Ei se varmaan lähde, vaikka mieli tekee, arvelee äiti. - Kirjoita ja houkuttele, jos se vaikka innostuis’.
- Jonkun seuramatkan mukana ne tulevat, kertoi Lasse. Ja ne ovat ottaneet vaan lennot ilman hotellia. se on kuulemma paljon halvempi kuin reittikoneella…. Taisin jo kerran tämän kertoakin.
- Kerroit … ja sillä laillahan se vois’ tulla Pikekin, jatkaa äiti.
- Mitähän se maksais’? Sen pitää
ottaa siitä selvää.
- Voitais’han me vähän sitä sponsoroidakin, niin kuin jo kerran vähän tuumailtiin, toteaa isä.
- Pitäis’ kai vähän …. - Eihän sillä taida kovin suuria säästöjä olla.
Saunomisen jälkeen ovat lapset taas ”kypsiä” nukkumaan. Rauni ja Jarkko jatkavat iltaa vielä jonkin
aikaa hiipuvan takkatulen loisteessa istuskellen ja rupatellen.
- Ai kuinka mukavasti tuon takan hiillos lämmittää, toteaa Jarkko. - Pannaanko vielä muutama puu
siihen lisää?
- No laita. … Eihän meillä ole mitään kiirettä nukkumaan, kun huomenna on lauantai. Eihän nuo
muksut kyllä anna meidän taaskaan pitkään nukkua. … Juotais’ko vielä kupilliset teetä … ja joku
pieni iltapala? … Rusinapullat ja kupilliset teetä- Joo, juodaan. … Hitto, mun tekis’mieli kyllä nyt ottaa ihan konyagipaukut. … Jotenkin ihan …
vituttaa toi lakanavarkaiden juttu.
- Ota sinä vaan, vaikka mä en voi ottaa.
- Ei, en mä ota, vaikka mieli tekis’. … Otetaan vasta sitten, kun on saatu toi meidän vauveli onnellisesti maailmaan. … Mä haen muutaman puun takkaan. Keitä sinä sitä ”tsaita”.
Hetken päästä istahdetaan taas teekuppien ja takkatulen ääreen.
- Kuule Jarkko, jos se Pike innostuis’ tulemaan lomareissulle tänne … niin se vois’ tulla vasta joskus syksyllä … , jos kaikki menee hyvin.
- No niin tietysti. … Ja täällähän on kesäkelejä ympäri vuoden. … Joskus myöhemmin syksyllä vasta … meidän babya katsomaan. Eihän me ihan pienen vauvelin kanssa voitais’ mennä sitä vastaankaan Dariin.
- Niin, niin. Sitä mä just ajattelin. … Daristahan se pitää meidän hakea ja viedä taas takaisinkin.
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- On se muuten hyvä, että osteltiin tollainen tilava auto, toteaa Jarkko naurahtaen. - Olis’ jossakin ”Tippa-Rellussa” aika ahdasta. … No, Mersuhan me kai oltais’ ostettu, jos olis’ saatu nopeammin.
- Mutta onhan tossa meidän ”Pösössä” enemmän tilaa kuin Mersussa.
- Onhan siinä. … Mitäs mieltä olisit muuten sellaisesta ajatuksesta, että … …
- Että … Mitä?
- Niin. … Ajattelin vaan tota Lassen ”Tippa-Rellu-probleemaa”. Että, voitais’ko me lainata niille toi
meidän auto niin, että ne pääsisävät hakemaan ne vieraansa Darista?
- Onk’s se Lasse kysellyt sellaista?
- No ei se ole kyllä kysynyt, mutta … varmaan ilostuisi, jos näin tehtäis’. Pärjättäis’hän me sillä
”Tippa-Rellulla” ne muutamat päivät tässä lähiympäristössä. … Lasse on ollut niin mukavan joustava noissa koulukyytijärjestelyissä … ja hoidellut hommat hienosti tuolla pajallakin, kun me ollaan
oltu reissuilla. … Niin mä ajattelin, että voitais’ mekin nyt auttaa Lassea.
- No autetaan sitten. … Onhan täällä monenlaista talkoohenkeä muillakin.
- Hyvä, sitten autetaan.
- Juodaanko teetä välillä? … Sehän on kohta jo kylmää.
- Hiton hyviä nämä pullat. … Joonako näitä taas leipoi?
- Niin. … Se niin tykkää leipomisesta … ja se saa niitä aina myös kotiin vietäväksi. … Kuivahiiva
alkaa olla lopussa ja sitä ei ole ollut pitkään aikaan Sousallakaan. Pariksi kerraksi sitä vielä on. …
Jokos tuo kello on noin paljon? Yksitoista?
- Niinpä tuo näyttää olevan. … Äkkiähän tää ilta on mennytkin. … Mutta ihan kiva rupatella kaikessa rauhassa.
- Mutta lähdetään jatkamaan rupattelua tuonne peiton alle … ja nukahdetaan. … Muksut kuitenkin
herättävät taas aamulla.
- Hodi-hodi! … Hodi-hodi! kuuluu yht’äkkiä miesääni keittiön ovelta ja oveen koputetaan
- Hitto, kukas meille tähän aikaan pyrkii?
- Älä mene avaamaan, neuvoo pelästynyt Rauni. - Se voi olla rosvo.
- Hodi-hodi! …. Hodi-hodi! kuuluu uudelleen … ja oveen koputetaan jälleen.
- No näenhän minä tuonne tuolta keittiön ikkunasta, toteaa Jarkko ja kävelee keittiön ikkunan ääreen. - Siellä on Mazengon kuski, … Abdul … ja Mazengon Mersu seisoo tossa kadulla. … Jotain
tärkeää asiaahan sillä varmaan on, toteaa Jarkko ja menee avaamaan oven.
- Mister Jarkko … Mister Jarkko! sopertaa melkoisessa ”huppelissa” oleva mies. - I have knockt a
cow … I have knockt a cow ! ( olen törmännyt lehmään ) sopertaa hän toistuvasti.
Jarkko selittää, että katsotaan auton vaurioita huomenna ja yrittää neuvoa miestä ajamaan auto
varovasti talliin ja menemään kotiin, mutta mies vaan hokee samaa asiaa. ” Mister Jarkko, …I have
knockt a cow. … I have knockt a cow.” Jarkko kehottaa vielä miestä menemään nyt kotiin, sulkee
sitten oven ja seuraa yhdessä Raunin kanssa ikkunasta, kun mies hetken oven takana vielä seisottuaan hoippuu autolle … ja lähtee.
- Hitto, missähän se on tolla autolla hortoillut … ja kitannut pombea päänsä täyteen? Vieläköhän
sen piti hakea Mazengo kapakasta kotiin, aprikoi Jarkko.
- Sehän voi törmäillä tuossa kunnossa vielä mihin vaan, jatkaa Rauni. - Minnehän se nyt lähti?
- Menköön nyt mihin vaan … vaikka kertomaan saman asian Mazengolle. … Eihän tällaiset asiat
minulle kuulu tippaakaan. Toi Mersukin on Mazengon oma. Ei tämän projektin. … Se olis’ vähän
eri asia, jos ajokkina olis’ ollut Mazengon käytössä oleva projektin Volvo. … Nyt sammutetaan valot ja hipsitään nukkumaan.
- Onkohan Mazengo ollut kyydissä.
- On saattanut olla … tai … ei. … Yksin se on varmaan sillä ajellut. Ei Mazengo olis’ sitä tänne
päästänyt.
Pari päivää myöhemmin Jarkolle kerrotaan, että Mazengon kuljettaja Abdul oli yöllä mennyt herättelemään vielä Mazengonkin. Abdul oli ottanut Mersun ilman lupaa ja umpijuovuksissa. Tästä seurasi sitten lopputili. …
34.

Sadonkorjuun aikaa

Sadekausi on jo kaukana takanapäin ja aurinko on paistellut kesäkuun alkupuolen päivät pilvettömältä taivaalta. Sadekauden aikana kylvetyt viljat ja vihannekset alkavat pian olla korjuukunnossa
Pelloilla alkaa taas koneiden hyörinä. Maissipellot ovat vielä vihertäviä ja auringonkukkaviljelmät
keltaisia, mutta muita viljakasveja päästään jo korjaamaan.
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Kotipihan puutarhasta on saatu jo sadekauden puolivälistä lähtien, salaattia, retiisejä, tomaatteja,
parsakaalia ja mansikoita, sadekauden loppupuolella, kurkkuja, porkkanoita ja avokadojakin. Talon seiniä peittävät passion-köynnökset ovat tehneet runsaasti hedelmiä ja niistä on Rauni kokeillut tehdä kiisseliä pari kertaa. Banaanit ja appelsiinit on käyty ostamassa torilta ja asuntoalueella
viikonvaihteisin kiertelevän ananaskauppiaan kuormasta on osteltu komeita ananaksia. Pari ananaskasvia on kasvatellut lehtiään omassa puutarhassakin, mutta hedelmää ne eivät ole alkaneet
tehdä. Kasvimaata ja pihan runsasta kukkaloistoa hoidetaan kastelemalla päivittäin. Kasvimaata ja
muita pihan istutuksia hoitamaan sadekauden alussa palkattu ”shambaboy” Ali käy puuhailemassa
kahtena päivänä viikossa. Rauni on keventänyt töitään antamalla Joonan tehdä päivisin kaikki raskaammat työt.
Lapsilla on alkanut koulusta loma, jota kestää elokuun alkuun saakka. Päivät kuluvat joko kotinurmikolla telmien tai muiden pohjoismaisten lapsiperheiden pihoilla leikkien.
Korjaamolla on kasvukausi ollut hieman rauhallisempaa aikaa, koska koneiden käyttö on ollut vähäisempää. Varaosavarastoa on laajennettu, varaosat on kortistoitu ja hyllyt numeroitu, jotta tarvittavat osat on helpompi löytää. Koska traktori- varaosien hinnat ovat maassa olleet törkeän korkeita, on melko suuri varaosatilaus tehty Suomesta. Jarkko on jatkanut mekaanikoille aloittamaansa kurssia iltapäivisin parin tunnin jaksoissa ja ensimmäiseksi kohteeksi otettu dieselmoottorin
peruskorjaus on päässyt hyvään alkuun.
Nyt kesäkuun puolivälin perjantaina Jarkko on antanut autonsa muutamaksi päiväksi Lassen käyttöön ja saapuu työpäivän päättyessä kotiin Lassen pienellä Renaultilla. Lapset ovat naapurin pihanurmella ja nähdessään pienen punaisen ”Tippa-Rellun” kaartavan pihaan pinkaisevat he isää vastaan. Naapurin Philipkin tulee hieman verkkaisemmin perässä ja jää hieman kauemmaksi seuraamaan.
- Isä, nytkö ne lähtevät hakemaan niitä vieraita? ehättää Mervi kysymään ensimmäisenä.
- Joo, …huomenaamuna aikaisin ne lähtevät Dariin … ja tulevat ehkä jo maanantaina takaisin. …
Me ajellaan nyt tämä viikonvaihde tällä ”kotterolla”.
- No, Lasse oli varmaan iloinen, kun sai auton, arvelee paikalle tullut Rauni.
- Olihan se. … Onhan se ollut sitä jo pari viikkoa. … Se kone tulee sunnuntaina kymmenen maissa
Dariin. … Lasse suunnitteli, että he ehkä ajavat illaksi Mikumiin ja maanantaina sieltä kotiin. … Mä
sanoin, että katselkaa nyt Mikumiakin ihan rauhassa. Kyllä me täällä pärjäillään.
- Kunduccilleko ne menevät huomenna yöksi?
- Kunduccille tai Bahari-beachille. … Ei se ollut siitä ihan varma. … Eihän ne ehdi siellä juuri uiskentelemaan. Iltamyöhällähän he ovat vasta huomenna perillä ja heti aamulla on lähdettävä lentokentälle.
- Niin. Onhan se aika rankkaa ajaa Dariin asti yhteen syssyyn, myöntelee Rauni.
- No, me ajellaan nyt sitten tällä ”Tippa-Rellulla” huomenna ostoksille. … On tää aika kepposen
tuntuinen kottero, kun on vähän isompaan tottunut.
- Jokos teille ruoka maittais’? … Mennäänkö sisälle?
- Joo, mennään. … Mä laitan vaan nämä ”Rellun” ovet lukkoon.
- Isä! Noitten ”Perseiden” auto on Pablalla remontissa, kertoo Mervi. - Philip kertoi, että siitä
tulee ihan kuin uusi auto.
- Joo, niin on. … Kertoihan se … Philipin isä … siitä minullekin tuossa eräänä päivänä. Korjailevat
kytkimen, jarrut … maalaavat kokonaan ja verhoilevatkin … jos nyt oikein ymmärsin. Muutama
viikko siinä kai menee. … Mutta eihän sellaisesta vanhasta koslasta uuden veroista saa millään …
ainakaan näissä olosuhteissa.
- Isä, Philip selitti jostakin … ”upholsterystä”. …Mikä se on?
- Se on verhoilu … eli se auton koko sisustus … penkit, katto ja seinät. … No mennäänpä lapset
sisälle.
- Isä, milloin me lähdetään ajelulle tolla … kotterolla? kysyy Mika.
- Huomenna, huomenna. … Lähdetään käymään torilla ja kaupoissa. … Olettehan te olleet tuossa
koulukyydeilläkin. … Voidaanhan me kyllä käydä sillä tänäänkin vielä maitoreissulla. … Jutellaan
kohta tuolla sisällä äidin kanssa.
Iltasella lapset pääsevät isän kyytiin maitoreissulle ja seuraavana aamuna köröttelee koko perhe
kaupunkiin ostosreissulle.
- Hyvinhän me tähänkin sovitaan, toteaa äiti, kun on ajeltu jonkin matkaa.
- Ja mahtuis’ vielä pari ostoskassiakin … johonkin jalkatilaan, vitsailee isä.
- Onhan tuolla takapenkin takana jonkin verran tilaa vielä tavaroillekin, jatkaa äiti.
sinne vielä matkalaukkukin … ja vielä pari kassia.
- Torilleko mennään ensin?

- Sopisihan
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- Mennään ensin torille … ja sitten Sousalle.
Torin laitaan pysäköitäessä ja autosta noustaessa saapuu siihen myös Lassilan perhe Mersullaan.
- Katsokaa ketkä tuli, hihkaisee Mika ensimmäisenä.
- Kas, Lassilathan siinä, huomaa äiti ja lähtee astelemaan lähemmäksi.
- No hei! tervehtii autosta nouseva Annikki. - Mitenkäs teillä on tuollainen auto?
- Hei! vastaa Rauni hymyillen. - Kokeillaan välillä vähän pienempää ajokkia.
- No terve pitkästä aikaa, lausahtaa autostaan nouseva Perttikin.
- Terve, terve! vastaa juuri lähemmäksi tullut Jarkko.
- Mehän ollaan Pertin kanssa kyllä tavattu aina silloin tällöin.
- Onk’s teidän oma ajokki remontissa, jatkaa Pertti.
- Ei. Lasse ajelee sillä par’aikaa kohti Daria. … Vaihdettiin autoja muutamaksi päiväksi.
- Ai niin. Niillehän tulee Suomesta vieraita. Kertoihan se Lasse viime viikolla, kun tavattiin, että saa
teidän ”Pösön” lainaksi.
- Eikö sinullakin ole Darin reissu lähiaikoina? … Se UM:n kokous.
- Sehän oli jo. … Tultiin just perjantaina sieltä.
- No mitäs Dariin kuului? kysäisee Rauni.
- Ei ihmeempiä, vastaa Annikki. - Me löhöttiin lasten kanssa pari päivää Baharilla ja Pertti hikoili
siellä kokouksessa.
- Hei me mennään ostamaan kassi ja sitten Annikin ja lasten kanssa jo tonne hedelmäpuolelle.
esittää Rauni. - Tulkaa perässä!
- Tullaan, tullaan, vastaa Jarkko.
- Oli siellä helkkarin kuumaa ja kosteaa, jatkaa Pertti.
- Olikos kokouksessa mitään erityistä, kysäisee Jarkko.
- Näitä kahdenvälisen kehitysavun projektiasioitahan siellä setvittiin. Lopussa sitten yks’ kaveri
tuolta Matwaran vesiprojektista kysyi siltä UM:n kaverilta neuvoa yhteen ongelmaan … ja se vastaus oli kyllä ihan pöyristyttävä. … Se UM:n kaveri vastasi, että ” Älkää suotta puuttuko tällaisiin
asioihin. Meitä ei Suomessa liikuta yhtään mitä te täällä teette. Olkaa täällä vain niin kuin olisitte
lomalla.”
- Voi hitto! hämmästelee Jarkko.
- Eik’s ole aika törkeää kuulla tällaista Ulkoministeriön virkamieheltä?
- Onpas tosi törkeää. … Ei niitä taida sitten tuolla meidän ”embassyssäkään” niin kiinnostaa, mitä
me täällä puuhataan. … Ja kun sieltä tulee joku tänne Mbeyaan käymään, niin eihän me … ”tavalliset rodunkehittäjät” nähdä niitä lainkaan. Jossakin partyissähän ne vaan täällä yöt juhlivat. – Per
Stenbäck tuntui kyllä asialliselta, halusi tavata jokaisen, kuunteli … ja lupasi viedä asioita eteenpäin.
- Mitä näistä hommista tulee, jos niitä ei lainkaan kiinnosta, mitä me täällä tehdään?
- Ja työmaatahan täällä piisais’ ja kehitettävää olis’. Meiltähän se ”jarrumies”, ”Uffe” Hellström lähti ja nyt menee Matin kanssa joustavasti. Saatiin aluks’ sellainen moottorinkorjauskurssi käyntiin
… ja ”Masa” panee varaosavarastoa järjestykseen. Osia traktoreihin tilataan suoraan Suomesta, kun
täällä hinnat ovat ihan pilvissä.
- Masa ja Leenahan suunnittelevat Suomen matkaa … joskus loppukesällä.
- Onhan se Masa siitä jutellut, mutta … ajankohdasta ei ollut vielä puhetta. Me jännätään nyt tota
perheenlisäystä. H-hetki pitäis’ olla ens’kuun loppupuolella. … Nyt ei vähään aikaan reissailla.
- Onko tyttö vai poika?
- Olis’ kumpi vaan, kunhan kaikki sujuu normaalisti. Maanantaina vissiin mennään taas tuolla
”hospitaalilla” käymään. Kyllä kaikki tuntuis’ olevan OK.
- Pitäis’köhän meidän mennä naisväen perään, ehdottaa Pertti.
- Mennään.
Torilla kiertelyn ja ostosten jälkeen poiketaan vielä torin laidalla Sousan kaupassa ostamassa jauhoja, sokeria ja saadaan kuivahiivaakin. Annikki on Raunin kanssa jutellessaan esittänyt kutsun
tulla seuraavana päivänä Lassiloille iltapäiväkahville ja kotimatkan alkaessa Mika tietää kertoa, että
Jukalla on huomenna syntymäpäivä.
- Meidänhän täytyy sitten ostaa Jukalle joku lahja, havahtuu äiti. - Mutta mistä täältä mitään lahjatavaroita löytää?
- Vaikeaahan se on, toteaa isäkin. - Niitä pitäis’ tilata hyvissä ajoin Hongkongista … ihan varastoon. … Nyt ei ole taas vähään aikaan sieltä mitään tilattukaan. Jotain kai taas haluaisi se tullin
Aleksikin.
- Hei, mulla on yks’ sopiva lahja kotona, muistaa Rauni ja jatkaa kuiskaten Jarkolle. - Yks’ pieni
auto jäi laittamatta pukin konttiin.
- No hyvä! … Pitää laittaa jotain lahjatavaroiksi sopivia juttuja seuraavaan Hongkongin tilaukseen.
… Noita synttäreitähän täällä on silloin tällöin.
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Seuraavan viikon tiistaina käyvät Jarkko ja Rauni taas tohtori Murmannin luona ja odotus jatkuu
normaalisti. Lasse perheineen ja vieraineen saapuu Darin reissulta keskiviikkoiltana, palauttaa
lämpimin kiitoksin laina-auton ja kertoo matkan sujuneen mukavasti. He pärjäävät nyt omalla ajokillaankin seuraavan viikon puoliväliin, jolloin he lähtisivät viemään vieraitaan takaisin päin.
Perjantaina aamupäivällä Jarkko käy Pablan luona sopimassa valuuttakaupasta. Iltapäivällä Pablalta
rahoja noudettuaan hän Sousan kauppaan poiketessaan tapaa vieressä olevan postitoimiston nurkalla tullimies Aleksin, joka pyytää häntä juttusille. Jarkko arvaa heti mistä on kysymys. Aleksi haluaisi taas saada yhden radionauhurin Hongkongista Jarkon seuraavan tilauksen yhteydessä. Jarkko
lupaakin tehdä uuden tilauksen lähipäivinä. Illalla kotona saunomisen jälkeen ja lasten nukahdettua selaillaan sitten Raunin kanssa yhdessä Hongkongilaiskaupan luetteloa ja laaditaan tilauslistaa.
- Tilataan nyt jotain lapsille lahjaksi sopivaa, esittää Rauni. - Joku nukke ja joku pojalle sopiva …
auto tai … Mitäs muuta se vois olla? Tuleehan niitä kutsuja taas johonkin synttäreille ja täältä kun
ei saa mitään … eikä me taideta ihan lähiaikoina matkustellakaan.
- Pari halvanpuoleista rannekelloa mä tilaan kans’. Tuolla noi korjaamon kaverit ovat kyselleet
kelloja. Niitähän tässä luettelossa on monta sivua. Noihin parempiin kelloihin ei niiden rahat riitä.
Hyvän näköisiä nämä halvimmatkin ovat. … Tuplahinnallakin näitä voitais’ myydä.
- Ei kai me ruveta sillä tavalla hankkimaan. … Sääliksihän käy noi ressukat. Yhteen halpaankin kelloon menee koko kuukauden palkka.
- No enhän mä ihan tosissani sitä esittänyt. Kalliitahan nämä halvatkin niille ovat. … Mutta tarvitaank’s me jotain tolle meidän vauvalle? Eihän tässä ole enää kuin pari kolme viikkoa, kun …
- Ei tarvita. … Mummin paketissa tuli jo harsovaippoja ja vauvan vaatteita … ja Pia on luvannut
antaa kaikenlaista … ja vauvan vaunutkin saadaan.
- Vieläkö sua jännittää, miten kaikki sujuu?
- No ei oikeastaan. Toi Murman tuntuu olevan ihan mukava lääkäri … ja kun se on luvannut tulla
paikalle varmistamaan, että kaikki sujuu hyvin. … Aika levoton toi vesseli on ollut viime aikoina. …
Potkii välillä niin, että tuntuu.
- Niin … ei kai tässä vaiheessa voi enää muuta kuin elellä mahdollisämman rauhallisesti ja odotella.
- Hei, mutta … - Hyvänen aika. … Onk’s tänään Juhannusaatto?
- Hitto! … Kesäkuun loppuhan nyt on … ja … kyllä se on Juhannusaatto. … Eihän täällä tule tuollaisia asioita ajatelleeksikaan. … Hitto, Juhannushan se on. … Jotain mä kyllä eilen ohimennen kuulin Lassen ja Masan jutellessa Juhannuksesta, mutta … ei tullut mieleenkään, että se olis’ tänään.
- Olihan siitä muutama päivä sitten Leilan kanssakin juttua, että Juhannus on kohta, mutta … nyt
se yht’äkkiä putkahti mieleen, että on aatto.
- Lasse ja Masa juttelivat siitä, että Juhannusta vietetään vain Suomessa ja Ruotsissa. Norjalaiset
ja tanskalaiset eivät sitä vietä. … Ei kai ne vietä sitä Islannissakaan.
- Niinkö?. … Mutta olis’han meidän pitänyt sitä jotenkin viettää täälläkin.
- Jaa-a! huokaa Jarkko. - Nyt on aatto jo mennyt, mutta miten me saatais’ huomenna tänne jotenkin Juhannuksen tuntua? … Ei ole järveä, ei kokkoa, ei juhannuskoivujen tuoksua, ei valoisaa
kesäyötä.
- On meillä ainakin se toissakesänä mökillä otettu kaitafilmi, … Katsotaan se, sehän on aika kiva
pätkä. Vuosi sittenhän me se jo katsottiin, mutta katsotaan uudelleen.
- Joo, sehän voidaan katsoa. … Käydään ensin saunassa … haistelemassa eucalyptusvihdan tuoksuja … ja …
- Mutta katsohan, mitä kello jo on! … Eikös kömmitä jo tuonne petiin nauttimaan Juhannusyöstä.
Seuraava päivä vietetäänkin sitten Suomen juhannusta muistellen. Iltapäivällä Jarkko ja lapset käyvät tekemässä tuoreet eucalyptusvihdat ja illan alkaessa hämärtää kuuluu saunan lauteilta taas
vihtojen läiske ja lasten iloinen kikatus. Illallisen jälkeen virittelee Jarkko sitten kaitafilmiprojektorin toimintakuntoon ja aletaan katsella kaitafilmiltä kahden vuoden takaista Juhannuksen viettoa.
Lapsilla on hauskaa nähdessään mökillä mummin, ukin, ”Piken” ja Murre-koiran, komeasti roihuavan juhannuskokon … sekä näkevät itsensä pari vuotta nuorempina.
- Äiti, kutsutaanko me Pike täällä käymään? kysäisee Mervi filmin loputtua.
- Olenhan minä sille jo asiasta alustavasti kirjoittanut, vastaa äiti. - Mutta en ole saanut vastausta. Eiköhän siitä seuraavassa kirjeessä jotain ole. Esitin, että sitten, kun tuo uusi tulokas on onnellisesti syntynyt, … tuumitaan tarkemmin ajankohdasta. …Odotellaan nyt rauhassa vielä muutama
viikko tuon pikkukaverin syntymistä.
- Ai tosta filmihommasta tuli mieleen, että noi korjaamon kaverit eivät ole vielä nähneet mun metsätraktorifilmiä, toteaa isä.
- Nyt ens’ viikolla täytyy se niille jonakin iltapäivänä näyttää. Eiköhän me saada joku nurkkaus tuolla pajalla sen verran pimeäksi, että saadaan kuva näkymään. …
Valkoista seinää siellä ei ole, mutta … täytyy ottaa vaikka yks’ lakana mukaan valkokankaaks’.
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- Hei isä! Eikös ajeltais’ huomenna vaikkapa Tukuyuun … torille. ehdottaa äiti - Siellä myyvät
niin kivoja kitengejä. Nää mun kietaisuhameet alkavat olla sen verran kuluneita, että vois’ ostaa
pari uuttakin. … Ja onhan se kiva katsella taas niitä mahtavia vuoristomaisemiakin.
- Ajellaan vaan … ja mullekin vois’ tehdä niistä pari uutta paitaa. … Polttopuita ja pottujakin saadaan tuolta vuorilta paluumatkalla.
- Äiti, miten ne oikein tekevät niitä kankaita? kysyy Mervi.
- Jollakin tavalla käsin painettujahan ne ovat. En minä oikein tiedä miten ne tehdään. … Nää värikkäät kuviot ovat kuitenkin vaan tällä yhdellä puolella.
- Ai, Lasse haluais’ lähteä jo torstaina niiden vieraidensa kanssa Dariin päin. Katselisivat vielä yhden päivän elukoita Mikumissa ja sitten olisivat Darissa beachillä. Niillä on lento takaisinpäin sunnuntai-iltana … ja maanantaina he ajaisivat Darista tänne.
- No hyvinhän me pärjätään sillä pienellä kotterollakin nämä kauppareissut, toteaa äiti.
Seuraavalla viikolla Jarkko ja Matti käynnistelevät korjaamon alueella konekatoksen rakennustöitä
muutaman puuosaston työmiehen voimin. Matti on suunnitellut pitkähkön konekatoksen rakenteet
ja rakennustarvikkeita on tuotu jo edellisellä viikolla rakennuspaikalle. Konekatokseen saadaan
projektin traktorit, leikkuupuimurit sekä muut työkoneet suojaan sadekauden sateilta sekä kuivan
kauden paahtavalta auringonpaisteelta.
Iltapäivisin jatkuu Jarkon traktorimekaanikoille aloittama moottorikorjauskurssi. Keskiviikkona
poiketaan hieman kurssin ohjelmasta. Jarkko ja Matti saavat yhden korjaamon pienehkön huoneen
pimennetyksi niin, että siellä voidaan katsoa Jarkon metsätraktorifilmi. Lasse ja hänen alaisuudessaan työskentelevät automekaanikotkin tulevat paikalle.
Jo Jarkon pöydälle nostama elokuvaprojektori saa aikaan ihmettelyä. Vaikuttaa siltä, että mekaanikot eivät ole koskaan ennen moista vempelettä nähneet. Työnjohtajan tehtävissä puuhaileva Mooseskin jättää muut askareensa ja haluaa nähdä filmin. Myös korjaamon nurkkauksessa puuhailevat
puusepät havaitsevat, että jotain erityistä on nähtävänä ja pakkautuvat joukon jatkoksi. Kaikki seuraavat tarkoin, kun Jarkko asettaa suurehkon filmikelan koneeseen ja pujottaa filmin pään koneen
pienten porttien läpi tyhjälle kelalle. Vielä pieni kaiutinlaatikko johtoineen seinälle ripustetun lakanan alapuolelle ja näytös voi alkaa. Ennen koneen käynnistämistä Jarkko selittää vielä lyhyesti englanniksi, että filmi kertoo Suomen metsätöistä ja erikoisen metsätraktorin kehityksestä … ja, että
elokuvan englanninkielisen selostuksen ovat ”spiikanneet” naapurissa asuvat Mr. ja Mrs. Rombulow-Pierce. … Mooses tulkkaa asian vielä swahiliksi.
Kun elokuva pyörähtää käyntiin, seuraavat katsojat hiirenhiljaa valkokankaan tapahtumia. Kesäkeleillä viedään telaketjuin varustetuilla metsätraktoreilla valtavia tukkikuormia vetisissä ja upottavissa suomaastoissa. Kun sitten kesäkeli vaihtuu talviseksi, suuren peräkärryn pyörät leveiksi teräsjalaksiksi ja lumihanki yli metrin paksuiseksi, alkavat katselijat kuiskimaan jotain keskenään. Talvi
ja lumi näyttävät olevan ”Afrikan pojille” jotain aivan käsittämätöntä. Kun metsätraktori valtavine
kuormineen ajelee sitten järven jäälle, pysäyttää Jarkko hetkeksi projektorin ja selittää vielä saman
asian, joka on juuri tullut filmin selostuksessakin.
- Vesi muuttuu jääksi, kun on tarpeeksi kylmää, kertoo Jarkko. - Vesisade muuttuu lumisateeksi.
Lumi on valkoista jäätyneistä vesipisaroista syntynyttä jauhetta. Tässä järven vesi on jäätynyt, jääkerroksen paksuus tuossa traktorin alla on noin yksi metri ja jään alla on vettä useita metrejä. …
Kun tulee kesä ja jää sulaa, viedään jäälle pudotetut tukkiniput vesiä myöden uittamalla tehtaisiin.
Mooses tulkkaa asian swahiliksi.
- Miten vesi muuttuu jääksi? kysyy eräs asentajista, Egon, kankeahkolla englannillaan.
- Kun vesi jäähtyy alle nollan celsiusasteen, alkaa järven pinta muuttua kovaksi jääksi, selittää
Jarkko …ja Mooses kertoo saman swahiliksi. - Kun jään paksuus on noin 5 senttimetriä, se kestää hyvin jo ihmisen painon, 30 sentin jäällä voi ajella jo autollakin. Tässä jään paksuus on noin
metrin ja se kestää tällaiset raskaatkin kuormat. Suomessa .. ja muissakin Skandinavian maissa
kylmä talvi kestää monta kuukautta, koko maa on lumen peitossa ja järvet jäässä.
Tämän selvityksen jälkeen elokuvan katselu jatkuu taas. Traktorin peräkärryssä oleva valtava tukkikuorma sidotaan ensin paksuilla teräsketjuilla nipuksi, joka sitten kipataan jäälle asetettujen
nippulankojen päälle. Lopuksi nähdään vielä metsätraktorin hieman uudemman version esityksiä
kesäkelillä ja Lapin kivikkoisissa ja kallioisissa maastoissa. Kun filmi päättyy, alkaa melkoinen puheensorina ja katsojat tuntuvat ihmettelevän toisilleen, mitä kaikkea ihmeellistä ovat nähneet. Puheensorinan tauottua Jarkko näyttää sitten vielä toisen lyhyen filmin Suomen talvikalastuksesta.
Siinä Jarkko tekee kairalla pilkkiavannon myös lähes metriseen jäähän ja alkaa narraamaan pilkillä
kaloja. Aluksi katsojat ihmettelevät, mitä siinä oikein tapahtuu, mutta ensimmäisen kalan noustessa avannosta he ymmärtävät, mistä on kysymys ja kaikilla tuntuu olevan hauskaa.
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Työpäivän päätyttyä Jarkko antaa autonsa Lassen käyttöön ja ajelee kotiin pienellä ”rellulla”.
- No, mikäs isää noin hymyilyttää? kysäisee pihalla lasten puuhailua seurannut äiti, kun Jarkko
nousee autosta. - Tuo ”tipparellulla” köröttelykö?
- Hieman sekin, naurahtaa Jarkko.
- Mutta oli tuolla pajalla äsken pojat ihmeissään, kun näkivät
tuon metsäkonefilmin. … Se alussa ollut homma kesäkelillä ja niissä hitonmoisässa upottavissa
suomaastoissa tuntui jo olevan heistä ihmeellistä … , mutta sitten … kun keli muuttui talviseksi …
ja mentiin sen valtavan pöllikuorman kanssa jäälle, mä varmuuden vuoksi pysäytin filmin vähäks’
aikaa, ja selvitin mistä on kysymys. … Eihän ne siitä ”Perseen” nopeasta spiikkauksesta varmaankaan ymmärtäneet. … Lumi ja jää ovat näille ihan jotain käsittämätöntä. … Piti sitä niille selitellä.
… Mooses tulkkasi sen vielä swahiliksi.
- Niin, missäs ne olis’vat lunta tai jäätä nähneet, kun … eihän niillä ole täällä edes jääkaappeja.
- Eihän Afrikasta lunta löydy kuin Kilimanjaron laelta. Pitää jäädyttää tuolla pakastimessa tölkillinen vettä, niin voin näyttää niille aamulla, millaista jää on. … Mä näytin sitten niille vielä sen talvisen pätkän, missä ollaan pilkillä. … Ja kyllä naurua riitti, kun eka kala tuli avannosta jäälle. Se korjaamon pieni taukohuone oli tupaten täynnä porukkaa, kun siellä oli Mooses puuseppineen, Lasse
automiestensä kanssa ja mun kaikki traktorimiehet. Tais’ tulla vielä joku kuskikin oviaukkoon
kurkkimaan.
- Isä, näytätkö sä meillekin sen metsätraktorifilmin? kysyy Mika.
- Olettehan te sen nähneet ja montakin kertaa.
- Mutt’ … katsotaan se vielä, jatkaa Mika.
- No, voidaanhan me panna sekin pyörimään illalla, kun on pimeää. Onhan meillä monenlaisia
muitakin filmejä. … Ai niin. Postikin toi kirjeen Suomesta … mummilasta. … Se on tässä … ja pari
kaitafilmirullaakin tuli Fujilta. … Nämä ovat niitä Nyereren vierailun aikaan otettuja pätkiä.
- Ai, kun kiva, ilahtuu äiti.
- Mennään sisälle lukemaan.
- Katsotaan nämä filminpätkätkin sitten illalla.
- Ja Lasseko lähtee aamulla viemään vieraitaan? kysäisee Rauni, kun astellaan kotiovelle päin.
- Joo. …. Lähtevät heti aamuhämärissä … ja aikovat tulla sunnuntaina takaisin. Oli hakenut poliisilta ajoluvankin taas viikonvaihteeksi. … Hitto, on sekin yks’ riesa, ettei anneta ajaa ilman ajolupaa
viikonvaihteisän.
- Ainahan ne ovat sen kuitenkin antaneet.
- Ovat, ovat, mutta … voisivat antaa sellaisen pysyvän luvan meikäläisille. … En usko, että tällä
konstilla kovin paljon bensankulutusta rajoitetaan. Eihän tavallisella kansalla ole rahaakaan bensan
ostoon.
- Mutta kai täällä on kuitenkin pula bensasta, kun se on niin usein loppu tuolta asemilta.
- Niinhän se … dieseliähän niillä onneksi on paremmin.
- Kohta saatte lihasoppaa. Se lämpenee tossa sillä aikaa, kun mä lukaisen tän kirjeen.
- No, mitä uutisia kirjeessä oli? kysyy isä, kun istahdetaan ruokapöytään.
- Hyvinhän ne siellä jakselevat. Olivat tuumineet, että mitenkähän me täällä vietämme Juhannusta.
Mustikkaa siellä näyttä tulevan hyvin, Ukki oli saanut pari isoa haukea katiskasta. … PIke on innostunut lähtemään täällä käymään joskus syksyllä. Pelkää kyllä lähteä ”suureen maailmaan”, kun ei
osaa kuin suomea ja savoa. … Ja …
- Hitto, helppoahan sen on tulla jonkun seuramatkan mukana, keskeyttää isä. - Eihän sen tarvi
muuta kuin nousta koneeseen ja istua paikalleen.
- No antakaahan lapset lautasia, niin äiti nostelee teille lihasoppaa.
- Ai tänä iltana pitäisi naputella taas puolivuotisraportti UM:lle, kertoo isä. … Mä teen sen vasta
sitten, kun lapset nukkuvat. … On se taas muutaman tunnin urakka.
- Tuleeko siitä yhtä pitkä kuin viimeksi, kysäisee Rauni.
- Taitaa tulla pitempi. … Onhan sitå kerrottavaa taas melkoisesti.
Pari työpäivää hurahtaa Jarkolta korjaamon rutiineissa ja kotosalla elellään rauhallisen odotuksen
tunnelmissa kotiaskareissa ja lasten kanssa puuhastellen, kunnes on taas viikonloppu. Lasse palaa
perheensä kanssa Darin reissulta sunnuntai-iltana, palauttaa auton kiitellen Jarkkoa lainasta ja kertoo vieraiden olleen erittäin ihastuneita eksoottiseen luontoon sekä kaikkeen näkemäänsä ja kokemaansa.
Uuden viikon taas alkaessa kesäkuu vaihtuu heinäkuuksi. Vauvan odotus näyttää sujuvan normaalisti. Vielä pari kolme viikkoa ja sitten alkaisä olla ”H-hetki”.

35. Vihdoinkin.
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Elellään heinäkuun kolmannen viikon lopun sunnuntain aurinkoista aamupäivää. Jarkko ja Rauni
istuskelevat pihanurmikolla puutarhatuoleissa ja lueskelevat suomalaisten keskuudessa kiertäviä
viikon vanhoja Helsingin Sanomia.
Katsohan, lausahtaa Jarkko…. - Tupolev kaapattiin Helsinkiin. … Aeroflotin Tupolevmatkustajakone on kaapattu ja laskeutunut Helsinkiin Seutula-Vantaan lentokentälle. Konekaappareilla on joukko panttivankeja ja uhkaavat räjäyttää koneen, jos heidän vaatimuksiinsa ei suostuta.
Vaativat kai polttoainetäydennystä ja lentoa eteenpäin. - Kone on poliisin ja sotilaiden piirittämänä
kentällä.
- Joo, mä luen just kai samaa tästä. … Tää on kai tuoreempi lehti. Tässä kerrotaan, että väsytys
onnistui, panttivangit karkasivat. Kaapparit olivat 19 -22 vuotiaita … ja niiden käsikranaatit osoittautuivat tyhjiksi.
- No, pojat kai luovutetaan neuvostoviranomaisille … ja pääsevät kotimaassaan pitkään täysihoitoon. … Eihän Suomi voi oikeastaan muuta tehdä.
- Niin kai siinä käy. … Mutta kuule Jarkko! … Nyt alkaa tuntua vähän siltä, että meille saattaa tulla
lähtö. … Alkoi niin sillä lailla nipistelemään tuolta.
- Ihanko totta?
- Jo mä tunsin vähän sellaista heti aamullakin, mutta en vielä kertonut.
- Pitäis’köhän meidän sitten alkaa valmistella lähtöä tuonne ”hospitaalille” ?
- No ei tässä nyt vielä taida vähään aikaan mitään tapahtua, mutta … kyllä nyt tuntuu ihan sellaiselta. Näin se alkoi edellisilläkin kerroilla, mutta menihän siinä sitten vielä melkein vuorokausi.
- Mihinkäs ne meidän tenavat menivät?
- Ne taisivat mennä Lindgrenin tyttöjen luo. … Mervi ja Mari ainakin. … Sinne kai se meni Mikakin.
- Pitäis’köhän ne käydä hakemassa kotiin … varmuuden vuoksi, jos meille tulee lähtö.
- Kyllä ne sieltä pian tulevat takaisin. … Ei tässä meillä vielä mitään kiirettä ole. Nyt ei taas nipistele.
- Jospa mä kuitenkin käyn kutsumassa ne kotiin.
- No, käy.
Jarkko kävelee asuntoalueen keskellä olevan suuren kentän poikki Lindgrenien luo ja löytää lapset
pihamaalta.
-

Mitä nyt, kysyy Mervi huomatessaan isän tulevan pihaan.
Lähtekääpä lapset nyt kotiin. Saattaa olla, että meidän pitää kohta lähteä kaupunkiin.
Miksi, ihmettelee Mika.
Tulkaa nyt vaan isän mukaan. … Minä kerron sitten kotona.

Kun Jarkko ja lapset saapuvat kotipihaan, tulee äiti heitä nurmikolla vastaan.
- No? sanoo Jarkko kysyvästi. - Joko kohta lähdetään?
- Pitää meidän kai ruveta sitä valmistelemaan, sopertaa äiti hiljaa. - Parempihan sinne on mennä
ajoissa.
- Ai sairaalaanko, arvaa Mervi.
- Sairaalaan, kertoo äiti.
- Nyt tuntuu siltä, että se pikku-veikka tai sisko haluaa pian syntyä.
- Sitten lähdetään.
- Syödään nyt vielä jotain, ettei lapsille tule heti nälkä, ehdottaa äiti. - Ei tässä nyt niin kiirettä ole.
Laita isä sinä muutama pala lihaa grilliin ja lämmitä eilen jäänyttä riisiä. Se on jääkaapissa yhdessä
muovikulhossa. Minä katson vielä, että tuolla kassissa on kaikkea sellaista, mitä siellä voi tarvita.
Puolessa tunnissa on selvitty ruokailusta. Asunnon ovet lukitaan ja lähdetään autolla kohti kaupunkia. Sairaalan yksityisosaston pihalle tultaessa Jarkko ja Rauni astelevat rakennuksen pääovesta
sisään. Lapset jäävät autoon odottelemaan. Kaksi tummapintaista hoitajaa löytyy heti käytävän
ensimmäisestä huoneesta ja heille Jarkko selittää, että Rauni-vaimo tulee synnyttämään ja tohtori
Murman on luvannut tulla paikalle heti, kun hänet kutsutaan. Voisitteko ilmoittaa tohtori Murmannille, että suomalaiset Rauni ja Jarkko Mäkinen ovat täällä? Hoitajien englanninkielen taito ei tunnu
olevan kehuttava, mutta he tuntuvat ymmärtävän mistä on kysymys. Rauni ja Jarkko ohjataan käytävän vastakkaisella puolella olevaan potilashuoneeseen, samaan, joka nähtiin jo tohtori Murmanin
kanssa paikaan tutustuttaessa. Rauni istahtaa hetkeksi huoneessa olevalle tuolille ja pyytää Jarkkoa tuomaan autosta mukaan ottamansa kassin.
Jarkon noutaessa kassia autosta lähtevät lapset hänen mukaansa äidin luo. Toinen hoitajista esittää, että ”jos haluatte, voitte ottaa tuolin ulos ja odotella siellä kunnes tohtori tulee.” Näin tehdäänkin ja siirrytään aurinkoiselle pihalle odottelemaan. - Hetkistä myöhemmin lähtee rakennuksen nurkan takaa sairaalan Land-Rover maasturi.
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- No siinä lähdettiin varmaankin viemään tohtori Murmanille sanaa, että me olemme täällä, aprikoi
Jarkko.
- Se Murman on kyllä jotenkin sellainen ”symppis”, ettei minua pelota nyt mikään, kertoo Rauni.
- Kuinka kauan meidän pitää täällä odottaa? kysyy Mika.
- No, katsotaanhan nyt, Kunhan se Murman tulee ensin. … Kyllä täällä nyt varmaan menee vielä
joku tunti.
- Nyt ei taas ole tuntunut pitkään aikaan mitään, kertoo Rauni- - Tultiinkohan me liian aikaisin?
- Odotellaanpa nyt kaikessa rauhassa vaan sitä Murmania. Kohta se varmaan tulee.
- Nyt tuolta alhaalta pääsairaalasta tulee joku valkotakkinen tännepäin huomaa Rauni. … Ei tuo ole
kyllä Murman. … Tuo on laihempi ja pitempi.
Valkotakkinen mies kipuaa jyrkähköä rinnettä ylös ja saapuu hieman läähättäen Jarkon ja Raunin
luo.
- Me odottelemme tässä tohtori Murmania, kertoo Jarkko englanniksi.
- Minä en ole tohtori Murman, kertoo mies kankealla englanninkielellä. - Murman on kylässä
???… tai kalassa ? ? jatkaa hän epäselvästi mutisten ja selittää olevansa myös lääkäri kuten Murmankin ja päivystää nyt alhaalla pääsairaalassa.
Lääkäri kutsuu Raunin sisälle rakennukseen. Jarkko ja lapset jäävät ulos odottelemaan. Noin viidentoista minuutin kuluttua saapuu lääkäri ulos ja selittää heikolla englannillaan Jarkolle: ”Ehkä se
tänään tapahtuu, mutta ei vielä muutamaan tuntiin. Täällä on osaavat hoitajat ja kätilö eikä synnytyksessä normaalisti tarvita lääkäriä. Jos tapahtuu jotain epänormaalia, hänet saa tuolta pääsairaalalta tänne parissa minuutissa.” Rauni tulee myös ulos odottelemaan ja valkotakkinen lääkäri lähtee polkua alas pääsairaalaan luvaten tulla katsomaan noin kahden tunnin kuluttua.
- Miks’ se Murman ei tullut? kysyy Rauni lääkärin mentyä.
- Hitto, se puhuu niin huonoa englantia, ettei siitä saanut selvää. Olin ymmärtävinäni, että se on
kylässä tai kalassa … eli ei ilmeisesti kotona. – Tämähän on myös venäläinen ”lekuri”. Kuuleehan
sen tuosta puhetyylistäkin. Niitä on kai useampiakin tuolla ”hospitalissa”.
- Tutkiko se jotain?
- Joo, vähän kuunteli ja kyseli, mutta en mä ihan kaikkea sen puheesta ymmärtänyt.
- Muutamaan tuntiin ei vielä tapahdu mitään, hän selitti. … Ja tulee tutkimaan uudelleen parin
tunnin kuluttua. Ei kai tässä voida muuta kuin odotella. … Kello on nyt varttia yli kaksi.
- Nyt taas tuntuu vähän nipistelyä, kertoo Rauni.
- Hakisitko sieltä mun kassista vesipullon. On
jotenkin sellainen janottava olo. … Ja tuo lapsille banaanit.
- No, minäpä haen.
Aika kuluu hitaan tuntuisesti, odotellen ja lasten puuhia seuraillen. Runsas tunti on kulunut lääkärin käynnistä, kun Rauni tuntee taas hetkisen nipistelyä. Lapset eivät oikein keksi mitään muuta
tekemistä, kuin juoksentelevat pienehköllä, karkeasoraisella pihalla ja siltä alas viettävällä jyrkähköllä rinteellä. Hieman yli kello neljän saapuu valkotakkinen venäläinen lääkäri jälleen ja kutsuu
Raunin sisälle tutkimista varten. Lähtiessään taas takaisin, kertoo lääkäri lyhyesti ” May be to-day”
( ehkä tänään ) ja lampsii polkua alas sairaalan päärakennukseen.
- Ei tässä taida mitään nyt ihan hetkessä tapahtua, arvelee Rauni. - Lapsilla on jo varmaan nälkä. Menkää te käymään välillä Lassiloilla. Nehän asuvat ihan tuossa lähellä. Annikki antaa varmasti
lapsille jotain ruokaa, kun kerrot tilanteen.
- Joo, me lähdetään käymään. … Olis’kohan sinun parempi mennä tuonne huoneeseen lepäämään?
- No, mä istun tässä vielä vähän aikaa. … Kohtahan tuo aurinkokin jo laskee.
Jarkon ja lasten tullessa takaisin noin tunnin kuluttua, on Rauni istumassa huoneensa sängyn laidalla.
- Mä vaihdoin omat lakanat tähän petiin. Nuo sairaalan lakanat on niin hirveän näköisiä.
- Sitähän me katsottiin jo silloin, kun käytiin täällä Murmanin kanssa.
- Se lääkäri kävi taas äsken, kuunteli ja kyseli kuinka usein on nipistellyt, kertoo Rauni. - Ja sanoi
sitten, että ennen kello kymmentä ei varmaankaan tapahdu mitään.
- Pitäis’köhän minun lähteä viemään sitten lapset kotiin. Matti ja Leena ovat kyllä luvanneet ottaa
lapset hoitoon, kun tarve vaatii. … Alkaa olla kohta jo pimeääkin.
- Lähde sinä vaan viemään. Kyllä mä täällä pärjään sen aikaa. Käyvät nuo hoituritkin välillä kurkkaamassa…. Ne puhuvat vain swahilia.
- Joo. Me lähdetään. … Mä otan sitten kotoa mukaan kaitafilmikamerankin. … Jospa saatais’ siitä
tulokkaasta hieman filmiä. … Jos se lääkäri ei satu olemaan silloin paikalla, niin … ehkäpä …
- No, menkää nyt … ja tule pian takaisin.
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Jarkko vie lapset kotiin ja saa Matin ja Leenan sinne lapsia vahtimaan. Jarkko nappaa mukaansa
kaitafilmikameran ja pari filmikasettia ja porhaltaa takaisin sairaalalle kellon lähestyessä yhdeksää.
Potilashuone on tyhjä, mutta viereisen synnytyshuoneen ovenraosta näkyy valo ja kuuluu hiljaista
juttelua. Jarkko avaa varovasti oven ja näkee Raunin olevan pitkällään huoneen keskellä olevalla
sairaalavuoteella. Hieman sivummalla löhöilee pulskanpuoleinen tummapintainen hoitaja lattialla
maaten, potilashuoneesta otettuun suureen tyynyyn nojaten ja lueskelee paksua kirjaa. Jarkko tervehtii: ” Hujambo, habari?”, johon hoitaja vastaa hiljaa mutisten: ”Mzuri sana” ja jatkaa lukemistaan.
- Ai kiva, kun sä tulit, huokaa Rauni. - Lapsivesi tuli jo. …Tuo hoituri on kätilö. Me on yritetty tässä vähän jutella. Minä englanniksi ja hän enimmäkseen swahiliksi. Nyt kyllä polttelee jo niin tiuhaan, ettei tässä varmaan enää kauaa mene.
- Onk’s sitä lääkäriä käynyt milloin?
- Kävi se … ehkä noin tunti sitten. Mä olin jo silloin tässä pitkälläni, kun alkoi tuntua sellaiselta. …
Pian sen lääkärin lähdön jälkeen tuli se vesi.
- Mä otan kameran tosta huoneesta tälle puolelle. Ei kai toi kätilö kiellä mua kuvaamasta, kun alkaa tapahtua. … Vai?
- Ota!
- Unapenda chai ? lausahtaa kätilö Jarkkoon katsoen.
- Mitä se kysyy? ihmettelee Jarkko.
- Haluaisitko teetä? tulkkaa Rauni.
- Ndio, … asante, saa Jarkko sanotuksi.
Kätilö nousee ja lähtee huoneesta. Jarkko astelee vuoteen viereen ja ottaa Raunin kädestä kiinni.
Kuluu kymmenisen minuuttia eikä kätilö vielä palaa takaisin.
- Nyt alkaa kyllä tuntua siltä, että kätilöä kohta tarvitaan, sanoo Rauni ja alkaa hieman kipristellä
vuoteella.
- Hitto, mihin se jäi, noituu Jarkko. - Rupesiko se sitä ”tsaita” keittämään?
- Lähde nopeasti etsimään sitä! kehottaa Rauni. - Nopeasti!
Jarkko säntää synnytyshuoneen ovesta käytävään, jonne kätilö lähti. Huutelee ”Help!
Help!...Haraka sana! ( kova kiire ) … Haraka sana!” ja availee käytävän huoneiden ovia, mutta tuntuu kuin rakennuksessa ei olisi ketään. Jarkko rientää takaisin synnytyshuoneeseen katsomaan
Raunin vointia. Rauni vääntelehtii tuskaisen näköisenä vuoteella Jarkon tullessa viereen, mutta ei
saa sanaakaan sanotuksi. Jarkko seisoo avuttoman näköisenä vieressä ja huomaa, että lapsen
päästä on jo lähes puolet näkyvissä. Pitäisiköhän tuosta yrittää jotenkin auttaa miettii Jarkko itsekseen ja on jo viemässä sormiaan lähemmäksi lapsen päälakea.. Samassa Rauni tuskissaan ponnistaa, … lapsi muljahtaa suoraan Jarkon käsivarsille ja parahtaa heti huutamaan. Jarkko pitää parkuvaa pienokaista hämmentyneenä käsivarsillaan.
- Tyttö tämä on, saa hän sitten sanotuksi Raunille. … - Ja tervehän tämä on, kun parkuu noin. …
Mutta en mä osaa muuta tehdä kuin pidellä sitä tässä.
- Voi, mihin se kätilö oikein häipyi? sopertaa Rauni. - Tulis’ nyt joku pian apuun.
- Hitto! … Eihän tässä nyt muuta voi kuin kannatella tätä parkuvaa lasta tässä sun reisien varassa.
… On tuo napanuora melkoinen letku.
- Voi miten tässä oikein käy, kun ketään ei tule, voihkii Rauni. - Missä se viipyy?
- No, ei kai tässä tarvi kauan enää odotella. Eiköhän me tästä selvitä. … Hitto! Se Murman kielsi,
ettei isä pääse mukaan synnytykseen … ja nyt mä jouduin itse kätilöks’. … Hei nyt se tulee!
Kätilö tupsahtaa ovesta sisään teekannu ja kupit kädessään. Nähdessään parkuvan lapsen Jarkon
käsivarsilla, hän hätääntyy, tyrkkää nopeasti teekannun ja kupit oven pielessä olevalle pöydälle ja
rientää apuun. Kätilö ottaa lapsen Jarkon käsivarsilta, katkaisee napanuoran ja rientää lapsi sylissään huoneen laidalla olevalle hoitopöydälle.
- No, nyt otetaan sitä filmiä, lausahtaa helpottunut Jarkko ja rientää ottamaan kameraansa.
Jarkko kuvaa vauvaa ja kätilön toimia hoitopöydän ääressä. Napanuoran solmittuaan kätilö huuhtelee vauvan, kuivaa ja kietoo valkoisiin liinoihin. Laitettuaan itkunsa jo lopettaneen vauvan hoitopöydän vieressä olevaan koriin rientää kätilö Raunin luo ja alkaa kiskoa napanuorasta. Jarkko tulee
viereen seuraamaan toimia. Näyttää siltä, että kätilön toimenpiteet aiheuttavat melkoista tuskaa.
- Jarkko! vaikeroi Rauni. - Suomessa ne antoivat tässä vaiheessa jonkun piikin ja parinkymmenen
minuutin kuluttua se istukka irtosi ihan itsestään. … Ai-ii, koskee ihan hirveästi.
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Kätilön kiskoessa napanuorasta ja saatuaan näin istukan irtoamaan on seurauksena melkoinen
verenvuoto. Verta alkaa valua vuoteelta lattiallekin ja verilammikko kasvaa vähitellen. Kätilö säntää
hoitopöydän vieressä olevaan puhelimeen ja soittaa hätääntyneen näköisenä jonnekin.
- Nyt se pyytää apuun sitä lääkäriä, aprikoi Jarkko. - Nyt se varmaan kuvaa sille tuon verilammikon suuruutta, kun katsoo sitä mittaavasti. … Sais’ nyt äkkiä sen ”lekurin” tänne. … Onhan tota
verta tossa varmaan jo litra ja lisää vuotaa koko ajan.
Kätilö lopettaa puhelun ja hilaa huoneen nurkasta tiputuslaitteet paikalle ja alkaa valmistella potilasta tiputukseen. Jarkko ottaa taas pienen pätkän tilanteesta kaitafilmille ja tulee sitten vuoteella
makaavan Raunin vierelle.
- Ei tässä voida nyt muuta kuin odotella, rauhoittelee Jarkko. - Kohta tulee lääkäri apuun.
Kätilö kiinnittää tiputuslaitteet Rauni käsivarteen ja saa tiputuksen toimimaan. Verilammikko lattialla on kasvanut jo lähes neliömetrin laajuiseksi ja näyttää kasvavan edelleen. Jarkko seuraa huolestuneena vieressä pitäen Raunia kädestä kiinni ja ihmettelee, miksi ei lääkäriä tule. Kätilökin katselee hermostuneen näköisenä hiljalleen laajenevaa verilammikkoa ja välillä tiputuslaitteen toimintaa. Jarkko kysyy kätilöltä englanniksi, miksi tohtori ei jo tule, mutta kätilö ei tunnu ymmärtävän
kysymystä. Vastaa vaan swahiliksi ” Salama, salama.” ( rauhallisesti )
Aikaa on kulunut kätilön puhelinsoitosta parisenkymmentä minuuttia, kun ovesta säntää huoneeseen valkotakkinen mies, … tohtori Murman.
- Tekö täällä olette? ihmettelee hengästyneen oloinen tohtori. - Miksi kukaan ei ole kutsunut minua aikaisemmin?
Murman ryhtyy heti toimiin verenvuodon tyrehdyttämiseksi ja saa pian asian hallintaan. Jarkko kertoo, että hän olikin ainoana paikalla, kun lapsi syntyi ja joutui toimimaan kätilönä. Murman kertoo
olleensa koko päivän kotona eikä kukaan tullut kutsumaan häntä sairaalalle. Kun kätilö pyysi puhelimitse päivystävää lääkäriä apuun, oli tämä juuri hoitamassa onnettomuudessa pahoin loukkaantunutta potilasta ja niin hälytettiin hänet apuun. Jarkko kertoo Murmanille koko tapahtumien kulun. Murman ihmettelee ja valittaa, että näin on päässyt tapahtumaan. Kaikesta huolimatta sekä
äiti että lapsi voivat hyvin. Rauni on kuitenkin menettänyt verta niin runsaasti, että tiputusta jatketaan nyt noin vuorokauden ajan, selittää Murman.
Kun Rauni on tiputuslaitteineen siirretty potilashuoneen sänkyyn, lähtee Jarkko kotiin kellon lähestyessä jo puolta yötä. Lapsenvahteina toimineet Matti ja Leena ovat jo ulko-ovella vastassa, kun
Jarkko kömpii ulos autostaan.
- No, onko kaikki hyvin? huutaa Matti ovelta.
- On. … Kaikki on hyvin .... onneksi. Tyttö tuli, vastaa Jarkko.
- No, onneks’ olkoon! tulee Matilta ja Leenalta kaksiäänisesti.
- Jouduin kyllä itse kätilöksi, jatkaa Jarkko astuessaan sisään.
- Mi … miten … se … niin? ihmettelee Leena.
- Hitto! Oli se melkoinen kokemus … ja ilman minkäänlaisia valmennuksia.
- No, saitko elävää kuvaa? kysäisee Matti.
- Sain kyllä sitäkin … sitten muutaman minuutin ikäisestä beibistä. … Mä kerron kohta, mutta
miten täällä on sujunut?
- Lapsethan nukahtivat melkein heti, kun sä lähdit, kertoo Leena. - Täällä me ollaan vaan istuttu
ja odoteltu sinua kertomaan uutisia.
- No kerrottavaa minulla kyllä nyt on. … Oli se sellainen kokemus. … Mutta eiköhän keitetä nyt
kahvit ja otetaan ”konjamiinitkin” juhlan kunniaksi. Ei tämän kokemuksen jälkeen osaa ihan heti
nukahtaakaan … ja eihän taida teilläkään olla mihinkään kiirettä.
- Eihän tässä meillä mihinkään, kuittaa Matti. - Jaa, onhan se kyllä taas aamulla maanantai. Ei
sitä passaa rokuliin nukkua.
Kahvikupposten ja ”konjamiinilasien” ääressä istuskellen Jarkko sitten kertoo illan ja yön tapahtumat.
- Onneksi kaikki on kuitenkin nyt hyvin, toteaa Leena Jarkon lopetettua kertomuksensa.
- Onneksi, toistaa Jarkko. - Mutta kyllä siinä vaiheessa olin ihan äimänä, kun oli se parkuva lapsi
käsivarsilla, eikä sitä kätilöä alkanut kuulua. Pitkältä se aika siinä tuntui, mutta en voinut siinä tilanteessa kelloakaan vilkaista. … Ei kai siinä kuitenkaan kovin montaa minuuttia kulunut. … Ja sit392

ten, kun odoteltiin lääkäriä ja verilammikko lattialla vaan kasvoi. … Hitto! Oli se sellainen kokemus, että … Oli se Murmankin ihmeissään, kun kerroin sille koko ”storyn”. … Ja sehän ei olis’
päästänyt minua ollenkaan paikalle, jos olis’ itse siellä ollut. … Kyllä mä nappasin kameran heti,
kun se kätilö otti sen vauvan mun käsivarsilta. … Heti mä kuvasin sitten sen puuhia. … Ja on mulla
filmillä se lattialle syntynyt verilammikkokin. … On siinä varsinaista dokumenttia.
- No, sä et kai tule heti aamulla pajalle, aprikoi Matti.
- Täytyy kai noiden lasten kanssa olla … ja lähdetään sitten yhdessä käymään siellä ”hospitaalilla”
äitiä ja pikku-siskoa katsomassa… sitten, kun Joona on tullut. Se tulee kai siinä yhdeksän kieppeillä. … Sinnehän täytyy viedä Raunille ruokaakin. Eihän täällä potilaita sairaalan puolesta ruokita. …
Nyt täytyy yrittää nukahtaa muutamaksi tunniksi.
- Joo, nukkumaan kai pitää lähteä meidänkin.
- Voithan sä tuoda lapset aamulla meillekin, ehdottaa Leena ulko-ovella.
- No, tuumitaan huomenna. … Kwa herini !
- Kwa heri, tutaonana! kuittaa Matti.
Aamun valjetessa Jarkko herää, kuulee lasten pulinaa viereisestä huoneesta ja hipsii lasten luo.
- No huomenta kullanmurut, aloittaa isä. - Teillä on sitten pikkuinen sisko. Äiti ja vauva voivat
hyvin.
Lapset katsovat sanattomina hymyssä suin vuoroin toisiaan, vuoroin isää.
- Milloin me mennään niitä katsomaan? kysyy Mervi hetken hiljaisuuden jälkeen.
- Loihditaanpa teille nyt ensin jotain aamupalaa … ja täytyy kai meidän odotella, kunnes Joona
tulee. Sitten voidaan lähteä sinne sairaalalle. … Puuhailkaa nyt jotain vähän aikaa. Minä huudan
teidät kohta aamupalalle. … Meillä taitaa olla vielä niitä kauraryynejä. … Keitetäänpä kaurapuuroa
ja sitten teetä … ja on meillä pullaa ja … No, täytyy tutkia, mitä jääkaapista löytyy.
Jarkko on kokkaillut keittiössä hetkisen, kun pihaovelta kuuluu Leilan ”Hodi-hodi, hodi-hodi!” … ja
Jarkko rientää avaamaan.
- Karibu Leila! Tule vaan sisään.
- Onk’s se totta? … Mä kuulin just aamulenkillä Leenalta.
- On siellä … pieni pirteä tyttövauva. Ja molemmat voivat hyvin, kertoo Jarkko hymyillen.
- Mutt’ … että sä jouduit itse kätilöksi?
- Totta sekin. … Kätilö oli jossakin saikan keitossa, kun alkoi tapahtua. Juoksentelin ympäri hospitalia ja huutelin ”helppiä” ja ”harakaa”, mutta en löytänyt ketään. … Tohonhan se muljahti mun
käsivarsille sitten heti, kun tulin takaisin siihen Raunin vierelle. … Ei siinä ehtinyt juuri ajattelemaan, mitä pitäis’ tehdä. Tulihan se kätilö siihen sitten aika pian, katkaisi napanuoran ja rupes’
hommiin.
- Voi herranen aika. Kaikenlaista täällä sattuu. … No voik’s ne nyt hyvin molemmat.
- Kaikki on nyt hyvin, mutta … oli siinä vielä muitakin töppäyksiä lisäksi. … Se kätilö alkoi kai liian
aikaisin riuhtomaan sitä istukkaa irti ja seurasi melkoinen verenvuoto. … Verta oli iso lammikko
lattiallakin. … Hälyttivät sitten sen Murmannin apuun. Pian se vuoto sitten korjaantui. … Tiputuksessa kai Rauni siellä on vieläkin.
- Voi herranen aika. … Täytyy käydä päivällä niitä tervehtimässä.
- Hei, voisitko auttaa sen verran, että … kirjoita lapulle swahiliks’ … Joonalle, että ”mama” on
”hospitalissa” ja sillä on pieni tyttövauva. … Ja, että hän saa pitää tänään … ja huomennakin vapaapäivät. … Enhän mä osaa sitä sille swahiliks’ selittää.
- No, anna vaan pala paperia ja kynä … niin raapustelen.
- Hetki vain. … Tuolla on paprua … ja kynä on tässä. … Oleppa hyvä!
- Kiitos!
- Mä loihdin noille lapsukaisälle vähän aamupalaa … ja me lähdetään sitten äitiä ja pikkusiskoa
katsomaan, kun Joona on tullut.
Kun Jarkon paistamat munakkaat on popsittu, aamuteet ja pullapalat nautittu, kirmaisevat lapset
hetkeksi pihalle. Jarkko on juuri pessyt astiat keittiössä, kun Joona saapuu. Jarkko astelee ovelle
Joonaa vastaan.
- Hujambo, Joona, tervehtii Jarkko.
- Sijambo mister Jarkko. Habari? vastaa Joona hieman hämmästyneen näköisenä
- Mama yuko hospitali . … Mama na msichana ndogo. (äiti ja pieni tyttö) selittää Jarkko hieman
takerrellen
- Hawajambo? (voivatko he hyvin) kysyy Joona.
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- Ndio, hawajambo. (kyllä, he voivat hyvin) vastaa Jarkko ja antaa Joonalle Leilan kirjoittaman
paperilapun.
- Asante sana! kiittää Joona ja alkaa tutkia paperia.
- Isä! huutaa Mika pihalta. - Ninni ja Lulu jäi yöksi ulos … ja nyt niitä ei löydy mistään.
- Kyllä ne varmaan jostakin ilmestyvät. … Olettekos katsonut tuolta saunan vintiltä?
- Ollaan katsottu ja huudeltu niitä joka paikasta, kertoo Mervi.
- Mutta nyt lapset … ihan kohta lähdetään äitiä ja vauvaa katsomaan. Korjatkaahan kaikki tavaranne sieltä tuonne oven taakse. … Ja käykäähän pesemässä kädet, kun olette siellä pitkin pusikoita
möyrineet. … Ai äidillehän pitää viedä jotain syötävääkin sinne. Käy Mervi poimimassa tuolta
muutama tomaatti.
- Asante sana, mister Jarkko. Kwa heri! kiittelee Joona saatuaan vapaapäivän ja lähtee pyöräänsä
taluttaen pihalta.
- Kwa heri! kuittaa Jarkko.
Lapset rientävät sisälle ja ”kylppäriin” käsiä pesemään. Mervi tuo tullessaan muutaman tomaatin.
Tomaatit, pari appelsiinia, muutama banaani, pari Jarkon tekemää voileipää sekä mehupullo laitetaan pieneen kassiin äidille vietäväksi. Asunnon ovet lukitaan ja lähdetään autolla kohti kaupunkia.
- Isä, milloin äiti ja se vauva pääsee kotiin? kysäisee Mervi heti, kun on lähdetty liikkeelle.
- Kyllä kai niiden pitää olla siellä muutama päivä. … Katsotaanhan nyt, kun päästään sinne ja jutellaan.
- Käydäänkö me joka päivä niitä katsomassa? kysyy Mika.
- Käydäänhän me varmaan joka aamu ja illallakin vielä toinen kerta.
- Saadaanko mekin sitä vauvaa sitten hoitaa? sopertaa Mari.
- Saattehan te kaikki hoitaa, kun äiti neuvoo. … ja, kunhan se kasvaa vähän isommaksi. Nythän se
aluksi vaan enimmäkseen nukkuu.
- Missä se nukkuu? kysyy Mika.
- Kyllä me tehdään sille pieni sänky … meidän makuuhuoneen nurkkaan. … Ja me saadaan lastenvaunut Isakssonilta. Niissä voidaan sitten työnnellä ulkona ja siinähän se sitten voi nukkua päivällä pihalla. … Katsokaahan lapset tuota vastaan tulevaa kuorma-autoa! … On siinä porukkaa
kyydissä lavan täydeltä ja vielä tuolla astinlaudallakin roikkuu muutama.
Lasten kanssa jutellessa matka jatkuu sairaalalle. Isän johdolla mennään sisään ja äidin huoneeseen. Äiti on vuoteessaan, jonka vieressä ovat vielä tiputuslaitteet.
- No, mitenkäs täällä voidaan? kysäisee isä heti ovella ja rientää sängyn viereen. Lapset hipsivät
varovasti perässä.
- Ai, kiva, kun tulitte. … Ihan hyvinhän me voidaan. Tuo pikkuinenkin on tässä vieressä. Nukkuu
ihan rauhallisesti. … Katsokaahan lapset! Ihana söötti käärö.
- Voi kuinka pieni ja suloinen, ihailee Mervi. - Ollaanko me kaikki oltu joskus noin pieniä?
- Ihan tuollaisia samanlaisia pieniä kääröjä, naurahtaa äiti.
- Mitä noi vehkeet tossa on? kysyy Mika tiputuslaitteita osoittaen.
- Tuosta pullosta tulee tätä letkua myöten äidille vähän lisävoimaa, selittää äiti. - Murman kävi
aamulla katsomassa ja kertoi, että kaikki on hyvin. Tiputusta jatketaan vielä iltaan asti.
- Oletko sä saanut nukutuks’ yhtään? kysyy isä.
- Pari kolme tuntia nukuin nyt aamulla. … Heräsin siihen, kun hoitaja toi tämän käärön tähän viereen. … Ihan hienosti se alkoi syödä luputtamaan heti … ja nyt se on nukkunut taas jo tunnin verran.
- Miltäs olo nyt tuntuu?
- No vähän sellaiselta heikoltahan se vielä. … Sitä verta tais’ vuotaa aika paljon.
- Olihan sitä hitonmoinen lammikko lattiallakin. … Olihan se melkoinen kokemus.
- Ne oli ihan kauheita hetkiä, kun sä olit etsimässä sitä kätilöä eikä ketään ollut paikalla. Ja musta
tuntui, että nyt just se syntyy. Sitten, kun mä tajusin, että sä olit siinä vieressä … mä vaan ponnistin … ja ..
- Ja mä olin siinä ihan äimänä, kun puoli päätä jo näkyi. Ehdin vain ajatella, että pitäis’köhän tosta
jotenkin auttaa … ja samassa se muljahti suoraan mun käsivarsille. … Hitto! … Onneks’ selvittiin.
… Oli se kätilökin silmät pyöreinä, kun näki parkuvan lapsen mun käsivarsilla.
- Vähän nälkäinen olo kyllä on. Toittek’s te mitään.
- On tässä … pari voileipää, appelsiineja, banaaneja , tomaatteja ja mehua pullossa.
- Hedelmiä vois’ syödä jonkun. … Kuorisitkos yhden appelsiinin?
- Kuorinhan minä.
- Äiti, Ninniä ja Lulua ei löydy mistään, kertoo Mika.
- Eikö?
- Ne jäi illalla ulos … ja nyt aamulla me ei löydetty niitä mistään, jatkaa Mervi.
- Kyllä ne jostakin ilmestyvät. … Jos ne nukkuvat siellä saunan päällä. … Tulikos Joona aamulla?
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- Joo, tuli se. … Sai tänään vapaapäivän, kertoo isä. Leila tuli heti aamulla, kun oli kuullut Leenalta niistä illan tapahtumista. Mä pyysin Leilaa kirjoittamaan paperilapulle swahiliks’ Joonalle , että
sä ja pieni tyttövauva olette täällä hospitaalissa ja Joona saa pitää nyt vapaapäivän. … Olihan se
vähän hämmästynyt, kun mä yritin sille ensin hölpöttää vähän ” jamboa ja habaria ”. Sitten mä annoin sille sen lapun luettavaks’. … sanoi sitten luettuaan ”Asante sana” ja ”Kwa heri ” ja lähti. …
Tulee se kai taas huomenna. … Vois’ko se tehdä siellä jotain … vai annetaanko vielä vapaata.
- Olis’han siellä hommia, mutta … … Kyllä mun pitäis’ olla siellä neuvomassa vähän. Annetaan
vielä vapaata.
- Annetaan sitten.
- No mitäs Matti ja Leena tuumaili illalla, kun sä kerroit illan tapahtumista?
- Ihmeissäänhän ne olivat. … Ja oli Leilakin nyt aamulla. ” Voi herranen aika” tuli useamman kerran.… Oli kyllä kuullut Leenalta jo, mutta mä kerroin vähän lisää. … Lupasi tulla nyt päivällä sua
tervehtimään. Tulee Matti ja Leenakin johonkin aikaan päivästä. … Lassilan Annikki ja ”Pera” tulevat varmaan ja käymään.
- No. … Kivahan se on, jos niitä käy. Ei tule aika pitkäks’. … Rauhallista täällä on. Ei noissa muissa
huoneissa taida olla ketään.
- Tyhjiähän ne tuntuivat olevan illallakin. … Ei löytynyt ristin sielua koko hospitaalista.
- Nyt hoiturit käyvät vähän väliä kurkkaamassa. Taisi se Murman antaa niille vähän sapiskaa. …
Kohta ne tulee vaihtamaan taas ton pullon.
- Mä pidän tämän päivän vapaata. Matti ja Lasse kyllä hoitelevat pajalla hommat. … Huomenna
pitää mennä kyllä siellä ainakin käymään. Eiköhän Leena katso sen aikaa noita lapsia.
- Onhan Mervikin jo niin iso tyttö, että kyllä ne kotona pärjäävät muutaman tunnin. … Mutt’ voithan sä pyytää Leenaakin sinne varmuuden vuoksi tai lapset menevät Leenan luo.
- Hei nyt tuli Leila autolla tohon pihaan. Me voidaan kai lähteä tästä välillä kotiin. Me tullaan illemmalla uudestaan. Pitäis’kö sulle tuoda jotain … sapuskaa tai …
- Ei tarvi enempää. Kyllä mä noilla eväillä pärjään.
- No! … Hei lapsukaiset! Käykääpäs vielä halimassa äitiä! … Lähdetään kotiin ja tullaan taas illemmalla uudestaan.
Jarkko ja lapset ovat juuri lähdössä, kun Leila tulee sisään kukkakimppu kädessään.
- No hei, koko perhe! tervehtii Leila ovella. - Mitekäs täällä jaksellaan?
- Ihan hyvinhän täällä nyt voidaan, vastaa Jarkko. - Mene vaan lähemmäksi katsomaan. Siellä on
pieni suloinen käärökin Raunin kainalossa.
- Hei Leila, tule vaan tänne lähemmäksi! huutelee Raunikin.
- Ai sä olet vielä tiputuksessa. … Voi herranen aika! … On teillä ollut hirveä tilanne illalla.
- No olihan se, mutta kyllä nyt näyttää olevan kaikki hyvin. … Antavat tota nestettä vielä iltaan
asti.
- No heippa! Me lähdetään kotiin ja tullaan illalla uudestaan, huudahtaa Jarkko ovelta.
- Heippa! kuittaa äiti.
Kotiin ajeltaessa lapset alkavat kysellä isältä kaikenlaista äitiin ja pikkusiskoon liittyvää.
- Milloin äiti pääsee tuolta hospitaalista kotiin, utelee Mervi.
- No kai ne siellä muutaman päivän pitävät. Katsotaan nyt, ehkä parin päivän päästä, aprikoi isä.
- Mikä sille pikkusiskolle annetaan nimeksi, jatkaa Mervi.
- Jaa-a. sitä ei ole vielä mietitty. … Alkakaapa te miettiä, mikä olis’ kiva nimi. … joku M:llä alkavahan se voisi olla, kun teidänkin nimet alkavat M:llä. … Mervi, Mika, Mari …. Olis’ko joku Maija tai
Maila, Merja, Maire … tai … onhan niitä M:llä alkavia nimiä aika liuta
- Maija olis’ aika hyvä, ehdottaa Mika.
- Ei, ei Maija ole kiva, toteaa Mervi. … Marjukka … tai Minna olis’ musta parempia.
- No pidetään nimikilpailu sitten, kun äiti pääsee kotiin.
- Onk’s täällä Mbeyassa yhtään pappia? kysyy Mervi sitten..
- Ai niin. Eipä taida olla ainakaan suomalaista. … Teidät on kaikki pappi kastanut kotona. Kyllä
täältä Tansaniasta varmasti jostakin löytyy suomalainen pappi.
- Hei isä katso! hihkaisee Mika. - Joona tulee tuolla polkupyörällä.
- No niinpäs on. … Joonahan se siinä polkee kaupunkiin päin, toteaa isäkin, kun Joona on ihan
kohdalla - Ja huomasihan Joona meidätkin, kun heilautti kättään.
- Sillä takapyörä ihan vipottaa, jatkaa Mika.
- Nuo kiinalaiset pyörät ovat aika huonoja räkkineitä.
- Nyt me ei enää voida lähteä pyöräretkelle, kun on toi pikkusisko, aprikoi Mervi.
- Eihän me voida kaikki yht’aikaa lähteä, myöntää isä. - Jonkun pitää jäädä vauvaa hoitamaan
kotiin. … Kävelylle voidaan kyllä lähteä, kun saadaan lastenvaunut.
- Saadaanko mekin työntää sitä pikkusiskoa sitten vaunuissa? kysyy Mika.
- Saattehan te, kun vaan olette varovaisia … mutta vain silloin, kun äiti tai minä olemme lähellä.
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- Isä, milloin me lähdettäis’ taas Kimanijoelle uimaan? kysyy Mika.
- No sinne kyllä voitaisi joskus lähteä … ehkä muutaman viikon päästä, lupailee isä. - Nyt kohta,
kun tullaan kotiin, voisitte ottaa taas kasteluletkun ja kastella koko kasvimaan, pihan ja samalla
saatte raikkaat suihkut.
- Joo, kiva!
- Ensin pitää löytää Ninni ja Lulu, muistaa Mervi.
Pian kurvataankin kotipihalle … ja huomataan, että aamulla kadoksissa olleet mirrit istuvat vierekkäin rappusella. Tuskin on auto ehtinyt pysähtyä, kun Mervi ja Mika ampaisevat kissojen luo ja
Marikin kipaisee perässä.
Auringon alkaessa laskea laakson laidalla kohoavien vuorten taakse lähdetään uudelleen sairaalalle
äitiä katsomaan. Perille päästäessä tavataan äiti huoneensa vuoteesta iloisena ja pirteän tuntuisena vauva vieressään. Tiputuslaitteet ovat kadonneet ja sängyn vieressä olevalla pöydällä on useita
kukkakimppuja. Äiti kertoo, kuinka monet tuttavat ovat päivän mittaan käyneet häntä tervehtimässä ja , että Joonakin oli tullut pyörällä 12 kilometrin päästä Uyolesta oman kukkakimppunsa kanssa. Lapset kertovat, että Ninni ja Lulukin olivat aamupäivällä kotiin tultaessa jo rappusilla odottelemassa.
- Ja ”Perseet” saivat niiden auton remontista, kertoo Mika.
- Juu. Näkyi tulleen sellainen hirveän lilanväriseksi maalattu Pösö siihen pihalle, jatkaa isä.
- Hodi-hod! kuuluu samalla miesääni ovelta … ja Jukka ja Liisa Puttonen astelevat sisään.
- No, mitenkäs onnellinen äiti täällä jaksaa? kysäisee Liisa. - Ja vauvahan sulla on vieressä.
- Hyvinhän me täällä voidaan. … Ihana, suloinen tää pikkuinen. Alkoi syömään ihan hyvin … ja
nukkuu enimmäkseen. … Tässä se saa olla vieressä koko ajan.
- Me tavattiin Karjalaiset äsken tuolla Sousalla ja kuultiin Leenalta … aivan uskomattomalta tuntuneet jutut.
- Mutta uskoitteko kuitenkin? huikkaa Jarkko. - Olihan siinä isukilla illalla jännät paikat, mutta
selvittiin. … Hitto, alun perin kiellettiin pääsemästä mukaan … ja sitten, kun alkoi tapahtua, ei löytynyt ristinsielua koko hospitaalista. … Mutta selvittiin. … Se jo tuntui hyvältä, kun lapsi parahti
heti huutamaan mun käsivarsilla. .. Pianhan se kätilö kyllä sitten siihen tuli. … Sitten se verenvuoto. … Oli sitä vertakin siinä laverilla ja lattialla melkoiset lammikot. Onneks’ saivat sitten sen Murmannin apuun.
- No, sä olet ollut sitten tiputuksessa, jatkaa Liisa.
- Joo. Vasta tunti sitten lopettivat. Nyt kyllä tuntuu olo jo ihan hyvältä. … Voisin lähteä jo kotiinkin.
- Älä nyt ihmeessä. Eihän ole vielä kulunut täyttä vuorokauttakaan. Nyt vaan lepäilet ihan rauhassa.
Liisa ja Rauni jatkavat jutteluaan, kun miehet alkavat keskustella työasioista.
- No mitenkäs teillä Iwambissa menee? kysäisee Jarkko Jukalta.
- No ei nyt ole mitään suurempia ongelmia. Sadekauden lopulla taisteltiin tuholaistoukkia vastaan.
Myrkyillähän me ne saatiin omista pelloista, mutta kun niitä tuli naapurin pelloilta aina lisää. Naapurien pellot ovatkin täällä usein vaikeampia.
- Mikäs niissä on vaikeampaa?
- Nämä paikalliset uskomukset. … Ne uskovat, että vainajien pahat henget lähettävät niitä matoja.
Yrittävät sitten noissa kylissään niitä pahoja henkiä lepytellä kaikenlaisän poppakonstein ja rituaalein. Uhraavat eläimiä ja lukevat loitsuja. Kokeilevat sitten esimerkiksi juottamalle kukolle vahvaa
pombea. Jos kukko kuolee, ovat henget vielä vihoissaan ja rituaaleja pitää jatkaa. Jos kukko selviää hengissä, saattavat madot pian lähteä.
- No saivatko he sitten loitsuillaan madot lähtemään?
- Lähtiväthän ne sitten, kun me käytiin yöllä ne pellot salaa myrkyttämässä.
- Ja kyläläiset saivat taas uskomuksilleen vahvistusta, naurahtaa Jarkko.
- No tietysti.
- Meidän pelloilla ei ole ollut tuholaistoukkia, mutta … kaikenlaisia hiippailijoita pitää vahtia. Nyt,
kun maissi alkaa olla kypsää puitavaksi, on taas vahdittava omia miehiä päivälläkin, etteivät pui
omiin säkkeihinsä ja heittele niitä pellon ojiin. … Nyt ei ole vähään aikaan hävinnyt öisin härkiä
pellolta, mutta … jollakin tavalla nuo paikalliset päälliköt taas ryyppylaskunsa makselevat.
- Meille on tulossa neljä uutta traktoria Iwambiin lähiaikoina. … Fordeja. Saatiin Maailman pankilta
rahaa. … Ja parin kuukauden päästä pitäis’ tulla laivalastillinen hevosia Uudesta Seelannista Kituloon ja uutta tietäkin sinne päästään kai rakentamaan.
- Mukavahan se on kehittää, jos rahaa löytyy. Odotellaanhan sitä meillekin yhtä ja toista. Suomesta pitäis’ tulla ”Fergun” varaosia … ja koko projektin lukkojärjestelmäkin uusitaan. …. Mutta nyt
me taidetaan lähteä lasten kanssa kotiin.
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- No, mutta tulkaahan käymään joskus Iwambissa, kutsuu Jukka.
- Kiitos. Tullaanhan me taas, kunhan tuo vauveli vähän kasvaa. … Hei lapset! Käykääpäs halimassa
äitiä, niin lähdetään taas kotiinpäin!
Ilta on tummentunut yöksi, kun lähdetään ajelemaan kotiin päin. Kotiin päästyä alkaa Jarkko kokkailla iltapalaksi lihasuikaleilla höystetyt munakkaat, kun muutakaan ei keksi. Ne sitten teekupposten ja pikkupullien kanssa napostellaan. Jonkin aikaa lapset puuhailevat vielä huoneissaan ja kissojen kanssa leikkien. Yöksi viedään mirrit ruokakupilla houkutellen ulos ”saunaosastolle”. Kylppäristä kuuluu sitten vielä jonkin aikaa lasten kikatus ja veden loiske, kunnes isä tulee rauhoittelemaan
ja patistelemaan lapset unten maille.
Jarkko herää aamun alkaessa sarastaa. Lasten huoneissa tuntuu olevan vielä hiljaista, kun hän hipsii ensin suihkuun, kietaisee sitten ylle kylpytakkinsa ja istahtaa mietteissään olohuoneen sohvalle.
Hetken istuskeltuaan hän astelee keittiöön, vilkaisee jääkaappiin ja seisahtaa sitten katselemaan
keittiön ikkunasta laaksoon avautuvaa maisemaa, taustalla kohoavien vuorten takaa vähitellen kirkastuvaa auringon kajoa ja peltojen ylle yön aikana muodostuneen ohuen usvakerroksen hälvenemistä. Sadekauden vihreys on vuorten rinteillä muuttunut kellanruskeiksi sävyiksi. Vain puut ja
pensaat ovat enää vihreitä. Onhan viimeisistä sateista kulunut aikaa jo reilut pari kuukautta.
- Isä, mitä sinä mietit, kysyy huomaamatta isän taakse hiipinyt Mervi.
- Ai, sinäkin heräsit jo, havahtuu isä. - Tässä vaan katselen ja ihailen tuota mahtavaa maisemaa.
Aurinko alkaa taas kohta kurkistella tuolta vuorten takaa ja tuo peltojen päällä ollut sumuharso
haihtuu pikkuhiljaa. Sitten on taas aivan kirkasta.
- Isä, milloin äiti pääsee kotiin … ja se pikku-sisko?
- Eiköhän ne muutaman päivän päästä pääse. … Onko sulla jo äitiä ikävä?
- On. … On se jotenkin ihan outoa, kun äiti ei ole täällä.
- Onhan se outoa minustakin, mutta yritetään pärjätä. … Nyt tehdään teille taas jotakin aamupalaa. Mitäs tehtäis’? … Kävis’kö … vaikkapa letut tai pannari teen kanssa?
- Joo. … lettuja vaikka.
- No, sitten tehdään lettuja. … Munia meillä on … ja maitoa jääkaapissa, … vehnäjauhoja ja sokeriakin on.
- Isä, Ninni ja Lulu maukuvat tuolla oven takana … pihan puolella. Mä menen laskemaan ne sisälle.
Samanaikaisesti tepsuttelevat Mika ja Marikin olohuoneeseen ja niin perheen aamu on taas alkanut. Mervi päästää kissat sisälle ja hakee niiden kuppiin keittiöstä maitoa.
- No, puuhailkaapa nyt lapset vähän aikaa keskenänne! neuvoo isä. - Minä paistelen teille lettuja
ja kutsun teidät sitten, kun kaikki on valmista. … Lähdetään sitten äitiä ja pikkusiskoa katsomaan
… ja viedään lettuja äidillekin.
- Isä, minusta se Minna olis’ ihan kiva nimi sille pikkusiskolle, toteaa Mervi.
- No, ihan hyvähän se olis’ minustakin, mutta päätetään siitä nimestä yhdessä äidin kanssa. Puuhailkaapas nyt vähän aikaa keskenänne! … Sitten napostellaan lettuja … ja lähdetään …..
- Hodi-hodi! kuuluu samassa Matin ääni keittiön ovelta.
- Hei Matti! hämmästyy Jarkko oven avatessaan. …- Habari za asubuhi ? ( Mitä aamuun kuuluu?)
- Mzuri sana, naurahtaa Matti. - Ajattelin vaan tässä työpajalle mennessä pyörähtää kysäisemässä kuulumisia.
- No, illalla näytti kaikki olevan hyvin. … Ihan hyvin he siellä jakselevat. Rauni ei ollut enää tiputuksessa ja tunsi olevansa ihan kunnossa. Täytyy tässä kokkailla vähän noille muksuille aamupalaa
ja sitten lähdetään käymään hospitalilla. Mitenkäs’ te siellä pajalla pärjäilette?
- Hamna shida. ( Ei ongelmia. ) Tänään pitäis’ Darista tulla kuorma-auto ja siinä on kai ne Suomesta tilatut Fergun osatkin … tai ainakin osa niistä. Aletaan järjestellä sitten niitä varastoon.
Puusepät tekevät sinne lisää hyllyjä. … Egon on kysellyt, milloin meidän moottorikurssi taas jatkuu. Kyllä Mooses kertoi koko porukalle, että sinä olet pari kolme päivää lomalla.
- Onko rosvoja ollut liikkeellä?
- Ei ole havaintoja. Viime yönä mä kävin kiertämässä vahtipaikat ja kaikki vahdit olivat paikoillaan.
Lasse ties’ kertoa, että poliiseilta oli viety yks’ melko uus’ Lantiska jonakin yönä siitä heidän pihalta.
- Poliisiaseman pihalta?
- Niin.
- Eikä ole löytynyt?
- Ei. … Jossakinhan se on piilossa ja purkavat varaosiksi. … Saattaahan siinä olla poliisit itsekin
mukana bisneksessä. … Mahtuuhan siihen porukkaankin monenlaisia velikultia.
- Hitto, onhan niitä varmaan heillä niin kuin on meilläkin. Jatkuvaa ”kissa ja hiiri leikkiähän” tämä
on. … No, menehän sinä pajalle ja kerro terveisiä. Minä alan vähän kokkailemaan.
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Aamupalan jälkeen Jarkko ja lapset ajelevat sairaalalle. Lapset kirmaisevat heti auton pysähdyttyä
äidin huoneeseen, Jarkko lukitsee auton ovet ja astelee perässä.
- Hei kullanmurut, tervehtii äiti iloisena. - Minä pääsenkin täältä jo kotiin.
- Älä nyt ihmeessä! hämmästelee isä.
- No mä juttelin nyt puol’ tuntia sitten Murmanin kanssa … ja kysyin, että eikö se ole ihan sama,
jos mä lepään kotona omassa sängyssä. … Vähän aikaa se mietti ja sanoi sitten, että jos mä itse
niin haluan, niin mä voin lähteä. … Ja ihan kunnossa mä olen jo. … Miks’ mun pitää täällä olla.
Täällä on oltava omat petivaatteet, ruoka on tuotava kotoa ja … Parempihan kotona on olla. Sinä ja
lapset autatte … ja Joona … ja oma sänkykin on paljon parempi kuin tämä hirveä laveri ja muhkurainen patja.
- No, jos sinusta siltä tuntuu niin ihan kivahan se on. … Mitenkäs nyt sitten? Lähdetäänkö tästä nyt
heti vai pitääkö vielä johonkin ilmoitella?
- Murman sanoi, että hän tulee jonkin ajan päästä uudelleen ja tuo jotain papereita. Odotellaan nyt
vähän aikaa. Tää pikkuinen on just syönyt ja nukkuu taas. Hoiturit vaihtoivat aamulla kuivat vaipat.
On se ollut välillä valveillakin. Se osaa jo hymyilläkin. … Aivan kultainen.
- Meillä olis’ sulle tuossa pienessä kassissa lettuja ja vähän muutakin naposteltavaa, kertoo isä.
- En mä nyt ala syömään. Syödään vasta kotona.
- Äiti, me haluttais’ antaa tolle pikkusiskolle nimeksi Minna, kertoo Mervi.
- Minna. … No sehän saattais’ olla ihan hyvä.
- Lapset ovat kyselleet jo monta kertaa, mikä siskolle annetaan nimeksi, kertoo isä. - Minä olen
heille sanonut, että päätetään siitä sitten yhdessä äidin kanssa, kun te pääsette kotiin. … joku
M:llä alkavahan se nimi vois’ olla, kun nuo muutkin ovat.
- Minna. … Minna Hannele. … Ei yhtään hassumpi, toteaa äiti. - Mervi Tuulikki, Mika Tapio, Mari
Kaarina, … ja Minna Hannele. … Sehän kuulostaa ihan hyvältä.
- Joo, ihan hyvä. … Hannele sopii hyvin toiseksi nimeksi, myöntelee isäkin.
- Good morning family Makiinen! kuuluu tohtori Murmanin tervehdys ovelta - How are you?
Jarkko rientää kättelemään ja kiittämään Murmania ja kertoo kaiken olevan nyt hyvin. Murman kertoo, että lapsi on aivan kymmenen pisteen terve lapsi ja myös äiti voi oikein hyvin. Ja koska äiti
haluaa päästä jo nyt kotiin, ei siihen ole mitään estettä. Kotona pitäisi kuitenkin levätä vielä muutama päivä. Murman antaa Jarkolle muutaman paperin, joista yksi näyttää olevan lapsen syntymätodistus. Yksi papereista on lasku, joka pitäisi käydä maksamassa päärakennuksen kassalla.
Niin aletaan valmistella kotiin lähtöä. Rauni nousee ja pukee omat vaatteet ylleen. Vauva nostetaan
omassa käärössään huoneessa olevalle toiselle sängylle. Jarkko kerää Raunin sängystä omat vuodevaatteet kassiin. Pöydälle kertyneet tuttavien kukat saadaan sopimaan toiseen kassiin. Yksi
tummapintainen hoitajakin tulee auttamaan. Kun kaikki on pakattu, saavat Mervi ja Mika kassit
kannettavakseen, isä ottaa hellästi vauvan syliinsä … ja lähdetään autolle … äiti edellä, lapset
kasseja retuuttaen ja isä vauvan kanssa perässä.
- No, miltäs olo nyt tuntuu? kysäisee Jarkko, kun saavutaan ulos auton vierelle.
- Ihan hyvältä. … Vähän ehkä vielä sellainen heikko olo, mutta on ihanaa päästä kotiin.
- Nyt istahdahan äiti tänne, kehottaa Jarkko avatessaan auton takaoven. - Ja saat sitten tämän
käärön syliisi. Mervi menee nyt tuohon etupenkille, Mari ja Mika toiselta puolelta tuonne äidin viereen.
Kotimatkalla äiti ja äidin sylissä matkaava pikku-sisko ovat tietysti lasten huomion kohteina. Äidiltä
kysellään kaikenlaista ja äiti myös kertoo sairaalan tapahtumista ja lukuisten tuttavien vierailuista.
Kotiin päästyä äiti ja vauva pääsevät lepäämään makuuhuoneeseen, mutta isällä ja lapsilla on pientä puuhaa. Lapset saavat ensitöikseen laitella sairaalasta tuodut kukkakimput maljakoihin. Isä keittää kahvit ja kantaa pöytään pikkupullia ja lautasellisen aamulla paistettuja lettuja … ja kutsuu
sitten lapset ja äidin ”kotiintulokahville”.
Kahvittelun jälkeen alkaa isä yhdistää suurta pahvilaatikkoa ja siihen tehtyjä jalkoja vauvan sängyksi. Lapset ja äitikin tulevat mukaan loppuvaiheessa, kun koppa sisustetaan patjalla ja reunat
verhoillaan röyhelöreunaisella kankaalla, jonka äiti on muutama viikkoa aikaisemmin ommellut..
- No, siitähän tuli ihan siistin näköinen koppa, kehaisee isä.
- Tuo pahvilaatikko on aika lailla
samankokoinen, kuin ne Suomessa annettavat äitiyspakkauslaatikot.
- Ihan hyvähän siitä tuli, kiittelee äitikin. - Nyt tänä iltana isä, saat taas pitkästä aikaa kylvettää
tuollaisen pikkuisen.
- Joo, ihan kiva. … Sen hommanhan mä olen aina hoidellut. … Mutt’ onk’s meillä vannaa?
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- Onhan meillä. … Pialta saatu. Tuolla komerossa se on ollut jo muutaman viikon. … Lastenvaunutkin pitää sieltä hakea, kunhan tästä nyt vähän piristyy.
- Hodi-hodi! kuuluu naisääni pihaovelta … ja Rauni kiirehtii ovelle.
- Karibu! … Ai Marjatta … hei! … Ja kukkapuskan kanssa.
- Joko sä olet kotona? … Me ajettiin Pentin kanssa sairaalalle ja siellä kuultiin, että sä olet jo kotona. … Tässä sulle nää kukat … ja onnea koko perheelle!
- Oi kiitos, Ihania ruusuja.
- Meidän omalta pihalta. … Uskomatonta, että sä olet jo kotona.
- Äsken me tultiin, naurahtaa Rauni. - Juotiin me jo kotiintulokahvitkin äsken.
- Mutta näin pian kotiin! … Eihän siitä ole kuin …
- Eihän siitä ole kuin puolitoista vuorokautta. … Mä ajattelin, että turhaa mä siellä lojun. Ihan
yhtälailla mä voin levätä täällä kotonakin. Ja se tohtori Murman antoi luvan.
- Tunnetko sä olevas jo ihan kunnossa?
- Onhan sitä vielä vähän sellainen heikko olo.
- Nyt sun pitää kyllä ihan vaan levätä vielä.
- Tule katsomaan meidän pikkuista. Tuolla me oltiin juuri laittelemassa vauvansänkyä kuntoon.
- Kiitos, mutta jätetään se toiseen kertaan. Sinun on nyt paras levätä ja teillä on varmaan muutakin touhua nyt. … Kyllä mä tulen jonakin päivänä. … Nyt mä sanon vaan … Kwa heri, tutaonana!
- No, … Kwa heri!
- Niin, menehän sinä nyt lepäämään! kehottaa hieman taempana kuunnellut Jarkko. - Lepäile nyt
siellä makuuhuoneessa vähän aikaa. Mä alan loihtia teille jotakin sapuskaa. … Kävis’kö vaikkapa
pottumuusi ja sellainen palapaistikastike? …Tomaatteja ja ruusukaalia lisukkeeksi.
- Käy, käy! … Vauvelikin saattaa herätä kohta syömään. … No, mä menen sinne köllöttelemään.
- Äiti! Ville on hävinnyt, sopertaa Mari.
- Kyllä se jostakin löytyy. Yrittäkääpä vaan etsiä, lohduttelee äiti. - Eilenhän sinulla oli Ville mukana, kun olitte minua katsomassa. … Milloin se katosi?
- Illalla se vielä oli, muistelee Mari. - Aamulla sitä ei löytynyt mistään.
- Kyllä se jostakin löytyy. Yrittäkää vaan etsiä. Äiti menee nyt vähäksi aikaa lepäämään.
Näin palaa perheen elämä taas hiljalleen raiteilleen. Lapset etsivät Villeä kaikkialta, mutta Villeä ei
vaan löydy. Illalla äiti ja lapset seuraavat vieressä, kun isä mittailee vannaan kylpyvettä sopivan
lämpöiseksi ja kylvettää sitten hellävaraisesti pikkusisko Minnan. Kylvyn jälkeen äiti pukee Minnan
puhtaaseen vaippaan ja vaatteisiin ja laittaa hänet omaan koppaansa nukkumaan. Saunaa ei ole nyt
muutamana iltana lämmitetty ja niin nytkin saunominen korvataan suihkussa käynnillä.
Uusi aamu aloittaa taas uuden päivän. Marin apinanukke Ville on edelleen kadoksissa. Jarkko laittelee perheelle aamupalaa Raunin puuhaillessa Minna-vauvan kanssa. Ninni ja Lulukin naukuvat ulkooven takana. Lapset päästävät mirrit sisälle ja antavat niille ruokaa.. Aamupalan jälkeen kirmaisevat lapset kissojen perässä pihalle. Joonan tultua taas kotiapulaiseksi voi Jarkkokin lähteä taas
työmaalleen korjaamolle.
- Mari! … Tulehan tänne! huutaa äiti hetken kuluttua ovelta.
- Mitä? huutaa Mari pihalta.
- No, tule tänne! … Arvaahan mikä löytyi.
- Ville! hihkaisee Mari iloisena.
- Missä se oli?
- Joona löysi tämän siivotessaan teidän huonetta … vaatekaapin alta. … Mutta on tämä hirveän
likainen ja kulunut. Mitenhän me saatais’ tämä paremmaksi. Eihän tätä voi oikein pestäkään, kun
siellä on jotakin sahanpurua sisällä täytteenä. Tämä täytyisä ensin purkaa … ja …
- Se on ihan hyvä Ville, sanoo Mari topakasti ja ottaa nuken kainaloonsa.
Korjaamolla tulevat muutamat pohjoismaiset työkaverit onnittelemaan Jarkkoa perheenlisäyksen
johdosta. Tieto synnytysillan tapahtumista on kantautunut myös heille. Jarkko kertoo, että sekä
äiti että lapsi ovat jo kotona ja kaikki on hyvin.
Matti kertoo kuulleensa Joukolta, että johtaja Mazengo on anonut pohjoismaista rahaa kaupungin
laidalla sijaitsevan sweitsiläisten omistaman kahvifarmin ostamiseksi projektille. Nalle taas tiesi,
että sweitsiläiset ovat tarjonneet farmia aikaisemminkin, muutama vuosi sitten ja silloin oli hinta
ollut 7 miljoonaa Tansanian shillinkiä ( noin 3,5 milj. markkaa ). Nyt Nalle oli kuullut sweitsiläisältä, että Mazengo on nostanut hinnan 7,7 miljoonaan ja esittänyt, että kaupan toteutuessa tuo
700 000 shillinkiä pantaisi hänen yksityistililleen Sweitsin pankkiin. Tämä tieto on nyt myös lähetystön ja UM:n tiedossa ja tähän tarkoitukseen ei varmasti rahaa myönnetä.
Nalle on myös kertonut lähetystöstä tulleesta tiedosta, että projektille Ruotsista tilattu uusi lukkojärjestelmä on Dar es Salaamin satamassa varastettu. Uusi lukkojärjestelmä eriasteisäne yleis399

avaimineen oli tarkoitus asentaa kaikkiin projektin rakennuksiin. Lukkojärjestelmä tilattanee nyt
uudestaan.
Yksi aktiivisämmista mekaanikoista, Egon, tulee kyselemään Jarkolta jatketaanko tänään taas
moottorinkorjauskurssia kahden päivän tauon jälkeen. Uuden oppiminen tuntuu kiinnostavan
kaikkia mekaanikkoja ja osallistuminen on innokasta. Jarkko lupaa, että tänään taas kaksi viimeistä tuntia käytetään moottorikorjauskurssiin, jos ei mitään aivan kiireellistä korjattavaa tule.
Hetkeä myöhemmin tulee varaosavarastolla puuhaillut Matti Jarkon juttusille.
- Perkele! … Taas on osia viety, hän aloittaa.
- No, … mitä nyt?
- Olis’ tarvittu uusi laturi yhteen traktoriin … ja mä olin varma, että sellainen on tuolla hyllyssä.
Mutta se oli hyllystä kadonnut. … Olivat kadonneet sen varaosakortitkin sekä sieltä hyllystä että
varaosatiskin kortistosta. … Nyt joku noista varaosajätkistä on keksinyt, että jos kortitkin katoavat, niin sitä ei huomattais’. Niitä Lucaksen latureita tuli kaksi Suomesta. Yksi on otettu aikaisemmin ja yksi jäi hyllyyn. Se oli siellä vielä viime viikolla.
- Hitto! … Otahan heti Mooses avuksesi ja kuulustelkaa ne varaosakaverit. … Kaikki kolme. … Eihän ne kuitenkaan mitään myönnä, sehän kyllä jo tiedetään, aprikoi Jarkko.
Seuraavana päivänä Matti kertoo Jarkolle, että yhtä varaosamiestä ei ole tullut töihin. Mooses tietää, missä mies asuu ja hän menee illalla siellä käymään. Mooses kyllä arveli, että miestä ei asunnoltaan löydy, kertoilee Matti. Kun korjaamolla ei ole mitään erityisää pulmia, lähtee Jarkko ennen
lounasaikaa käymään kaupungilla käydäkseen maksamassa sairaalan laskun ja poiketakseen myös
Pablan luona. Kaupunkireissulta Jarkko palaa kotiin. Rauni on saanut sillä aikaa Pialta lastenvaunut
ja Minna-vauva on päässyt jo vaunuissa ulos, talon nurkalla upeasti kukkivan kiinanruusun siimekseen nukkumaan. Lapsilla on aurinkoisella pihanurmikolla vesileikit menossa, kun he näkevät isän
ajavan pihaan. Kasteluletkun pää putoaa nopeasti Mikan käsistä nurmelle ja lapset kirmaisevat kilpaa autosta nousevaa isää vastaan.
- No, teillä on näköjään taas ihan kivaa täällä, aloittaa isä. - Ja nurmikko saa samalla vettä.
- Ihan kivaa meillä on, myöntelee Mervi. - Mutta olis’ kyllä kiva päästä ihan oikeesti uimaankin.
- Malttakaahan nyt. Odotellaan vielä muutama viikko. Eiköhän se asia taas järjesty, lohduttelee isä.
- Äiti sai jo ne lastenvaunut … ja Minna on jo niissä nukkumassa tuolla, jatkaa Mervi.
- Ai, mennäänpäs katsomaan.
- Tuolla nurkalla … ton kukkivan puun luona, opastaa Mika. - Se taitaa nukkua.
- Nyt ette saisi pitää kovin kovaa meteliä tässä pihalla, ettei vauva herää, neuvoo isä. - Ja varokaa
myös, että ette suihkuta vettä tuonne vaunuihin. … Käyhän Mika sulkemassa tuo hana nyt, jos ette
jatka tuota suihkuttelua. Taitaa olla tuo nurmikko saanut vettä jo tarpeeksi.
- Ai, sinä tulit jo, hämmästelee pihalle tullut äiti. - Niin, siellä vaunuissahan se nyt nukkuu. Laitoin tänne ulos heti, kun Pia toi noi vaunut. Äsken heräsi syömään ja nyt nukahti taas.
- Siellähän se nukkuu niin söpön näköisenä. … No mitäs Pia tykkäsi meidän muksusta?
- Hämmästeli vaan vielä, mitä täällä voi tapahtua … ja sitäkin, että mä olen jo kotona. Kyseli, onko
vauva itkenyt vai nukkunut hyvin yöllä … ja mä kerroin, että ei ole juuri kitissyt muulloin, kuin herätessään syömään ja on nukkunut ihan hyvin. … Eikö ole söpö?
- Samanlainen söpö, kuin nuo aikaisemmatkin olivat. … Kyllä me näköjään nämä hommat osataan.
- Pitäis’köhän tohon laittaa joku harso suojaks’? … Vaikka eihän täällä mitään ötököitä lentele. Mä
olin sellaista just tuolta kaapista etsimässä, kun sä tulit.
- Olis’ kai sellainen hyvä tuossa olla. Perhosia ja mehiläisää täällä ainakin lentelee. Niitä kiinnostaa
kuitenkin enemmän kukat kuin ihmiset.
- Jambo, mister Jarkko! tervehtii ulos tupsahtava Joona.
- Hujambo, Joona. … Habari? vastaa Jarkko
- Nsuri sana.
- Joona menee ottamaan pyykkejä pois narulta, kertoo Rauni. - Tuossa välillä tehtiin taas pullataikina. Saat kohta lämmintä pullaakin, kun on ensin syöty. Perunoita ja lihakastiketta siellä on …
ja vihanneksia. Mennään syömään. Siirräpä isä sinä nää vaunut tohon oven pieleen.
- Saank’s mä työntää? kysyy Mervi.
- No, siirrä Mervi. Jaksathan sinäkin.
- Ai, Pia vielä kertoi, alkaa äiti jutella, kun istahdetaan ruokapöytään. - Tai oikeastaan vähän varoitteli. … Olihan tästä juttua jo aikaisemminkin. … Kun lähdetään noiden lastenvaunujen kanssa
kävelylle, nämä paikalliset naiset kurkkivat ja naureskelevat keskenään tuolla pihoillaan meidän
vaunuja. Jotkut saattavat tulla ihmettelemään ihan lähellekin. Eihän täällä lastenvaunuja kukaan
käytä.
- Niin, selässäänhän ne lapsia kantavat … tuolla peltotöissäkin, toteaa isä. - No, ei kai se niin
vaarallista ole.
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- Eihän se vaarallista ole, mutta aika humoristista. … Saahan ne kurkkia ja naureskellakin.
- Eiköhän lähdetä työntelemään niitä jo tänä iltana.
- Lähdetään kaikki … koko perhe yhdessä maitoreissulle. Sittenpähän saavat nauraa.

36.

Kotioloissa

Reilut pari viikkoa ovat kuluneet melko tavanomaisissa merkeissä niin kotona kuin työsäkin. Minna-vauva on ollut koko perheen lemmikki. Isän mielipuuhaa on vauvan kylvetys iltaisin. Minna
nukkuu hyvin yöt, ei kitise ja valveilla ollessa katsella nillistelee välillä hymyillen. Mika ja Mervi kyselevät silloin tällöin isältä, milloin lähdettäisi johonkin uimaan. Pitempiä reissuja ei kuitenkaan ole
vielä tehty.
Matti ja Leena ovat lähteneet elokuun puolivälissä pariviikkoiselle lomalle Suomeen. Suomesta heikonlaisesti kuuluvista uutislähetyksistä on kuultu mm. että heinäkuussa Helsinkiin Aeroflotin koneen kaapanneet nuorukaiset on palautettu 13. elokuuta Neuvostoliittoon ja Elvis Presley kuoli 16.
elokuuta sydänkohtaukseen Memphisässä.
Matin ollessa lomalla on Jarkon tehtävä öisin vahtien tarkastuskierroksia. Nyt sadonkorjuun aikaan
on vahteja myös päivisin viljelysten laitamilla, jotta varkaat eivät pääsisi satoa keräämään. Edellisen satokauden aikana kärähti pari ”omaakin miestä”, jotka puivat maissia omiin säkkeihinsä ja
kätkivät ne pellon ojiin. Nyt on pyrittävä tarkkailemaan tätäkin mahdollisuutta. Toistaiseksi on
kaikki sujunut kuitenkin hyvin. Korjaamollakaan ei ole ollut ongelmia ja iltapäivisin on Jarkko jatkanut moottorinkorjauskurssia mekaanikoille. Traktorien varaosatilanne on kiusannut jonkin verran. Nyt on kuitenkin saatu tieto, että Suomesta tilattu varaosatäydennys on tulossa. Ennen lomalle
lähtöään sai Matti jo varaosavarastoon uutta ilmettä ja varaosakortistokin saatiin ajan tasalle.
Elokuun kolmannen viikon keskiviikkona saapuu Jarkkoa tapaamaan korjaamolle kaksi miestä, jotka kertovat olevansa kaupungin laidalla toimivan teknisen lyseon opettajia ja heillä on mukanaan
auton lavalla portin ulkopuolella koululle saatu uusi kone, jota he eivät ole saaneet toimimaan.
Auto ajetaan korjaamon pihalle ja pienehkö kone nostetaan lavalta alas.
Jarkko katselee konetta, jollaista ei ole koskaan aikaisemmin nähnyt. Egon ja Twinsi tulevat myös
tarkastelemaan konetta. Kankeahkosti englantia puhuvat miehet kertovat sen olevan kone, jolla
maissin tähkistä irrotetaan jyvät. Pienen pöytälevyn päällä olevaan isoon suppiloon mätetään tähkät ja pöydän alapuolella oleva sähkömoottorin hihnavedolla toimiva ”mylly” irrottaa jyvät tähkän
karasta. Jyvät tulevat ulos yhdestä tuutista säkkiin ja karat toisesta tuutista pihalle. Pöydän alla
lähellä maata olevalle tasolle kiinnitetyn sähkömoottorin pitäisi pyörittää ”myllyn” akselilla pöydän
sivulla olevaa suurta hihnapyörää. Hihnapyörässä on myös kampi käsin pyörittämistä varten. Miehet selittävät, että he eivät ole saaneet sähkömoottoria pyörimään vaikka ovat yrittäneet usean
päivän ajan pyörittää kammesta kiertämällä.
Jarkko tutkii sähkömoottorin tyyppikilpeä ja moottorin päällä olevaa kytkentärasiaa, joka näyttää
aivan koskemattomalta.
- Tähän täytyy laittaa nyt ensiksi liitosjohto ja kytketään se sitten pistorasiaan, kertoo Jarkko miehille.
Miehet katsovat hämmästyneen näköisänä hetken toisiaan.
- Eikö sen pitäisi pyöriä itsestään? saa sitten toinen miehistä kysytyksi.
- Eihän sähkömoottori ilman sähköä pyöri, selittää Jarkko. - Miten te olette yrittäneet sitä käynnistää?
- Induktionmotor, sopertaa mies. - Eikös induktioilmiössä pitäisi syntyä sähköä itsestään?... Me
olemme yrittäneet pyörittää sitä käsin ja odottaneet, että se siitä lähtee pyörimään, hän jatkaa.
Jarkkoa aluksi naurattaa, mutta sitten hän selittää, ettei mikään kone voi pyöriä itsestään ilman
energiaa. Tyyppikilvessä oleva teksti ”Induktion motor” kyllä viittaa induktioilmiöön, mutta tässä se
tarkoittaa sähkövirran magneettisia vaikutuksia, mitkä saavat moottorin pyörimään.
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Jarkko käy ottamassa varastokopista parimetrisen johdonpätkän ja pistotulpan, kytkee sitten johdon moottorin kytkentärasiaan ja johdon toiseen päähän pistotulpan. Mekaanikoista Egon ja Twinsi seuraavat vieressä Jarkon puuhailua ja Lassekin saapuu paikalle. Kun pistotulppa kytketään korjaamon seinässä olevaan pistorasiaan niin konehan alkaa toimia. Lassea naurattaa, kun Jarkko kertoo miesten pulmasta.
Miehet ovat ihmeissään ja kiittelevät saamastaan avusta, kun tähkänpurkukone on nostettu takaisin auton lavalle. Yksi ongelma heillä on kuitenkin koneen kanssa vielä tämän jälkeenkin, he kertovat. - Koko koulussa ei ole sähköä.
- Hitto, koko koulussa ei ole sähköä, naurahtaa Jarkko Lasselle.
- Taitaa olla parempikin, ettei ole, kun opettajatkin ovat tuollaisia ”sähkömiehiä”. kuittaa Lasse
- ”Secondary school ” ( toisen asteen koulu ) he selittivät sen koulun olevan ja teknillinen lyseo …
ja ei ole lainkaan sähköä koko koulussa, jatkaa Jarkko vielä ihmettelyään. - Mitähän se tekninen
opetus mahtaa siellä olla?
- No mitenkäs teillä kotona jaksellaan? kysäisee Lasse.
- Ihan hyvinhän me … Baby kasvaa, nukkuu hyvin ja valvoessaan vaan naureskelee. Isommat muksut kyselevät silloin tällöin, milloin lähdetään uimaan. Pitää nyt kuitenkin odotella vielä muutama
viikko ennen kuin sen pikkuisen kanssa mihinkään lähdetään.
- Tuolla Tukujun takana Matemassa on kuulemma myös hyvä uimapaikka. Se on Malawi-järven
pää siellä. Yks’ ruotsalainen kaveri kertoi. Me taidetaan lähteä sinne nyt lauantaina.
- Ei me vielä lähdetä, mutta ehkäpä seuraavalla kerralla …, jos se on hyvä paikka. Ei kai siellä ole
bilhartsiaa?
- Ei. Ei Malawi-järvessä ole. Se on tutkittu. … Ja on kirkas vesi ja hyvä hiekkaranta, kertoi se kaveri.
Siinä on kai joku lähetysasema ihan siinä vieressä. Tie on kai aika huono, mutta näin kuivaan aikaan pääsee. Pari tuntia varmaan menee ajamiseen. … Yötä siellä ei voi olla. Pitää tulla illaksi kotiin.
- Kuulostaa ihan kiinnostavalta. Käykäähän te ensin testaamassa paikka. Jos se on hyvä niin lähdetään muutaman viikon päästä useammalla ajokilla. Matti ja Leenakin lähtevät varmaan, kun tulevat
Suomesta ja saattaisivat lähteä Teräväiset ja Lassilatkin.
Illalla kotona ruokailun ja maitojonossa käynnin jälkeen Jarkko kertoilee taas päivän tapahtumista,
ensin maissikoneesta ja sitten Lassen kertomasta uimapaikasta Matemassa. Lapset innostuvat heti
uimapaikasta kuultuaan ja haluaisivat lähteä sinne heti viikonvaihteessa. Isä kuitenkin rauhoittelee
ja selittää, että on parempi odotella vielä. Lasse on nyt menossa sinne ensin jonkun ruotsalaisen
tutun kanssa. Me mennään sitten muutaman viikon päästä, kun tuo Minna tuosta vähän kasvaa.
- Ai kun toi Joona oli taas niin surullinen, kun sen pyörä oli jotenkin hajonnut, kertoo äiti. - Se
tuli aamulla kävellen. Mä annoin nyt sille sen mun jopon lainaksi. … Tuli taas niin nöyrästi ”Asante
mama, Asante mama.”
- No joutaahan se. Eihän me nyt päästä pyöräretkillekään ton vauvelin kanssa.
- Mä ajattelin jo sitäkin, että sitten joskus, kun me lähdetään takaisin Suomeen, mä lahjotan sen
jopon Joonalle.
- Onk’s ne kaikki jopot buukattuja?
- Kaks’ vaan on buukattuja ja kaks’ ei. … Niistä kahdesta on jo mutama sata shillinkiä saatukin.
- Milloin me lähdetään Suomeen? kysyy vieressä kuunnellut Mika.
- Ei vielä pitkään aikaan, naurahtaa isä. - Ollaan me täällä vielä ehkäpä pari kolme vuotta. Eik’s
täällä ole ihan kivaa?
- Milloin Pike tulee tänne? … Tuleek’s se?
jatkaa Mika.
- Nythän se vois’ tulla ihan milloin sille vaan sopii, kertoo äiti. - Johan me muutaman viikon päästä voitais’ mennä sitä Darista hakemaan. Minä sille jo kirjoittelinkin, että alkaa vaan järjestelemään
itselleen pari viikkoa lomaa ja kyselee matkatoimistosta tänne tehtäviä seuramatkoja. Eiköhän se
sieltä pian kirjoittele.
- Niin, ennen sadekauden alkua olis’ parempi tulla, jatkaa isä. - Sadekausi alkaa joulukuun puolivälin tienoilla. … Minkäs verran meillä on muuten vielä shillinkejä. Pitäis’kö käydä jo taas Pablan
juttusilla?
- Ei niitä enää kovin paljoa ole, mutta … yks’ tärkeä juttu pitäis’ kai tehdä … ja voitais’ kai jo tehdä, sanoo Rauni hiljaa. - Kierukka.
- Joo, hitto, sehän pitää hoitaa. … Jokos heti huomenna?
- No, vaikka … Jollei sulla ole työkiireitä.
- Pitäähän siihen aikaa löytyä. … Mennäänkö Murmannille … vai Baptist Hospitaliin?
- On se Baptist Hospital siistimpi paikka … ja se Philipkin on ihan symppis.
- No sitten… Mä menen aamulla hetkeks’ tonne verstaalle ja lähdetään sitten käymään siellä.
- Äitiii! kuluu Marin huuto makuuhuoneesta. Minna heräs’!
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- Jaa-a. … Äiti tulee kohta! vastaa äiti. - Annetaanpa sen nyt vähän aikaa valvoa. Taitaa sillä olla
kohta taas nälkäkin. Isällä on sitten taas mielihomma, Minnan kylvetys. … Sen jälkeen Minna saa
imeä vatsansa täyteen … ja … Hei, monesko päivä tänään on?
- Taitaa olla 24. toteaa isä.
- Minnahan täyttää tänään yhden kuukauden.
- No niinpäs on. … Äkkiä toi aika kuluu. … Sitähän pitäis’ ihan juhlia jotenkin.
- Miten me sitä nyt juhlittais’?
- Eiköhän juhlita hieman ihan kahden kesken sitten, kun saadaan nuo lapsukaiset nukkumaan.
- No, juu … Otetaan pienet drinkit ja … sillä lailla voidaan juhlia., mutta … juhlittaisiko vasta
huomenna, kun on ensin käyty Babtist Hospitalissa, ehdottaa Rauni.
- Niin … se vois ollakin parempi. … Voitaisi juhlia oikein kunnolla.
- Nyt voisit valmistautua Minnan kylvetykseen.
- Joo, … se on taas ihan kiva homma. … - Mutta, … Hitto! Pitäis’köhän käydä nyt yöllä tekemässä vahtikierros, kun en ole moneen yöhön sitä tehnyt.
- Kai sun pitäis’ niitäkin tehdä.
Seuraavan viikon lopulla saapuvat Karjalaisen Leena ja Matti lomareissultaan Suomesta. Rauni ja
Jarkko huomaavat heidän autonsa talon edustalla käydessään Minnaa vaunuissa työntäen iltalenkillä.
- Hodi-hodi! huutaa Rauni nähdessään Leenan pihanurmikolla.
- Karibu, karibu Rauni, tulee vastaus ja Leena tulee lähemmäksi.
- No, hei! Mitenkäs reissu meni? kysäisee Rauni.
- Ihan hyvin. Olihan se Suomen kesä taas parhaimmillaan. Saunottiin ja uitiin, kalasteltiin ja käytiin
marjassa. … Tää lentomatka vaan on niin pitkä ja automatka vielä päälle. Nyt on ihan ventti olo.
- Jambo! lausahtaa nurkan takaa ilmestyvä Matti. - Habari za hapa? ( Mitä tänne kuuluu?)
- Mzuri sana. … Hamna shida. ( Oikein hyvää … Ei ongelmia )
vastaa Jarkko hymyssä suin.
- Joo, reissu meni hyvin. Vähän liian nopeasti kyllä meni, jatkaa Matti.
- No oliko tullissa vaikeuksia? kysäisee Jarkko.
- E’hei, naurahtaa Matti. - Rannekellojakin toin yli kolmekymmentä.
- Hitto! … Mitenkäs … se onnistui?
- No … Mä purin kotona ikivanhan ison laatikkokameran sisältä ihan tyhjäks’… ja pakkasin kaikki
kellot tiiviisti sinne. … Eihän kameraa voi tullissakaan avata … ettei filmi valotu, naureskelee Matti.
- Mä kävin ostamassa ne Hesassa suoraan sen ”Miljonäärin” maahantuojalta ja otin ne ilman rannekkeita. Rannekkeitahan saa täältäkin. … Ja eihän niillä kelloilla ollut hintaa kuin vähän toista
kymppiä kipale. Niillähän me melkein tää reissu kustannetaan, kunhan saan ne myytyä. Olihan niitä jo parisenkymmentä tilauksessakin.
- Voi hitto! … Melkoista bisnestä.
- Mitenkäs pajalla on mennyt?
- No ei ole mitään suurempia murheita ollut. Traktorien varaosistahan on pulaa.
- Ne Hankkijalta tilatut ”Fergun” osat on laivattu parisen viikkoa sitten. Niillä pitäis’ pärjätä jonkun
aikaa … ja sieltähän ne pitää tilata kai jatkossakin, jos ei täällä hinnat muutu.
- Hyvä. … Kunhan vaan saatais’ ne onnellisesti Darista tänne, ettei käy niin kuin sille lukkojärjestelmälle. … Kävitkös Darissa Kääriälle kertomassa, että sellainen lähetys on tulossa.
- Joo, kävin. … Kyllä ne siellä nyt seuraavat tilannetta ja hakevat tavarat satamasta heti niiden tultua.
- Ja vauveli voi hyvin? kysäisee Leena.
- Ihan hyvin. On niin kiltti ja kultainen. Hymyilee ja naureskelee valveilla ollessaan ja nukkuu yöt
hyvin, kertoilee Rauni.
- Ai kun kiva, että kaikki on mennyt hyvin.
- Hei, mutta teillä on varmaan yhtä ja toista puuhaa nyt, aprikoi Rauni. - Eiköhän me jatketa tätä
iltalenkkiä.
- Eihän tässä mitään ihmeempiä ole, vastaa Leena. - Masa pani just saunan lämpiämään. Saadaan
matkapölyt ja hiet pois. … Hei, tulkaa huomenna iltapäiväkahville, niin saadaan rupatella.
- Kiitos vaan, mutta … Jospa te tulisitte meille?
- Vastahan me oltiin teillä vähän ennen reissua. Kyllä se on nyt teidän vuoro tulla meille. Sopisko
joskus siinä kolmen paikkeilla?
- No … sopiihan se.
Viikot ovat taas kuluneet ja elämä on jatkunut niin kotona kuin töidenkin parissa melko normaaleissa puitteissa. On edetty jo syyskuun toisen viikon torstaihin, kun Jarkko tulee töistä lounastauolle leveästi hymyillen ja kirjettä kädessään heiluttaen.
- No, mitä nyt? ehättää Rauni heti kysäisemään.
- Tuli kirje ihan pääministerin toimistosta, kertoo Jarkko naurahtaen. - Tähän täytyy vastata heti.
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- Mitä siinä on ? Näytä!
- Tässähän tämä virallisen näköinen paperi on. ”Prime Minister’s Office” ja ”Confidential” leima
(luottamuksellinen) … Ja sitten tämä englanninkielinen teksti. Mä käännän tän suomeks’ :

”Mr. Jarkko Makinen
Uyole Farm
P.O.Box 400
Mbeya
Tietoomme on tullut, että olette levittänyt paikkakunnalla huhua, jonka mukaan olisitte toimineet
kätilönä, kun vaimonne Mrs. Rauni Makinen synnytti tyttölapsen Mbeya Covernment Hospitalissa
24. elokuuta 1977 ja huhut ovat levinneet laajalle paikkakunnallanne Uyolessa.
Minulla on syy uskoa, että te ette ole voinut toimia kätilönä eikä teillä ole ollut siihen oikeutta,
koska hoitaja/kätilö oli paikalla tuohon aikaan ja teki kaiken teidän läsnä ollessa.
Kuitenkin voisitteko esittää vastineenne tai tyytymättömyytenne tavalla tai toisella ja muodossa tai
toisessa ja olisi toivottavaa, että ottaisitte yhteyttä sairaalan johtoon.
Näin teille on annettu tilaisuus puolustaa itseänne, ettei teitä moitittaisi kyseisillä naurettavilla puheilla, jotka ovat haitallisia tämän sairaalan maineelle. ”
… ja allekirjoitus:

Dr. A.C. Kasambala
REGIONAL MEDICAL OFFICER
MBEYA

.- Täällähän tämä on tehty, vaikka tuossa lukee pääministerin toimisto. Ja onhan tuossa vielä tämän meidän projektin leima ja Mdachin allekirjoittama pyyntö, että toimittaisin mahdollisen vastineen myös hänelle.
- Mitäs nyt sitten? hämmästelee Rauni.
- Hitto! Mä teen vastineen tähän heti. Mä jo sanoin tuolla pajalla, etten tule iltapäivällä enää töihin. Ei siellä nyt mitään tärkeää ole. Mä alan naputtamaan vastinetta ja vien sen persoonakohtaisesti tolle Kasambalalle vielä tänään. … Katsohan muuten … tuo lapsen syntymiaikakin on tuossa
kuukauden pielessä.
- No niinpäs on.
- Hitto! … Kasambala ei näköjään tiedä, mitä hänen hospitaalissaan tapahtuu. Vastataanpa hänelle
heti.
Niinpä Jarkko ottaa kirjoituskoneensa esiin, nostaa sen olohuoneen pöydälle ja laittaa siihen 3 paperiarkkia ja 2 hiilipaperia väliin saadakseen kaksi kopiota ja alkaa naputtaa vastinetta.
- Täytyy sille Kasambalalle kertoa koko ”story” ihan siitä alkaen, kun tulimme tohtori Murmannin
neuvon mukaisesti sinne hospitaalille. Sen verran pitää tiivistää, että tämä sopii yhdelle Aneloselle, juttelee Jarkko.
- No, naputtele ihan rauhassa. … Sullahan on koulukyytikin tänään.
- Hitto! … No se pitää hoitaa. … Enköhän mä saa tämän tehtyä jo ennen sitä. .
Jarkko alkaa naputella vastinetta. Välillä on hieman mietittävä, välillä vilkaistava joku sana sanakirjasta ja sitten taas naputtelu jatkuu.
- Hei, katsohan kelloa! Pitäis’kö sun käydä välillä hakemassa lapset koulusta, huomauttaa Rauni,
kun naputtelua on jatkunut tunnin verran.
- Joo, tää on ihan just valmis. … Vähän hitaampaa naputella noiden kopioden vuoksi, kun ei sais’
tehdä virheitä. Niiden korjaaminen noista kopioista on hankalaa. … Mä lähden viemään tän sille
Kasambalalle heti koulukyydin jälkeen. … Lue tää sillä aikaa, kun mä käyn hakemassa muksut!
- No voinhan mä lukea. Juodaan sitten kahvit, kun tulet. Tuolla on pullat uunissa paistumassa.
- Tässä tää tekele nyt on. … Lue! … Hitto, tässähän tulee kiire! ... Nyt pitää mennä.
- Aja varovasti!
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Jarkko lähtee hakemaan koululaisia ja palaa kotiin runsaan tunnin kuluttua. Kahvia hörppiessään
Jarkko juttelee vielä vastineestaan.
- Luitko sä ton vastineen?
- Luin. … Ihan hyvä se on, …. vaikka en mä ihan kaikkea siitä ymmärtänyt.
- Siinä on nyt koko ”story” verenvuotoineen kaikkineen … ja kuinka tohtori Murman sitten tuli ja
sai tilanteen hallintaan. … Murmanniltahan se Kasambala saa kuulla asian myös. Kerroinhan mä
sillekin, mitä tapahtui. … … Hyvää pullaa taas. … Joonako teki?
- Joona teki taikinan, minä leivoin ja panin uuniin. … Mä annoin Joonan mennä taas sillä meidän
Jopolla, kun se tuli aamulla taas kävellen.
- No. …. Mä lähden käymään nyt siellä hospitaalilla. … Ai allekirjoitushan pitää vielä vetäistä tohon paperiin. … Pitäis’kö kaupoista tuoda mitään?
- Ei. … Tehdään lauantaina yhdessä taas ostosreissu.
- No … mä lähden etsimään sen Kasambalan … ja huomenna saa Mdachi tästä kopion.
Jarkko ajelee sairaalalle ja parilta henkilöltä kyseltyään löytää tohtori Kasambalan, isokokoisen,
valkotakkisen mustan miehen, joka keskustelee toisen tumman mieshenkilön kanssa sairaalan
käytävällä. Jarkko tervehtii, esittäytyy, kertoo tuovansa vastineen saamaansa kirjeeseen ja ojentaa
kirjeen Kasambalalle.
- Mennäänpä tänne minun huoneeseen, sanoo tohtori ystävällisesti hymyillen ja avaa läheisen
huoneen oven.
Tohtori kehottaa Jarkkoa istumaan suuren kirjoituspöydän vastakkaiselle puolelle, … istuutuu tuoliinsa ja alkaa lukea kirjettä. … Vähitellen alkaa miehen ilme muuttua vakavaksi. Välillä hän vilkaisee Jarkkoa ja jatkaa taas lukemistaan. Luettuaan kirjeen hän nousee seisomaan ja ojentaa kätensä
pöydän yli kätelläkseen Jarkkoa.
- Mr. Makiinen, hän aloittaa tarttuessaan Jarkon käteen. - Olen hyvin pahoillani ja pyydän syvästi
anteeksi, että tällaista on päässyt tapahtumaan minun sairaalassani. En ole todellakaan tiennyt,
että näin on tapahtunut. … Olen hyvin surullinen ja pyydän syvästi anteeksi Mr… Makiinen.
- Älkää surko! vastaa Jarkko. - Kuitenkin kaikki on nyt hyvin. … Lapsi on terve ja voi hyvin. … Se
tapahtui niin nopeasti ja yllättäen. … En ole koskaan ennen ollut tällaisessa tilanteessa. … Ja totta
kai minä kerroin tuttavillemme, miten kaikki tapahtui.
- Totta kai, totta kai, myöntelee Kasambala.
- Tämä asia on loppuun käsitelty. Kiitos, että tulitte. … ja kätellään vielä kerran.
- Kiitos … ja näkemiin! kuittaa Jarkko hymyillen ja astelee ulos huoneesta.
Jarkon saapuessa kotiin ovat Rauni ja lapset sekä naapurista piipahtamaan tullut Leila pihanurmikolla. Leila on juuri kuullut Raunilta Jarkon saamasta kirjeestä. Jarkko nousee autosta ja lähtee astelemaan nurmikolla seisovia kohti..
- No tapasitko sen … Kasambalan? hihkaisee Rauni jo kaukaa.
- Tapasin.
- Mitä se tuumas’ kirjeestä?
- Oli hyvin ystävällisen tuntuinen, kun kutsui minut huoneeseensa. Kun alkoi sitten lukea kirjettä,
muuttui ilme pikkuhiljaa vakavammaksi. Luettuaan nousi sitten seisomaan ja alkoi käteeni tarttuen
pyydellä syvästi anteeksi, että tällaista on tapahtunut hänen sairaalassaan. Totesi sitten , että asia
on loppuun käsitelty ja kiitteli saamastaan selvityksestä. Ihan sympaattisen tuntuinen iso musta
mies se oli.
- No sille Mdachille sun pitää vielä antaa sen kirjeen kopio.
- Joo, joo. … Mdachi saa sen heti huomisaamuna.
- Hyvä, että selvis’. … Hei Leila kertoi just’, että tuolla jossakin, … kun ajetaan Iringaan päin parisataa kilometriä, on joku suomalainen pappi jollakin lähetysasemalla.
- Niin. Mä tapasin hänet pari kuukautta sitten Darissa, jatkaa Leila. - Olikohan se Kidukala tai
jotain sinne päin se paikka. Njombe on kai lähin suurempi kylä. Hän kertoi, että siellä on saksalaisten vanha lähetysasema, jota nyt hoitaa suomalaiset. Vanhala … olikohan Matti, niin kai se oli nimeltään. Oikein mukavan tuntuinen, aika nuori ja iloinen. Kaks’ lasta kertoi heillä olevan ja ovat
olleet siellä jo pari vuotta.
- No sittenhän meidän pitää ruveta suunnittelemaan ristiäisiä, toteaa Jarkko.
- Ei kai se pappi
ortodoksi ole?
- Luterilainen … luterilainen kai se on, arvelee Leila. - Niin, tehän olette ortodokseja.
- Niinhän me ollaan, kuittaa Rauni.
- Joo, mutta eiköhän täällä luterilaisen papin siunaus päde ortodokseillekin, jatkaa Jarkko.
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- Niin, ja sama jumalahan se on meillä kaikilla, toteaa Rauni.
- Nyt pitäis’ vaan saada siihen
pappiin jotenkin yhteys. … Mahtais’kohan sinne päästä puhelimella?
- Saattais’han sekin onnistua, jos vaan joku tietäis’ numeron, arvelee Leila.
- Kyll’ ne varmaan
Darin embassyssä tietäis’ senkin. Onhan niillä tiedot kaikista täällä olevista suomalaisista. … Hei,
mä yritän huomenna tuolta Trainingiltä soittaa Dariin.
- Jos sinne on puhelin, niin … sittenhän vois’ sopia jo ihan ajankohdankin, milloin heille vaan kävis’. … Viikonvaihdehan se pitäis’ olla, supattaa Rauni Leilalle. - Onhan tolla Minnalla ikää jo yli
kaks’ kuukautta. Kyllähän sen kanssa jo sen verran matkustelee.
- No, kehitelkääpä asiaa. kehottaa Jarkko naurahtaen. - Ja … missä se Kidu… mikä se paikka oli ?
… Niin, missä se on? … Ja pääseek’s sinne ilman nelivetoa?
- Kidugala … se paikka oli, kun mulla tuli jotenkin kalan kidukset siitä mieleen, muistelee Leila.
Seuraavana päivänä Leila saa selville papin puhelinnumeron ja Kidugalan sijainnin. Jarkko käy
viemässä Mdachille kopion Kasambalalle toimittamastaan vastineesta ja kertoo huhujen olleen todella totta. Seuraavan viikon alussa saa Rauni puhelinyhteyden Kidugalaan ja pappi Matti Vanhalan
kanssa sovitaan ristiäispäiväksi seuraava lauantai. Tiekin on melko hyvä, kerrotaan Kidugalasta.
Karjalaisen Leena ja Matti lupautuvat mielihyvin Minnan kummeiksi ja haluavat lähteä ristiäisiin
omalla autollaan. Jarkko ja Matti käyvät perjantaina hakemassa poliisilaitokselta viikonvaihteeksi
tarvittavan ajoluvan ja ottavat polttoainetta tankit täyteen.
Lauantai-aamun koittaessa sitten lähdetäänkin matkaan kohti Kidugalaa.
- Ensin valtatietä Iringaan päin noin 150 kilometriä tuonne Jyawiin, sieltä lähtee pienempi tie …
tuossa, oikealle Chaloveen ja tuo matka on noin 35 - 40 kilometriä ja sitten taas oikealle kääntyy
Kidugalaan ja olis’kohan noin 10 kilometriä tuo pätkä, kertaa Jarkko Matille kartasta näyttäen jo
aikaisemmin tutkittua reittiä.
- Se on sitten parisensataa kilometriä … ja kolmisen tuntia, aprikoi Matti kavutessaan Mersunsa
rattiin.
- No, me ajellaan edellä. … Seuratkaa lippua … Följa biljetten, vitsailee Jarkko nostellessaan
vauvan koppaa lasten viereen auton takapenkille.
Puolilta päivin lähestytään Kidugalaa. Kapea ja mutkainen tie pölyää melkoisesti ja siksi on pidettävä autoilla muutaman sadan metrin välimatkaa. Kidugalan kylään saavuttaessa löydetään tien
varresta ohjeiden mukaisesti suuri punatiilinen rakennus ja parkkeerataan sen eteen. Autosta
noustaessa astelee vaaleatukkainen hoikka mieshenkilö rakennuksen pihalta vieraita vastaa.
- Tervetuloa Kidugalaan, aloittaa mies jo kaukaa.
tultuaan lähemmäksi.

- Joo, minä olen Vanhalan Matti, hän jatkaa

Kätellään ja esittäydytään … ja lähdetään papin perässä sisätiloihin. Jarkko ottaa auton takapenkillä koppaansa nukahtaneen Minna-vauvan mukaansa. Ovella on vastassa ja kättelemässä rouva
Vanhala.
- Tervetuloa tänne Kidugalaan. Minä olen Liisa Vanhala … ja tuolta tulevat meidän Pirjo ja Paavo
- Ja me ollaan Mäkisiä, esittelee etummaisena tuleva Rauni. - Minä olen Rauni, isä on Jarkko ja
lapset … Mervi, Mika ja Mari. … ja nämä Karjalaisen Leena ja Matti ovat sitten tuon kopassaan
uinuvan lapsukaisemme kummeja.
Kaksi hieman ehkä toisella kymmenellä olevaa lasta, tyttö ja poika, ovat taempana hetken jo kurkkineet tulijoita ja tulevat sitten reippaasti kättelemään.
- Istahtakaapa nyt hetkeksi tänne olohuoneeseen, kehottaa Matti Vanhala.
ta kahvit … ja mennään sitten siihen pääasiaan.

- Juodaan sitten koh-

Mennään papin johdolla olohuoneeseen ja istuudutaan nojatuoleihin. Liisa-vaimo rientää keittiöön.
… Mitenkäs siellä Mbeyassa nykyisän voidaan? kysäisee pappi. - Kävin siellä kyllä joskus reilut
pari vuotta sitten.
- No, aika hyvinhän me siellä pärjäillään, kertoo Jarkko. - Ja kehitys menee vähitellen eteenpäin.
… Onhan siinä välillä vähän sellaista kissa ja hiirileikin makuakin, … mutta kyllä kaikki uusi oppi
ja uusi tekniikka näyttää useimpia kiinnostavan.
- Mitenkäs turvallisuus?
- Kyllä kaikkea pitää vartioida, jatkaa Jarkko. - Yövahteja on projektilla viitisentoista ja nyt sadonkorjuuaikana oli vahteja kymmenkunta päiväsaikaankin. Ovelimman vorot saattavat käyttää jopa
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projektin leikkuupuimureita. Puivat omiin säkkeihinsä, jotka kätkevät pellon ojiin … ja hakevat ne
sieltä sitten pimeän tultua.
- Ja itse olemme palkanneet yövahteja omille pihoillemme, jatkaa Karjalaisen Matti. - Autoihin
on asenneltu hälyttimet … ja alkuun ne silloin tällöin yöllä hälyttivätkin. … Nyt ovat kai huomanneet yrittämisen jo turhaksi. … Mitenkäs täällä?
- Onhan meilläkin yövahti tuossa pihapiirissä. … Ei nyt mitään ole kyllä sattunut pitkään aikaan.
- Meillä Mbeyassa pitää sitten lisäksi vahtia vielä vahtejakin, jatkaa Jarkko hymyssä suin. - Että
ovat paikalla, eivät nuku, eivätkä ole päissään. … Kaikesta huolimatta joskus häviää yön pimeydessä joku lihakarjamulli silloin tällöin. … Paikalliset johtajat kai makselevat näin kapakkalaskujaan. … Kerran hävisi korjaamokompleksin aidatulta ja ympäri vuorokauden vartioidulta pihalta
muutamia kymmeniä 90 kilon painoisia vehnäsäkkejä … eikä kukaan tiennyt asiasta mitään.
- Mutta onpa teillä tässä upeat tilat, vaihtaa Rauni puheen aihetta.
- No, juu. … Tämähän on saksalaisten viitisenkymmentä vuotta sitten rakentama lähetysasema.
Saksalaiset lähtivät täältä kymmenisen vuotta sitten ja nyt tämä on Suomen evankelis-luterilaisen
kirkon käytössä. Meillä toimii tässä pienehkö koulu ja tuossa vieressä olevassa kirkkosalissa pidämme sunnuntaisin jumalanpalveluksia. Tänä aamunakin pidimme. … Ja me kierrämme myös
puhumassa ympäristön kylissä … jopa sadan kilometrin säteellä.
- Nyt olisi täällä ruokasalin puolella kahvipöytä valmiina, kutsuu Liisa-vaimo ovelta.
- Kiitos, vastaillaan moniäänisesti.
- Mennäänpä sitten kahvipöytään, esittää pappi.
Kahvipöydässä jatkuu keskustelu ja keskustelun aiheetkin. Rauni kertoo sitten myös, miten vauva
syntyi ja miten isä otti pienokaisen käsivarsilleen … ja sai pari kuukautta myöhemmin ihan pääministerin toimiston paperille tehdyn kirjeen, jossa moitittiin perättömien asioiden kertomisesta.
- No on teillä ollut näköjään suojelusenkeli mukana, toteaa pappi Raunin kertomuksen lopuksi …
ja ehdottaa sitten, että siirryttäisiin siihen varsinaiseen pääasiaan.
- Tuossa olohuoneen kupeessa olevassa nurkkauksessa meillä on tuollainen pieni kappeli, jossa
on kastettu lapsia ja vihitty avioparejakin. Jos haluatte, voimme kyllä mennä tuonne kirkkoonkin.
- Tämä sopii aivan hyvin, ehättää Rauni heti vastaamaan. - Kotonahan kaikki meidän muksut on
kastettu.
- Juu, tässä vaan, myöntelee Jarkkokin.
- Laitetaan vaan vauvelille kastemekko ylle, niin … sitten.
Hetkisen kuluttua ollaan valmiita ja astellaan valkoisin pitsiverhoin koristeltuun valoisaan kappelinurkkaukseen. Pienellä pöydällä, valkealla liinalla peitetyn lasisen kastemaljan vieressä palaa kaksi valkoista kynttilää. Rauni antaa vaaleanpunaiseen kastemekkoon puetun pienokaisen sylikummina toimivan Leenan käsivarsille.
- Asettukaa te tähän pöydän luo … kummit tähän ja vanhemmat siihen viereen, opastaa pappi Ja lapset siihen isän ja äidin viereen. … Juuri noin. … ja sitten, mikä annetaan lapselle nimeksi?
- Minnaksihan me olemme häntä jo kutsuneet, … Minna Hannele, vastaa Rauni ja antaa sen pienelle lapulle kirjoitettuna papille.
- Minna Hannele, toistaa pappi
Pappi poistaa kastemaljaa peittävän liinan ja tekee käsillään ristin merkin maljan yllä.
- Jospa sitten aloittaisimme … ja laulamme ensin yhdessä teille varmasti tutun virren, ”Ystävä sä
lapsien” ensimmäisen säkeistön, esittää pappi … ja aloittaa muiden yhtyessä lauluun.
- Ystävä sä lapsien, katso minuun pienehen. Minne käynkin maailmassa, sinä olet hoitamassa. Onni täällä vaihtelee, Taivaan isä suojelee.
Kaikki katsovat laulaessaan Leenan käsivarsilla rauhallisena nillistelevää pienokaista. Raunin ja
Leenan poskipäille vierähtää muutama ilon kyynel. Kun pappi sitten pitää kauniin ja liikuttavan
puheen alkaa kyyneliä valua enemmänkin. Puheensa lopussa pappi kertoo kasteen merkityksestä
ja kuinka Jeesus kauan sitten kastoi opetuslapsiaan. - Sitten seuraa varsinainen kastetoimitus.
Leena laskee vauvan lähemmäksi kastemaljaa ja pappi maljasta vettä kämmeneensä ja valelee lapsen päätä.
- Kastan sinut Minna Hannele, Isän; Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen, lausuu pappi ja tekee
lopuksi kädellään ristin merkin lapsukaisen yllä. - Luemme sitten vielä yhteen ääneen Herran Siunauksen, kehottaa pappi … ja aloittaa.
- Isä meidän, joka olet taivaassa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. … ….
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Lopuksi lauletaan vielä ”Ystävä sä lapsien”-virren toinen säkeistö. ” Ota Jeesus rakkahin, suojaas
koti kallehin. Siunaa äitiä ja isää, heille elinpäivää lisää. … jne.
- Kiitos, … sydämellinen kiitos! kiittää Rauni, virren loputtua.
- Kiitos! kiittää Jarkkokin …. - Otetaanko vielä pari valokuvaa tässä, ehdottaa Jarkko sitten. …
Olkaapa hetki vielä siinä kastemaljan luona. Minä kipaisen ottamassa kameran.
- Minäpä teen saman jutun, havahtuu Karjalaisen Matti ja lähtee Jarkon perään.
- Minun pitää kirjoittaa teille sitten vielä kastetodistus, kertoo pappi Raunille. - Missä seurakunnassa te olittekaan kirjoilla?
- Hämeenlinnan ortodoksisessa seurakunnassa, kertoo Rauni.
- Minnan syntymäpaikaksi Suomessa merkitään sitten ilmeisesti Hämeenlinna, vaikka hän onkin
syntynyt täällä, arvelee pappi.
Kun muutama valokuva on otettu ja kastetodistus kirjoitettu, aletaan valmistautua kotimatkalle.
Vanhalat haluavat esittää vielä rakennuksen toisessa päädyssä olevan kirkkosalin. Sinne käveltäessä he kertovat, että rakennuksessa toimii myös koulu kylän ja lähiympäristön lapsille. Vanhalat
käyvät myös pitämässä jumalanpalveluksia ympäristön kylissä melko laajalla alueella. Kirkkosalia
katseltaessa Jarkko ottaa pienen pätkän kaitafilmiä ja pihalla otetaan vielä muutama valokuva rakennuksesta, sitä ympäröivästä pihasta sekä Vanhalan perheestä kotinsa edustalla. Autoihin noustaessa kiitellään ja hyvästellään vielä.
- No tämähän meni mukavasti, huokaisee Jarkko, kun lähdetään pihasta. - Ja ehditään kotiin hyvissä ajoin ennen pimeän tuloa.
- Aivan ihania ihmisiä nuo Vanhalat, toteaa Rauni. Ja se puhe siinä alussa oli ihan liikuttavan
kaunis. … Itkettämäänhän se ihan alkoi.
- Olihan se. myöntää Jarkko. - Kyllä minullakin taisivat hieman silmän nurkat kostua … siinä vaiheessa, kun hän totesi pienokaisen syntyneen suoraan isän käsivarsille ja suojelusenkelin olleen
siinäkin paikalla… Olihan se sellainen kokemus, että harvalla isällä on siihen tilaisuutta. … ja
olis’han siinä tilanteessa voinut käydä huonomminkin. … Onneksi kaikki meni hyvin.
- Onneksi se suojelusenkeli oli mukana, jatkaa Rauni.
- Isä, onko täällä villieläimiä? keskeyttää Mikan kysymys takapenkiltä.
- Ei niitä varmaan täällä ole.
- Äsken näytti tuolla pusikossa … ihan kuin joku leijonan pää olis’ vilahtanut, kertoo Mika.
- Olis’kohan se ollut leijona? … Tuskin niitä täällä juoksentelee, epäilee isä.
- Minna nukahti taas. kertoo Mervi. - Ja Marikin nukkuu.
- Tämä autokyyti on lapsille sellaista unilääkettä, naurahtaa äiti.
- Isä, onk’s täältä vielä pitkä matka Mikumiin? jatkaa Mika kyselyään.
- Onhan sinne … liki 300 kilometriä. … Tänne Kidugalaan tuli kotoa matkaa 190 kilometriä. …
Kolmisen tuntia kun körötellään, niin ollaan kotona taas, kertoilee isä. - Hitosti pölyää tämä tie. Ei
näy peilistä kuin paksu pölypilvi. Onneks’ ei ole juurikaan vastaantulijoita. … Kai ne Matti ja Leena
tulevat tuolla perässä. … Nähdään vasta , kun päästään asfaltille.
- Milloinhan se Pike oikeen tulee? huokailee Mervi. - Ei tule edes kirjeitä.
- Eiköhän sieltä kohta joku tieto saada, aprikoi äiti. - Voi, kun vois’ soittaa, … mutta sekin on niin
vaikeata.
Näin matka sujuu niitä näitä jutellessa. Lapsilla tuntuu riittävän taas kyseltävää. Noin puolimatkassa ylitetään Kimanijoki, jossa on käyty uimassa … ja isä lupaa, että sinne voitaisi tulla uimaan lähiaikoina … ehkäpä jo seuraavana viikonvaihteena. Äiti kuitenkin kertoo, että silloin on Mervin syntymäpäivä ja suunnitelmissa on kutsua hieman tuttavia iltapäiväkahveille.
Kotiin päästyä palataan taas normaaleihin rutiineihin. Ohjelmassa ovat maitojonossa käynti, saunan lämmitys ja saunominen, jonka jälkeen istuudutaan ruokapöydän ääreen popsimaan äidin iltapalaksi paistamaa pannukakkua.
Maanantaina tuo posti kirjeitä, ”Piken” Suomesta jo lähes pari viikkoa aikaisemmin lähettämän kirjeen ja kirjeen Jarkon siskolta, jotka Jarkko käy viemässä heti Raunille. Toinen kirje näyttää olevan
Jarkolle Helsingistä, jarkon siskolta.
- Onpas tää Piken kirje ollut ihmeen pitkään matkalla, ihmettelee Jarkko. - Hitto, tuleehan sieltä
”Hesaritkin” muutamassa päivässä. … No, mitähän tyttö kirjoittelee?
- Hyvänen aika! hihkaisee Rauni kohta kirjeen avattuaan. - Se … sehän tulee jo …. vajaan kahden
viikon päästä …lauantaina. … Viikoksi vain …. Tjäreborgin turistimatka, josta on ottanut pelkät
lennot …. ja on Darissa silloin lauantaina klo 12.30.
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- Hitto, meidänhän on sitten lähdettävä Dariin jo perjantaina, tuumaa Jarkko. - Yhdeksi viikoksiko se vain tulee?
- Joo, … viikoksi. … Sitten se pyytää varmistamaan, että ollaan häntä kentällä vastassa, jatkaa
Rauni. - Mitenkäs me se … ?
- Mitenkäs muuten, kuin meidän on käytävä soittamassa vielä tuolta Mbeya-hotellista. … No …
sähkösanomakin varmaan saattais’ toimia, mutta eiköhän varmin tapa ole soittaa. … Onnistuu kai
se, kun jaksetaan taas tunti pari siellä odotella.
- Mennäänkö jo tänä iltana?
- Mikäpäs siinä, mennään. … Tutki sinä sitä kirjettä tarkemmin. Minä menen vielä hetkeksi tuonne
työmaalle. Tuli just melkoinen kuorma varaosia Darista. Matti alkoi niitä laatikoita jo tutkimaan. …
Se on nyt se kauan odoteltu varaosasatsi Suomesta, ”Fergun” ja muutamien työkoneiden osia, …
starttimoottoreita, latureita ja sen semmoista mistä on ollut pulaa.
- No, mene sinä töihin. … Minä luen tämän tarkempaan.
- Mitähän se ”systeri” kirjoittelee. … Mä otan tämän mukaan ja lueskelen jossakin välissä.
Hetken kuluttua lapset palaavat koulusta ja kuulevat äidiltä heti ilouutisen.
- Mennäänkö me sitten Dariin? ehtii Mika kysymään ensimmäisenä.
- Onko se täällä vain viikon? jatkaa heti Mervi.
- Nyt ensin … tänä iltana on mentävä soittamaan Suomeen tuolta Mbeya-hotellista, selittää äiti rauhallisesti. …- Totta kai me sitten mennään Pikeä vastaan Dariin, ollaan varmaankin yksi päivä Kunduccilla ja tullessa poiketaan Mikumissa, mutta … sittenhän meidän pitäis’ jo parin päivän päästä
lähteä viemään Pikeä takaisin. … Vain yhdestä viikosta se tuossa kirjeessä kertoo, kun se on saanut jonkun seuramatkan lennot edullisesti. Yritetään nyt puhua sille, että pidentäisi kahteen viikkoon, jos se olisi mahdollista.
- Kiva, kiva, kiva! hihkuu Mika ja samaa innostuu hokemaan Marikin. - Päästään taas Mikumiin ja
uimaan. … Kiva, kiva. kiva! jatkaa Mika.
- Mutta meillä on toi koulu, toteaa Mervi. - Onk’s meidän taas pyydettävä lomaa?
- Niinhän se on taas tehtävä, myöntää äiti. - Kohta tulee isä kotiin. Tehdään sitten suunnitelmia.
Nyt äidin täytyy loihtia meille syömistä.
Jarkon tultua kotiin jatketaan keskustelua.
- Hitto, jos se tulee vain viikoksi! tuhahtaa Jarkko. - Eihän me sitten ehditä kuin ajaa edestakaisin tota Darin väliä.
- Sitähän minäkin jo itsekseni harmittelin, myöntää Rauni. - Ai jos se saisi sen vielä pidennettyä
kahdeksi viikoksi. Sehän ei maksaisi sille mitään, kun se maksaa vain lennot. Ja me ollaan luvattu
osallistua siihenkin.
- Jos se on vain viikon, niin … silloin perjantainahan meidän pitää jo ajaa Dariin tai ainakin Mikumiin asti. Parasta se on kai mennä suoraan Kunduccille ja siellä löhöttäisi sitten lauantaina se iltapäivä ja vielä sunnuntai-aamupäiväkin. Iltapäivällä voitais ajaa sitten Mikumiin. Maanantaina katseltais’ elukoita Mikumissa, tiistaina ajettais’ tänne ja … Hitto! … Onk’s … se paluulento sillä lauantaina vai sunnuntaina?
- Sunnuntaina … klo 15.30 …taisi olla.
- No sitten lauantai-aamuna meidän olis’ lähdettävä täältä. … Jäis’hän siihen kolme päivää täällä
oloon. … Turhan tiukka aikataulu kuitenkin.
- No kunhan nyt ensin soitetaan ja jutellaan. Jos sen vois’ vielä muuttaa kahdeks’ viikoks’, aprikoi
Rauni. … Mitä se siskosi kirjoitteli?
- Hitto! … Antoi ohjeita mitä pitäis’ tehdä, ettei tulis’ enempää lapsia. – Hittoako se hänelle kuuluu.
Hoitais’ vaan omat muksunsa. … Yritää vain opettaa muita, kun on opettaja. Ei siinä kirjeessä juuri
muuta ollut. … Voithan sinäkin sen lukea, jos kiinnostaa.
Illan hämärtyessä ajellaan kaupunkiin, Mbeya-hotelliin ja tilataan 5 minuutin puhelu Suomeen. Vajaan tunnin odottelun jälkeen ilmoitetaan, että yhteys on valmis ja Jarkko ja Rauni menevät puhelinkoppiin ja Jarkko ottaa aluksi luurin. Alkurohinan jälkeen vastaa ensin Dar es Salaamin keskus,
josta kerrotaan ”Moment, please”, sitten vastataan jo Lontoosta ja luvataan yhdistää Suomeen. …
Taas hetki rohinaa, kunnes vastaa tuttu ääni.
-

No hei Pike! … Mä annan heti Raunille, vastaa Jarkko ja Rauni jatkaa.
No hei! Saatiin vasta tänään sun kirje.
--Hyvinhän me voidaan. Aika huonosti kuuluu.
--Ai sinne kuuluu hyvin. Hei olis’ko vielä mahdollista muuttaa sitä ¨sun reissua kahdeksi viikoksi?
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- Eikö mitenkään?
---- Yritä nyt kuitenkin vielä.
---- No sitten se ei varmaan onnistu. … Eikö muillakaan matkatoimistoilla ole mitään?
---- Ja sä olet maksanutkin jo tämän.
---- No, kyllä me ollaan sua vastassa silloin Darissa. … Tervetuloa vaan tänne!
---- Mitenkäs mummi ja ukki jakselevat?
---- Joko siellä alkaa talvi tulla?
---Hyvänen aika, kymmenen senttiä lunta ja …
---- Meillä oli Minnan ristiäiset lauantaina. Löytyi ihan suomalainen pappi tuolta parin sadan kilometrin päästä. Minna Hannele annettiin nimeksi.
---- Joo, joo. Terveisiä meiltä kaikilta. … Hei tää varmaan katkeaa kohta. Tää on 5 minuutin puhelu.
---- Kiva, että siellä on kaikki hyvin?
---- No, nyt tää katkeaa hei, hei!
- Ei tossa viidessä minuutissa ehdi paljoa puhella, toteaa Rauni
- Ne laskee kai niihin minuutteihin noi odottelutkin. Menihän tossa ainakin yks’ minuutti jo noihin
yhdistelyihin.
- Niin kai.
- Hitto, sekö ei onnistu? kysyy Jarkko.
- Ei. Tjäreborgilla oli vain tämä yksi yhden viikon matka tänne, jossa oli tilaa. Eikä muilla matkatoimistoilla ole tänne mitään. Mombasaan olis’ kyllä ollut useitakin.
- No sitten pitää elää vaan tämän mukaan. Kivahan se on, että pääsee edes viikoksi. … Onk’s tää
Piken ensimmäinen ulkomaanmatka?
- Eihän se ole koskaan missään käynyt, ei kai Helsingissäkään. Jyväskylä taitaa olla kauimmainen
paikka.
- No sittenhän se on tytölle suuri seikkailu…. Hei mä käyn vaan maksamassa tohon tiskille tän
puhelun ja lähdetään. Mene jo lasten kanssa autoon. Tässä on avaimet.
Kotimatkalla aletaan jo suunnitella seuraavan Piken hakemista seuraavan viikon lopulla ja mitä ohjelmaa hänelle viikon aikana tarjotaan.
- Meidänhän pitää sitten ajaa Dariin jo perjantaina, aprikoi Rauni. - Se kone tulee lauantaina
12.30…. Kunduccille kai me mennään yöksi … vai ehditäänkö, jos yövyttäis’ Mikumissa?
- On kai sitä ajettava yhteen syssyyn Kunduccille … varmuuden vuoksi. Mikumistahan kestää ajaa
Dariin nelisen tuntia, tuumii Jarkko. - Hitto, kun se olis’ täällä vähän pitempään. Menee edestakaisin ajamiseksi koko viikko. Onneks’ on noi työasiat sen verran joustavia, että voidaan ajella. Täytyis’ kyllä samalla taas hommata Darista varaosiakin, että voi tehdä matkalaskun hyvällä omalla
tunnolla. Pitäis’köhän meidän lähteä jo torstaina … ja oltais’ Mikumissa se eka yö.
- Joo, mennään Mikumiin! hihkaisee Mika.
- Ja oltaisiko se lauantai-iltakin sitten Kunduccissa ja lähdettäis’ aamulla ajamaan tänne? ehdottaa
Rauni.
- Niin kai meidän olis’ tehtävä, myöntää Jarkko. - Ja ajetaan tänne kotiin illaksi.
- Mutta täytyy Piken nähdä kaikki Mikumin eläimetkin, toteaa Mervi. - Pitää meidän olla sielläkin
yks’ päivä.
- Pitää, pitää, ärähtää Jarkko. - Hitto, se meidän täytyy tehdä sitten, kun kuskataan se Pike takaisin. Milloin se paluulento sillä oli?
- Se on sunnuntaina, kertoo Rauni.
- No silloin voitais’ olla lauantaiaamupäivä Mikumissa ja ajettais’ illaksi Kunducciin Sehän ei ole
pitkä matka, vain parisen sataa kilometriä. … Perjantaina ajettais’ kotoa Mikumiin.
- Aikamoiseksi rumppaamiseksi se viikko menee, harmittelee Rauni. - Eihän me ehditä olemaan
täällä kuin … no … jää kai siihen neljä päivää, jos me tullaan tänne sunnuntai-iltana ja lähdetään
taas perjantaina.
- No, onhan meillä tässä vielä puolisentoista viikkoa aikaa suunnitella, huokaa Jarkko.
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37. ”Piken” vierailu
Päivät kuluvat sitten ”Piken” tulon odottelun ja ohjelman suunnittelun merkeissä. Viikon vaihteessa
vietettävää Mervin 9-vuotissyntymäpäivää varten on valmistauduttava myös. Loppuviikolla ostellaan kaupoista juomia ja keksejä sekä leivotaan pullia ja kakkuja. Lauantai-iltana Jarkkokin pääsee
”erikoishommaansa”, täytekakun tekoon.
Sunnuntai-aamuna Jarkko rakentelee pihanpuolelle katon lipan suojaan pitkähkön pöydän, jolta
lapset saavat itse ottaa haluamansa juomat ja monenlaiset naposteltavat herkut. Aikuisten kahvipöytä katetaan sisälle.
Iltapäivällä saapuu ”synttärikahveille” sitten melkoinen liuta projektilla työskentelevien naapureiden lapsia ja muutamia suomalaisia vanhempiakin sekä myös kaupungin toisella laidalla elelevät
suomalaisperheet, Puttoset ja Lassilat. Aivan naapurina asuvat englantilaiset, Mr. ja Mrs. ”Perse”
sekä poikansa Philip on myös kutsuttu. Mervi ottaa pihanurmikolla iloisena vastaan onnitteluja ja
pieniä lahjapaketteja. Jarkko on myös siinä vieressä vieraita tervehtimässä. Minna nukkuu päiväuniaan vaunussaan talon nurkalla suuren kiinanruusupensaan varjossa. Rauni kantelee vielä täydennystä lasten pöydän antimiin ja käy samalla tervehtimässä pihalle kertyvää joukkoa.
- Hei, kaikki! hihkaisee taas pihalle tullut Rauni - Ja tervetuloa Mervin synttäreille. Taitaa ruveta
olemaan koko joukko koolla. … Lapsille on katettu tämä pöytä tähän ulos, … aikuisille on kahvipöytä tuolla sisällä. Alkakaa lapset vain ottaa siitä mitä haluatte. … Ja aikuiset sitten kahville
tuonne sisälle.
- Hodi-hodi! kuuluu naapurin pihan kautta paikalle saapuvan Leilan heleä ääni - Hei, Rauni ….
Tässä sulle vielä tämmöinen kääretorttu kahvipöytään … ja tämä paketti on Merville.
- Voi, kiitos, kiitos. … Tulehan Mervi hakemaan oma pakettis’! … Tämähän on ihan lämmin vielä
tää torttu.
- Joo, mä pyöräytin sen tuossa ihan äsken, kun en muutakaan tuliaisiks’ keksinyt. … Ja onneks’
olkoon nyt Mervi, jatkaa Leila kätellen paikalle kipaissutta Merviä.
- Kiitos paljon, kiittää Mervi lahjapaketin saadessaan kainosti hymyillen.
Lapset rientävät ulos katetun pöydän ääreen napsimaan pöydän antimia ja aikuiset siirtyvät sisälle,
jossa kahvittelu alkaa vilkkaan puheensorinan höystämänä. Lapset eivät pöydän ääressä kovin pitkään viihdy vaan naposteltuaan muutamat leivonnaiset ja hörpittyään mehua he kirmaisevat taas
pihanurmikolle. Pienempiä lapsia kiinnostavat leikkikalut ja varsinkin kolmipyöräinen polkupyörä.
Kouluikäiset pojat lähtevät viereiselle kentälle potkimaan palloa. Mervi huomaa, että vaunuissa
nukkunut Minna on herännyt ja menee hyssyttämään vaunuja. Minna kuitenkin itkee, kunnes Mervi
ottaa pikkusiskon syliinsä.
- Äiti! … Minna heräsi, huudahtaa Mervi äidille ovelta. - Mä otin sen syliin, kun se ei muuten lakannut itkemästä.
- No. … Täytyy varmaankin vaihtaa sille kuiva vaippa … ja … voisittekos te isommat tytöt pitää
sitten Minnalle seuraa … ulkona tai vaikka tuolla lasten huoneessa jonkin aikaa? ehdottaa äiti ja
ottaa Minnan syliinsä.
- Joo, kyll’ se käy, vastaa Mervi.
- Tässä tämä meidän kuopus nyt on, esittelee Rauni tuodessaan vauvan sisälle. - Kiltti tämä on, ei
paljon kitise ja nukkuu yöt hyvin. … Samanlaisiahan nuo ovat olleet aikaisemmatkin. … Anteeks’
nyt, että minun täytyy vähäks’ aikaa poistua. Täytyy vaihtaa Minnalle kuivat.
Juhlat jatkuvat parisen tuntia iloisen ilmapiirin puitteissa rupatellen, kunnes vieraat alkavat lopettelemaan ja lähtemään kotiin. Aurinkokin on jo laskeutumassa lähelle taivaanrantaa ja pian alkaa
iltakin taas hämärtymään. Vieraiden lähdettyä pääsee Mervi availemaan saamiaan lahjapaketteja.
Pieniä ja kotitekoisia lahjat enimmäkseen ovat, koska kaupoista ei lahjaksi sopivaa juuri löydy.
Pari arkipäivä kuluu taas melko normaaleissa merkeissä, mutta keskiviikkona alkaa valmistelut
torstaiaamulla alkavaa matkaa varten. Jarkko käy päivällä hakemassa poliisilta ajoluvan viikonvaihteeksi ja illalla pakataan kaikki mukaan otettava valmiiksi autoon. Jarkko on alkuviikon aikana tehnyt luettelon varaosista ja tarvikkeista, jotka pitäisi löytää ”Darista” perjantaina. Leila on taas luvannut pitää kissoista huolta. Torstaiaamun alkaessa sarastaa lähdetään matkaan päämääränä Mikumi.
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Aamupäivän aikana ajetaan vielä siedettävän lämpimässä säässä ja ennestään tuttuja näkymiä katsellen. Kun puolenpäivän aikaan laskeudutaan vuoristosta alas, alkavat hikipisarat nousta niin lasten kuin aikuistenkin kasvoille. Aurinko porottaa selkeältä taivaalta ja avatuista ikkunoista sisälle
puhaltava ilma on hiostavan kosteaa. Lapset riisuvat paidat yltään ja alkavat valitella kuumuutta.
Minna nukkuu vielä kopassa keskipenkillä, joka on hieman varjoisempi.
- On täällä alempana taas hirvittävän kuumaa, tuskailee Rauni.
- On, ja tässä etupenkillä varsinkin, kun toi aurinko paistaa suoraan syliin, manailee Jarkko.
- Onk’s vielä pitkä matka Mikumiin? huutelee Mika takimmaiselta penkiltä.
- Ei tästä ole enää kuin vajaan tunnin matka, kertoo isä. - Eiköhän me se kestetä.
- Onhan siellä hotellihuoneessa sitten viileämpää ja päästään suihkuunkin, lohduttelee äiti.
- Huomisaamuna lähdetään taas aikaisin ajamaan, että ehditään Kunducci Beachille ennen kuuminta keskipäivää, jatkaa isä. - Sinnehän on vain kolmen tunnin ajo. … Ollaan siellä jo ennen puolta päivää.
- Ja päästään uimaan, hihkaisee Mika.
- Kiva, kiva, jatkaa Mari rutistaen sylissä olevaa Ville-nukkeaan.
- Niin, tehän saatte sitten pulikoida siellä vaikka koko iltapäivän. Minun täytyy tehdä kaupungilla
ostoksia. … Käydään syömässä heti, kun lounasaika alkaa ja mä lähden sitten heti asioille.
- Äiti, Minna heräs’. kertoo Mervi keskipenkiltä. - Sekin on ihan hikinen.
- Pyyhi vähän sen kasvoja sillä harsolla, neuvoo äiti.
- Ja anna se tuttipullo, jos sillä olis’ jano.
- Hei, veivatkaapas äkkiä kaikki ikkunat kiinni, kehottaa isä. - Tuolla tulee vastaan kaks’ rekkaa,
jotka tupruttavat mustaa nokea tien täydeltä. … Voi hitto, mitkä savut! … Vain toi etummainen
näköjään savuttaa.
- No nyt voitte avata taas, neuvoo äiti, kun ilma edessä näyttää jälleen kirkkaalta.
- Ja tuolla näkyy jo Mikumin kyltit, jatkaa isä. - Tullaan luonnonpuiston alueelle. Nähdään pian
taas elukoita. … Parisenkymmentä kilometriä vielä, niin ollaan Lodgella.
Puolituntinen ajetaan sitten puistoalueen villieläimiä välillä katsellen ja saavutaan Mikumi Lodgen
pihaan. Jarkko käy vastaanotossa, saa huoneen avaimet ja niin lähdetään vilpoisempiin sisätiloihin.
- Saatiin taas kahden huoneen ”sviitti”, kertoo Jarkko, kun aletaan ottaa tavaroita autosta. - Mä
otan Minnan ja kopan. Ottakaa te noita kasseja. … Saadaan kaikki vissiin kerralla.
- Tuolla on apinoita! hihkaisee Mika.
- Missä, kysyy Mervi.
- Tuolla, … tuolla nurkalla, näyttää Mika.
- Paviaaneja näyttävät olevan, kertoo isä. - No, pannaan auton ovet lukkoon ja lähdetään menemään.
- Ai, kun kiva päästä täältä kuumuudesta pois, huokaa äiti. - Otetaan kohta vilpoiset suihkut ja
katsellaan sitten luontoa vaan ikkunasta. … Voitais’ ottaa pienet torkutkin ja sitten illemmalla
mennään syömään jotakin … ja nukutaan hyvin, että ollaan aamulla taas virkeitä.
Suihkussa käynnin jälkeen ovat lapset kuitenkin niin virkeitä, ettei iltapäivätorkuista tule mitään.
Ikkunoista avautuva näköala alempana olevaa lampea ympäröiville rinteille ja siellä liikkuvat eläimille näyttävät kiinnostavan enemmän. Lapset kertovat kilpaa, mitä lammen rantamilla tapahtuu,
eikä vuoteeseen kellahtaneet vanhemmatkaan saa nukahdetuksi. Monenlaisia eläimiä käy rannalla
juomassa, antilooppilaumoja, seeproja, muutama elefantti ja illan alkaessa hämärtää ilmestyy sinne leijonapariskuntakin verkkaisesti tallustellen. Illan pimetessä lähdetään ravintolasaliin illalliselle.
Aamun valjetessa käväistään aamupalalla, kannetaan taas nyssykät autoon ja matka jatkuu. Pian
hotellin pihalta lähdettyä nähdään ympäröivillä savanneilla parinkymmenen kilometrin matkalla
taas kirahvi-, elefantti-, seepra- ja antilooppilaumoja, pahkasikoja ja paviaaneja, kuten on nähty
aikaisemmillakin reissuilla. Sitten tien varren näkymät muuttuvat taas vaihteleviksi pusikkoisiksi
rinteiksi, sisal- ja maissiviljelmiksi, afrikkalaiskyliksi ja viimein Dar Es Salaamin kaupunkikortteleiksi. Kaupungin laidalla olevalle Kunducci Beachille saavutaan jo kello 11 aikaan.
- Laitetaanpa auto tuonne palmupuiden varjoon, tuumii Jarkko, kun saavutaan hotellin pihaan.
- Nythän meillä on aikaa uimiseenkin jo ennen lounasta, kun päästiin tänne näin aikaisin, aprikoi
Rauni. - Viimeksihän se lounasaika alkoi vasta yhdeltä.
- Joo, kunhan saadaan kohta romppeet huoneeseen, niin ehditäänhän me, toteaa isä. - Siellä
näyttää olevan kyllä vielä nousuveden aika, joten uiskentelu tapahtuu altaassa.
- Kiva, kun päästään uimaan, hihkuu Mika.
- Onk’s se vesi sitten illalla taas siellä pitkällä? kysyy Mervi.
- Laskemaan päin se taitaa jo olla. … Kyllä se taas muutaman tunnin kuluessa alenee sen parisen
metriä. Sitten pääsette taas mereenkin.… - Mutta odottakaa täällä vielä sen aikaa, kun mä käyn
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respassa täyttelemässä ne kortit ja saadaan huoneen avain. Mä yritän saada taas kahden huoneen
sviitin.
Odotellaan hetkinen auton vierellä, kunnes Jarkko saapuu avaimia heilutellen.
- Toisen kerroksen sviitti, kertoo isä. – Jokseenkin keskellä tätä siipeä…. Nyt kassit mukaan ja
auto lukkoon … ja … mennään.
Heti toisen kerroksen hotellihuoneeseen päästyä vaihtavat lapset ”uikkarit” ylle ja kirmaavat rannan
puolelle johtavia portaita alas ja kipittävät pehmeässä hiekassa kohti uima-altaita.
- Mene sinä kiireesti niiden perään, kehottaa Rauni Jarkkoa. - Mika ja Mari eivät vielä osaa uida
niin, että pärjäisivät isossa altaassa. Mä tulen kohta Minnan kanssa sinne perässä.
- Missäs kassissa mun ”uikkarit” ovat?
- Tuossa sinisessä … siinä sivutaskussa. … Ota mun uikkarit sieltä samalla.
Pian kiirehtii Jarkkokin lasten perään altaalle ja toteaa, että Mari ja Mika ovat turvallisesti lasten
altaassa. Kun äiti saapuu Minnaa kopassaan kantaen paikalle, asetetaan koppa suuren kaisloista
tehdyn varjostimen alle ja vanhemmatkin pääsevät altaaseen. Reilu tunti vierähtää uidessa ja lasten
vesileikkejä seuraten, kunnes on ruokailuun lähdön aika. Jarkko toteaa, että meren pinta on jo
laskenut melkoisesti ja arvelee ehtivänsä iltapäivän ostosreissultaan merestä paljastuville laajoille
hietikoille ennen illan hämärtymistä.
Lounaan jälkeen on lapsilla taas hinku päästä altaalle pulikoimaan. Äiti haluaisi levätä hetkisen
vilpoisessa hotellihuoneessa, mutta suostuu sitten lähtemään Minnan kanssa uima-altaan äärelle
lapsia vahtimaan. Jarkko tekee lähtöä kaupunkiin ja auttaa Raunia kantamalla tyytyväisenä kopassaan nillistelevän Minnan alas rantahietikon laitaan.
Kun Jarkko palaa kaupunkireissultaan, löytää hän Raunin ja lapset laskuveden paljastamalta laajalta hietikolta tepastelemasta.
- No mitenkäs olette pärjänneet? kysäisee Jarkko hietikolle saavuttuaan.
- Ihan hienostihan me. Eihän nuo tenavat kauan siinä altaalla viihtyneet, kun tuo vesi oli laskenut
ja nää hietikot paljastuivat. Tuollahan ne ovat juosset kilpaa … polskineet ja sukellelleet noissa
lätäköissä. Mika käy välillä kertomassa millaisia rapuja ovat nähneet. Käytiin me Minnan kanssakin
siellä kahlailemassa. Ja Minnakin sai kastella varpaitaan merivedessä. Jotkut noista lätäköistä on
aika syviäkin. Tuossa rannalla olevan kaislakatoksen alla ollaan Minnan kanssa oltu sitten auringolta suojassa.
- On nää mahtavat hietikot … Täytyy minunkin käydä tuolla vähän käppäilemässä ja sukeltelemassa. Kohtahan alkaa taas iltakin hämärtää … ja tuo vesikin on kai taas jo nousemassa.
- No, saitko sä asioita hoidettua kaupungilla?
- Joo, aika hyvin. … Embassy hoitelee suuremmat ostokset taas seuraavaan kuormaan. Vain pari
pikkupakettia otin itse mukaan. … Mä käyn huuhtelemassa tuolla hiet pois ja tulen kohta Minnan
kaveriksi, että sinäkin pääset uimaan ihan kunnolla.
- Olinhan mä siellä jo ihan tarpeeksi, kun Mervi oli Minnan seurana. Ja tuolla altaallakin uin. Nauti
sinä nyt vaan ihan rauhassa. … Mene nyt jo tuonne lasten kaveriksi!
Oranssinväriseksi muuttunut aurinko alkaa häipyä taivaanrannan taakse. Ilta hämärtyy ja perhe
lähtee rannalta verkkaisesti kävellen.
- Tullaanko me tänne rannalle heti Piken kanssa huomenna? kysäisee Mervi.
- Eiköhän. Kunhan nyt saadaan ensin Pike ja tavarat huoneeseen, aprikoi äiti.
- Päästään kai me tänne heti lounaan jälkeen, jos se Piken kone vaan on aikataulussa, jatkaa isä.
- Niin, puoli yhdeltähän se pitäis’ tulla. Menee siinä varmaan reilu puoli tuntia ennen kuin se pääsee tullin läpi … ja sitten vielä puolisen tuntia ajaa tänne.
- No sitten just sopivasti kahden kieppeillä päästäis’ lounaalle, arvelee isä. - Ja kolmelta oltais’ jo
täällä rannalla.
- Ai, mutta kyllä Pikellä riittää täällä ihmettelemistä, jatkaa äiti.
- Ja tuolla matkan varrellakin jo, tuumaa isä. - Eihän se ole ollut ulkomailla koskaan. Pikehän istuu nyt jo lentokoneessa. … Näitä aikojahan se oli silloin, kun me noustiin Köpiksessä East Afrikan
Airwaysiin. Kairossa oltiin joskus yöllä ja Kilimanjarossa käväistiin aamun jo vajettua. Nythän sitä
East Afrikan Airwaysiä ei enää ole. … Kertoikos Pike mitä kautta se lento nyt tulee.
- Ei kertonut muuta, kuin että on Darissa silloin klo 12.30 … ja sanoikohan, että se lähtis’ Tukholmasta se kone. … Niin se tais’ sanoa.
- No, ” Sassin” kone se sitten varmaan on ja jossakin on tehtävä välilasku, … ehkäpä kaksikin.
arvelee isä.
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- No, nyt lapset taas vaatteita ylle ja lähdetään syömään.
Lauantai-aamun valjetessa Mervi, Mika ja Mari taas virkeinä ja kurkkivat jo parvekkeelta rannalle
vanhempien heräillessä.
- No, jokos te olette heräilleet? kysäisee ovelle tullut vielä hieman unisen oloinen äiti.
- Joo, me herättiin jo kauan sitten, kertoo Mervi. Tosta auringosta näkyi silloin vain puolet.
- Tuolla taas yks’ mies ottaa rapuja uima-altaasta, selittää Mika. - Saadaanko me kohta mennä
uimaan?
- Eiköhän me kohta mennä sinne kaikki, kunhan tuo isä tuolta heräilee … ja Minnakin vielä nukkuu.
- Olenhan minä jo ihan hereillä, murahtaa taustalle tullut isä. – Ai, että nukutti makeasti. … Joo,
mennään uimaan … kohta. … Mikähän se nukuttikin niin makeasti?
- Mikähän mahtoi nukuttaa? naurahtaa äiti. - Ja sitten uimassa käynnin jälkeen vasta mennään
aamupalalle.
- Milloin Pike tulee? kysyy Mari.
- No, Pikeä vastaan lähdetään sitten aamupalalla käynnin jälkeen. … Ai siellä on vesi taas ihan
korkealla.
- Silloin, kun me herättiin … niin noita veneitä lähti paljon tuonne merelle, kertoo Mervi. - Tuolla
on joku vielä lähdössä.
- Niillä on kai jotain pyydyksiä tuolla kauempana, selittää äiti. - Kalastajiahan nämä useat rannan
asukit kai ovat.
- Taas se sai tuolta yhden ravun, hihkaisee altaalle katseleva Mika.
- Yön aikana niitä näköjään sinne tulee, aprikoi parvekkeelle tullut isä. Niitä on tuolla meressä
aikalailla. Laskuveden aikanahan ne kaivautuvat hiekkaan ja se hietikkohan oli niitä reikiä täynnä ja
on kai niitä vielä siellä vedessäkin.
- Voiko ne tarttua sieltä meidän varpaisiin? kysyy Mika.
- Onhan sekin mahdollista, mutta arkojahan ne ovat. Tuskin ne kiinni käyvät.
- Hei, nyt Minnakin heräsi, huikkaa äiti ovelta. - Lähdetäänkö sitten uimaan?
Reilu tunti hurahtaa uintireissulla ja saman verran aamupalalla käyntiin. Kellon lähestyessä yhtätoista päästään lähtemään kohti kaupunkia ja lentokenttää. Matkan varrella on taas paljon kaikenlaista nähtävää ja vanhemmat saavat vastailla monenlaisiin lasten kysymyksiin. Kentän parkkipaikalle saavutaan jo tuntia ennen koneen tuloaikaa. Hetken lentoasemarakennuksessa Jarkon perässä käveltäessä löydetään reitti katettuun katsomoon, josta voi seurata lentokentän tapahtumia.
- Katsokaas lapset! Tuo BEA:n kone tuolla on kohta lähdössä, kertoo isä. - Matkatavaroita sinne
just’ mätetään. Matkustajat taitavat olla siellä jo koneessa. … Päitä ainakin näkyy ikkunoista. Ai
tuo on niitä Locheedin Tridenttejä. Kolme moottoria, yks’ tuolla pyrstössä. … Tollasella mä tulin
joskus Lontoosta Frankfurtiin. … Hitto, oli sekin yks’ mieleen jäänyt reissu.
- Ja tuolta on yks’ kone tulossa! hihkaisee Mika.
- Niinpäs onkin. …. Isolta näyttää sekin.
- Joko Pike tulee siinä? kysäisee Mervi.
- Ei kai se näin aikaisin tule vielä tule, arvelee äiti. - Tässähän on melkein tunti vielä aikaa.
- Tarkkaan se ottaa alusta tuon kiitoradan, toteaa isä. - Näyttäis’ olevan Alitalian kone.
- Missä noita lentokoneita tehdään? kysyy Mika.
- Noita isoja matkustajakoneita tehdään vain Amerikassa, Englannissa … ja Ranskassa … niin ja
tekeväthän venäläisetkin Iljushineja. Tuo Trident on englantilainen, tuo Alitalian kone näyttäisi olevan amerikkalainen DC-9. Noita on Finnairillakin ja tollasellahan me tultiin Helsingistä silloin ”Köpikseen”. … Finnairille on kai tulossa uusia saksalais-ranskalaisia Airbusseja pari kappaletta. Finnairin ensimmäiset suihkumatkustajakoneet olivat ranskalaisia Caravelleja. Niissä oli kaksi suihkuturbiinia pyrstössä, kertoilee isä verkkaisesti.
- Mikä on suihku … turpiini? utelee Mika.
- No se on sellainen moottori, joka imee etupäästä sisäänsä ilmaa … , johon sitten ruiskutetaan
polttoainetta, kerosiinia, joka palaa ja puhaltaa sitten kovalla voimalla tuolta takapäästä niitä kaasuja ulos ja se vie sitten konetta eteenpäin.
- Miks’ toi pieni auto ajaa tuolla ton koneen edellä? kysyy Mika.
- Se opastaa koneen oikeaa reittiä noita rullausteitä pitkin tänne asemarakennuksen eteen. … No
nyt se kääntyy tuosta tännepäin ja kohta tässä lähempänä tuo kentällä jo odottava mies ohjaa sen
paikalleen. Sillä on tuollainen pitkävartinen ”lätkä” kädessään, jolla se kohta antaa merkkejä.
- Hei nyt ne kuuluttavat jotain, kertoo äiti.
- Saatkos tosta mitään selvää? Tuo oli swahiliksi,
tuleeks’ vielä englan.. … Joo, nyt.
- Joo, lento … joku numero siinä oli ... Roomasta ja Kairosta on laskeutunut, kertoo isä hetken
päästä. No, tuohon ”platalle” se nyt ohjataan ja kohta aletaan availla ovia ja matkustajat käpyttelevät tuonne tullitarkastukseen. - Jokohan seuraava kone olisi Piken kone. Ei täällä näy kovin vilkasta
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olevan tämä liikenne. … Ai nyt tuo Tridentti lähtee rullaamaan kiitoradalle. Se odotteli kai vaan
tämän koneen tuloa.
Puolisen tuntia siinä istuskellaan ja katsellaan. Trident kohosi ilmaan DC:stä purkautui vain parisenkymmentä matkustajaa, mutta aika paljon matka- ja rahtitavaraa. Sitten huomataan taas kaukana horisontissa lähestyvä kone.
- Tuo saattaisi jo olla se kone, tuumaa äiti. - Kellohan on jo 15 yli kahdentoista.
- Ai, kiva, kiva, …kiva! hihkuu Mervi, johon Mika ja Marikin yhtyvät.
- No seurataanpa nyt tarkkaan. … Sieltä se lähestyy, juttelee isä. - Ja Pike katselee varmaan ihmeissään ikkunasta avautuvia savannimaisemia. … No näkyyhän nyt jo vähän kaupunkimaisemaakin.
- Taitaa sitä jännittää aikalailla, jatkaa äiti. - Olihan se jännää silloinkin, kun me tultiin.
- Nyt se pukkasi jarrulaipat ja laskusiivekkeet ulos, kun alkoi tulla nopeammin alaspäin … ja lähestyy jo kiitoradan päätä, selostaa isä. - Ja hetkinen vielä niin pyörät koskettavat kiitorataa .
- Onko se varmaan Piken kone? huokaa Mervi.
- Täytyy sen olla. … Malttakaa vielä hetkinen, niin nähdään. rauhoittelee äiti.
- Ahaa, pyörät koskettivat maata, selostelee isä. - Ja pieni pomppukin tais’ tulla … ja sitten heti
moottorijarrutus, … joo, …. SAS:in kone se on … ja siellä on jo johtoauto odottelemassa kiitoradan
laidassa. Kohta se tulee tähän eteen.
Lapset seuraavat koneen lähestymistä jännityksestä sanattomina. Vihdoin kone pysähtyy platalle
aivan katsomon eteen. Moottorien humina lakkaa, matkustamon ovi avautuu ja portaat työntyvät
ulos. Ensimmäisenä astuu ulos lentoemäntä, joka ojentaa vastaan tulleelle virkailijalle ohuehkon
paketin. Sitten alkaa tulla matkustajia ovesta portaita myöten kentälle, jossa virkailija ohjaa heitä
kohti asemarakennuksen ovea. – Katsellaan jännittyneinä ulos astelevia matkustajia.
- Onks’ toi Pike? havahtuu äiti ensimmäisenä. - On, on!
- Pike! … Pike! … Pike! huutavat lapset kilpaa ja alkavat huitoa käsillään.
- Älkäähän huutako! neuvoo isä. - Siellä on sen verran melua, ettei teidän huuto kuulu tuonne
asti.
Pike astelee portaita alas kentälle, katselee hieman ympärilleen ja huomaa sitten katsomossa huitovat lapset. Vilkuttaen iloisesti vastassa olijoille hän astelee joukon mukana sisätiloihin.
- No, nyt se Pike sitten tuli, huokaa äiti. - Tuolla tullissa taitaa mennä nyt jonkin aikaa.
- Meneehän siinä … ennen kuin saavat matkatavarat koneesta tuonne … ja sitten se jonotus siinä
tullin tiskillä, puhelee isä. - Veihän se silloin meiltäkin aika kauan, vaikka ei me silloin aikaa mittailtu. Hirveätä tungostahan se oli … ja varmaan on nytkin. Taisi olla ihan täysi kone.
- Ja sitten, kun päästiin ulos, … ne kantajathan meinasivat ihan väkisin ottaa ne meidän laukut.
Hirveitä, haalaripukuisia ”gorilloja”, muistelee äiti.
- Joo, nyt pitää mennä tuonne alas odottelemaan, milloin se Pike sieltä pääsee … ottaa sen matkalaukku ja pitää ne ”gorillat” loitolla. … Eiköhän niitä ole siellä nytkin, arvelee isä.
- Siellä on kai kauhea tungos. Mitenkäs me tämän pikkuisen kanssa. Tää nukahti taas.
- Olis’kohan parasta, että te odottelisitte autossa. Mä kannan ton kopan ja mennään autolle. Te
odottelette siellä, kunnes mä tulen Piken kanssa.
- Isä! Voink’s mä tulla sinne sun mukaan? kysyy Mervi arasti.
- Kyllä se on varminta, että te kaikki lapset jäätte nyt autolle. Siellä saattaa olla sellainen tungos,
että eksyt siihen ….
- Niin on. Kyllä me odotellaan kaikki autossa, jatkaa äiti. - Nyt mennään lapset..
Suuressa odotusaulassa onkin melkoinen tungos, kun porhalletaan sen läpi ja melkoisesti on väkeä ulkopuolellakin, kun astellaan parkkipaikalle.
- Hitto, tämä parkkipaikkakin on täyttynyt ihan täyteen autoja, toteaa isä. - Tunti sittenhän täällä
oli vielä melko väljää. … Oli siinä oven pielessä ne samanlaiset ”gorillat” taas vahdissa kärryineen.
- Päästäis’ vaan pian täältä pois, huokaa äiti.
- No, nyt vaan autoon ja odotelkaa täällä, hoputtaa isä. - Veivatkaa ikkunat auki, että tarkenette.
… Mä yritän päästä tuolta nopeasti takaisin.
Lähes puoli tuntia saa Jarkko odotella, ennen kuin Pike vihdoin pääsee matkalaukkunsa kanssa
odotusaulan puolelle.
- No hei, ja tervetuloa Afrikkaan! tervehtii Jarkko.
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- Heippa! … Huh, huh! Toi mun laukku tuli sieltä luukusta melkein viimeisenä… ja sitt’ oli melkoinen ryysis tuossa tullissa. … Ja penkoivat koko matkalaukun ihan mullin mallin. En meinannut
saada enää sitä kiinni.
- No miten matka meni? Ihan hyvin. Ensin eilen iltapäivällä Hesasta Tukholmaan. … Ja sitten sieltä
lähti kone varttia vaille kuus’ …
- Annahan se matkalaukku minulle, keskeyttää Jarkko. - Lähdetään kävelemään tämän tungoksen läpi autolle. Rauni ja lapset odottavat autossa. … Joo, kerro vaan.
- Niin, sitten joskus yöllä oltiin Kairossa … vissiinkin toista tuntia. Sitten mä nukuin muutaman
tunnin ja kun heräsin oli aamu jo valkenemassa. Sellaisen ison lumihuippuisen vuoren lähellä oli
välilasku, joku Kiliman …
- Kilimanjaron kenttä, ja se vuori on myös Kilimanjaro, Afrikan ainoa lumihuippuinen vuori.
- Sinne jäi kai parisenkymmentä henkeä. Siihen asti kone oli ihan täynnä. … Ja sitten tää loppumatkahan meni nopeasti ja lennettiin aika matalalla. Näkyi ihan selvästi pusikoita ja suuria eläinlaumoja ja vasemmalla puolella ensin vuoristoa ja sitten alkoi näkyä mertakin.
- Hei nyt tästä mennään tonne oikealle, opastaa Jarkko. - Ei ihan vielä meidän ajokki näy. Yritä
pysya perässä!
- Huh,huh! Onpa täällä kuuma.
- Odotahan, kun pääset autoon. Siellä on vielä kuumempaa. Tuollahan se jo näkyykin.
Lapset ovat vahtineet auton ikkunasta, milloin isä ja Pike tulevat ja heidät havaitessaan pinkaisevat
juosten vastaan. Äitikin nousee autosta tervehtimään ja ottaa kopassaan nillistelevän Minnan syliinsä. Tervetuliaishalauksien jälkeen istahdetaan autoon.
- Onpa lapset kasvaneet, hämmästelee Pike.
-Onhan siitä jo yli vuosi, kun lähdettiin Suomesta, toteaa äiti.
- Ukki ja mummi sieltä lähettivät kovasti terveisiä … ja tuolla laukussa on teille lapsille pienet lahjatkin, kertoo Pike
- Tämä autohan alkaa tuntua pieneltä, vaikka on rekisteröity seitsemälle, lausahtaa Jarkko, kun
Pike ahtautuu keskipenkillä oleva kopan ja Mervin viereen .
- Johan meitä tässä seitsemän onkin ja tuo Minnan koppa vie kahden tilan, jatkaa Rauni.
- Ottakaa tytöt se Minnan koppa syliin, niin on väljempää istua, neuvoo Jarkko.
- Ai kuinka söpö tuo teidän vauveli, ihastelee Pike.
- Aivan ihana, kertoo äiti. – Ei kitise, nukkuu hyvin ja kun on hereillä niin vain tyytyväisen näköisenä nillistelee.
- Tarkkaan se minua nyt katselee, toteaa Pike. Ei ole tätä naamaa aikaisemmin nähnyt.
- No, tuntuiko lentomatka pitkältä? kysyy Rauni, kun lähdetään liikkeelle.
- Olihan siinä istumista. Alussa vähän jännitti se ensimmäinen lento, kun heti nousun aikana alkoi
kuulua jostakin melkoista kolinaa. Vieressä istuva rouva rauhoitteli ja kertoi, että koneen pyörät
vain menivät sisään. … Ja Tukholmassa sitten piti löytää oikea portti. … Aika helpostihan se sitten
kyllä löytyi. … Sitten tässä koneessa istui vieressäni nuorehko mies, joka yritti puhua minun kanssa englantia, mutta enhän minä siitä oikein mitään ymmärtänyt. Vastailin vain Jees – jees.
- Nyt meillä on parinkymmenen minuutin ajomatka hotellille, joka on meren rannassa ja pääset
uimaan, kertoilee Rauni. - Niin kuin huomaat, täällä ajetaan vasenta puolta … ja kadut ovat aika
kuoppaisia. Kohta ajetaan kaupungin keskustan läpi tuonne laidemmalle ja sitten palmujen reunustamaa rantatietä kymmenkunta kilometriä. Tämä ilta ollaan täällä ja aamulla lähdetään sitten
ajelemaan meille päin. Ajetaan aluksi parisensataa kilometriä Mikumiin, josta olemme sinulle lähettäneet valokuvia ja magnetofoninauhoja. Katsellaan siellä villieläimiä ainakin huominen iltapäivä. Sieltä olis’ sitten vielä yli 600 kilometriä meille Mbeyaan.
- Se on harmi, että sun pitää jo viikon päästä lähteä pois, keskeyttää Jarkko. - Menee hiton tiukaksi tää ohjelma, kun ens’ lauantaiksi pitää jo ajaa tänne takaisin. Nähtävää ja näytettävää täällä
piisaisi useammaksikin viikoksi. - Ja mun pitäis’ tehdä arkipäivät töitäkin. Jokainen Darissa käynti
vie pakostakin sellaiset kolme päivää. Tää koko 850 kilsan väli on aika rankka ajaa yhteen syssyyn.
- Niin varmaan. … Mutta kun ei ollut oikein muita mahdollisuuksia, selittää Pike. - Mombasaan
olis’ ollut kyllä lentoja enemmän, mutta tänne oli vaan tää yks’ viikon reissu nyt ennen Joulua. Seuraavat sitten joskus maalis- huhtikuussa.
- Ennen Joulua täällä alkaa taas sadekausi, kertoilee Rauni. - Se on oikeastaan tuolla Mbeyassakuin Suomen kesää, välillä sataa ja välillä paistaa, … kovia ukonilmoja yleensä iltapäivisin. Huhtikuun jälkeen sitten taas vain paistaa eikä sada.
- Mutta on täällä nyt ainakin hirvittävän lämmintä, huokaa Pike. - Mä olen ihan märkä.
- No, tuolla hotellihuoneessa on vilpoisempaa ja meressä ja uima-altaassa vesi on vain sellaista
25 - 28-asteista, kertoo Rauni.
- Hei nyt tullaan yhdelle kaupungin pääkaduista, Samora Avenuelle, kekeyttää Jarkko. - Tuossa
on komea kellotorni … ja kohta muutaman korttelin päässä näette ”Askari Monumentin”. Askari on
swahilin kieltä, suomeksi sotilas. … Tuollahan se pyssymies jo näkyy. … Ja pian päästäänkin rantatielle.
416

Rantatietä ajellaan sitten jutellen ja tienvarren asutusta ja maisemia katsellen. Meren rannan tuntumassa huojuu rivistö palmuja.
- Katselkaa te nyt maisemia ja jutelkaa, kehottaa Jarkko. - Minun täytyy seurata vain tuota liikennettä. Tämä liikennekulttuuri on täällä aika villiä. Ja nuo autot ovat enimmäkseen aika rähjäisiä.
Bussit ovat tupaten täynnä väkeä ja joskus matkustajia istuu katollakin. … Muutama kilometri vielä
ja käännytään hotellin pikkutielle.
- No niin, selostelee Jarkko hetken päästä. – Nyt käännytään kohta tuonne oikealle ja katsohan
Pike sitten melkoista kontrastia. …. Ja nyt ensin tässä tien oikealla puolella on tuo hirveän näköinen ”afrikkalaismiljöö” ja heti tuolla aidan toisella puolella upea valkoinen palatsi, Kunducci Beach
Hotel, jossa nyt asumme huomiseen. … Muutama sata metriä vielä ja olemme parkkipaikalla palmupuiden siimeksessä.
Auto parkkeerataan palmupuiden varjoon, noustaan autosta, otetaan tavarat ulos ja lukitaan ovet.
- Ota sinä Jarkko tuo Minna ja koppa, kehottaa Rauni. - Minä otan tuon Piken toisen kassin.
- Onpa täällä eksoottista, hämmästelee Pike.
- Ja kohta päästään uimaan, hihkuu Mika.
- Älkäähän lapset nyt hosuko, rauhoittelee äiti. – Ensin kaikessa rauhassa kannetaan tavarat huoneeseen ja hengähdetään vähän. Kyllä me sinne uimaankin ehditään. …. Mutta Pike onko sulla nälkä? … Milloin sä olet viimeksi syönyt?
- Ei, ei ole nälkä. Koneessa tarjosivat aika hyvän aamupalan tuolla ennen sitä Kili… mikä se olikaan.
- Kilimantjaro. … No syödään sitten parit banaanit ja juodaan mehua. Kai me kestetään sitten
illalliselle. Mennään syömään joskus kello viiden…kuuden maissa. Silloinhan alkaa jo hämärtää.
Seitsemältä on jo ihan pimeää. … Ehditään olla tuolla rannalla pari… kolme tuntia.
-- Tuosta noita rappusia myöten toiseen kerrokseen, neuvoo Rauni. … Minäpä menen edellä.
- Täällähän on upeaa, hämmästelee Pike. ….- Ja tuolla näkyy meri … ja valtavat hiekkarannat.
- No odotahan, kunnes päästää huoneeseen ja terassille, jatkaa Minnaa kopassa kantava Jarkko.
Hiekkarantaa ja vettä kyllä piisaa. …
- No tässä on meidän sviitti, … Oleppa hyvä! lausahtaa Rauni avattuaan oven.
Pike astuu huoneeseen muutaman askeleen ja katselee aluksi sanattomana ikkunoista avautuvaa
näkymää. Lapset kiiruhtavat jo terassille ja kutsuvat kilpaa Pikeä sinne.
- On todella mahtavaa, toteaa Pike ja lähtee lasten perään terassille.
- Mene Jarkko sinäkin tuonne hetkeksi, kehottaa Rauni. - Minä syötän Minnan, … Syödään sitten
vähän hedelmiä ja lähdetään rannalle.
- Nyt Pike tuo veden pinta on alimmillaan eli on laskuveden aika, alkaa Jarkko kertoilla kun on siirrytty terassille. - Rantaviiva on tuolla parinsadan metrin päässä tuosta rantatöyräästä. Nousuveden aikaan pinta on aivan tuossa rantatöyräässä eli ehkä pari metriä korkeammalla. Kaksi kertaa
vuorokaudessa pinta käy ylä- ja alarajoilla. Vuorovesi-ilmiöhän johtuu jotenkin kuun vetovoimasta.
Tuota veden alta paljastunutta hiekkarantaa piisaa silmänkantamattomiin tästä molempiin suuntiin. Tuolla etäämpänä vasemmalla on lisää tällaisia rantahotelleja. Tuossa noiden bambusta ja
paksuista oljista tehtyjen pikkukatosten vieressä näet tuon uima-altaan. Siinä ei ole uiskentelemassa nyt ketään, kun kaikki ihmiset käppäilevät tuolla hietikoilla ja uivat sinne syntyneissä lammikoissa. Kohta lähdemme mekin sinne. …Hienoa hiekkaa ja kirkasta vettä on silmänkantamattomiin. …Aamulla, kun heräämme, on merivesi korkeimmillaan. Ennen lähtöä voidaan käydä uimassa tuossa altaassa. Siellä voi olla aamusella muutama sellainen nyrkkiä suurempi taskurapu.
Niitä tulee sinne yön aikana ja aamulla niitä sitten noukitaan sieltä pois pitkävartisälla haaveilla.
- Tulkaahan nyt napostelemaan hedelmiä, hihkaisee Rauni. … - Täällä on banaaneja, appelsiineja,
papaijaa ja ananastakin. … Sitten uikkarit ylle ja rannalle…. Täällä aurinko paistaa polttavasti ja
siksi iho on suojattava aurinkovoiteella, jatkaa Rauni ja antaa Pikelle aurinkovoideputkilon.
- Kylläpä te olette ruskeita, hämmästelee Pike.
- Aurinkoahan täällä piisaa ympäri vuoden, naurahtaa Jarkko
Kun hedelmät on popsittu, ja uikkarit puettu ylle, lähdetään rannalle. Jarkko ja Rauni vahtivat vuorotellen kopassaan nukkuvaa Minnaa rantatöyräällä palmupuiden katveessa. Mervi, Mika ja Mari
kirmailevat Piken kanssa laajoilla hietikoilla välillä suurissa vesialtaissa polskutellen ja välillä hietikoita pitkin juoksennellen. Jarkko ja Rauni lähtevät vuorotellen hietikolle. Minnan herättyä ottaa
äiti lapsukaisen syliin ja lähtee hietikolle kävelemään.
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- Veden pinta alkaa nyt hiljalleen taas nousta, kertoo Jarkko Pikelle. - Lapset jo varmaankin sinulle kertoi, mitä ovat nuo hiekalla näkyvät pyöreät reiät.
- Jo kertoivat. … Siellä on rapuja piilossa ja odottamassa, että vesi taas nousee.
- Ja noita samoja taskurapuja saattaa sitten yön aikana juoksennella tuonne uima-altaaseenkin.
Parisen tuntia on vierähtänyt rannalla telmimisen ja uiskentelun merkeissä, kun palaillaan hotellin
pihapiiriin. … Käydään vielä kokeilemassa uima-allasta ja huuhtomassa suolaisen meriveden rippeet iholta pois. Auringon lähestyessä taivaanrantaa lähdetään huoneeseen, vaihdetaan uikkarit
shortseihin ja T-paitoihin ja katsellaan auringonlaskua terassilta. Vesi nousee hiljalleen ja rannalle
alkaa saapua kalastajia veneidensä luo lähteäkseen illan pimetessä ja nousuveden aikana laskemaan pyydyksiään merelle.
- Mistä kuuluu tommonen suhina? kysyy Pike - Ihan kuin satais’.
- Katsohan tuonne tuon uima-altaan taakse, kehottaa Mervi. - Siellä tuo iso korkea puska… on
elefanttiheinää ja se suhisee tuulessa. Siitä toi ääni tulee.
- Onpas tosiaan pitkää heinää. Tuohan on varmaan neljä metriä pitkää, ihmettelee Pike.
- Tuollaisia ruohotupsuja kasvaa täällä rannalla monessa paikassa, tässä hotellin pihapiirissäkin
useita, jatkaa Jarkko. - Mutta joko lähdettäisi syömään, kun ulkona näyttää jo melko pimeältä?
- Eiköhän lähdetä illastamaan, toteaa Rauni. - Nyt alkuillasta siellä on väljempää. Myöhemmin
saattaa tulla paljon nuorta porukkaa. … Ja sinä Pike olet varmaankin väsynyt. Ruokailun jälkeen
käydään nukkumaan ja aamulla lähdetään heti aamupalan jälkeen pirteinä ajelemaan.
- Käydäänhän me aamulla vielä uimassakin, huikkaa Mika. – Tuolla uima-altaassa.
- No sinne voidaan mennä heti, kun heräätte, lupaa äiti. Tuo merivesihän onkin aamulla taas korkealla.
Ravintolasalissa on asiakkaita vasta muutamassa pöydässä, kun mennään illastamaan.
- Mennäänkö tuonne merenpuoleisten ikkunoiden ääreen? kysäisee Jarkko.
- Mennään vaan, vastaa Rauni. – Tuo kimalteleva merenpinta on kivan näköinen, kun kuu paistaa.
- Täällähän näyttää olevan vielä mukavan hiljaista, toteaa Jarkko. … - Mutta kyllä pari tunnin päästä on taas vilskettä, kun on viikonvaihde.
Pöydän ääreen istuuduttua saapuu valkoasuinen miestarjoilija ja ojentaa ruokalista … ja kysyy saisiko olla aluksi jotakin juotavaa.
- Otetaan noille lapsille kaksi pulloa Pepsiä ja meille aikuisälle olutta … kaksi Pepsiä ja kolme
isoa lasia olutta, selittää Jarkko tarjoilijalle.
Rauni on jo silmäillyt ruokalistaa ja kysyy. Mitä te haluaisitte sitten syödä? … Otetaanko ensin jotkut salaatit ja sitten pääruoka, vai mennäänkö suoraan pääruokaan? … Jälkiruoaksi saadaan sitten
itse ottaa tuolta pöydästä noita erilaisia hedelmiä
- Mitenkähän kävisi tuollainen, aprikoi Jarkko. …- ”Chicken in the basket”, eli kana korissa. …
otettaisiko sellaiset meille aikuisille? … vai olisiko tuo wienersnitsel varmempi vaihtoehto?
- Kokeillaan sitä, ehdottaa Rauni … Eikö me ole joskus syöty sellainen. Oliko se Mombasassa… Ja
se oli hyvää.…. Grillattua kanaa ja kasviksia … laitettu pieneen koriin folion sisään … ja olikohan
siinä ranskalaiset perunat vielä erikseen?
- Hyväähän se oli, siksi mä sitä ehdotinkin, jatkaa Jarkko.
- Mutta mitä lapsille? Onko toivomuksia? kysyy äiti.
- Kävisiköi pippuripihvit? naurahtaa isä.
- Ei pippuripihviä, vastaa Mervi kipakasti, … Ranskalaiset perunat ja sitten jotain…lihaa, mutta
ei pippuripihviä.
- Entäs Mika ja Mari? kysyy äiti.
- Joo … ranskalaiset perunat ja jotain…. mutisee Mikakin.
- ja minullekin ranskalaiset, jatkaa Mari.
- No täällähän on lastenannoksissa jotakin … aprikoi Isä … - Tuo oli kai jonkinlainen jauhelihapihvi ja ranskalaiset. …Eikös ole joskus syöty sellaista? … Kävisikö sellaiset teille kaikille.
- Kyllä käy, vastaa Mervi. … ja Mika ja Mari nyökyttelevät päitään.
No tilataan sitten semmoiset, toteaa Jarkko … Tuoltahan meidän juomat jo taitavat tullakin.
Parisen tuntia vierähtää merinäköalaa ihaillen, ruoasta nautiskellen ja Piken kanssa rupatellen. Jutellaan sekä kotimaan kuulumisästa että Afrikan kokemuksista. Ravintolasali alkaa täyttyä nuoreh418

kosta väestä ja orkesteri alkaa soittaa melko äänekkäästi afrikkalaistyylistä musiikkia.. Koko ajan
kopassaan nukkunut Minnakin herää ja alkaa hieman äännellä.
- Eiköhän olisi jo aika lähteä tästä metelistä huoneisiin ja unten maille, ehdottaa Rauni … käykää
lapset ottamasta tuolta jälkiruokapöydästä vielä vaikka banaanit mukaan.
- Kyllä tässä on ollut jo niin pitkä päivä, että saattaisi uni tehdä hyvää, toteaa Pike.
- Nämä kyllä täällä remuavat ja meluavat aamutunneille asti, aprikoi Jarkko. …. Ja meidän kämppä
on just tuossa yläpuolella.
Aamun valjetessa heräillään hyvin nukutun yön jälkeen. Aluksi käväistään aamu-uinnilla uimaaltaalla, sitten aamupalalla ravintolassa, pakataan tavarat kasseihin ja kannetaan kassit autoon.
Jarkko käy makselemassa yöpymiset, jonka jälkeen lähdetään liikenteeseen.
Hotellin pihasta päästään läheiselle valtatielle ja käännytään kaupunkiin päin. Liikenne ei ole näin
sunnuntai-aamuna vielä kovin vilkasta. Muutamia melko täyteen ahdettuja busseja on kuitenkin
menossa samaan suuntaan. Jarkko alkaa selostella Pikelle hieman reitin alkua.
- No, Pike! … Nyt ajellaan aluksi kaupunkiin samaa tietä, jota eilen tänne tulimme, Sitten kaupungin pääkatua läpi kaupungin, kunnes pääsemme valtatielle, joka johtaa täältä Sambiaan. Meidän
kotikaupunkimme Mbeya on sen tien varrella …. noin 850 kilometriä täältä länteen. … Katsohan
Rauni näkyykö vastaantulijoita! … Mentäisi noista kahdesta bussista ohi.
- Yks’ kuormuri on tuossa tulossa, sen jälkeen ei tule.
- No, sitten ohitellaanpa nuo bussit … Niin, Pike! … Tänään ajamme vain noin kaksisataa kilometriä Mikumin kansallispuistoon ja olemme siellä yötä ….niin kuin jo illalla kerrottiin. Lämpötilat alkavat pian nousta täällä autossakin. Huomisaamuna Mikumista lähdettyämme nousemme korkeammalle ja siellä on viileämpää,
- Hei tuosta kohtahan pitää kääntyä oikealle, keskeyttää Rauni. … Sieltä tulee kaksi autoa vastaan.
- Niinpä näkyy. … Päästetäänpä ne tulemaan ja sitten jatketaan tuonne. …. Ja niin kuin Pike jo eilen
huomasit, täällä ajellaan vasenta puolta. … Se on perua menneiltä vuosilta, jolloin tämä Tansania
oli Englannin siirtomaa … Tai oikeammin maa oli silloin Tanganjika. Tanganjika ja Zansibar, saarivaltio tuossa Darin edustalla, yhdistyivät sitten Tansaniaksi. Täällähän ne kirjoittavat Tanzania
eli zeta on keskellä. Tanganjikasata tulee Tan ja Zansibarista Zan. Noissa meidän rekisterikilvissäkin on kirjaimet TZ ja sitten numero. Tämä Dar es Salaam on yksi Afrikan suurimmista kaupungeista. Täällä on asukkaita kai parisen miljoonaa. Nairobissa taitaa olla suunnilleen saman verran.
- Lieneekö näitä asukkaita kovin tarkkaan laskettukaan, aprikoi Rauni. - Koko Tansanian väkiluvuksi ilmoitetaan nykyisän kai 40 miljoonaa.
- Täällä kaupungissa on melko vanhoja kerrostaloja niin kuin näet, jatkaa Jarkko. Onhan tuolla
väleissä muutamia alkeellisia savimajojakin, samantapaisia kuin näit siinä hotellin naapuritontilla.
… Vähitellen tämä kaupunkimiljöö alkaa kohta muuttua maalaismaisemiksi. Pusikkomaisia metsia,
savannia ja siellä täällä kyliä, joissa savipaakuista tehdyt majat ovat vierivieressä. Pian niitä alkaa
näkyä, kunhan ajellaan vielä muutama kilometri. … Rauni, tuleeko ketään vastaan?. Kohta saavutamme tuon savuttavan rekan.
- Ei näy tulevan ja on aika pitkästi suoraa.
- No sitten taas ohitellaan.
- Isä! huutaa Mika takapenkiltä. - Ehditäänkö me vielä tänään katselemaan villieläimiä sinne puistoon?
- Kyllä ehditään, vastaa isä. Mehän ollaan siellä jo hyvissä ajoin iltapäivällä.
- Minna nukahti, kertoo Mervi.
- Kyllä ne kohta nukahtavat Mika ja Marikin taas tuolla takana.
- Tässä kohta alkavat laajat sisal-viljelmät tien molemmin puolin, kertoo Jarkko. Sisal on paksulehtinen kasvi, josta saadaan sisal-kuitua, pitkiä valkoisia lankoja, joista tehdään köysiä. Niitä kuitukasoja näet kohta tienvarressa. Sisal-köydet alkavat vaan jäädä uudempien lujista muoviaineista
tehtyjen köysien jalkoihin.
- Laitahan Rauni se Boney M:n kasetti soimaan taustamusiikiksi. … Se Malaika on niin kiva kappale, vaikka on kuunneltu jo satoja kertoja. … ne bassot taustalla… ” Wimbowee … Wimbowee”. … En
mä niistä sanoista ymmärrä mitään. … ”Malaika nakupenda Malaika” … Malaika on kai nimi,
olis’kohan tytön nimi … ja kupenda on … haluta tai pitää jostakin. Eli joku kai pitää tai rakastaa
Malaikaa. … Una penda tsai? kysyi se kätilö silloin siellä hospitaalissa, eli haluatteko teetä? … ja
sitten se katosi. … Raunihan tuota swahilia osaa jonkin verran, kun solkkaa sitä sen meidän house
boyn kanssa.
- Enhän minä sitä kovin paljon osaa, jatkaa Rauni. … Aika erikoinen kielihän se on.
- Asante on kiitos, jatkaa Jarkko. ja Asante sana on kiitos paljon. … Ja jambo on sellainen yleinen
tervehdys, … onhan näillä paikallisälla kaikenlaisia hujamboja ja sijamboja, joista en ole perillä.
Habari? on Mitä kuuluu? ja siihen voi vastata Msuri tai Msuri sana eli hyvää tai oikein hyvää.
Pippuri on pilipili ja chilipippuri on pilipili hoho.
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- No onpa hauskoja sanoja, naureskelee Pike.
- Jatketaan hauskoilla sanoilla, jatkaa Jarkko. Swahilin kielessa on erilaisia substantiiviryhmiä ja
yksikön ja monikon ero on sanan ensimmäisessä tavussa. On esimerkiksi ki- vi ryhmä. … Kirja on
yksikössö kitabu monikossa vitabu ja sipuli on yksikössä kitunguu monikossa vitunguu ja tavara
on yksikössä kitu ja monikossa vitu. … Meidän suomalaisten puhekieleen onkin tarttunut hyvin
tuo vitu. Kaikki tavarat ovat vituja. … Jokos Mervikin nukahti?
- Näyttää nukkuvan, kertoo Pike.
- No sitten Rauni kertoo yhden tositapauksen meiltä.
- No, kerrotaan, aloittaa Rauni. - Meillä oli yhdet lasten synttärit, Marinkohan ne oli, ja melkoinen
liuta naapureiden lapsia oli kutsuttu … ja myös vanhempia. Lapsille oli katettu oma pöytä lastenhuoneeseen ja aikuisille meidän olohuoneeseen. Yksi meidän hyvä naapuri Puupposen Leila tuli
vähän myöhässä, kun me muut oltiin jo kahvipöydässä. Leila tuli hieman hengästyneenä avoimesta
ovesta sisään ja sanoi:” Voi anteeks’, kun mä olen myöhässä, mutta kun toi Teräväisen Pentti tuli
käymään just’, kun mulla oli kaikki vitut pöydällä leväällään.” Muut pyrskähtivät nauramaan ja Leilakin hämmästyi. ” Voi hirveetä, mitä mä puhuin.”
- Onpa hauska kieli, nauraa Pike.
- Hei nyt ollaan jo ihan maalaismaisemissa ja tuossa on tyypillinen afrikkalaiskylä, kertoo Jarkko.
Savipaakuista muurattuja majoja, joissa katot luonnon antimista. Lapsia on paljon ja surkean näköisiä kissoja ja koiria juoksentelee siellä täällä … ja kanojakin … ja ihmisetkin juoksentelevat joskus kuin kanat sinne tänne. Niitä pitää varoa aina näiden kylien läpi ajaessa.
- Noista kielijutuista vielä vähän lisää, jatkaa Rauni. - On sitten toisinkin päin sanoja, jotka merkitsevät swahilissa ihan muuta kuin suomessa. . Kun meidän house boy, Joona, tuli meille, hän
kuunteli hieman ihmeissään, kun lapset puhuivat kuumasta. Ulkona oli kuuma ja kaakao tai ruoka
oli kuumaa. Sitten muistui Ruotsissa swahilin kurssilla opittua. Meidän opettaja, kenialainen Aleksi
käski katsomaan suomi-swahili sanakirjasta, mitä sana kuuma tarkoittaa swahilissa. Sieltä löytyi
”kuma” suomeksi vagina.
- Eli pillu! naurahtaa Jarkko.
- No, … niin, hymähtää Rauni. – Sitten meillä on naapurina englantilainen keski-ikäinen opettajapariskunta ja heidän nimensä on Rombulow-Pierce. … Meitä opastettiin heti tultua, että suomalaiset kutsuvat heitä Perseeksi.
- Ja Perseillä on noin 7-vuotias söötti poika Philip, jatkaa Jarkko.
- Sitten yksi huuto, jota tulet Pike pian kuulemaan meillä on Hodi–Hodi! jatkaa Rauni. - Ovikelloja
ei täällä tunneta ja kun tullaan naapurin ovelle, huudetaan hodi-hodi! Se tarkoittaa … onko ketään
kotona tai saako tulla? … Ja siihen vastataan: Karibu! , Tervetuloa!
- Miten swahiliksi lasketaan … yksi. kaksi. kolme … ? kysyy Pike.
- Moja , mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi, luettelee Jarkko sujuvasti ja siitä jatkuu sitten … kumi na moja, kumi na mbili. kumi na tatu…. na on ja … kaksikymmentä on ishirini…. puoli on nusu. … kymmenen ja puoli on kumi na nusu.
- Onko vielä pitkä matka? kysyy juuri herännyt Mervi.
- Onhan sitä vielä hieman toista sataa kilometriä, vastaa isä.
- Äiti, Minnakin heräsi. … Se on ihan hikinen.
- Pyyhi vähän sen otsaa sillä harsovaipalla ja anna se mehupullo, jos sitä janottaa…. Hiostavan
kuumahan täällä taas on. … Pidettäis’kö kohta pieni jaloittelutauko, kun tulee sopivan paikka?
- Mika ja Mari taitavat vielä nukkua. … Ajetaan nyt vielä jonkin matkaa, kunnes heräävät. Hedelmiä
ja mehua voitaisi ostaa seuraavasta kylästä.
- Minä ole hereillä, kertoo Mika takaa. … Mari nukkuu.
- Nyt olisi taas kurkittavaa, kun päästään tuon rekan perään, kertoo Jarkko. … Niitähän taitaa olla
kaksikin siinä peräkkäin. … Lieneekö menossa hinaus, kun menevät niin lähekkäin. … Sambian
kuparirekkoja ne ovat tuosta savusta päätellen.
- Tie kaartaa vähän tänne oikealle, mutta aika pitkästi näkyy eikä tule ketään.
- Sitten lähdetään ohi. … Hitto, hinaushan siinä on menossa. Parimetrinen puomi niiden välissä.
huomaa Jarkko.
- Isä, miks’ noiden autojen välissä oli sellainen … joku putki?, kysyy Mika.
- Hinatessa pitää olla sellainen puomi, koska siinä hinattavassa ei jarrut toimi. Sen hinurin pitää
jarruttaa sitä hinattavaakin.
- Miks’ ne jarrut ei toimi?
- Noissa isoissa kuorma- ja linja-autoissa on paineilmajarrut ja kun moottori ei käy, niin ei ole paineilmaa. Moottori pyörittää ajaessa ilmakompressoria, joka tekee sitä paineilmaa. … Mahdoitkohan ymmärtää?
- No ainakin vähän..
- On siinä melkoinen urakka, jos hinaavat täältä Sambiaan saakka, päivittelee Jarkko. … Saattaahan niillä olla joku remonttipaja tuolla Morongorossa. … Aika pienitehoiset moottoritkin noissa
Fiateissa on. Sen näkee siellä serpentiininousuissa, kun ryömivät vain kävelyvauhtia. … Niin Pike,
huomenna, kun jatketaan matkaa Mikumista, niin muutaman kymmenen kilometrin päässä nous420

taan melko lyhyellä matkalla noin 1700 metrin korkeuteen … vuoren seinämään nakerrettua …
sellaista sik-sak mutkaista tietä. Muutaman kilometrin matkalla noustaan noin 1500 metriä ylemmäksi.
Morongoro on kaupunki tuossa muutaman kymmenen kilometrin päässä, kertoo Rauni. Ei olla
siellä käyty. Aika iso kaupunki se kuulemma on. Siellä on yliopistokin. … Hei, nyt tulee yksi kylä
taas. Pysähdytään siihen ostoksille. … Hedelmiä ja jotain mehua matkaevääksi. Lähde Pike mukaan tuohon ostoksille. Isä vahtii lapsia täällä autossa.
- Äiti! huutaa juuri herännyt Mari takaa. – Minua janottaa.
- Siellä kylmälaukussa on mehupullo. Juokaa siitä1 ja on siellä vielä hedelmiäkin. Pysähdytään just
vähän ostoksille.
Jarkko pysäyttää auton kylän myyntitiskien kohdalle. Mervi ojentaa auton lattialta ottamansa tyhjän
kaislakassin äidille. Rauni ja Pike lähtevät kohti myyntitiskejä. Välittömästi noin kymmenpäinen
kikkaratukkaisten lasten joukko piirittää auton ja lapset kurkkivat nenät lasissa kiinni ikkunoiden
sisäpuolella olevia lapsia. Mervi ja Mika vetävät nopeasti sivuikkunoiden verhot kiinni, jolloin kurkkijat yrittävät tirkistellä melko pölyisen takalasin läpi autoon.
- Täällähän on aika hyvät valikoimat, toteaa Rauni Pikelle, kun katselevat myyntipöytien anteja.
- Onpa monenlaisia myyjiä, naurahtaa Pike. – Ihan pieniä alle 10-vuotiaita lapsiakin. …
- Mennään tuonne, missä on hedelmiä, neuvoo Rauni. Siellä on banaaneja, appelsiineja ja on ananaksiakin. … Tomaatteja, kurkkuja ja perunoita ostetaan vasta huomenna sieltä meidän torilta.Uyolesta. Hedelmiä myydään tuollaisina kasoina. Tuollainen kasa banaaneja maksaa yleensä
kaksi shillinkiä, eli noin markan. … Ananakset 3- 5 shillinkiä. …
- Onpa halpaa, ihmetteelee Pike.
- Kysytäänpä tuolta tytöltä, jatkaa Rauni. …- Bei gani ndizi? … ja osoittaa banaanikasaa.
- Shilingi mbili, tulee vastaus nuorelta tytöltä.
- Na mnanasi? jatkaa Rauni osoittaen suurta ananasta.
- Shilingi tatu na nusu, vastaa tyttö.
- Ninanunua ndizi na mnanasi, päättää Rauni osoittaa banaanikasaa ja ananasta.
- Shilingi tano na nusu, sanoo tyttö. … Ja Rauni kaivaa rahapussistaan viisi ja puoli shillinkiä, ojentaa avatun kassinsa tytölle ja tyttö nostaa hedelmät kassiin.
- Asante sana, … kwaheri! sanoo tyttö lopuksi.
- Asante sana , kwaheri , vastaa Raunikin ( kiitos, näkemiin ).
- Näin se käy, sanoo Rauni Pikelle, kun lähdetään eteenpäin. - Ostetaan tuosta vielä muutama
pullo Pepsiä.
- Hyvänen aika, mitkä hinnat, ihmettelee Pike. . Noita banaaneja on varmaan tuossa yli kaksi kiloa.
Ostosten jälkeen Rauni ja Pike kiirehtivät autolle. Autoa ympäröinyt lapsiparvi siirtyy muutaman
metrin päähän autosta.
- No teillä näytti olleen seuraa, lausahtaa Rauni hymyillen, kun avaa auton oven.
- Hitto! Kyllä on nenän jälkiä kaikki lasit täynnä, noituu Jarkko. - Yrittivät huudella jotakin swahiliksi. Mika taisi tuolta takalasin kautta niille vähän irvistellä. Lähdetään äkkiä pois.
- Nyt meillä on popsittavaa ainakin täksi iltapäiväksi, kertoo Rauni autoon istuuduttuaan. – Banaaneja melkoinen kasa ja yks’ iso ananas … ja Pepsiä ostin viisi pulloa. Vanhemmat banaanit pitää kyllä ensin syödä pois.
- Tästä olisi enää noin tunnin matka Mikumiin, kertoo Jarkko, kun on lähdetty liikkeelle. - Pidetäänkö kohta vielä pieni jaloittelutauko vai ajetaanko pysähtymättä Mikumiin asti?
- Lapset! huutaa Rauni. - Pitääkö pysähtyä pissatauolle vai ajetaanko vielä tunti, niin ollaan Mikumissa?
- Ei pissitä, kuuluu takapenkiltä.
- Ajetaan vaan, vastaa Mervi.
Matka jatkuu. Rauni ja Jarkko kertovat Pikelle erilaisista vaaratekijöistä, varkaista, yövahdeista, projektilla sattuneista tapauksista ja pihoilla kiertelevistä kaupustelijoista. Välillä Raunin on kurkittava
tuleeko vastaantulijoita, kun ohitellaan hitaampia tiellä liikkuvia busseja ja rekkoja.
- Nyt tullaan siihen Morongoron risteykseen, toteaa Jarkko. - Ja poliisithan siellä taas tarkastavat
ajolupia.
- Niin sehän on sunnuntai tänään, hoksaa Rauni. - Täällä on yksityisautoilla viikonvaihteisin ajokielto. Se on polttoaineen säästämisen vuoksi. Kertoo Rauni Pikelle. - Meille se kyllä aina annetaan Mbeyan poliisilta.
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Jarkko hiljentelee nopeutta ja pysäyttää poliisien puomille. Poliisi tarkastaa rekisteriotteen ja ajoluvan ja puomi aukeaa. … Ja matka jatkuu.
- Tuli tuossa mieleen se Matin ja Leenan autonhakureissu, kertoo Jarkko. - Tulivat uudella Mersullaan ilman rekisterikilpiä tähän Darista. Poliisit kyselivät auton papereita ja ajolupaa, mutta eihän
”Masalla” sellaista ollut. Tilanne alkoi tuntua hieman hankalalta, kunnes yksi poliiseista kysyi: ”Una
kwenda Sambia?” ( Oletko menossa Sambiaan?). ” Ndio” (Kyllä), vastasi Matti … ja puomi aukesi.
Täällähän rekisteriotteen saa poliisilta, mutta kilvet pitää teettää jossakin liikkeessä tai ne voi tehdä itse. Rekisterinumero on merkitty siihen poliisin antamaan otteeseen. He eivät ehtineet teettää
kilpiä Darissa ja lähtivät ajamaan kotiin heti, kun saivat poliisilta paperit. Masa teki kilvet sitten
itse.
- Näkyykö tuolla jo se Mikumin kansallispuiston kyltti? havaitsee Rauni
- Joo, siellähän se jo suoran päässä paistaa. … Pike! Pian saatetaan nähdä sitten jo villieläimiä. Tämä tie kulkee noin 60 kilometriä kansallispuiston alueella. Nopeusrajoitus on 70 km tunnissa ja
varoitellaan villieläimistä. Joskushan mekin on jouduttu pysähtymään tiellä olevien laumojen vuoksi. Alueella on valtavat määrät erilaisia antilooppeja, seeproja, tuhansittain kirahveja ja norsuja, ja
sadoittain isoja kissapetoja, leijonia ja gepardeja…. Jäihän tuosta listasta vielä paljon poiskin,…
pahkasiat, apinat, virtahevot ja muutama sarvikuonokin on. Ollaanhan me lähetelty täältä joitakin
kuvia. … Nyt iltapäivällä näet kaiken ihan livenä.
- No, on täällä monenlaista nähtävää, hämmästelee Pike. - Nuo valtavat hiekkarannat ja meri olivat jo ihan fantastinen kokemus. … Ja tämä kaikki mitä on nähty on ihan uskomatonta.
- Ihan täällä alueen laidalla tämä luonto on vähän pusikkoista, kertoo Rauni. - Kohta tulee avarampaa savannia ja sitten alkaa näkyä niitä elukoitakin. Nyt on kuiva kausi ja savannin ruohikot
ovat aivan ruskeita.
- Nukkuuko takapenkki, kun on niin hiljaista? huudahtaa Jarkko. - Kohta alkaa näkyä niitä villieläimiä. … … Ei kuulu mitään. … Tönäise Mervi vähän Mikaa, että herää. … Mikahan on aina innoissaan villieläimistä.
- Minnakin heräs’, kertoo Mervi. - Mä jo pyyhkäisin hikitipat se otsalta ja annoin juomista. Nyt se
tuossa vaan nillistelee ja hymyilee.
Muutama kilometri vielä ajetaan, kunnes alkaa olla katseltavaa.
- No nyt on tuolla ihan lähellä tietä oikealla puolella seeproja ja Gnuu-antilooppeja, huomaa Rauni.
… - Seeprat ja Gnuut ovat yleensä yhdessä suurina laumoina. … Ja tuolla aika kaukana on elefantteja. … Mika, joko olet hereillä? … Nyt on niitä villieläimiä joka puolella!
- Joo, kyllä mä näen, kuuluu vastaus.
- Nyt tuossa vasemmalla on lauma pienempiä elukoita, kertoo Jarkko. Nuo ovat Thompsongaselleja. … ja tuolla vähän kauempana on myös joku lauma kauriita.
- Ai kuinka söpöjä nuo gasellit, ihastelee Pike.
Ja seuraavien kilometrien taittuessa nähdään vielä lisää eläimiä, kirahveja, elefantteja ja lisää seeproja ja Gnuu-antilooppeja.
- Valtaosa noista Gnuu-antiloopeista vaeltaa Serengetin puolessa satoja kilometrejä sinne, missä
ruoho on vihreää. Täältä Mikumista ne ei vaeltele minnekään vaan niitä on täällä koko kuivan kauden ajan, kertoilee Jarkko. - Täällä ruohikot elpyvät vasta joulukuun lopulla, kun sadekausi alkaa.
Nyt tuolta kohta käännytään vasemmalle, Mikumi Lodgeen johtavalle pikkutielle, Ja siinä olemme
joka reissulla nähneet pahkasikoja ja hotellin pihalla meitä odottaa joukko paviaaneja. … Onhan
noita paviaaneja jo tuossakin oikealla.
- Ja ihan niin kuin ennenkin, tuossa risteyksessä taas se pahkasikaperhe pyörii, toteaa Jarkko, kun
tullaan pikkutien risteykseen. - Tuolla hotellin pihalla kohta näette sitten kohta paviaanilauman.
Niin saavutaan hotellin pihaan. Jarkko lähtee vastaanottoon huonetta ja avaimia hakemaan. Muut
jäävät autoon odottamaan, koska paviaanit tulivat taas hyörimään auton ympärille. Jarkko saapuu
pian avaimien kanssa ja kertoo hymyilevänä, että saatiin ilmeisesti taas sama sviitti toisesta kerroksesta.
- Eikös se ollut viimeksikin numero 206? kysäisee Jarkko Raunilta.
- Oli se.
- Kivan näköinen hotelli, kaksi kerrosta ja tommonen kaareva pitkä siipi. ihailee Pike. – Ja tuosta
terassiltako mennään sisään.
- Siitä mennään, vastaa Rauni
- No sitten taas … vaan tarpeelliset kassit mukaan ja loput jätetään autoon. Menkää te vaan jo
edellä. Minä laitan auton lukkoon ja tuon Minnan. Ei voi panna hälytintä päälle,kun paviaanit kiipei422

levät kohta pitkin autoa. … Älkää pelätkö. Ei nuo paviaanit kiinni käy. Siitä vaan rohkeasti. Kyllä ne
väistävät.
- Ja taas on mahtavat näköalat ikkunasta, ihailee Pike, kun on päästy huoneisiin.
- Eikö olekin upea, vastaa Rauni. Tuo lampi tuolla alhaalla ja siinä käy aika paljon eläimiä juomassa.
- Mikä siellä pulisee? ihmettelee Pike. - Onko siellä joku eläin uimassa? … Vai onk’s siellä kaloja?
- Arvaa, mikä siellä on, sanoo Mervi. - Me taidetaan tietää.
- Älkääpä lapset kertoko, neuvoo äiti. - Annetaanpa nyt Piken arvailla.
- Onkos tuo nyt virtahepo?
- Ei ole virtahepo, kertoo Mervi.
- Aika iso se on kuitenkin, ja kauan pysyy tuolla pinnan alla, aprikoi Pike.
- Ei kai se mikään krokotiilikään voi olla?
- Ei täällä ole krokotiilejä. vastaa Rauni
- Hei, me tultiin Minnan kanssa, huudahtaa isä ovelta. – Otatko äiti Minnan täältä kopasta?
- Otan heti. Täytyy riisua ja sinä varmaan kohta viet sen suihkuun. Pannaan sitten kuivat pöksyt
jalkaan. … Hei täällä on ikkunan ääressä arvausleikki. Pike yrittää arvata, mikä tuolla lammessa
pulisee. … Älä kerro! … Se on sama otus, kuin silloin kerran.
- Mikä tuo vois’ olla? … Olis’ko joku apina?
- No nyt pitäisi jo tunnistaa, sanoo viereen tullut Jarkko. – Tuo on sen ”snorkkeli” ,joka tuli just
pintaan. … No nyt näkyy jo koko pää.
- Elefantti! huudahtaa hämmästynyt Pike. – Onk’s elefantti noin taitava uimari?
- Kyllä mekin hämmästyttiin, kun ensimäistä kertaa tuo nähtiin, kertoo Rauni. … Mutta nyt! Käykääpä vuorotellen suihkussa kohta, kun isä on ensin suihkuttanut Minnan. Leikellään sitten tuo
ananas viipaleiksi. Eiköhän me sillä pärjätä illalliseen asti. Tuolla ravintolassa ei ainakaan alle tunnissa selvittäisi. Ehditään vielä ennen hämärän tuloa pariksi tunniksi tuonne puistoon.
Reilu puolituntinen on kulunut, kun ajetaan kansallispuiston portille. Jarkko ostaa portinvartijalta
pääsylipun, saa alueen kartan ja portti avautuu.
- Ajetaanko ensiksi sinne Hippo-poolille? kysyy Jarkko, kun on ajeltu muutama sata metriä. - Ja
sitten kierros tuolla savanneilla.
- Hippo poolille ensin, ehdottaa Mervi ensimmäisenä. Siellä me voidaan nähdä leijoniakin.
- Sitten tästä reilun kilometrin verran seuraavaan risteykseen ja sieltä lähdetään vasemmalle. kertoo kartanlukijana toimiva Rauni. … Niin, Pike! Se hippo on virtahepo. Hippo potamus se on kai
latinaksi.
- Joo, Mervi jo kertoi, vastaa Pike.
- Tässähän on aluksi tuollaista pusikkoa tien molemmin puolin, jatkaa Rauni…. - Ja nyt iltapäivällä
täällä varjossa saattaa olla kauriita ja antilooppeja runsaastikin. … Tällaista pusikkoista maastoahan se oli silloinkin, kun se leijona makasi poikittain keskellä tietä. Se oli kyllä jossakin vähän kauempaa.
- Leijonathan liikkuvat ja saalistavat illan viiletessä ja hämärtyessä yöksi ja aamuvarhaisella, jatkaa
Jarkko. … - Keskipäivällä ne makailevat jossakin varjossa. Katselkaa nyt tarkkaan noita pusikoita,
jos vaikka näkisätte siellä jotain liikettä. … No siinähän niitä loikkii heti, minkä kintuistaan pääsee.
… Thomson-gaselleja nuo ovat. Niillä on tuo musta juova kyljessä, valkoinen vatsa ja vaaleanruskea selkäpuoli.
- Ai kuinka kauniita, hämmästelee Pike, - Ja pitkiä loikkia noilla siroilla jaloillaan.
- Arkojahan ne ovat, kertoo Jarkko, Tuonne ne katosivat pusikon kätköihin.
- Isä,tuolla edessä menee yks’ ” lantiska”, havaitsee Mika.
- Niinhän siellä menee, toteaa isä.
- Mikä on ”lantiska”? kysyy Pike.
- Land Rover maasturi, kertoo Jarkko. … Niitähän täällä on paljon. Valtaosa teistä on sadekaudella
upottavan liejuisia ja vain nelipyörävetoisilla ajettavia. Vain pari kolme valtatietä on asfaltoitu. Yksi
niistä on tuo Sambiaan johtava tie, jota me taas huomenna ajelemme.
- Hei, nyt tulee aukeampaa … savannia, kertoo Rauni. Ruskeaksi kuivunutta ruohikkoa … ja nuo
pienet puut ovat akaasioita. …. Tuolla kauempana nuo paksummat puut ovat baobap-puita eli apinanleipäpuita. Nåin kuivalla kaudella ne näyttävät siltä, kuin kasvaisivat juuret ylöspäin. Olihan
niitä tuolla tienvarressakin jo tänne tullessa.
- Tuolla on aika iso lauma seeproja ja gnu-antilooppeja, havaitsee Mervi, - Tuolla oikealla.
- Ja kohta näette muutaman kirahvin ihan lähellä tietä, kertoo Jarkko, … Kohta tämän vasemmalla
olevan pusikkotupsun takana näytti olevan, … No tuossa ne ovat. … Ja heti laukaten karkuun ,,,
muutamia kymmeniä metrejä vain … ja sitten käännytään katsomaan keitä me ollaan…. Noin kirahvit reagoivat. Nyt näitte sen ihan läheltä. … Nyt ne jatkavat rauhallisemmin kauemmaksi. ,,, Eikö ole erikoisen näköistä’ keinuntaa tuo kirahvin juoksu.
- On ne komeita eläimiä, ihastelee Pike, - Pitkät sirot jalat ja … tuo pitkä kaula.
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- Tuolla tulee se risteys, kertoo Rauni.
- Se ”lantiska” lähti siitä tonne oikealle, kertoo Mika.
- Annetaan sen mennä sinne, Me mennään vasemmalle, toteaa isä.
Matka jatkuu näkymiä seuraten. Vain jo aikaisemmin nähtyjä eläimiä nähdään, kunnes saavutaan
Hippo-poolille.
- No nyt Hippo-pool jo näkyy, kertoo Rauni, Kohta, kun ajetaan tuohon penkereen päälle, niin näette ne hipotkin. … Vedessähän ne makailevat niin, että vain korvat ja sieraimet ovat näkyvissä.
- No tuollahan ne ovat keskellä lammikkoa, toteaa Jarkko ja pysyttää auton lammikon partaalle.
- Onpas vesi laskenut, hämmästelee Rauni. … Aika alhaallahan se oli viimeksikin.
- Tuossa on iso varoituskilpi, jossa kehotetaan ihmisiä pysymään autoissa, huomaa Jarkko, - Autosta ulos nouseminen on kielletty koko tämän puiston alueella. Tässä voisi kuitenkin joku ajatella,
että voihan tuohon auton viereen nousta kuvaamaan noita hippoja. Tuossa penkan takana pusikossa saattaa makailla kuitenkin leijonia .. ja ne voivat hyökätä sieltä salaman nopeasti.
- Hei tuolta tulee paviaaneja tännepäin, hihkaisee Mika.
- Tulevat varmaankin juomaan tuota kuravettä, jatkaa Mervi.
- Eipä täällä juomaveden suhteen ole juurikaan valinnanvaraa, toteaa isä. … Tällä alueella ei taida
olla muita lätäköitä kuin tämä Hippo-pool … ja sitten se lintulammikko, missä kerran käytiin. Sehän on täältä aika kaukana.
- Se on aika kaukana, vahvistaa Rauni. – Nyt ei ole kai aikaa ajella sinne asti. Mentäis’kö nyt tuolta keskeltä savannimaisemia takaisin päin ja katsellaan mitä siellä sattuu olemaan.
- Hyväksytään, toteaa Jarkko. - Mihinkä päin tästä nyt sitten mennään?
- Tästä nyt ensin vähän matkaa tuonne suoraan ja sitten seuraavasta risteyksestä oikealle.
Puolisen tuntia on ajeltu ja nähty taas seepra- ja gnu-antilooppi laumoja, elefantteja ja kirahveja
sekä useita suuria Thompson-gaselli- ja Impala-antilooppi laumoja sekä muutama pahkasika.
- Nyt tuosta jos lähdetään oikealle, niin tullaan noin viiden kilometrin päästä sinne portille, kertoo
Rauni. - Jokohan tämä kierros riittäisi?
- Kyllä jo riittää, huokaa Mervi.
- Riittää , jatkaa myös Pike
- Joko riittää Mikalle? huutelee äiti.
. Joo, riittää, kuuluu vastaus takaa. - Mari jo nukahti.
- Minna heräsi, kertoo Mervi.
- Tulee näköjään joku maasturi tuolla vastaan, huomaa Jarkko. - Odotetaanpa tuossa, kun on vähän leveämpi kohta.
Vastaan tuleva Land Rover pysähtyy kohdalle ja kuljettajalla näyttää olevan jotakin asiaa, kun veivaa sivulasin auki. Jarkko veivaa myös oven lasin auki.
- Iltapäivää! tervehditään.
- Oletteko nähneet leijonia? kysyy vanhahko mieshenkilö englanniksi.
- Ei ole nähty, kertoo Jarkko.
- Olemme ajelleet täällä jo yli kolme tuntia, mutta leijonia emme ole löytäneet, kertoo mies.
- Niitä on vaikea löytää tähän aikaan, selittää Jarkko. - Ne makailevat jossakin piilossa ja lähtevät
liikkeelle vasta myöhemmin illalla.
- Kiitos, … ja hyvää matkaa! kiittelee mies.
- Kiitos samoin! kuittaa Jarkko.
- Turhaa se on tähän aikaan leijonia etsiä, tuumaa Jarkko, kun lähdetään jatkamaan matkaa. - Onhan täällä jossakin jokunen sarvikuonokin, muutama gepardi, hyeenoja ja sakaaleja, mutta se on
hiton hyvää tuuria, jos niitä vilaukselta näkee. Strutseja ei täällä Mikumissa ole. Korppikotkia näkee
raatojen kimpussa, jos joku elukka täällä kuukahtaa … ja petojen jättämillä haaskoilla. Nyt ajellaan
vaan hotelliin, otetaan suihkut … ja reilun tunnin päästä onkin illallisaika. … Huomenna aamupalan jälkeen on sitten kuudensadan kilometrin ajo.
Viimeisten kilometrien aikana ei nähdä mitään uutta. Hotellin pihaan palattaessa nähdään jo ennestään tutut pahkasiat ja paviaanit. … Mutta mitä näkyy huoneen ikkunasta?
- Leijonia! hihkaisee huoneen ikkunan ääreen ensimmäisenä pinkaissut Mika. … - Kaks’ leijonaa
tuolla juomassa!
Muutkin kiiruhtavat ikkunan ääreen katsomaan.
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- No siellä ne nyt ovat, huokaa Rauni. - Varmaankin tässä ikkunassa vahtien näkisi päivän mittaan
melkoisesti eläimiä, kun ne tulevat juomaan. Eihän tämän laajan puiston alueella ole juomapaikkoja kuin se Hippo-pool, … ja se pieni järvi, jonne nyt ei menty ja tämä lampi.
- Toi pörröharjainen on uros ja toi toinen on naaras, kertoo Mervi. – Onkohan toi se sama uros,
mikä me silloin kerran nähtiin?
- Voihan se olla, mutta onhan täällä leijonia ainakin useita kymmeniä, aprikoi Jarkko. … No, Pike!
Nyt sinä olet nähnyt leijonatkin. Montako eläinlajia vielä puuttuu?
- Onhan noita nyt nähty jo niin paljon, ettei tule enää mitään mieleen. … Uskomatontahan tämä
on kaikki.
- Hitto, kun se kamera jäi autoon, manailee Jarkko. – Nyt olis’ noista ”jellonista” saanut pätkän
filmille. …. Mutta ei ne ole enää tuossa, jos mä haen sen kameran.
Hetkinen seurataan leijonien juomista, kunnes leijonat lähtevät verkkaisesti rannasta ja häipyvät
ympäröivään pensaikkoon. Ilta alkaa hämärtyä eikä rinteen alla olevan lammikon liepeillä tapahdu
mitään erityistä. Puissa kiipeilleet paviaanitkin katosivat jonnekin.
- Käykääpä lapset ja Pike nyt suihkussa vuorotellen, kehottaa äiti. …. - Me käydään sitten isän
kanssa ja isä kylvettää Minnan. … Sitten käydään ravintolassa syömässä jotakin … ja käydään nukkumaan hyvissä ajoin. Te kuitenkin heräätte aamulla jo auringon nousun aikaan.
- Aamullahan tuossa lammikolla saattaa olla taas elämää, jatkaa isä. - Hetkisen ehditte silloin päivystää ikkunan ääressä. Yritetään saada aamupala jo puoli kahdeksalta, että ehditään kotiin ajoissa.
Aamulla päivän valjetessa heräävät aikuiset lasten kikatukseen,
- No, mikä teitä nyt noin naurattaa? huutaa äiti ja alkaa kömpiä ylös vuoteesta.
- Noi paviaanit noissa puissa, vastaa Mervi. - Ne loikkivat puusta puuhun … hirmuisen pitkiä
loikkia ja jotkut niistä roikkuvat häntänsä varassa ja syövät jotakin noista oksista.
- Tuolta ylhäältä tulee nyt yks’ elefantti, hihkaisee Mika. - Meneeköhän se uimaan?
- Sinne se veden ääreen näyttää menevän, toteaa paikalle tullut Pike.
- Äiti ja isä tulkaa katsomaan, miten elefantti juo! huutaa Mika hetken päästä.
- Tiedetään, vastaa isä. … Ja äiti puuhailee nyt Minnan kanssa.
- Se imee tolla kärsällä vettä … ja sitten se suihkuttaa sen suuhun, selittää Mika innoissaan.
- Niinhän se juo. Ja syöhän se heinääkin niin, että ottaa ensin kärsällään ruohotukon irti ja työntää sen kärsällään suuhunsa. Senhän sinä olet nähnyt jo monta kertaa.
- Nyt tulee lisää elefantteja, hihkuu Mika. - Siellä on yksi ihan pienikin … noiden isompien välissä.
- Niin, elefantit suojaavat poikasiaan koko ajan niin, etteivät leijonat pääse niiden kimppuun.
- Mutta eihän tuolla nyt ole leijonia, ihmettelee Mika.
- Niitähän saattaa olla tuolla pusikossa vaanimassa vaikka kuinka monta, selittää isä. - Eihän nuo
paviaanitkaan tule tuolta puusta alas, jos leijonia on lähistöllä.
- Voiko leijonat syödä elefantteja? sopertaa Mari,
- Kyllä iso elefantti on leijonalle liian iso, selittää isä. - Mieluummin ne käyvät vähän pienempien
eläinten kimppuun. Mutta jos laumassa on joku sairas tai heikko elefantti, niin monta nälkäistä
leijonaa yhdessä voi käydä sen kimppuun.
- Katsokaahan mitä kello jo on, huomauttaa äiti. Kohta pitäisi lähteä aamupalalle. Käyttekö lapset
ja Pike vielä suihkussa. … Sitten vaatteet ylle. … Minä pakkailen jo kasseja lähtökuntoon. … Mervi!
kaveeraatko sinä nyt hetkisen Minnan kanssa.
Ravintolassa popsitun aamupalan jälkeen on taas lähdettävä jatkamaan matkaa. Jarkon käytyä
makselemassa hotellilaskun kannetaan tavarat autoon paviaanilauman seuratessa muutaman metrin päässä.
- No Pike! … Mitäs tykkäsit aamupalasta? kysäisee Jarkko, kun on lähdetty liikkeelle.
- Ihan hyviähän täällä kaikki ruoat ovat. Munakas oli iso ja herkullinen.
- Lapsethan eivät jostakin syystä voineet syödä munakkaita, silloin kun tulimme tänne ensikertaa,
kertoo Rauni. … Isän oli syötävä noita munakkaita neljä, kun emme kehdanneet jättää niitä lautasille…. Mutta onhan nuo munakkaat jo nyt kelvanneet lapsille. Niissä on joku vähän erikoinen
mauste.
- Ja muutamaa tuntia myöhemmin Iringassa oli vielä syötävä neljä lautasen kokoista pippuripihviä,
jatkaa Jarkko. … Olipa tosi kylläinen olo sen jälkeen.
- Ne pahkasiat oli taas tuossa risteyksessä, kertoo Mika, kun on käännytty valtatielle.
- Näyttihän niitä siinä taas olevan, kuittaa isä. … Nyt sitten ajetaan vielä muutamia kilometrejä
tämän kansallispuiston alueella ja sitten tuolla parinkymmenen kilometrin päässä noustaan tuhatkunta metriä korkeammalle. … Sitten ei tarvitse hikoilla.
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- Eihän täällä alempana nyt aamullakaan kovin kuumaa vielä ole, jatkaa Rauni
- Päästiin hyvissä ajoin taas lähtemään, toteaa Jarkko. Kellohan on vasta vähän yli kahdeksan. …
Tästä on nyt reilut kaksisataa kilsaa Iringaan … noin kolmen tunnin ajo … no ehkä vähän pitempään, kun se serpentiininousu hidastaa ja kylien kohdilla on ajeltava hitaammin. … Ja Iringasta on
vielä kolmisensataa kotiin. … Jos ei mitään ylimääräisää hidasteita ole, niin saattaisimme olla
Mbeyassa siinä neljän viiden korvissa. … Ehditään ehkä vielä maitojonoonkin. … Hitto, onhan täällä taas noita ohiteltavia rekkojakin. Tuosta savuttajasta pitää päästä ohi heti, kun on näkyvyyttä.
Tuollaisen perään, jos jää juuri ennen niitä serpentiininousuja, niin aikaa venähtää paljonkin. …
Miltäs näyttää nyt edessäpäin Rauni? Tie kaartaa kai hieman sinne oikealle.
- Ei tule ketään, Mene vaan ohi!
- Täällä vasemmalla puolella ei näy kuin musta savupilvi. Taitaa olla putki poikki, kun savut tulevat
tälle puolelle. … No, helpollahan tästä ainakin selvittiin.
- Niin, Pike, jatkaa Jarkko. – Tuolla suuremmissa ylämäissä nuo rekat ryömivät sellaista kävelyvauhtia. Sekä kuski että apumies roikkuvat ikkunoista ulkona katsellen auton taakse. Vahtivat, ettei
auton lastia putoile tielle. … Täällä on sellaisia rosvoja, jotka saattavat loikata hitaasti kulkevan
rekan kyytiin ja alkavat heitellä paketteja tien varteen.
- Tänään ei ole oikeastaan mitään muuta uutta nähtävää, kuin se jyrkkä nousu hetken päästä, kertoo Rauni Pikelle. - Tienvarren kylät ovat kaikki jokseenkin samanlaisia, kuin mitä näit eilen. …
Jossakin pidämme muutaman tunnin päästä pienen eväs- ja jaloittelutauon. … Isä, pitääkö meidän
tankata jossakin?
- Ei välttämättä, mutta voisihan sitä jostakin ottaa sen verran kuin mahtuu, jos pysähdytään ostoksille. … Onko eväitä tarpeeksi?
- Eiköhän noilla pärjätä kotiin asti, mutta voidaan ostaa lisääkin.
- Joko takapenkillä nukutaan?
- Joo Mari ja Mika nukahtivat, kertoo Mervi … ja Minnakin nukkuu,
- Laitahan äiti joku kasetti soimaan.
Hetkinen vielä ajellaan metsäisissä maisemissa, kunnes alkavat serpentiininousut.
- Hiton hyvä tuuri on ollut, kun ei ole ollut enempää noita ohiteltavia, toteaa Jarkko. – Mutta nuo
nousut ovat aina arvoitukselliset. Siellä saattaa olla hajonneita rekkoja tai busseja sellaisissa paikoissa, joissa ei näe mitään mutkan taakse. … Saattaa olla joskus onnettomuuksiakin…. Hitto,
tuolla on kyllä nyt rekka menossa … ja just, kun ekat jyrkät mutkat alkavat. … On noissa nousuissa joku pienehkö suoran pätkäkin. … Jospa jossakin päästäisi ohi. … Ryömitään nyt tuossa perässä, kun ei ohitse päästä. … Katselehan Rauni sieltä oikealta, jos tulisi sen verran näkyvyyttä, että
uskaltaisi lähteä rinnalle. … Äkkiähän me tuosta ohi ampaistaisi, kun vauhti on vain viitisentoista
kilsaa tunnissa.
- No nyt se vilkuttaa vasemmalle, toteaa Rauni.
- Hitto, meinaak’s se pysähtyä tämmöiseen paikkaan? … Hei sehän ajaa sivuun. … Tässä on pieni
levike.
- Joo, nyt mene vaan jo ohi, kehottaa Rauni.
- No on jyrkkää nousua, ihmettelee Pike. - Ja ihan pystysuoria kallioseinämiä pitkin mennään.
- Jyrkkää seinämää on molemmin puolin, jatkaa Jarkko. – Vasemmalla ylöspäin ja oikealla alaspäin
… ja jyrkkiä mutkia vuoroin vasemmalle vuoroin oikealle. … Huomaatko Pike, että tuo nyt alaspäin
tuleva rekka tulee yhtä hitaasti, kuin tuo äsken ohittamamme rekka?
- Miksi?
- Tällaisessa vuoristossa on pitkissä laskuissa jarrutettava moottorilla, ei jarruilla…. Jos jarrutetaan
pitkään, niin jarrut kuumenevat ja niiden jarrutusteho voi hävitä kokonaan. Yleisohje on sellainen,
että alaspäin tullaan samalla vaihteella kuin mennään ylöspäin. … Me kiivetään nyt kakkosvaihteella. … Kun me tullaan ensi perjantaina takaisin päin niin me tulemme myös alaspäin kakkosvaihteella jarrutellen. … Hitto, kun on lauennut rekka pahaan paikkaan tuolla seuraavassa kurvissa. …
Ei taida nähdä yhtään tuonne nurkan taakse tuleeko sieltä joku vastaan.
- On siellä joku viittomassa jotakin, huomaa Rauni.
- Niinpä näkyy olevan. … Nyt näyttää meille stoppia. Taitaa tulla just joku vastaan. … No, odotellaan. … Kohtahan se nähdään.
- Bussi sieltä tulee, huomaa Rauni. … - Ja kaksi henkilöautoa sen perässä. … - No nyt näyttää
meille, että menkää.
- Aika nopeastihan tuosta selvittiin, huokaisee Jarkko, kun matka taas jatkuu. … - Kohta olemme
nousun puolivälissä. … Tuolla oikealla puolella näkyy jo kenttä, jossa rekkakuskit pitävät taukoa.
- Me pidetään pieni tauko vasta sitten, kun nuo muksut heräävät, kertoo Rauni. … - Kohta alkaa
tuntua ilmakin viileämmältä, kun tämä nousu loppuu.
Matkaa tehdään sitten parisen tuntia Raunin ja Jarkon kertoillessa yhtä ja toista projektin tapahtumista. Sitten lapset alkavat taas heräilemään..
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- Nyt Jarkko pitäisi kai pitää pieni pissatauko ja jaloitella vähän, toteaa Rauni. Katselehan sopivaa
paikkaa, missä päästään vähän tien sivuun.
- Mehän ollaan jo lähellä Iringaa: … Eikös me olla jossakin näillä paikkeilla pidetty taukoa aikaisemminkin. … Tuossa tulee taas yks’ kylä. Täytyy ajaa ainakin sen ohi vähän matkaa.
- Onko vielä pitkä matka? kuuluu Mikan ääni takaa.
- On vielä noin kolmesataa kilometriä … eli noin neljä tuntia, vastaa isä…. Kohta pidetään pissatauko, kun vaan löytyy sopiva paikka.
- Varo noita elukoita, varoittaa Rauni. … Ne eivät välitä liikenteestä mitään.
- Hiton kanttura, manailee Jarkko jarruttaen voimakkaasti. … Tuohon se pysähtyi tielle poikittain
mulkoilemaan meitä. … No nyt tulee pieni paimenpoika vitsa kädessään ajamaan sitä pois.
- On nuo lehmät täällä surkean näköisiä, toteaa Rauni. … - Ei tuossakaan ole kuin luuta ja nahkaa.
- Onko hedelmiä vielä tarpeeksi vai pitäisikö ostaa tuosta, kysyy Jarkko
- Ei tarvitse ostella. … Kyllä pärjätään kotiin asti. … Se taukopaikka kun vaan löytyisi pian.
- Miten polttoaine riittää?
- Kyllä riittää. Sitä on vielä yli puoli tankkia.
Taukopaikka löytyy muutamaa kilometriä myöhemmin ja lyhyehkön tauon jälkeen lähdetään jatkamaan matkaa. Kolmisen tuntia ajellaan tienvarren näkymiä katsellen ja projektin toiminnasta
sekä tapahtumista kertoillen. Välillä on metsäisää ja pusikkoisia taipaleita ja silloin tällöin pienehköjä kyliä markkinapaikkoineen. Liikennettä on ollut jonkin verran molempiin suuntiin, mutta ohitukset ovat sujuneet ongelmitta.
- Hei, nyt tuolla kaukana taivaanrannassa taitavat näkyä jo Mbeyan vuoret, kertoo Jarkko. …- Tästä
on sinne matkaa ehkä vielä neljä … viis’kymmentä kilometriä … Vajaa tunti vielä teidän pitäis’ kestää. …. – Ollaan kotona noin kello viiden aikaan, jatkaa Jarkko vilkaistuaan kelloa.
- Tuossa olisi noita klapi- ja hiilikauppiaita, huomaa Rauni.
- Nyt ei voida ostella, toteaa Jarkko. – Meillä ei ole tyhjää säkkiä … eikä autossa olisi täydelle säkille tilaakaan. … Hyvän näköisiä klapeja näytti olevan. … Niin, Pike! … Nuo klapiniput maksavat
täällä kaksi shillinkiä eli noin markan kappale ja tuollainen iso säkillinen puuhiiliä maksaa 10 -12
shillinkiä eli 5 – 6 markkaa. Mutta pitäisi olla tyhjä säkki antaa tilalle. Ilman sitä et saa tuollaista
hiilisäkillistä millään hinnalla. … On noita kauppiaita tuolla lähempänä Mbeyaakin. … Ei tarvitse
näin kauas tulla ostoksille.
- Pitääkö Uyolen torilta ostella mitään? kysyy Jarkko, kun on taas ajeltu reilu puoli tuntia.
- Ei tarvita mitään, vastaa Rauni. … Kyllä me tämä ilta pärjätään. … Maidolla pitää sitten käydä, kun
on päästy perille.
- Niin, Pike! Saavumme kohta Uyolen kylään, joka on viimeinen kylä ennen Mbeyaa. Se on ehkä vähän suurempi kylä, kuin mitä olemme tässä tänään nähneet. Aika usein käymme siinä ostoksilla …
ostelemassa perunoita ja muita kasviksia. Meille on siitä matkaa vain parisen kilometriä. …
Mbeyan kaupunki on meiltä noin kymmenen kilometrin päässä. Siellä on iso tori ja monenlaisia
kauppoja. … Huomenna mennään sinne ostoksille, kun tulen töistä kotiin.
- Sullahan on huomenaamulla koulukyytivuorokin, toteaa Rauni.
- Joo, niin on. … Pitää käydä ensin pajalla katsomassa mikä on tilanne. … No nyt tullaan Uyoleen,
Tässä on väkeä aina paljon molemmin puolin tietä ja juoksentelevat kuin kanat. … Varovainen pitää olla. Tässä on tienristeyskin. Vasemmalle lähtevä tie johtaa ylös vuorille ja Tukuyu-nimiseen
kaupunkiin. … Mutta eikö ole mahtavat vuoret nyt tuossa edessä molemmin puolin? Tämä laakso
on noin 1700 metriä merenpinnan yläpuolella ja nuo vuorten korkeimmat huiput ovat lähes kolmessa kilometrissä.
- On teillä täällä tosi upeat maisemat, hämmästelee Pike.
- Meidän asuntoalue on tuolla vasemmanpuoleisessa rinteessä, jatkaa Rauni. - Kohta se alkaa näkyä.
Tästä alkavat projektin pellot, kertoo Jarkko. - Peltoja on noin 1600 hehtaaria. Nyt tässä vasemmalla on auringonkukkaa. Osa siitä on jo korjattu. … Nyt kohta… muutaman sadan metrin päästä
käännytään projektille vievälle pikkutielle.
- Mervi, onko Minna hereillä? kysyy äiti.
- On hereillä. Katsella nillistelee ja yrittää kiskoa mun pikkusormea suuhun.
- Nälkä kai sillä alkaa jo olla.
- Onko vielä pitkä matka? huutelee juuri herännyt Mika takapenkiltä, kun ollaan kääntymässä pikkutielle.
- Vilkaisehan ulos. Näyttääkö jo tutulta, hihkaisee isä.
- Ollaanko me …?
- Ollaan ihan just kotona, keskeyttää Mervi. – Herätä Marikin!
- Minä oon jo hereillä, sopertaa Mari.
- Ja nyt tuosta mäen päältä vasemmalle mennään meidän asuntoalueelle ja kaikki nuo rakennukset,
mitkä näkyy tuolla oikealla, ovat projektin rakennuksia, kertoilee Jarkko. …- Ja nyt kurvataan tuos427

ta portista tuonne. … Tämä tie tekee sellaisen neliön muotoisen lenkin ja talot ovat sen molemmin
puolin. Osa on yhden perheen omakotitaloja ja osa paritaloja. Nyt tämän ekan nurkan jälkeen näkyy jo meidänkin talo. Se on tämän suoran päässä viimeistä edellinen talo oikealla puolella.
- Leila tuossa jo pihallaan vilkuttaa, huomaa Rauni. – Leila on hauska ja pirteä talousopettaja. piipahtaa meillä aika usein.
- Ja hoitaa meidän kissaa, kun olemme safarilla, lisää Mervi.
- No Pike! Onko tutun näköinen talo? kysyy Jarkko, kun kurvataan pihaan. – Fotoistahan sinä olet
tämän nähnyt.
- Ne kuvat on otettu kai tuolta pihan puolelta. … Eikös siellä teillä ole komeita kaktuksia, kasvimaa
… ja iso pelargonia?
- Siellähän niitä on. … Nyt sitten kannetaan kimpsut ja kampsut tuosta ovesta sisään. Ottakaapa
lapset niitä kasseja. Minä tuon Minnan ja kopan. … Ne varaosapaketit saavat jäädä sinne lattialle.
- Alkoiko jo väsyttää tämä pitkä automatka? kysyy Rauni Pikeltä, kun oiotaan jäseniä autosta noustua.
- No, ei pahemmin. … Se alkumatkan kuumuus oli kyllä … aikamoinen kokemus, mutta nythän
täällä tuntuu olevan ihan kiva kesäinen sää.
- Tämähän on aika iso talo, hämmästelee Pike, kun kannellaan nyssyköitä sisälle.
- Onhan tässä ihan mukavat tilat, myöntelee Rauni. Aika iso tämä olohuone, kolme makuuhuonetta ja iso kylppäri. Keittiö on vähän pienenpuoleinen, mutta ihan hyvä sekin.
- Toi iso lasiovi ja ikkuna tuonne puutarhaan on kiva … ja noita vuoria joka puolella.
- Nyt olis’ sitten sellainen ohjelma, kertoo Rauni, että minä vaihdan ensin Minnalle kuivaa ylle ja
ruokaa. … Sitten tehdään jotakin illalliseksi. … Isä saa lähteä kohta maidolle. Pike, sinä voit lähteä
mukaan.
- Minäkin lähden! innostuu Mika.
- Ja minäkin, jatkaa Mervi.
- Mervi, sinun pitää katsoa Minnaa, kun minä puuhailen keittiössä. … Ja Mari, huutelehan Ninniä.
Tässä se varmaankin jossakin lähellä on.
- Mervi! jatkaa isä. – Esittele sinä Pikelle tuo pihamaan puoli ja saunakin, sillä aikaa, kun äiti puuhailee Minnan kanssa…. Ei me ihan vielä lähdetä maidolle. … Vasta noin kymmenen minuutin
päästä.
- Saunotaanko me vielä tänään?
- Saunotaan kai. …. Minä laitan sen lämpiämään heti, kun tullaan maidolta…. Jaa, mutta eihän
meillä ole vihtoja … eikä enää ehditä niitä tekemään ennen pimeän tuloa. … Otetaan vaan suihkut
ennen nukkumaan menoa.
Hetken päästä lähtevät Jarkko, Pike ja Mika autolla projektin meijerille maitoa hakemaan.
- Projektin meijeri on tuossa noin puolen kilometrin päässä, kertoo Jarkko, kun on lähdetty pihasta. – Joskus me käydään siellä pyörillä, joskus jalkaisinkin. … Tuossa tulee työkaveri Mersulla vastaan, Karjalaisen Matti, korjaamon päällikkö, jatkaa Jarkko samalla morjestaen Mattia käden heilautuksella. - On kai käynyt maidolla. … Niin, meijeriltä myydään joka ilta kello viidestä kuuteen maitoa ja silloin tällöin myös voita. Maidonhakijat ovat pääasiassa tämän projektin väkeä, mutta jonkin
verran tulee myös ulkopuolelta … lähiympäristöstä. … Kohta Pike näet taas sellaista, jota on vaikea sanoin kuvata. Täällä näillä paikallisälla ihmisillä on pula astioista ja se näkyy erittäin hyvin
maitojonossa…. Nyt tästä käännymme meijerin pihaan. … Pysäköidäänpä auto tänne pihan laitaan
ja menemme sitten tuonne maitojonoon, … Ota Mika tuo maitokannu. … Täälläkin pitää panna
auton ovet lukkoon.
- Nyt mennään tuohon jonoon, jatkaa Jarkko, kun on noustu autosta ja lukittu ovet. … Parisenkymmentä henkeä tuossa näyttää olevan ennen meitä. … - Katsohan Pike nyt tuossa jonossa olevien maitoastioita. Kaikilla meikäläisillä on jonkinlaiset maitokannut, mutta noilla tummaihoisilla
erinäköisiä kanistereita, puhtaiksi pestyjä maalipurkkeja, öljykanistereita. … Tuossa tulee Bergströmin Lassekin …”Tippa-rellulla” … maidolle…. Lasse on työnjohtajana korjaamolla…. Mukava
kaveri.
- Voi hyvänen aika noita astioita, hämmästelee Pike…. Hirveän näköisiä … jotkut ihan lutussakin.
- ja teksti kertoo mitä niissä on joskus ollut, Shell X-100-moottoriöljyä, Esso Extrakin on moottoriöljy … ja moneen kertaan puhtaaksi hinkattuja … ja tässä maitojonossa eteenpäin potkittuja.
tekstit ovat osittain jo kuluneet pois. … Lasse tulee nyt jonoon.
- Jambo! …Menikö Darin reissu hyvin? … tervehtii Lasse jo kaukaa.
- Terve Lasse! vastaa Jarkko. – Hyvin meni reissu. … Tässä on Raunin sisko ”Pike”. … Kerroin jo
hänelle, että sinä olet työkaveri korjaamolta. Masakin tuli tuossa tullessa Mersullaan vastaan. Taisi
jo käydä täällä maidolla.
- No onko täällä vähän erilaista kuin Suomessa? kysyy Lasse Pikeen päin katsoen.
- Onhan tässä ollut monenlaista ihmettelemistä jo pari päivää, naurahtaa Pike. – On tämä kuin joku
satumaa.
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- Pikellä on aikaa ihmetellä täällä vain muutama päivä, jatkaa Jarkko. …- kerroinhan minä jo sinulle,
että meidän pitäis’ viedä Pike Dariin jo lauantaina, kun se paluulento on sunnuntaina. ... Jaa, siirrytäänpä jonossa eteenpäin…. Katso Pike nyt noita poikia tuolla jonossa. … Potkivat noita kanistereitaan eteenpäin.
- Isä, tuolla jonossa on taas se laiha tyttö, kuiskaa Mika.
- Missä?
- Ihan tuolla lähellä tota … luukkua.
- Niinpäs on. … Katsohan Pike tuonne ihan jonon etupäähän. … Siellä on laiha, aika pitkä tyttö,
vähän jo pieneksi jääneessä valkeassa hameessa. … Nyt taitaa just päästä luukulle. …. Hän käy
tällä joka ilta … ja ostaa kolhiintuneeseen porsliiniseen teekannuun puoli litraa maitoa. Hän tulee
tuolta noin seitsemän kilometrin päässä olevasta vuoristokylästä paljain jaloin kivistä polkua pitkin. … Ja kohta näet, kun hän lähtee tuosta … kantaen teekannua kaksin käsin kuin kultapalaa. …
Siellä on kotona pikku veli tai sisko, jolle tuo maitotilkka on kullan arvoinen. … Kuka lähtisä Suomessa hakemaan jalkaisin minkäänlaista ostosta tuollaisen taipaleen takaa? … Katso! … Nyt hän
lähtee. … Eikö ole liikuttava näky?
- No kyllä tulee väkisinkin tippa silmäkulmaan, vastaa Pike.
- Nalle tiesi, että siinä perheessä on kuusi lasta, kertoo Lasse. - Ja isä kuoli liikenneonnettomuudessa … yksi ja puoli vuotta sitten. Tuo tyttö on lapsista vanhin. … Noin kymmenen vuotta vanha.
- Ennen kuin hän on perillä kotona alkaa olla jo pimeäkin, aprikoi Jarkko. … - Meneehän kivistä
polkua varovasti paljasjaloin kävellen tuohon matkaan toista tuntia. … Hitto!, Eikö se ”Masa” vielä
maidolla käynytkään, kun kurvaa tuolta Mersulla pihaan? … Taas päästään parisen metriä eteenpäin.
- Jambo, … habari? huutelee autonsa luota jonoon asteleva Matti.
- Msuri saana, vastaa Jarkko naurahtaen. … Onko pajalla kaikki hyvin?
- Hamna shida ( ei ongelmia ), vastaa Matti svahiliksi. … Rosvoja vaan tuppaa olemaan.
- Onk’s mitään isompaa vohkittu?
- Ei mitään isompaa, … mutta jotakin pientä aina silloin tällöin. Työkaluja on hävinnyt jonkin verran. … Käräytin yhden puusepän, joka heitteli työkaluja aidan yli ja aikoi ilmeisesti käydä hakemassa ne sitten yöllä. … Mooses antoi sille kenkää.
- Hei Masa, Tämä on se Raunin sisko ”Pike”, joka haettiin Darista.
- Joo, mä arvasin. … Terve vaan Pike!, tervehtii Matti ja Pike nyökkää hymyillen
- Hitto, kun ei saanut viikkoa pitempää lomaa, jatkaa Jarkko.
- Niin, pitääkös teidän olla jo nyt viikonvaihteessa taas Darissa?
- Paluulento on sunnuntaina. … Meidän pitäis’ kai lähteä sinne jo perjantaina aamutuimaan. … Alkaa tuntua jo aika tutuilta nuo tienvarsinäkymät. … No, kohtahan päästään jo luukulle, kun uo
kaksi kaverusta saavat maidot kanistereihinsa.. Annahan Mika se maitokannu jo minulle. … Billellä
taitaa olla tänään voitakin…. Hei Masa! Mulla on pari pientä varaosapakettia autossa. Mä tuon ne
aamulla pajalle. Isommat romppeet tulevat seuraavassa kuorma-autokyydissä.
Neljännestuntia myöhemmin Jarkko, Pike ja Mika saapuvat kotiin ostoksineen.
- Hodi-hodi! huutaa Jarkko leikillään pihan puoleisella ovella, kun astellaan sisään.
- Karibu! kuuluu Raunin ääni keittiöstä. … Saitteko voita?
- Saatiin puoli kiloa.
- Tapasitteko tuttuja?
- Ainahan niitä siellä tapaa. … Ei nyt muita tavattu, kuin Lasse ja Masa. … Tässä on maito, …. kolme litraa ja tässä voipaketti.
- Laita vaan tuohon keittiön pöydälle. Maito pitää jakaa pienempiin astioihin. Kannuhan ei sovi jääkaappiin. … Mutta nyt syömään. Istuutukaahan tuonne pöytään. … Pike! Oliko maitojonossa tunnelmaa?
- Olihan se taas uusi kokemus, …. Ne maitoastiat! … Ja se pieni tyttö teepannun kanssa.
- Oliko sekin ressukka taas siellä? … Eikö ole liikuttava näky?
- Lasse oli kuullut Nallelta, että siinä perheessä on kuusi lasta ja heidän isä on kuollut liikenneonnettomuudessa puolisentoista vuotta sitten, kertoo Jarkko.
- No istuutukaa nyt pöytään. Minä tuon ruoat. …. Keitettyjä perunoita ja sisäfileestä tehtyä palapaistikastiketta … tomaatteja ja kurkkua. … Ja isä varmaan tarjoaa pienet tuliaisdrinkit, … Siellä on
sitä varten lasitkin jo pöydässä.
- Joo, .. tietenkin, … hetkinen vain. Täytyy hakea yks’ Konyagi-pullo tuolta komerosta. … Raakanako … vai lantrataanko jollakin?
- Laita minulle ja Pikelle vähän vaikka tota Pepsiä sekaan! …- Juotteko lapset mieluummin maitoa
vai Fantaa tai Pepsiä?
- Maitoa, vastaa Mervi.
- No kaadetaan maitoa teille kaikille, … Mä nostan nämä kulhot pöytään. Ottakaa itse minkä verran
haluatte! … Isä nostelee kohta Mikalle ja Marille.
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- Mutta otetaanpa me aikuiset ensin tervetuliaismaljat, ehdottaa Jarkko kaadellessaan Konyagia
laseihin.
- Ninnillekin pitää antaa maitoa, toteaa Mari.
- No annetaan sitten, kun on syöty, vastaa äiti. … Ottakaa noita tomaatteja ja kurkkuja myös!
- Hodi-hodi! kuuluu Leilan ääni auki olevan pihaoven tuntumasta, kun on päästy ruokailun alkuun.
- Karibu, Leila! vastaa Rauni.
- Ai anteeks’, te olette syömässä, hämmästyy Leila tullessaan ovelle. … Mä voin tulla vähän myöhemmin.
- Tule, tule vaan sisään! kehottaa Rauni. … Et sinä häiritse.
- Ei. … Syökää vaan rauhassa. Mä tulen vähän myöhemmin.
Noin puolen tunnin päästä Leila tulee uudelleen Hodi-hodia huudellen, kun Rauni on aloittelemassa tiskauspuuhia keittiössä.
- Karibu! vastaa olohuoneessa Piken kanssa jutteleva Jarkko.
- No, onko kaikki mennyt hyvin? kysäisee Leila astuttuaan sisälle.
- Kaikki hyvin, vastaa Jarkko. … Ja tässä on Raunin sisko ”Pike”, jonka haimme tänne pikavierailulle.
- Tervetuloa tänne Uyoleen! toivottaa Leila. …- Uutta ja ihmeellistä on varmasti ollut.
- Kiitos! … Onhan tämä kuin satumaa, vastaa Pike hieman arasti.
- Varsinaisesti mulla olis’ asiaa Jarkko sinulle, kun sä olet automies.
- No kerro!
- Tänään, kun tulin tuolta kaupungista kotiinpäin, niin alkoi yks’ punainen valo vilkkumaan siinä
nopeusmittarin vieressä. Mä tutkin sitä ojhjekirjaa ja se on joku jarrun merkkivalo. Mistä se vois’
johtua? … Jarrut kyllä toimii ihan hyvin.
Se voisi johtua joko siitä, että jarrunesteen taso on alarajalla jarrunestesäiliössä … tai sitten jarrupalat ovat kuluneet melkein loppuun. … Olis’kohan tossa ”Pösössä” jarrupaloissa sellaiset anturit?
Mutta se pitää tutkia. … Jos neste on vähissä, se korjaantuu, kun kaadetaan säiliöön vähän lisää
nestettä. Mulla sitä kyllä on. … Sen mä voisin tarkistaa heti, kun aamu valkenee. Se on vain parin
minuutin juttu. … Jos jarrupalat ovat kuluneet, niin se on vähän isompi juttu. Luulisin sen johtuvan
nesteestä. Jarrupalojen kuluessa nesteen pinta vähän laskee, mutta tuskin ne palat noilla kilometreillä olisi loppuun kuluneet. … Aamulla se selviää.
- Ai kun kiva! … Sä voit tulla jo vaikka seitsemältä.
- Hei Leila! huutelee Rauni keittiöstä. – Älä lähde mihinkään! Kohta juodaan iltakahvit… ja jutellaan.
Hetkisen kuluttua sitten istahdetaan kahvikupposten ja Africoco lasien ääreen. Lapset hipsivät väsyneinä suihkuun ja nukkumaan, mutta aikuisilla riittää juttua myöhäiseen iltaan. Leilalla on paljon
kerrottavaa projektin tapahtumista ja Pikellä on monenlaista kerrottavaa myös. – Kellon lähestyessä puoltayötä havahdutaan lopettelemaan.
- Asante sana!… Kwaheri, tutaonana kesho! ( Näkemiin, nähdään huomenna! ) kiittelee Leila swahiliksi lähtiessään. pihaovesta.
- Kwaheri! huutaa Rauni perään.
- Eikö ole hauska ilopilleri tuo Leila? kysäisee Rauni Pikeltä.
- On todella.
- Mikähän siinä on, ettei tuollainen ihminen ole löytänyt miestä itselleen? aprikoi Jarkko.
Seuraava päivä on Jarkolla kiireinen. Aamusella pukeuduttuaan hän käväisee katsomassa Leilan
autoa. Vika korjaantuu tilkalla jarrunestettä, Sitten kotona pikaisesti aamukahvit ja kiiruhtaminen
hetkeksi korjaamolle kello kahdeksaksi. Koululaisia on lähdettävä kyyditsemään kaupungissa olevaan kouluun kello yhdeksäksi ja puolisen tuntia myöhemmin taas takaisin korjaamolle. Puolen
päivän aikaan Jarkko tulee kotiin ruokailutauolle.
- No, onko ollut vipinää?, kysäisee Rauni heti Jarkon tultua sisälle.
- Ihan riittävästi, huokaa Jarkko. – Siellä on niin monta hommaa menossa, että meitä kaikkia tarvittaisiin. … ”Masa” organisoi varaosavarastoa uuteen systeemiin ja rakentelevat myös melko pitkää
konekatosta. Lassella piisaa töitä projektin autojen huolto- ja korjaustöissä. Traktoreissa ja puimureissa on jatkuvasti jotain ongelmia ja Masa on kyllä hyvin perillä maatalouskoneistakin ja hoidellut niitä hommia minun poissa ollessa…. Mutta kaikkia pitäisi valvoa ja neuvoa … etteivät tekisi
töppäyksiä. … - Miten teidän aamupäivä on sujunut?
- Alahan syömään ensin , niin mä kerron. Tuossa on eilistä palapaistia ja perunoita lämmitettynä,
kun sitä jäi aika paljon…. Me jo Piken kanssa syötiin. Tuo kaikki on sinulle…. Ja nuo kaksi tomaattia. … riittäkö?
- Riittää. … No, kerro nyt. Mä kyllä kuuntelen syödessä, …. mutta pitäis’ mennä pian takaisin.
- No , kun lapset lähtivät kouluun ja Joona tuli, lähdettiin Piken ja Minnan kanssa tekemään pieni
lenkki ihan vaan tämän asuntoalueen ympäri. … Tavattiin muutamia naapureita ja juteltiin…. Leena
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oli pihahommissa ja Nallen vaimo Anne tavattiin tuolla toisella puolella … ja Hännisen Anita. …
Tuota vaunuissa iloisesti nillistelevää Minnaahan ne kaikki ihailivat. Kävi tuolla Minnaa kurkistamassa kaksi tummapintaistakin naista. Heidän nimiään en tiedä. Asuvat siinä Nallea ja Annea vastapäätä.… Joona on pessyt pyykit ja on niitä just ripustelemassa kuivumaan. Iltapäivällä leivotaan
ja paistetaan pullaa…. Se yks’ reppana niissä risaisissa haalareissaan kävi taas kauppaamassa appelsiineja. Pitihän niitä muutama siltä ostaa. … Nyt suunniteltiin lähteä kohta sinne vesisäiliön luo
eucalyptuspusikkoon tekemään saunavihdat illaksi…. Ja eikö sitten mennä kaupungille ostoksille,
kun sä tulet töistä?
- Joo, mennään. … Kolmelta pitää hakea lapset koulusta. … Mä yritän junailla pajalla hommat siihen malliin, ettei tarvis enää mennä siellä käymään. … Neljän nurkilla päästäisi ehkä lähtemään.
- Juodaan pullakahvit ennen ostoksille lähtöä. Mä laitan kaikki valmiiks’ noin puoli neljäksi. … Ota
tuosta yks’ appelsiini mukaan jälkiruoaksi.
- Joo, … kiitos. … Täytyy mennä taas.
Ja kellon lähestyessä puoli neljää hurahtaa Jarkko autolla pihaan ja kyydissä olleet Mervi, Mika ja
Mari kirmaisevat autosta sisälle.
- Huh-huh! huokaa Mervi. – Tuntui jotenkin niin pitkältä tämä koulupäivä. … Ai kuinka hyvä pullan tuoksu!
- Saatiin ihan äsken viimeiset pullat uunista, kertoo äiti. - Yhden pitkon annoin Joonalle, kun lähti
kotiin. Joona teki taikinan ja leipoi. Me käytiin sillä aikaa tekemässä saunavihdat Piken kanssa tuolla vesisäiliön luona. … Sieltähän se tulee isäkin. Joko kiireet helpottaa?
- Onpas ollut pitkästä aikaa tosi vipinäpäivä, huokaa Jarkko. – Olivat saaneet sillä aikaa, kun käväisin syömässä, … yhden ison peräkärryn nurin tuolla pellolla. Masa siellä oli jo neuvomassa, kun
menin.… Oli pienet talkoot, että saatiin se pystyyn.
- Menikö se rikki? kysyy vieressä kuunnellut Mika.
- Ei onneksi särkynyt pahemmin. Auringonkukkakuorma vaan levisi pellolle.
- Hei nyt kaikki tuohon kahvipöytään, hoputtaa äiti. – Sitten lähdetään kaupungille. … Aikuisille on
kahvia, lapsille kaakaot. Siinä on pullan lisäksi Piken tuomia keksejä.
- Missä Ninni on? kysyy Mari.
- Eiköhän se tuolla pihalla jossakin loikoile, arvelee Pike. Tuossa aika lähellä ovea näin sen vähän
aikaa sitten.
- Anna Ninnin nyt olla! tuhahtaa äiti. … Hörppikää nyt vaan pulisematta kaakaot. että ehditään ostoksille. Parin tunnin päästä alkaa jo hämärtää. … Isä laittaa sitten saunan lämpiämään, kun tullaan.
Kun kahvit ja kaakaot on hörpitty, lukitaan ovet, istahdetaan autoon ja lähdetään kaupungille.
- No Pike, minä taas vähän selostelen tässä matkan varrella, lausahtaa Jarkko, kun ajellaan asuntoalueelta valtatielle johtavaa pikkutietä. … Mbeyan kaupunkiin on tästä noin kymmenen kilometriä.
valtatie, jolle nyt tuosta käännymme, johtaa Sambiaan. Rajalle on matkaa noin 70 kilometriä ja
Sambian pääkaupunkiin noin 1200. Nyt tässä kohta, kun lähestymme Mbeyan kaupunkia, alkaa
noita savipaakuista tehtyjä taloja olla tiuhemmassa. … Peltikatto on jonkinmoisen varallisuuden
merkki. Köyhempien majojen katot ovat luonnonvääristä risuista ja oljista tehtyjä. Tuo katoissa
käytetty aaltopelti on kiinalaista melko halpaa tavaraa, mutta kyllä se näille poloisille on kallista.
Kaupungissa on sitten ihan rapattuja kivitalojakin, pari – kolmekerroksisia vanhoja ja huonokuntoisia. Ne ovat peräisän Englannin vallan ajoilta. Uusia rakennuksia ei juurikaan ole. Kaikista komein rakennus on rautatieasema, jonka kiinalaiset saivat valmiiksi muutama vuosi sitten. Se on
tämän valtatien vasemmalla puolella, kun varsinainen kaupunki on oikealla puolella. … Nyt kaupungin keskustan tuntumassa rakentavat jonkinmoisena suurena talkootyönä melko mahtavaa
tiilimuuria stadionin ympäri. Se lienee tarkoitettu jonkinmoiseksi puolueen voimannäytteeksi. …
Täällähän on yksipuoluejärjestelmä, … TANU-puolue muutti nimensa CCM:ksi muutama kuukausi
sitten. … Kerroinkohan jo Darista tullessamme, että täällä maalaisväestö patisteltiin yhteistöihin
”ujamaa-kyliin”, jotka ovat täkäläisää kolhooseja.
- No tuossa alkaa olla jo noita peltikattoisia majoja, toteaa Rauni. – Onhan tuolla näköjään yksi
ihan tiilistä muurattukin … vähän paremman näköinen. Ei ole sähköä eikä vesijohtoa. Vesi kannetaan jostakin yhteisestä kaivosta, joka saattaa olla kilometrien päässä.
- Onhan täällä nyt käynnistynyt jonkinmoinen vesiprojektikin, lisää Jarkko. - Sillä on tarkoitus saada jonkinlainen vedenjakelu aivan kaupunkialueelle. Suomalainen kaverihan sitä on täällä vetämässä. … Kohta tuolta tämän suoran päästä käännytään kaupunkiin johtavalle tielle, oikealle, … ja siinä on heti tien vasemmalla puolella stadionin tiilimuurityömaa. Tiilet tehdään paikalle kaivetun
montun savesta ja poltetaan punaisäksi paikan päällä.
- Niiltä meinasi hukkua yks Catepillari siihen monttuun, hihkaisee Mika takapenkiltä.
- Niin, sellaista seurailtiin kerran pitkän aikaa, kun iso telaketjutraktori meinasi upota siihen savimonttuun. Päivä päivältä se oli syvemmällä ja syvemmällä … ja lopulta siitä ei näkynyt kuin pätkä
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pakoputkea. … Jollakin ilveellä se onnistuttiin kuitenkin saamaan sieltä pois. Sitä en nähnyt. …
Ilmeisesti joku iso nosturi saatiin pelastustöihin. … No nyt tästä käännytään ,,, ja tuolla vasemmalla on sitä tiilitehdasta ja tuolla rinteessä se muuri.
- Kohta tuolla ylempänä oikealla puolella on Pablan autokorjaamo, kertoo Rauni. Kerro isä lisää!
- Niin, Pabla on intialaissyntyinen liikemies ja erittäin osaava korjaamomies. Hän on ajanut voitokkaassa ”Pösön” joukkueessa Itä-Afrikan safarirallissa useina vuosina. … Pabla korjasi tämän meidän auton etujousituksenkin, kun olivat tehtaassa laittaneet tähän väärät jouset. …Tuossa tuo rakennus on Pablan verstas. … Se on myös meidän pankki, jossa vaihdamme rahaa. … Rauni voi kertoa siitä lisää.
- Kyllä Rauni jo siitä minulle kertoi, naurahtaa Pike. – On teillä hyviä kavereita täällä.
- Mennäänkö torille ensin? kysyy Jarkko.
- Torille, … Pysäköidään vaikka siihen postin eteen, jos siinä on tilaa, kun mennään seuraavaksi
Sousalle.
- No sitten tästä tänne alas vasemmalle, tuumaa Jarkko. …- Näyttää tuossa postin edessä olevan
tilaa. … Täällä voi auton pysäköidä kummalle puolelle vain. … Tuossa vasemmalla on linjaautoasema ja torin aukio näkyy tuolla edessä. … Pannaan auto tähän. … Menkää te edellä. … Minä
panen ovet lukkoon ja hälyttimen päälle … ja tulen Minnan kanssa perässä.
- Ensin ostetaan kahdella shillingillä iso kaislakassi tuosta torin kulmasta, kertoo Rauni. – lapset,
pysykääpä koko ajan tässä äidin lähellä, kun mennään. … Isä tulee kohta perässä.
Ensin mennään ostelemaan kasviksia ja hedelmiä. Myyntipöydille on ladottu banaanit, appelsiinit,
sipulit, tomaatit ym. kahden shillingin kasoiksi. Myyjiä on useita ja heidän kasoillaan on jonkin
verran eroja. Rauni valitsee kassiinsa banaanit ja appelsiinit yhdeltä myyjältä ja sipulit ja tomaatit
toiselta.
- Niin kuin näet, Pike, niin kilpailu on kova, sanoo Rauni. - Kaikki kasat maksavat kaksi euroa eli
noin yhden markan, mutta kaikki kasat eivät ole aivan samanlaisia. … Vaaka on täällä jokseenkin
tuntematon laite.
- Aika paljon täällä on noita myyjiä vieri vieressä, ihmettelee Pike. … Onko nuo isot kasat tuolla
mausteita?
- On siellä monenlaisia mausteita ja sitten on esimerkiksi riisiä, herneitä. Niitä mitataan taas noin
puolen litran kokoisella peltipurkilla…. Ja perunamittana on noin 20 litran vetoinen kerosiinikanisteri. Kerosiini on petroolia, jota he käyttävät hiilien sytyttämiseen.
- Katsokaahan tänne taaksenne, kehottaa mukaan saapunut Jarkko. – Tuossa tuommoinen alle
kymmenvuotias poika myy sujuvasti tupakkaa kioskistaan. … Ja kauppa näyttää käyvän. … Vieläkö
on jotain osteltavaa Rauni?
- Ei täältä, ,,, Sousalta pitää mennä ostelemaan jauhoja ja sokeria.
- Mennäänpä vielä tuon ”teknisemmän” nurkan kautta, niin Pike näkee mitä kaikkea täällä myydään, ehdottaa Jarkko.
- Isä, katso mitä tuo ukko myy! kehottaa Mika, kun on edetty jonkin matkaa.
- Ruosteisia oiottuja rautanaulojahan siinä on useaa eri kokoa. Taitaa olla kymmenkunta joka kokoa. … Ja tuossa on pullokauppias. Pulloja näyttää oleva pienistä lääkepulloista parilitraisiin … Ja
tuolla myydään ”maitokannuja”, jollaisia Pike näit siellä maitojonossakin. … Shell X-100, Esso Extra
ja Mobiloil, ovat tunnettuja öljymerkkejä meilläkin. … Ja tuossa myydään isoja kangassäkkejä ..
enemmän tai vähemmän paikattuja. Niitä tarvitaan, jos haluaa ostaa hiiliä tuolta tien varresta. Nuo
ehjät säkit saattavat olla varastettuja vaikka meidän projektilta. … Meidän puimurikuskitkin voivat
niitä vohkia ihan työaikana.--- Puivat ne ensin täyteen vehnää tai maissia ja heittävät pellon ojaan.
Hakevat sitten yöllä ne kotiin. Vahtejahan meillä on pelloillakin, mutta eihän niihinkään voi aina
luottaa.
- Tuolla on ruosteista rautalankaa, huomaa Rauni. …- Ja onk’s noi ruosteiset nauhat sitä samaa,
mitä oli meidän muuttolaatikoiden ympärillä?
- Joo, sitä samaa teräsnauhaa näyttää olevan. … Ja tuossa on autonrenkaista ja nahkaremmeistä
tehtyjä sandaaleja. … Mutta nyt täytyy vissiinkin mennä Sousalle, että päästään kotiin ja saunan
lämmitykseen.
- No mennään autolle. … Sinä voisit jäädä jo lasten kanssa autoon. Me käydään Piken kanssa äkkiä
Sousalla.
- Joo, mitäs me siellä Sousalla tehdään, tuumaa Jarkko.
- Sousan kauppaa pitää kaksi intialaista veljestä, kertoo Rauni Pikelle, kun kävellään autolle päin..
Se on aika hyvin varustettu kauppa ja siellä me käydään usein. … Jauhoja täällä tunnetaan vain
kahta sorttia, valkoista ja ruskeata. Valkoinen on vehnäjauhoa ja ruskea on kuin meidän grahamjauhot. … Pusseissa on yleensä enemmän tai vähemmän elämää. Siksi ne pitää kotona siivilöidä. …
Jos siellä sattuu olemaan kuivahiivaa, niin ostelen sitäkin ja joskus on peltipurkkiin pakattuja kauraryynejäkin. … Niin, ja sokeriahan pitää ostaa, jos sitä on. … Ei siellä ihan kaikkea tarvittavaa ole.
Eikä koskaan tiedä mikä loppuu seuraavaksi. Kerran loppui kaupoista vessapaperikin. … Mitään ei
ole juuri esillä. Pitää kysyä onko sitä ja sitä. … Jos on, niin nöyrästi kipittelevä apulainen, Juma,
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kantaa sitä varastosta. … Kohta näet, kun mennään sinne. .... Palvelu on kyllä hyvin kohteliasta. …
No nyt kassit autoon … ja odotelkaa.
Viitisentoista minuuttia on odoteltu, kun Rauni ja Pike palaavat.
- Siellä oli vähän jonoa, kertoo Rauni. …- Ota Mervi tämä kassi siihen jalkoihisi…. Olivat kai sveitsiläisen kahvifarmin ihmisiä meidän edellä. Mutta saatiin melkein kaikki, mitä pitikin. Kauraryynejä
pitäisi tulla ensi viikolla.
- No, oliko taas vähän erilainen kauppa? kysyy Jarkko Pikeltä.
- Olihan se. … Sitä poikaressua ne komentelevat aika tylysti. … Juma! ne huutavat, ja poika kurkkaa takahuoneesta. … Ja sitten hän saa käskyn, mitä pitää tuoda. Ja kohta hän kipittää jauhopussien kanssa ja tuo ne tiskille. Aika kiire sillä näytti olevan.
- Katso isä tota miestä tuolla, hihkaisee Mika. … Sillä ei ole mitään housuja.
- No tulipas tuokin nähtävyys tähän sopivasti. … Tuo vanha mies täällä köpittelee kepin kanssa
ihan munasillaan milloin missäkin. … Ollaanhan me tuo nähty aikaisemminkin. Toinen nähtävyys
täällä on albiinoneekeri. Ihan neekerin naama, mutta valkoinen iho ja tukka. … Jotenkin hirveän
näköinen. … Ajetaanpa nyt kotiin tuolta toista kautta, niin Pike näkee komean Mbeyan rautaieaseman.
Kotiin tultaessa nähdään naapurit, herra ja rouva Rombulow-Pierce sekä poikansa Philip pihanurmikolla.
- Pitäis’köhän noita ”perseitäkin” morjestaa? kuiskaa Jarkko Raunille. … Pike purskahtaa nauramaan.
- Morjestetaan vaan käden heilautuksella ja mennään, vastaa Rauni. Ei nyt ole aikaa jutella.
- Niin tehdään, … Ottakaa kassit ja mennään. … Mä otan Minnan … ja morjestan, jos huomaavat.
- Tänne päin ne just katselevat, huomaa Rauni.
- No, nosta kättä ja huuda Good evening! tuossa mennessäsi. … Minä teen samoin.
Aurinko on häipynyt vuorten huippujen taakse ja ilta hämärtyy. Jarkko on saanut saunan kiukaan
tulipesään mätetyt hiilet hehkumaan ja kantelee kylpyhuoneesta isoon muovisaaviin lämmintä
vettä sekä toiseen saaviin kylmää. Rauni kokkailee keittiössä illallista. Pike ja lapset puuhailevat
jotakin lastenhuoneessa.
- Tuo kiuas lämpenee paremmin noilla hiilillä, kertoo Jarkko keittiöön kurkatessaan Raunille
- Hyvät löylythän saatiin puillakin.
- Puita pitäisi polttaa pari – kolme pesällistä. Yksi täysi pesällinen hiiliä riittää ja ne hehkuvat aika
kauan. … Nyt vajaan puolen tunnin päästä olis’ sauna jo kylpykunnossa. Menkää te tytöt sitten
ensin. Minä käyn sitten Mikan kanssa. … Pikeähän ei voi sinne yksin laittaa. … On se sen verran
erilainen sauna,
- Ai, … Minä luulin, että ehdittäisi syödä ennen saunaan menoa.
- Kyllä nyt pitää ensin saunoa ja sitten vasta syödään. … Onnistuisiko?
- No eiköhän, jos sinä kehittelet näitä sapuskoita sen aikaa, kun me saunotaan.
- Mitäs ne sapuskat tänään ovat?
- Ei mitään niin erikoista. … Perunat alkavat kohta kiehua, Fileestä olen leikellyt pihvejä, jotka pitäisi grillata ja salaatin olen just tehnyt.
- Otahan sitten perunat vielä hetkiseksi pois liedeltä. Nehän kypsyvät noin puolessa tunnissa. …
Tehän viivytte saunassa varmaankin puolisen tuntia. … Mä laitan potut kiehumaan, kun te olette
olleet kymmenisen minuuttia saunassa ja laitan grillivartaan pyörimään. Kun te tulette saunasta,
me mennään Mikan kanssa sinne heti … ja mehän ei olla siellä kuin varttitunti. … Kävisiköhän se
näin?
- Entäs Minnan kylvetys?
- Minä hoitelen Minnan vannassa vasta sitten, kun on syöty.
- No ,,, jospa se kävisi niin.
Aika hyvin tuo aikataulu sitten toimii ja kun Jarkko ja Mika tulevat saunasta, on kaikki ruokapöydässä valmiina.
- No Pike! Miltäs tuntui eucalyptusvihdalla hutkiminen? kysäisee Jarkko, kun istuudutaan ruokapöytään.
- Kyllä se ihan vihdalta tuntui sekin. … On se jotenkin sellainen pehmeämmän tuntuinen, mutta se
eucalyptuksen haju on aika voimakas.
- Ja kovat löylyt saitte?
- Kyllä saatiin, vastaa Rauni. Mervi ja Mari loikkasivat jo ylimmältä lauteelta alemmaksi.
- Itsekö sinä teit sen kiukaan? kysyy Pike.
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- Eikö se ole omatekoisen näköinenkin? … Sen mutkaputken, mikä on kivien keskellä, mä löysin
tuolta projektin romukasasta ja ne levyn kappaleetkin, mistä hitsailin sen tulipesän … ja sen kivitilan myös. Hirveän näköinenhän se on, mutta toimii. … Ja löylyhuoneen seinissä on vain ohut karvainen lauta, sisäpuolella suomalainen aaltopahvi, jota tuli muuttotavaroiden ympärillä ja ulkopinnalla vain bambuverhous. ,,, ja
- Ottakaahan nyt perunoita ja pihvejä lautasille ennen kuin ne jäähtyvät, keskeyttää Rauni, … Jutellaan sitten, kun on syöty … ja Minna kylvetetty. … Mutta Jarkko, etkös loihtisi pienet saunajuomat!
- Hetkinen vaan. … Kyllä se järjestyy, naurahtaa Jarkko ja lähtee kohti ruokakomeroa.
- Lapsille on tuossa kannussa maitoa.
Ruokailun jälkeen isä kylvettää Minnan ja virittelee sitten takkaan tulet. Rauni ja Pike tiskailevat,
jonka jälkeen istahdetaan takkatulen ääreen tarinoimaan. Lapset ovat päivän puuhailuista ja saunomisesta väsyneitä ja kömpivät vuoteisiinsa kehottamatta.
- No, Pike! aloittaa Jarkko, kun istahdetaan sohvalle takkatulen loisteeseen. – Eikös meillä ole aika
mukavat olot täällä, vaikka ollaankin rutiköyhässä kehitysmaassa?
- Onhan teillä ihan kodikasta ja kivaa…. Ja aina lämmintä … ja toi puutarha,… ja mahtavat maisemat ympärillä.
- Ruoka ja juoma on halpaa, ei ole sähkö- eikä puhelinlaskuja, eikä lämmityskustannuksia, jatkaa
Jarkko.
- Niin, tuosta omasta puutarhastakin saadaan aika paljon, jatkaa Rauni. Avocadoja, ruusukaalia,
paprikat ja valkosipulit, tillit ja persiljat. Boysenmarjoja on noissa pensaissa tuolla päädyssä. Ne on
tummansinisää vattuja. Niistä on tehty hilloa. Talon seiniä peittävät passionhedelmäköynnökset.
Niistäkin voisi tehdä mehua. … Ei ole vielä kokeiltu. … Voisihan tuossa kasvattaa tomaatteja ja
perunaakin, mutta niitä saa niin halvalla tuolta torilta, ettei kannata itse kasvatella.
- Otettais’ko välillä pienet ”konyagit”? ehdottaa Jarkko. … Olis’ tuolla Africocoakin.
- Tämä on ihan hyvää tuon ”juicen” kanssa, vastaa Rauni. … - Ei sekoiteta.
- Ai perunan ostotekniikkaa ei ole vielä Pikelle näytetty, huomaa Jarkko. Käydäänpä huomisiltana
tuossa Uyolen torilla ostelemassa.
- Mikäs juju perunan ostamisessa on?
- No, nuorilla pojilla on aikaa latoa ne perunat mittana olevaan kerosiinikanisteriin niin, että siellä
keskellä on paljon tyhjää. Pönttö on ladottu kyllä ihan kukkuralleen. … Ensi täytyy tinkiä hinta sopivaksi … kymmenen shillingin tienoille. Sitten maksat … Ja potkaiset sitä kanisteria, jolloin perunat romahtavat alas ja mitta onkin vajaa. Nyt on pojan täytettävä se perunasäkistään yhtä täydeksi,
kuin se oli kaupantekohetkellä. … Muutamat pojat kyllä minut jo tunnistavat, mutta täytyy katsoa
sellainen myyjä, jolta en ole aikaisemmin ostanut.
- Hei lähipäivinä pitäisi sinun käydä taas meidän ”pankkiirinkin” luona, kertoo Rauni Jarkolle ja lihaa pitäisi käydä ostelemassa jo huomenna.
- Jos mä menisin huomenna pajalle pyörällä, niin te voisitte mennä autolla kaupungille ostoksille,
tuumaa Jarkko ja täyttelee samalla laseja. …- Lähtisitte heti aamusta, kun lapset ovat lähteneet
kouluun ja Joona on tullut. … Shakula Barafuun on parasta mennä aamupäivällä. Käyhän se sinulta
yhtä hyvin kuin minultakin. Annat vaan kaislakassin ja pyydät kymmenen kiloa ” filee beefiä”. … Se
maksaa 160 shillinkiä. … Virallisen kurssin mukaan noin 8 markkaa kilo, … meidän kurssin mukaan vajaan puolet siitä. ... Hitto, onk’s, huomenna jo keskiviikko? havahtuu Jarkko äkisti.
- On se, vastaa Rauni.
- Torstaina on mun ajettava taas koulukyydit, kun perjantaiaamuna on lähdettävä Dariin. Silloin
aamusella on samalla käytävä Pablalla ja iltapäiväkeikalla haettava rahat. … Poliisiltakin on taas
pyydettävä ajolupa viikonvaihteeksi. … Onpa ohjelmaa. … Joo, mutta menkää te huomenaamuna
autolla käymään kaupungilla. … Kyllä mä pärjään fillarilla ainakin sen aamupäivän. … Jotakin mä
tulen puraisemaan sitten kello 12:n jälkeen. … Kuppi kahvia ja joku käntty kyllä riittää.
- No mennään huomenna, myöntelee Rauni. … Minna kyllä nökottää kopassaan autossa sen aikaa,
kun me käväistään kaupassa. … Leilalta pitäis’ kysyä, jos se voisi esitellä meille torstaina johonkin
aikaan sitä omaa osastoaan.
- Huomenna iltasella voitais’ käydä ajelemassa vähän tuolla vuorilla, suunnittelee Jarkko. … Ajettais’ Uyolesta Tukuyuun päin jonkin matkaa…. Osteltais’ samalla reissulla Uyolen torilta perunoita.
… Hitto, kun on niin lyhyt tämä sun vierailu, noituu Jarkko Pikeen katsoen. …- Eihän tämä sun vikas ole, mutta kun olis’ niin paljon kaikenlaista nähtävää tässä lähiympäristössäkin, mutta aika ei
piisaa. … Mihin aikaan sunnuntaina se sun kone lähtee?
- Se taisi olla 14.30. … Hetki vain mä tarkistan lipuista vielä. … Joo, 14.30. … ja tuntia ennen pitäis’ olla viimeistään terminaalissa.
- No, me ehditään Darissa vielä silloin aamupäivällä katselemaan jotakin, aprikoi Jarkko.
- Katsohan Pike mitä tuolla kaapin päällä on, kehottaa Rauni.
- Iso muna ainakin. … Tuostahan oli valokuvakin.
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- Strutsin muna, Sen sisustaa oli 1,2 litraa. Tehtiin monet pannarit ja munakkaat, kertoo Jarkko. …Ja siinä vieressä on pari taidokasta puuveistosta, makondea. … Tuo pienempi makonde on todella
taidokas tekele, kertoo Jarkko ja menee ottamaan sen käteensä.
- Pieni tuhkakuppi, jatkaa Jarkko näyttäessään sitä vieressä istuvalle Pikelle. …- Kirahviemo siinä
nuolee tuhkakupin toisella laidalla seisovan vasansa niskaa. … Tämä musta puu on ebenholtsia,
hiton kovaa … ja tämä on tehty yhdestä kappaleesta. Nuo vasan pitkät jalat ovat tulitikkua
ohuemmat … eikä nuo emon jalatkaan ole paljon tulitikkua paksummat. … Darissa voisimme
nähdä, miten tällaisia tehdään. Tuo isompi tuolla esittää suurta afrikkalaista perhettä, Siinä on isä
ja äiti ja kymmenittäin jälkeläisiä heihin tarrautuneina. … Käy katsomassa läheltä ja kokeile jaksatko nostaa sitä.
- Onpa siinä naamoja, käsiä ja jalkoja melkoisesti, hämmästelee Pike, … ja yrittää sitten nostaa
noin 25 sentin korkuista makondea. … - Painava on … varmaan yli viis’ kiloa. … Ovatko nämä kalliita?
- Eivät ole, vastaa Rauni heti. … - Muutamia kymppejä Suomen markoissa. … Noita isompia ei kuulemma saa viedä maasta pois ilman lupia.
- Nuorehkot miehet noita tekevät Darissa nurmikolla istuen polviensa välissä puupalaa pidellen,
kertoo Jarkko. Eikä heillä ole mitään sen kummempia välineitä, kuin pieniä talttoja, veitsiä ja hiomakiviä tai –paperia … Uskomattoman hienoa työtä.
Tarinointia riittää puolille öin, kunnes ollaan kypsiä unten maille..
Seuraavien päivien ohjelma toteutuu tehtyjen suunnitelmien mukaan melko hyvin. Illalla kotiin tullessaan Jarkko kertoo, että pääministeri Kalevi Sorsa ja Tansanian pääministeri tulevat lyhyelle vieraeilulle seuraavan viikon keskiviikkona eli pian Darissa käymisen jälkeen.
- Onpa noita vierailuja, toteaa Rauni. … Mutta hyvä, ettei tullut jo tällä viikolla.
- Niin, siellähän Suomessa jo Sorsan toinen hallitus, kertoo Pike. … Paavo Väyrynen on ulkoministerinä.
- Hitto, milloinhan se Paavo tänne pyyhältää, tokaisee Jarkko. …. Se on minusta jotenkin tympäisevä tyyppi.
- Mikäs Paavossa on vikana, kysäisee Rauni.
- No, se on nyt vaan minun mielipide. Olkoon nyt mikä on. … Toivottavasti Paavo ei tule tänne.
Torstai-iltana on laiteltava nyssykät lähtökuntoon ja aikaisin perjantaiaamuna lähdetään taas ajamaan kohti Dar es Salaamia. Matkan varren näkymät ovat Pikellekin jo tulomatkalta ennestään tutuja ja kilometrit taittuvat tunti tunnilta juteltaessa vuoroin Tansanian vuoroin Suomen ja välillä
maailman muistakin tapahtumista ja olosuhteista. Lapset nukkuvat välillä tapojensa mukaan istuimissaan ja herätessään taas kyselevät, ollaanko jo kohta Mikumissa. Alkumatka saadaan tehdä
kohtuullisessa lämpötilassa, mutta Mikumia lähestyttäessä ja serpentiinimutkissa toista tuhatta
metriä alemmaksi laskeuduttaessa alkaa lämpötila nousta ja auto muuttuu hiostavan kuumaksi.
Tätä kestää kuitenkin vain noin tunnin verran, kunnes saavutaan illan jo hämärtyessä Mikumiin,
Viimeisten kilometrien aikana nähdään pari seepra- ja Gnuu-laumaa, muutama kirahvi ja Lodgen
tielle käännyttäessä entuudestaan tutut pahkasiat ja Lodgen pihalla odottelevat paviaanit. Vihdoin
päästään ilmastoituun Lodgen swiittiin ja suihkuun.
Matka jatkuu lauantaiaamuna heti aamupalan jälkeen Dar es Salaamiin, jossa iltapäivä ja ilta nautiskellaan Kunducci Beach-hotellin laajoilla merenrantahietikoilla ja uima-altaassa. Jarkko näppäilee
iltapäivän aikana runsaasti valokuvia ja ottaa pätkiä kaitafilmille. Illallisen jälkeen ollaan niin väsyneitä, että aikuisetkin kellahtavat nukkumaan hyvissä ajoin ennen puoltayötä.
Sunnuntaiaamuna Raunin ja Jarkon heräillessä ovat Mervi, Mika, Mari ja Pike jo terassilla katselemassa hotellin pihamaata ja merta. Veden pinta on taas hiljalleen laskemassa nousuveden jälkeen
ja mereltä palaavat kalastajat kiskovat veneitään veden alta paljastuvalle rantahietikolle.
- Nyt olisi teillä vielä tunnin verran aikaa käydä tuolla uima-altaassa ennen aamupalalle lähtöä, kertoo Rauni … Tämä on Pike nyt sitten viimeinen aamu täällä ”ihmemaassa”.
- Ehditään me vielä aamupalan jälkeen tehdä pieni kierros tuolla kaupungilla, jatkaa Jarkko.
- Voi että on mennyt nämä päivät nopeasti, harmittelee Pike.
- Kyllä me ehditään vielä nähdä, miten niitä makondeja tehdään. … Sinne kentälle on kyllä varmuuden vuoksi mentävä ainakin puolitoista tuntia ennen koneen lähtöä. Siellä voi olla vaikka minkälainen tungos. … Jos mennään aamupalalle yhdeksältä … niin voitaisi lähteä täältä kaupungille
siinä puoli yhdentoista kieppeillä. … Se ”makondepaja” on ihan tuolla kaupungin keskustassa olevassa puistossa. … Siellä ainakin käydään. … Onhan meillä aikaa parisen tuntia kaupungilla pyörimiseen.
- Kipaiskaahan lapset nyt uimaan, hoputtaa äiti. …- Me tullaan kohta perässä Minnan kanssa.
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Uinnin ja aamupalan jälkeen kannetaan tavarat autoon ja lähdetään kaupungille. Pienen keskustassa tehdyn kierroksen jälkeen ajetaan suurehkon puiston laitaan ja pysäköidään auto isojen jakarandapuidn katveesee.
- Mennäänpä nyt sitten katsomaan noita makonden tekijöitä, kehottaa Jarkko
- Nyt lapset vaan autosta ulos ja pannaan ovet taas lukkoon, jatkaa äiti. – Pane isä hälytinkin.
- Katso isä! hihkaisee Mika, kun päästään makonden tekijöiden ryhmän lähelle. – Tuo yksi … tekee ihan samanlaista… kuin meillä on se … se kirahvikuppi.
- Hitto, niinpäs on …. ihan samanlainen tuhkakuppi siinä on tulossa, toteaa Jarkko.
- Ja siinä vieressä nurmikolla on toinen samanlainen jo valmiina, huomaa Rauni.
- Ostetaanko tuo Pikelle matkamuistoksi? kysäisee Mervi.
Rauni menee tekijää lähemmäksi ja kysyy ” Bei gani?” osoittaen tuhkakuppia.
Nuorehko tekijä ottaa teoksen käteensä ja vastaa ”Ishirini na tano”.
- Kaksikymmentäviisi shillinkiä, suomentaa Rauni. - Ostetaanko.
- Ostetaan, päättää Jarkko ja alkaa availla jo vyötäisillä olevaa rahapussia. - Tuo on kyllä sellainen
taidon näyte, että ostetaan niitä vielä seuraavillakin käynneillä.
Niin tehdään kaupat ja Rauni ojentaa makonden Pikelle.
- Mutta mitenhän on, havahtuu Jarkko. – Hitto. … noita makondejahan ei saa viedä maasta ulos.
Tulli voi napata sen Pikeltä pois.
- Ottaisivatkohan noin pienen, aprikoi Rauni.
- Mistäpä sitä tietää, tuumaa Jarkko. - Aika tarkkojahan ne tuntuvat olevan..
- Ja se voisi mennä matkalaukussa rikkikin, jatkaa Mervi. … Noi jalat on noin ohuet.
Pienen pohdinnan jälkeen päätetään, että makonde jätetään odottelemaan perheen kotiutumista
vuoden tai kahden kuluttua. Muuttotavaroiden mukana se varmasti saadaan tulemaan.
- No Pike! Nyt sinä olet ainakin nähnyt tämän taideteoksen tekijän. Saat tämän sitten joskus, kun
palaamme Suomeen, toteaa Rauni. …. Pitäisiköhän meidän lähteä jo kentälle.
- Joo, lähdetään, tuumaa Jarkko. – Siellä voi taas olla aikamoinen hässäkkä.
Kentän parkkipaikalle saavuttua Rauni ja lapset hyvästelevät Piken, joka kiittelee vielä kaikesta näkemästään ja kokemastaan. Pike halailee kaikkia vielä tippa silmäkulmassaan. Rauni ja lapset jäävät aluksi autoon odottelemaan, kunnes Jarkko on saattanut Piken matkatavaroineen terminaaliin
pääoven edessä hälisevän ihmisjoukon läpi.
Jonkin ajan kuluttua Jarkko saapuu takaisin hakemaan Raunin ja lapset katsomaan Piken koneen
lähtöä. Kuluu tunti, ennen kuin kentälle laskeutuu saman näköinen kone, kuin millä Pike saapui.
koneesta purkautuu muutaman kymmenen henkilön ryhmä ja kolme kärryllistä matkatavaroita.
Melko pian aletaan koneeseen lastata matkatavaroita ja kuluu vielä toinen tunti, ennen kuin matkustajat marssivat koneeseen.
- Hei tuolla on Pike! huomaa Mervi ensimmäisenä ja koko perhe alkaa vilkuttaa Pikelle, joka on
myös huomannut saattajansa. Pike vilkuttaa vielä koneen portailta, kunnes häipyy koneeseen.
-- No, siinä se Piken vierailu nyt oli, huokaa Rauni…. – Lyhyt ja kiireinen. … - Kai me katsotaan
vielä, kun kone lähtee.
- Katsotaan, vastaa Mervi ponnekkaasti.
- No, ehän tässä ole syytä hötkyillä. Ehditään me hyvin Mikumiin ennen pimeän tuloa, toteaa Jarkko
kelloa vilkaistessaan.
Illan alkaessa jo hämärtyä saavutaan Mikumi Lodgeen. Illallisen jälkeen taas uni maittaa ja hyvin
nukutunyön jälkeen heti aamupalan jälkeen lähdetään kohti Mbeyaa.
- Alkaa tuntua tämä Darin ja Mbeyan väli jo tutulta, naurahtaa Jarkko, kun ollaan päästy valtatielle.
- Onhan tätä väliä jo ajeltu muutama kerta, jatkaa Rauni. - Nyt lapset ei varmaankaan tehdä vähään aikaan pitkiä reissuja. Aletaan odottelemaan taas Joulua.
- Äiti, Minna taas nukahti, kertoo Mervi.
- Voisitte ottaa torkut nyt kaikki, jatkaa äiti. Eihän tässä nyt ole taas mitään uutta nähtävää. Jossakin tuolla Iringan paikkeilla pidetään pieni ruokailutauko.
- Saatetaan ehtiä illalla vielä maitojonoon … ja lämmitetäänkö saunakin taas, aprikoi isä.
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- Milloin se Sorsa tänne tulee, kysäisee Rauni.
- Hitto, onk’s tänään maanantai?
- On, maanantai on.
- Keskiviikkona … vai oliko torstaina sen pitäis’ tulla Tansanian pääministerin kanssa. … No, me
kyllä eletään kai pajalla ihan normaaleja työpäiviä.
Tiistai-aamulla työmaalleen savuttuaan kertoo Matti, että pääministerit tulevat vierailulle torstaina
noin kello 10 lentokoneella. Lentokentälle on tulossa joitakin tanssiryhmiä juhlistamaan vierailua.
Lentokentältä vieraat saapuvat tutustumaan maatalousprojektiin, syövät lounaan ja lähtevät takaisin.
Rauni kuulee saman asian Leilalta, joka piipahtaa juttelemassa heti Jarkon lähdettyä töihinsä.
- Olis’ ihan kiva mennä lentokentälle katsomaan, aprikoi Rauni. …- Mutta tämä muksu on niin pieni, ettei me voida.. … Missä ne täällä pyörivät?
- En tiedä siitä mitään. …Meillä pitäisi olla lounaspöytä valmiina kello 12 kolmellekymmenelle hengelle. … Hei, nyt pitää mennä töihin.
Keskiviikkona Jarkko tapaa pari Suomesta tullutta lehtimiestä, jotka ovat saapuneet autolla Darista
Mbeyaan. Toinen heistä manailee, että Sorsasta on vaikea saada mitään juttua, kun hän vain makailee rannalla tai juhlii kapakoissa eikä anna mitään lausuntoja.
Torstaina kellon lähestyessä kymmentä on lentokentän laidalle kerääntynyt suuri joukko ihmisiä
odottelemaan vieraiden saapumista. Kolme paikallisten heimojen tanssiryhmää harjoittelevat vielä
tanssiesityksiään lentoasemarakennuksen tuntumassa. Matti ja Jarkko tulevat paikalle myös. Molemmilla on mukanaan sekä kaitafilmikamera että valokuvakamera
Odottelu jatkuu, kello käy … 11:een … 12.een, mutta lentokoneen ääntä ei taivaalta kuulu. Odottelu vain jatkuu. … Vihdoin kellon ollessa jo 13.45 laskeutuu kaksimoottorinen matkustajakone kentälle, rullaa hallintorakennuksen eteen. Portaat työnnetään koneen ovelle ja pätkä punaista mattoa
rullataan kentälle portatden jatkoksi. ..Ovi avautuu ja pääministerit astuvat portaiden ylimmälle
tasanteelle iloisesti vilkuttaen. Tansanian pääministeri on pukeutunut tummaan pukuun. Kalevi
Sorsalla on vaaleat pitkät housut ja värikäs, hieman lyhyeltä vaikuttava T-paita, jonka helma lepattaa tuulessa.
Pääministerit laskeutuvat portaita alas ja heidän jälkeensä tulee koneesta kentällä noin kahdenkymmenen henkilön seurue. Pääministerit kättelevät vastassa olevat neljä henkilöä, joista yksi on
Mazengo. Tanssiryhmät ovat aloittaneet esityksensä jo pääministerien ilmestyttyä portaille ja esitykset jatkuvat. Kalevi Sorsa käy tervehtimässä tanssiryhmiä ja kättelee siellä muutamia henkilöitä.
Sitten pääministerit ja vastaanottokomitea astuvat odottamassa oleviin kolmeen Mersuun, joista
yksi näyttää olevan Mazengon auto. Seurue siirtyy odottavaan bussin. Matti ja Jarkko lähtevät kulkueen perään.
Maatalousprojektille saapuessaan Mersut ja bussi ajavat suoraan ruokalarakennuksen eteen ja vieraat siirtyvät lounaalle. Noin tunnin mittaisen lounaan jälkeen vieraat siirtyvät autoilla takaisin lentokentälle, jossa tanssiryhmät esiintyvät jälleen. Seurue ja pääministerit nousevat koneeseen ja
pääministerit heiluttavat iloisina vielä koneen rappusilta ennen kuin ovi suljetaan
- Voi hitto, mikä vierailu, noituu Matti, kun kone lähtee rullaamaan kiitoradalle.
- Hitto, eivät tutustuneet lainkaan meidän projektiin. … Kävivät vain syömässä.
- Illalla Leilalta kuullaan lisää, kun hän tulee juttelemaan.
- Voi helkkari, noituu Leila. Meidän piti pitää yli kolme tuntia ruokia lämpiminä, kun ne olivat niin
paljon myöhässä. … Niillä oli ensin Darissa liian pieni kone tai liian suuri seurue, ettei ne mahtuneet koneeseen. Sitten siellä piti odottaa, kunnes saatiin isompi kone. Lounaan jälkeen oli sitten
kiire takaisin Dariin, koska heillä on nyt illalla siellä joku arvokas tilaisuus.
- No saivatpa tänne tulleet suomalaiset lehtimiehet varmaan hyvän jutun Sorsasta, kommentoi
Jarkko
38. Sambiaan ja Malawiin
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Aikaa on kulunut vain viikonvaihteen yli maanantaihin, kun Jarkolla on taas kerrottavaa kotiin ruokailutauolla tullessaan.
- No, mikä sinua nyt noin hymyilyttää? kysyy Rauni Jarkon astellessa autosta pihalle.
- Kaikenlaista täällä sattuu ja tapahtuu, kertoo Jarkko naurahtaen. Ensin aamulla kuulin Joukolta,
että Mazengo oli lauantai-iltana … eli toissailtana soittanut Billelle ja käskenyt toimittaa 200 kiloa
voita Mbeya-hotelliin. … Bille oli kysynyt, miltä tililtä tämä maksetaan. … Mazengo oli käskenyt
tehdä sen niin, ettei se näy kirjanpidossa. Bille oli kieltäytynyt tästä. … Eilen ammulla Bille ei sitten
enää ollutkaan meijeriosaston johtaja. … Siellä on nyt toinen mies pomona.
- Onpa törkeää. … Eikö tuollaista pomoa saada täältä mitenkään pois?
- Mazengo on pääministerin koulukaveri ja parlamentin jäsen. … ja …
- Kuinkahan hyvä kaveri se on Nyereren kanssa, jatkaa Rauni
- Hitto, näin nuo paikalliset johtajat makselevat ryypiskelylaskujaan. Joskus häviää yön aikana hyvä
lihakarjamullikka. Nyt piti laskut maksaa voilla. … Mutta sitten toinen juttu.
- Onko sekin Mazengosta?
- Hitto, … On se. … En tiedä pitäis’kö itkeä vai nauraa. … Taas pitäisi lähteä reissuun.
- Ei kai?
- Oli jo vähän pakko lupailla. … Masengo tuli aamulla pian tuon äskeisen jutun kuultuani juttusille
korjaamolla. Valitteli, kun on niin moni ajoneuvo pois pelistä varaosien puutteen takia. … Ja joku
sen tuttu oli kertonut, että Lusakassa on nyt varaosia aika hyvin.
- Huh-huh! huokaa Rauni. - Ja sinne on niin jumalattoman pitkä matka. Mitäs osia sieltä nyt taas
pitäisi löytää?
- No ”pikipikeihin” taas ja Toyota-kuormuriin ja ”Lantiskoihinkin”…. Mä juttelin jo Masan kanssakin
ja hän ehdotti, että lähdettäis’ yhdessä ja käytäis’ samalla Malawissakin. Kahdella autolla meno
olisi turvallisempaakin. Tuntuu Masaa ja Leenaa hieman pelottavan pitemmät reissut, kun joillakin
on ollut ongelmia.
- Milloin sinne pitäisi lähteä?
- Mahdollisämman pian tietysti … oli Masengon toivomus. … Ja pitää ehtiä ennen sadekauden alkua. … Sadekausi alkaa nyt joulukuun lopulla eli aika pian.
- Pia tiesi kertoa, että maassa on puhjennut kolera epidemia. Kaikilla matkustavilla pitäisi olla kolerarokotus
- No meillähän ne ovat kunnossa.
- Minnalla ei ole.
- Tarttis’ko noin pienikin sellaisen?
- Pitää kysyä Pialta. … No mennään syömään nyt kuitenkin. Mietitään illalla.
Matti ja Leena ovat myös tuumailleet matka-asiaa ruokailutauon aikana ja niinpä asioita kehitelläänkin illalla yhdessä. Päätetään että reissuun lähdettäisi vajaan viikon kuluttua sunnuntaiaamuna
auringon nousun aikaan. Lusakaan on matkaa noin 1200 kilometriä, jonka Jarkko ajoi aikaisemmalla reissulla miltei yhteen syssyyn. Tie on melko hyvää, parempaa kuin Tansaniassa. Vähän ennen Lusakaa on melko mukava hotelli, Karafu Inn. Lusakassa tehdään sitten varaosahankintoja,
jonka jälkeen käytäisi Livingstonessa Victorian putouksilla. Paluumatkalla lähdettäisi Lusakasta
Malawiin , pääkaupunkiin Lilongween ja ajeltaisi sitten Malawijärven rantoja pitkin takaisin Tansaniaan. Malawijärven rannikolla on useita loistavia lomahotelleja tietää Matti.
Rauni kuulee seuraavana päivänä Pialta, että kolerarokotus vaaditaan täällä myös pieniltä vauvoilta.
Pohjoismaissa sitä ei anneta alle vuoden ikäisille. Pia lupaa antaa Minnalle aivan pienen ”piikin”.
Leima kansainväliseen rokotustodistukseen pitää hakea sitten kaupungin sairaalasta
Keskiviikkona Pia antaa Minnalle kolerapiikin ja torstaina lähtee Jarkko hakemaan rokotustodistuksseen leimaa. Kolerarokotuksia ja leimoja annetaan sairaalalla iltapäivällä kello 13:sta alkaen.
Jarkon saapuessa paikalle hieman ennen ilmoitettua aikaa, on siellä arviolta sadan metrin pituinen
jono.
- Hitto, manailee Jarkko mielessään jonon päähän asettuessaan. - Täällähän menee aikaa tuntitolkulla.
Hetken kuluttua saapuu jonon takaa valkeassa takissaan tanakan puoleinen tummapintainen lääkäri. Jarkko on jonossa ainoa valkoihoinen ja lääkäri pysähtyykin Jarkon kohdalle ja kysyy: - Mikäs
teillä on ?
- Pitäisi saada tällaisen pienen babyn rokotustodistukseen leima, selittää Jarkko ja huomaa, että
kysyjä onkin ennestään tuttu sairaalan ylilääkäri Kasambala.
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- Onko tämä se sama baby? hän kysyy.
- On aivan sama baby, vastaa Jarkko.
- Tulkaa sitten minun perässä, kehottaa Kasambala …. ja niin saa Jarkko leiman jonottamatta.
Taas on Jarkolla hauskaa kerrottavaa kotiin palattuaan.
Lauantaina tehdään sitten viimeiset valmistelut Sambian matkaa varten. Ajoluvat sunnuntaiksi on
haettu poliisilta, kassit pakataan valmiiksi niin, että matkaan päästään varhain sunnuntaiaamuna.
Aamuauringon kajon alkaessa kuumottaa taivaanrannassa lähdetään ajelemaan peräkkäin kohti
Sambiaa. Rajalle Tundummaan tultaessa on jo aivan valoisaa. Rajamuodollisuudet hoituvat melko
nopeasti ja niin päästään Sambian puolelle.
- Ajakaa te edellä, esittää Matti Jarkolle. - Teillehän tämä on jo ennestään tuttua. Ja pidä vaan ihan
reipasta vauhtia. Eiköhän me perässä pysytä.
- No, tie on melko hyvää ja suoraakin. … Lasketellaan nyt yhteen syssyyn muutama sata kilometriä
ja pidetään sitten pieni jaloittelutauko. Melko kiirettä on pidettävä, että ollaan siellä hotellissa ennen pimeän tuloa. Ei tässä ole ihmeemmin nähtävyyksiä koko matkalla. Isoja elukoita pitää varoa.
Niitä täällä voi tupsahtaa pusikoista esiin.
Matkaa tehdään sitten aurinkoisessa säässä ja lämpötila kohoaa auringon noustessa korkeammalle. Lapset nukkuvat parisen tuntia alkumatkan aikana, mutta alkavat sitten pulista keskenään ja
pyytelevät juotavaakin. Minna tuntuu viihtyvän rauhallisena kopassaan Mervin vieressä.
- Äiti, milloin me pidetään tauko? kysyy Mervi, kun parisen tuntia on ajettu.
- Eiköhän me ajeta vielä toiset pari tuntia, kuittaa isä. Meillä on taas niin pitkä matka, että on vaan
ajettava. … Hyvinhän nuo Matti ja Leenakin tuossa perässä tulevat eikä liikennekään haittaa näin
sunnuntaina. …. Tulihan tuossa äsken noita kuparirekkoja muutama vastaan
- Ottakaa lapset siitä sinisestä kassista banaaneja, jos on nälkä, neuvoo äiti ja mehua on pullossa.
Viitisen tuntia ajetaan sitten peräkkäin, kunnes Jarkko alkaa hiljennellä ja laittaa vilkun vasemmalle.
Tuossa taitaa olla sopiva kenttä taukopaikaksi.
- Huh-huh! … Jo on aikain, kuuluu Mervin huokaus, kun kaarretaan kentälle.
- Nyt sitten lapset, neuvoo äiti. käykää tuolla kentän reunassa pissalla, mutta älkää menkö heinikkoon. Syödään sitten muutama voileipä, niin jaksetaan taas jatkaa matkaa…. Ja Minnallakin on
varmaan nälkä. … Nostaisitko Mervi Minnan sieltä kopasta … ja anna tähän äidin syliin.
- No reippaastihan me tultiin, toteaa autostaan noussut Matti. Mehän ollaan kohta jo puolimatkassa. … yli viissataa kilsaa on jo tultu. … Tuntuu kyllä tuo istuminen persuksissa.
Joo, tuntuuhan se ja tämä kuumuuskin lisäksi. Teillä on sentään ilmastointi. toteaa Jarkko.
- No mitenkäs lapset ovat jaksaneet? kysyy viereen tullut Leena.
- Ihan hyvinhän me ollaan pärjätty, vastaa Rauni. Välillä kyllä vähän nahistelevat ja valittelevat tätä
kuumuutta … , mutta onhan tähän jo totuttu. Mika ihmettelee, kun ei näy yhtään villieläimiä. …
Olihan tuolla jossakin muutama seepra ja kauempana gnuulaumakin.
- Meidän täytyy kai kohtapuoleen tankatakin, aprikoi Matti.
- Joo. … tuossa noin sadan kilometrin päässä on isohko kylä. Eiköhän siinä ole dieseliäkin. … Kaadetaan sitten jerrykannuista, jos ei ole. Kyllä tuolla lähempänä Lusakaa on sitten isojakin asemia.
Pian ollaan taas menossa eteenpäin. Tunnin verran taas ajoa, sitten saadaan tankit täyteen ja taas
jatketaan. Iltapäivällä alkaa valtatiellä olla enemmän liikennettä ja matkanteko hidastuu jonkin
verran. Yksi lyhyehkö jaloittelutauko vielä pidetään, kun takana on reilut kahdeksansataa kilometriä.
- Hitto, on tämä vähän liian pitkä päivämatka, noituu Jarkko, kun ollaan taas menossa.. … Mutta
minkä sille voi. Ei tässä välillä oikein sopivia yöpymispaikkoja ole. Ihmeen hyvin nuo lapset pärjäävät.
- Ovat jo tähän jatkuvaan menoon tottuneet, naurahtaa äiti. …. Pari tuntia kai olis’ vielä kestettävä.
- Suunnilleen. … Se Karafu Inn oli muutama kymmenen kilometriä ennen Lusakaa. Ollaan tultu jo
yli yhdeksänsataa kilsaa., … yhdeksänsataa viiskymmentä … tuon trippimittarin mukaan. Mehän ollaan perillä ihan vielä valoisaan aikaan.
- Ihanaa päästä uimaan. … Ei siellä nyt varmaan ole niitä hirveitä ötököitä.
- Toivottavasti ei. … Olis’han se pirun huonoa tuuria, jos… Ne termiitit kai parveilevat vain kerran
vuodessa ja yhtenä ainoana iltana. Näitä samoja aikojahan se oli vuosi sitten. … Mutta olis’han se
hiton huonoa tuuria, jos se sattuisä nyt uudelleen meille.
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Aurinko on juuri häipymässä taivaanrannan taakse, kun saavutaan Hotellin pihaan.
- Kiva kiva kiva! hihkuu Mika. … Kohta päästään uimaan.
- Malttakaapas nyt vielä hetki, rauhoittelee äiti. Ensin pitää saada huoneet … ja taas nyssykät autosta sinne.
- Äiti! … Minna vielä nukkuu, kertoo Mervi.
- No annetaan nukkua. … Kannetaan vaan siinä kopassa tuonne sisälle.
- Odotelkaahan nyt hetki. … Me mennään Matin kanssa tuonne respaan.
- Tämähän on ihan siistin näköinen paikka, toteaa auton vierelle tullut Matti.
- Ihan hyvä paikkahan tämä on, tuumaa Jarkko. … Nyt ei varmaankaan ole niitä hiton termiittiparviakaan, kuin meidän ekalla kerralla. … No mennäänpä me kyselemään huoneita. Tyhjältähän
tämä paikka näyttää. Vain pari autoa seisoo tuolla.
Hetken kuluttua Jarkko ja Matti palaavat autojen luo avaimia käsissään heilutellen.
--- Tuossa vasemmanpuoleisessa siivessä … numerot 5 ja 7…. Meille vitonen ja Matille ja Leenalle
seiska, kertoo Jarkko saapuessaan. … Ajetaan nämä auton sinne ovien eteen. … Onpas hikinen
olo. Paita on selästä ihan märkä.
- Hikimärkiähän me ollaan kaikki, naurahtaa autosta noussut Rauni. … Teillä ei ollut hikoiluongelmia, jatkaa Rauni viereen tulleelle Leenalle
- Ei … ei ollut, naurahtaa Leena. … Kyllä tuo ilmastointi on täällä ihan mainio juttu.
- Teki tuo Jarkko tämän auton tilauksen vähän hätäisesti…. Ei tullut ihan kaikkea tarpeellista mieleen. Olis’han sen ilmastoinnin kai tähänkin saanut. … Mersuahan Jarkon olis’ tehnyt mieli, mutta
ei älytty kysellä niitä Ruotsista. … Ja sitten tämä seitsemän hengen ”farkku” tuntui parhaalta vaihtoehdolta. … Nyt on ainakin noille tenaville tilaa paremmin. … Hei Jarkko! Aja sinä auto tuonne .
Me kävellään Leenan kanssa perässä.
- Äiti, Minna heräsi jo, kertoo Mervi.
Kun nyssykät on kannettu huoneisiin ja vaihdettu hikiset vaatteet uima-asuihin, kipaistaan parinkymmenen metrin päässä olevalle uima-altaalle lapset edellä, vanhemmat perässä, Jarkko Minnaa
kopassa kantaen. Leena ja Mattikin tulevat joukon Jatkeeksi.
- Onpas rauhallista, huokaa Rauni. – Ei altaallakaan ole muita. Saadaan pulikoida ihan omalla porukalla. Maria pitää vahtia, kun ei osaa vielä uida. Hyvinhän se osaa kyllä tuon renkaansa kanssa.
- Ei yhtään hassumpi paikka, aprikoi altaalle tullut Leena. - Niin siistit pihamaat ja nuo valtavat
ruusupuskat … ja nämä nurmikotkin parturoituja.
- Ja kirkasta vettä tuolla altaassa, jatkaa Matti. …. Onko vesi kylmää? kysäisee Matti altaassa lähellä olevalta Merviltä.
- Aivan ihanaa! … Tulkaa tänne vaan.
- Hei mä menen hetkeksi tuonne altaaseen, sanoo Rauni Jarkolle, - Ole vielä sen aikaa Minnan
kanssa. Mä otan sitten Minnan ja lähden syöttämään. …. Pulautetaan Minnaakin ensin vähän täällä
altaassa ja kietaistaan pyyheliinaan. … Sinä saat sitten olla täällä lasten kanssa … niin kauan kuin
haluatte.
Altaalla uiskennellaan sitten illan pimetessä. Lapset eivät haluaisi millään nousta altaasta. Kun
Jarkko kertoo jämäkästi, että nyt on lähdettävä ravintolaan syömään, on lasten vihdoin lopetettava
pulikointi.
Kun uikkarit on riisuttu ja pantu puhtaat vaatteet ylle, lähdetään ravintolaan. Matti ja Leena ovat
siellä jo aterioimassa ja vinkkaavat tulijoita samaan pöytään, jonka jatkeeksi Matti on jo siirtänyt
viereisen pöydän
- Te olette jo tilanneet ja saaneetkin jotakin, toteaa Rauni. mikä toi on? Ainakin herkullisen näköinen.
- Tää on ihan hyvää, kehuu Leena
- Ja ronskit ovat annoksetkin, jatkaa Matti. tämä oli joku Kuku …ja jotakin … Chickeniä englanniksi …. ja ranskalaiset perunat. …. Tuo toka tuossa menussa.
- Joo, …Chicken ala Karafu eli olis’kohan suomeksi? … Kanaa talon tapaan, aprikoi Jarkko.
- Tilattaisikohan mekin samanlaiset? kysyy Rauni. … Haluatteko lapset kanaa?
- No ei ainakaan mitään sisäfilettä, murahtaa Mervi. Sitä syödään kotona melkein joka päivä.
--Tuolta tulee jo tarjoilijan näköinen mies, huomaa Jarkko..
- Hyvää iltaa, tervehtii tarjoilija englanniksi ja ojentaa ruokalista Raunille,
- Hyvää iltaa vastataan sitten miltei yhteen ääneen.
- Saadaanko me myöskin tuollaisia ”Chicken ala Karafuja”, kysyy jarkko.… Meille aikuisille kaksi ja
lapsille pienempiä … puoliannoksia … kolme.
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Juomia? kysyy tarjoilija kirjoitettuaan ruokatilauksen pieneen lehtiöönsö.
Kaksi isoa olutta ja … kaksi pulloa Pepsiä riittää kai lapsille, kysäisee Jarkko Raunilta.
Kyllä kaksi pulloa riittää.
No sitten tilataan, kuittaa Jarkko ja kertoo tilauksen tarjoilijalle.

- Ei ole tungosta täälläkään, toteaa Rauni hetken ympärilleen katsellen.. … Vain kaksi pariskuntaa
tuolla toisessa laidassa.
- Hei Matti ja Leena! … Nyt kohta, kun on syöty, voitaisi suunnitella hieman huomista päivää, ehdottaa Jarkko.
Ruokailun jälkeen sitten neuvotellaan seuraavan päivän ohjelmaa. Kaksi vaihtoehtoa on ensin.
Tehdäänkö varaosien hankinnat heti huomenna vai vasta Victoririan putouksilla käynnin jälkeen.
Hankinnat päätetään tehdä aamupäivällä. Jarkko ja Matti lähtevät ostoksille Lusakaan kahdestaan.
Naiset ja lapset saavat viettää aikaa hotellilla, kunnes miehet palaavat. Jos kaikki sujuu hyvin, ehditään kaikki yhdessä vielä kaupungille shoppailemaan illemmalla. Tiistaina lähdettäisi heti aamupalan jälkeen ajelemaan Livingstoneen Victorian putouksille. Keskiviikkona iltapäivällä saatettais ajaa
takaisin Lusakaan.
- No, eiköhän oteta vielä pienet yömyssyt, ehdottaa Matti. … Saattaisi uni tulla paremmin.
- Kyllä uni tulee varmasti ilman myssyjäkin, naurahtaa Rauni. – On kyllä ihan kypsä olo, … vaikka
kyllä tuo uimassa käynti vähän piristikin.
- Minä tarjoan, kertoo Matti. – Mitäs otetaan? Olis’kohan täällä Africocoa?..Kävisikö sellaiset?
- Onkohan täällä sitä? aprikoi Leena
- Kysytään, päättää Matti ja vinkkaa tarjoilijaa.
Africocoa löytyy ja pian ovat lasilliset pöydässä. Lapsetkin saavat vielä lisää Pepsiä. Vielä hetki rupatellaan ja lähdetään sitten huoneisiin. Tarjoilija on kertonut, että aamupalaa saa kello 8:sta alkaen. Matti ja Jarkko päättävät tulla aamupalalle heti kahdeksalta, muut voivat tulla myöhemmin.
- Valoisaahan on jo ennen seitsemää. Ehditään käydä aamu-uinnilla ennen breakfastia, suunnittelee
Matti.
- Niin tehdään, kuittaa Jarkko. …. Ja sitten ostoksille lähdetään yhdellä autolla, … sellaisella, jossa
on ilmastointi. … Tästä on Lusakaan matkaa vajaat 30 kilometriä ja reitti on jo tuttu. …Meidän pitää sitten aluksi käydä pankissakin vaihtamassa shillinkejä kwatsoiksi.
Jarkon ja Matin ostosreissu Lusakaan sujuukin sitten hyvin. Miltei kaikki puutelistassa olevat löydetään merkkiliikkeistä. Vain muutamia Toyota-kuormurin osia ei saada. Kyseistä Toyotan mallia ei
tiettävästi ole koko Sambiassa, arvelevat merkkiliikkeen myyjät. Miehet palaavat hotellille jo puolenpäivän aikaan. Naiset ja lapset ovat uima-altaalla, kun huomaavat Mersun tulevan pihaan. Mika
ehtii kipaisemaan ensimmäisenä isää vastaan.
-- Joko te nyt tulitte, kysyy Mika läähättäen.
- Tultiinhan me jo, naurahtaa isä. …. Ja saatiin melkein kaikki osat mitä pitikin….Olkaa vaan vielä
siellä altaalla. Me tullaan Masan kanssakin sinne kohta.
Mika kipittää takaisin altaalle. Hetken päästä sinne saapuvat Jarkko ja Mattikin.
- Löysittekö kaikki osat? kysyy Rauni hämmästellen, kun Jarkko tulee altaaseen.
- No melkein kaikkia, … kaikki ”pikipikien” osatkin. Vain sen kuormurin osia ei …. Sellaista mallia
ei kai ole koko maassa. Toytan bussejahan on, mutta niiden osat eivät käy. … On Masengo varmaan tyytyväinen, kun saadaan pikipikitkin taas kuntoon. … Hitto, särkevät niitä vaan ihan väärällä
käytöllä. … Ne Yamaha-pikipikit ovat kevytmoottoripyöriä … ja eihän ne mahdottomia kestä. Yhden miehen painon ne kyllä vielä kestävät, mutta kun nämä hurjat ottavat toisen kaverin pakkarille
ja röykyttävät noita muhkuraisia polkuja iltakaudet, niin eiväthän ne takapyörien pinnat kestä sitä
rääkkiä…. Olenhan minä tämän selittänyt Masengollekin, mutta ei tunnu menevän perille.
- Raskaita viljasäkkejäkin ne retuuttavat niillä, jatkaa Matti. … Ja olen minä nähnyt kolmekin miestä saman pyörän päällä. … Yksi tankin päällä ja yksi pakkarilla.
- Hei, hyvinkö löysitte ne putiikit? kysäisee Rauni Jarkolta.
- Hyvinhän ne löytyivät, kun oli ne aikaisemmat harhailut hyvässä muistissa.
- Eikös ne aka helposti löytynyt silloin viimeksikin+
- Hei nyt kai uidaan vielä vähän aikaa ja käydäänkö sitten tuolla ravintolassa lounaalla ennen
shoppailemaan lähtöä, utelee Rauni.
- Sinnehän me mennään syömään tietysti, tuumaa Matti. … Hyvää ja edullista sapuskaa.
- Niin, … Hiton edullistahan se on näillä meidän kursseilla, jatkaa Jarkko.
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Lounaan jälkeen lähdetään iltapäivällä katselemaan Lusakaa ja sen keskustan kauppoja. Jarkko
ajelee .edellä ja Leena ja Matti seuraavat.
- Vieläkö sä muistat reitin sinne keskustaan, kysäisee Rauni, kun ollaan lähdetty hotellin pihasta.
- Eiköhän me sinne osata. On täällä aika hyvin noita viittojakin.
- Sinne sen torin lähelle taas jos päästäisi. … Parkkipaikkaahan me silloin jouduttiin etsimään jonkin aikaa.
- Tarviiko meidän mitään ostella?
- Vähän jotain evästä huomiseksi … ja löydettäisikö jotain kivoja kasetteja tuohon radioon, Pike
toi muutaman, mutta nekin alkaa jo tuntua vanhoilta.
- Fujin kaitafilmikasettejakin voisi kysyä ja ostaa .jos löytyy. Halvempiahan ne täällä meille ovat,
kuin Heliokselta tilatut. … Jaa, saadaanhan me niitä Hongkongistakin.,,,, Mutta se taalahintakin on
varmaan kalliinpi, kuin jos saadaan niitä noilla Pablan shillingeillä vaihdetuilla kwatsoilla.
- Nyt on liikennettä aika paljon. …. Tulevatko Karjalaiset perässä.
- Ihan tuossa perässä tulevat. … Tuleeko vastaan nyt ketään? .. Pitäis’ päästä tosta hitaasta rotiskosta ohi.
- Nyt tuon bussin jälkeen ei tule. On aika pitkästi suoraa. … Mene vain ohi. … Masakin ehtii tulla
perässä.
- Joo, … Masakin laittoi jo vilkun päälle…..Sieltä ne tulevat perässä. …. Tuolta risteyksestä pitää
kääntyä vasemmalle….. Sitten taas ajetaan suoraan aika pitkästi.
Parinkymmenen minuutin päästä etsitään sitten parkkipaikkoja Lusakan keskustan torin laitamilta
… ja pieneltä sivukadulta sellaiset löytyvä.
- No nyt ollaan Lusakan keskustassa, toteaa Jarkko autosta noustuaan Matille. … On tämä minusta
vähän modernimpi kylä kuin Dar es Salaam. … Onhan tämä kyllä Daria pienempi.
- Ja on täällä ihan nykyaikaisia kauppojakin, jatkaa Rauni. … Nyt lapset ulos sieltä autosta. Lähdetään vähän kävelylle välillä. Pysykää tässä ihan lähellä. isä ottaa varmaan Minnan kopassaan.
- Joo, kyllä minä kantelen Minnaa. …- Ja autojen ovet lukkoon … ja hälyttimet päälle. Sinä varmaankin luotsaat tätä joukkoa noihin putiikkeihin.
- No, lähdetäänpä sitten kohta tuosta kulmasta oikealle. Siinä muistelen, että oli suurenpuoleinen
marketti.
Kauppoja kierrellään sitten parisen tuntia. Lapser eivät jaksaisi kävellä ja siksi käydään välillä istuskelemassa torin laidalla olevilla penkeillä. Jäätelökioskilta ostetaan lapsille jäätelöt. Pieniä ostoksia tehdään, evästä huomiselle, äänikasettejakin ostetaan muutama ja Jarkko löytää valokuvausliikkeestä Fujin kaitafilmikasettejakin.
- Nämä Fujin Singlet olivat täällä noin 20 % halvempia kuin Hongkongista tilatut, kertoo Jarkko
Matille. … - Niin tällä meidän kurssilla. … Muutenhan niitä ei kannattaisi täältä ostaa. Nyt ostin
kymmenen.
- Saman verran ostin minäkin Kodakkia omaan kameraani, kertoo Matti
- Joko lapset haluaisivat päästä uimaan? kysyy äiti.
- Joo. lähdetään, ilostuu Mika ensimmäisenä … ja samaa mieltä ovat muutkin.
- Sitten ajellaan takaisin kämpille, toteaa Jarkko. … Tankataanpas autot tuossa matkan varrella.
Hotellilla ehditään ulkoilla ja uiskennella vielä parisen tuntia, kunnes on taas aika lähteä illalliselle.
Ruokailun lomassa jutellaan hieman seuraavan päivän ohjelmastakin
- Huominen ajourakka on sitten noin 475 kilometriä … niin kuin taisin jo eilen kertoa. Ei taaskaan
mitään erityisää kohteita matkan varrella. … Muutama pikkukaupunki … olikohan joku Matabuka
… Monze …Chome … tai jotakin sinnepäin … ennen Livingstonea. … Viitisen tuntia… ehkä viis’ ja
puol’, jos ei taukoja pidellä., kertoilee Jarkko. Jos kohta aamupalan jälkeen lähdetään, niin ollaan
siellä hyvissä join iltapäivällä. … Tie on ihan hyvää.
Aamupalan jälkeen sitten seuraavana aamuna lähdetäänkin ja alkuperäisten suunnitelmien mukaan
saavutaan sitten Livingstoneen kello kolmen aikaan. Aluksi pysähdytään laajahkolle parkkikentälle
hotelli Sheratonin viereen.
- Tämähän meni sutjakasti sen puolimatkassa tehdyn tauon jälkeen, tuumaa Matti autosta ulos
noustuaan. - Ei ollut paljoa liikennettä haittaamassa. … Joku maasturi oli mennyt aika rumasti pöheikköön siellä jossakin. Siinä on saanut joku vähän pahempiakin vammoja.
- Joo, olihan se pahan näköinen, myöntelee Jarkkokin.
- Meinaatko, että mentäis tohon Sheratoniin yöksi?... Onpas hulppean näköinen pytinki … ja mahtava uima-allas tuossa edessä. … Näyttää siellä olevan väkeäkin.
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- Se on hirveän kallis paikka, kauhistelee Rauni. … Me oltiin viimeksi tuossa vähän matkan päässä
Rainbow Hotellissa. Se on vanhahko ja pieni, mutta oli ihan hyvä meille. Uima-allas oli siinäkin pihalla.
- Eikös meidän kannattaisi näillä meidän edullisälla kwatsoilla kokeilla nyt ihan luxusta, ehdottaa
Matti. - Tällainen matka ajettu,… lähes 2000 kilometriä. Eihän me tänne varmaankaan toista kertaa enää tulla.
- Mennään kysymään hintoja, ehdottaa Jarkko.
- Mutta, jos on hirveän kallista niin … yrittää Rauni toppuutella, mutta Jarkko keskeyttää.
- Nyt ei pihistellä. … Mennäänpä Masa kyselemään huolisivatko he meitä.
Naiset ja lapset nousevat autosta ulos jaloittelemaan, kun Jarkko ja Matti lampsivat kohti hotellin
pääovea. Minna nukkuu kopassaan autossa.
- Tämähän on mahtavan näköinen hotelli, hämmästelee Leena. …. Ja mikä uima-allas?
’ On noita kerroksiakin tuossa hotellissa toistakymmentä, aprikoi Rauni.
Ja hetken päästä pojat palaavat hymyssä suin ja avaimia käsissään heilutellen.
-- Ei ne hinnat niin hirveitä olleet, kertoo Jarkko jo kaukaa. Ehkä noin puolitoista kertaa karafu Innin hintojen.. Kahden huoneen sviitti oli 85 taalaa ja Masan ja Leenan kahden hengen huone oli …
viis’kymppiäkö se oli …
- Viiskytkaks’ ihan tarkkaan, kertoo Matti. …. Ja ruhtinaalliset aamupalat kuuluvat hintaan.
- Kymmenes kerros ja ikkunat putoukselle päin, jatkaa Jarkko. … Tuohon altaaseenkin päästään
kohta, kunhan kannetaan ensin romppeet huoneisiin…. Meillä on huone 1022. Mikäs teillä?
- Meillä on 1037, vastaa Matti.
- Ajetaanko, Masa, nämä autot lähemmäksi tota pääovea? ehdottaa Jarkko…. Tuolla näyttäis’ olevan tilaa. … Olis’ lyhyempi matka kantaa nyssykät …
- Niin tehdään, kuittaa Matti.
- Ajakaa te ne autot. Me kävellään sinne perässä…. Mene Mervi mukaan Minnan seuraksi.
- Äiti, mennäänkö sitten heti uimaan, kun on kannettu meidän tavarat, kyselee Mika.
- Älkää nyt hätäilkö. … Kyllä te pian sinne pääsette, kunhan nyt ensin saadaan nyssykät huoneeseen.
Hetken kuluttua päästään kantamuksien kanssa avarasta hotellin aulasta hissiin ja kymmenenteen
kerrokseen.
- Huone 1022 … se on täällä oikealla, toteaa Minnan koppaa kantava Jarkko käytävän opasteita
vilkaistuaan. … Seuratkaa vain perässä! … Vielä vähän matkaa… Tuossa.
- No, menkäähän sisään, kehottaa Jarkko- saatuaan oven auki.
Lapset kiirehtivät kasseja raahaten ensimmäisänä sisään, äiti ja Minnaa kopassaan kantava Jarkko
perässä.
- Onpas hieno hotelli, hämmästelee äiti. … Ja katsokaa millaiset näköalat. … Tämähän on kuin
lentokoneen ikkunasta katselis’, … Lapset siellä jo ikkunan ääressä katselevat.
- Onko se putous tuolla, missä on hirveästi höyryä ja tuo sateenkaari? kysyy ikkunan ääressä katseleva Mervi.
- Siellähän se on, vastaa äiti.…. Paljon näyttää tuota höyryä sieltä nousevan …. ja onpa komea tuo
sateenkaari.
- Mistä tommonen sateenkaari oikein syntyy?
Auringon paiste ja vesipisarat sen jotenkin saavat aikaan. … En minä osaa sitä selittää. Osaako
isä?
- Auringon valo ja pisaroiden heijastavat pinnat sen jotenkin aiheuttavat, yrittää Jarkko. …- En minäkään sitä oikein osaa selittää.
- Miten siihen tulee niin monta väriä? jatkaa Mervi. …- Ja miksi se on tommonen kaareva?
- Nyt on niin vaikeita kysymyksiä, että en osaa vastata.
- Lähdetäänkö me nyt kohta uimaan? keskeyttää Mika.
- Minna näköjään heräsi … Odottakaa vielä sen aikaa, että syötän Minnan.
- Malttakaa vielä vähän aikaa niin lähdetään, …. Laittakaa jo uikkarit ylle, neuvoo äiti. Otetaan
pyyhkeet mukaan. Eiköhän tuolla ”kylppärissä” niitä ole.
Kylpyhuoneesta löytyy isot pyyhkeet ja kaapista aikuisten kokoa olevat kylpytakitkin. Kun asut on
vaihdettu, lähtevät lapset pyyhkeet kainalossa ja vanhemmat kylpytakeissa hissillä alas ja suuntaavat uima-altaalle.
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- Mennään tuonne reunaan, missä on tuo lasten allas, ehdottaa äiti. … Mari ja Mika saavat pulikoida lasten altaassa, Mervi pärjää jo tuossa isossakin. … Onpas täällä porukkaa.
- Onhan tämä niin maailmankuulu nähtävyys, että varmaan jokainen turisti, joka tulee Sambiaan,
käy myös täällä. … ja onhan täällä paljon ulkomaisia myös töissä, tuumailee Jarkko.
- Matti ja Leena on tuolla jo tuolla uimassa, huomaa Mervi.
- No nyt käydäänpä tähän. Tämä paikka näyttää vapaalta. Pannan pyyhkeet ja kylpytakit tuohon
tuolille, neuvoo äiti. Menkää te nyt uimaan. Minä olen tässä Minnan kanssa. … Voidaanhan mekin
käydä vähän Minnan varpaita kastelemassa tuossa lasten altaalla.
Uima-altaalla nautitaan sitten aurinkoisesta illasta, kunnes aurinko alkaa lähestyä taivaanrantaa.
Huoneeseen palattua pukeudutaan, ihaillaan ikkunasta avautuvaa upeaa näköalaa ja auringon laskua. Jarkko tallentaa näkymät auringonlaskuineen myös kaitafilmikamerallaan. Matin ja Leenan
kanssa on sovittu, että lähdetään yhdessä kello seitsemältä alakerran ravintolaan illalliselle.
Seisovasta pöydästä keräillään sitten erilaisia herkkuja lautasille ja iltaa vietetään rupatellen ja
herkkuja napostellen. Lapset alkavat syötyään kuitenkin vaikuttaa väsyneiltä ja niin Jarkko ja Rauni
lähtevät lasten kanssa ravintolasta. Matti ja Rauni jäävät vielä seuraamaan illan tunnelmaa. Sovitaan, että ”breakfastille” mennään noin kello kahdeksan paikkeilla ja sen jälkeen lähdetään katsomaan putousta. Aamu-uinnilla saatetaan käydä jo ennen aamupalaa. Lapset heräävät jo auringon
noustessa ennen kello seitsemää, arvelee Rauni.
Aamun valjettua lähdetään aamu-uinnille tavataan Matti ja Leenakin altaalla.
- No, miten ilta sujui ravintolassa? kysäisee Rauni Leenalta.
- Tavattiin yksi suomalainenkin, jolla oli afrikkalainen vaimo ja heidän kanssaan siinä jonkin aikaa
tarinoitiin. … Ovat käyneet Mbeyassakin ja Jarkko on heitä auttanut autohommissa.
- Jaa, … Markku Jäntti, muistaa Jarkko. … ja gambialainen vaimo … Nana … taisi olla. … Se Markku puuhailee Lusakassa TV-verkkoja ja ohjelmia kehittelemässä.
- Juu, sellaisesta se kertoi, … Nyt olivat heinäkuussa käyneet Suomessa kuukauden lomalla.
- Ryypättiin niiden kanssa parit Africocot ja lähdettiin sitten nukkumaan, jatkaa Matti. Alkoi olla
aika kypsä olo … ja kyllä nukutti hyvin.
- Aika hyvin puhui suomea se Nana, kertoo Leena …. Piti kyllä välillä ottaa englanti avuksi.
- No, täytyypä uiskennelle vielä hetkinen ja sitten lähdetään katsomaan, millainen on se ”ruhtinaallinen” breakfast, tuumaa Jarkko.
- Se illallinen ”bufee” oli kuin Ruotsin laivoilla. Piti syödä enemmän kuin mahaan mahtui, vitsailee
Matti.
- Eiköhän breakfastillakin jakseta pitkälle iltapäivään, jatkaa Jarkko.
Kellon lähestyessä yhdeksää, on laskut makseltu ja tavarat kannettu autoihin, kun lähdetään peräkkäin vajaan kilometrin päässä oleville Victorian putouksille. Parkkikentälle tultaessa havaitaan,
että siellä ei ole kuin kaksi autoa pysäköityinä.
Kun autoista on noustu, autojen ovet lukittu ja hälyttimet kytketty, antaa Jarkko hieman opastusta.
- Nyt tuosta lähdetään tuon viitan suuntaan tuota käytävää. Aluksi siinä on molemmin puolin sademetsää, joka kasvaa siinä rehevänä tuolta putouksesta nousevan vesihöyryn ja jatkuvan sateen
vuoksi. Tässä voidaan vähän kastua mekin. Sademetsän jälkeen on kävelysilta rotkon yli pienelle
saarekkeelle, jolta on hyvä katsella mahtavia putouksia. Tämä putoushan on toista kilometriä leveä. Puolet siitä on naapurimaan Rhodesian puolella. … Tuossa taulussa kerrotaan historiaa. …
David Livingstone löysi putouksen vuonna 1855 ja antoi sille nimen silloisen kuningatar Victorian
mukaan. … Putouskorkeus on yli 100 metriä. … Lähdetäänpä sitten käppäilemään tuonne.
- Siellä näyttää niin sateiselta, että minä taidan jäädä Minnan kanssa tänne autolle, toteaa Rauni.
Jarkko lähtee edellä ja muu joukko perässä. Rauni seuraa auton luota, kun he häipyvät sumuiselta
näyttävään sademetsään. Muutaman minuutin kuluttua lapset kipittävät takaisin ja aikuisetkin
hieman heidän jäljessään.
- Ei sinne voi mennä, selittää ensimmäisenä äidin luokse saapunut Mika. – Siellä sataa niin hirveästi eikä näe mitään. … Minä olen jo ihan likomärkä.
Samaa selittävät saavuttuaan Mervi ja Marikin. Jarkko toteaa takaisin tultuaan myös, että siellä sataa todella vettä ja sumu on niin sakeaa, että ei näe mitään. Zambesijoen yläjuoksulla on sadekausi
ilmeisesti jo alkanut ja joen pinta noussut niin paljon, että mahtava putous on peittynyt kokonaan
vesihöyryn ja sakean sumun alle.
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- Mihin noiden kahden muun auton ihmiset ovat menneet, aprikoi Matti. … -Tuskinpa he ovat
tuonne sumuun meitä pitemmälle sukeltaneet.
- Sieltä niitä juuri tulee teidän perässä … kaksi pariskuntaa, huomaa Rauni.
- Hitto, … eikös tuossa ole se … Jäntti … ja Nana … noi ekat kaksi, toteaa Jarkko
- Niin on, vahvistaa Matti. … Illalla taisivat kertoakin, että menevät nyt aamulla katsomaan putousta.
Markku Jäntti tulee sitten juttelemaan muiden jäädessä vähän kauemmaksi. Hän kertoo, että olivat
edenneet sakeassa sumussa aina saarekkeelle johtavalle sillalle asti, mutta siellä ei todella näe mitään ja veden pauhun on niin voimakasta, ettei kaverin ääntäkään kuule, vaikka huutaisi kuinka
kovaa. Nyt täytyy saada vain kuivat vaatteet ylle ja he lähtevät ajelemaan takaisin Lusakaan.
- Viime vuonna käytiin täällä pari viikkoa aikaisemmin ja silloin päästiin sinne saarekkeelle ihan
kuivina, muistelee Rauni. …. tai melkein kuivina kuitenkin.
- Hitto, … ajettiinko me 1500 kilometriä ihan turhaan, noituu Jarkko.
- Ei nyt ihan turhaa, toteaa Matti. … Ollaanhan me saatu uiskennella upeassa altaassa, nähty upeat
maisemat hotellihuoneen ikkunasta ja syöty monenlaisia herkkuja…. Eikö ollut breakfastkin ihan
kuin Ruotsin laivoilla.
- Isä, mennäänkö me vielä uimaan, kysyy Mika.
- Vieläkö te tahtoisätte uida? … Juurihan oltiin suihkussa, vitsailee isä.
-- Mennään vielä uimaan, sanoo Mervi topakasti.
- Eihän meillä nyt mikään kiire ole, tuumailee Jarkko, … - Jos mennään vielä vähäksi aikaan uimaan
ja käydään sitten vielä tuolla joen rannalla katsomassa krokotiilejä ja virtahepoja ennen kuin lähdetään ajelemaan takaisinpäin. … Jos lähdetään kello yhden aikaan ajelemaan, niin ollaan Lusakassa
ennen pimeän tuloa…. Mitä mieltä olette Leena ja Masa tällaisesta?
- Joo, mennään uimaan vaan, kun lapsetkin tahtovat, toteaa Matti.
- Nyt on huoneet annettu jo pois, toteaa Rauni. - Uikkareihin on pukeuduttava auton luona parkkipaikalla, mutta eihän se ole ongelma.
Päivä jatkuu näin muuttuneiden nuottien mukaan. Auringon vielä möllötellessä taivaanrannan tuntumassa kurvataan Karafu Innin pihaan, saadaan aikaisemmin jo varatut huoneet … ja taas pääsevät sekä lapset että aikuiset uimaan.
- On nämä uima-altaat mukavan piristäviä hiostavan ajomatkan jälkeen, huokaa Rauni Leenalle altaaseen pulahdettuaan.
- Niin on, myöntelee Leena…. Kyllä nämä päivät kuluvat nopeasti näin ajellessakin. … Onkos tänään jo torstai?
- Hetkinen. … Sunnuntaina ajettiin tänne, tiistaina tehtiin ostoksia, eilen keskiviikkona Livingstoneen ja … nyt on torstai.
- Ja me kai lähdetään huomenna aamusella ajelemaan Malawiin.…. Malawin pääkaupunkiin Lilongween on matkaa noin 730 kilometriä. Katselin kartasta tuossa ajellessamme. Malawin rajalle
Chipataan on matkaa noin 580 kilometriä ja siitä Lilongween 150 kilsaa…. Jarkko ja Masa varmaan
katselevat karttoja vielä tässä illan aikana.
- Hei … tehän voisitte tulle meidän kämppään karttaa tutkimaan illallisen jälkeen. Lapset varmaan
nukahtavat pian ja sitten on rauhallisempaa jutella.
Perjantai-aamuna kellon lähestyessä yhdeksää ollaan autojen vierellä taas lähtötunnelmissa. Aamupalat on nautittu, tavarat on kannettu autoihin ja lapsetkin ovat jo kömpineet autoon paikoilleen.
- Ajakaahan te Masa ja Leena nyt vaihteeksi edellä, kehottaa Jarkko. - Me pysyttelemme perässä.
Alkumatkahan näyttää aika selvältä…. Ja jossain noin kolmen tunnin kuluttua voitais’ pitää lyhyt
jaloittelu- ja kusitauko.
- No mikäpäs siinä. Ajellaan edellä ja seurailen peilistä, että olette perässä. … Tankata kai pitää
jossakin ennen Chipataa. …. Riittäähän tuo löpö kyllä Malawin puolelle astikin.
Niin lähdetään taas matkaan. Liikenne on melko vilkasta, mutta sujuvaa. Kun parisensataa kilometriä on ajettu ja sivuutettu pikkukaupunki Monze, muuttuu tie kapeammaksi ja tien vierustoilla on
korkeat heinikot.
- Hitto, minkälaiset heinikot ovat ihan tien laidassa kiinni, noituu Jarkko. …-Tuolta heinikostahan
voi tupsahtaa yllättäen vaikka minkälainen otus eteen. Eihän tuollaisesta parimetrisestä heinikosta
näkyisä kuin kirahvi. … Masakin pudotti vaihdin seitsemäänkymppiin. ….
Toivottavasti tällaista viidakkoa ei ole kovin pitkään.
- Ei täällä näköjään ajatella turvallisuusasioita, aprikoi Rauni
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- Näillä on varmaankin pula niittokoneista, vitsailee Jarkko. … Mutta ei tässäkään nopeudessa ehtisä tekmään juuri mitään, jos tuolta heinikosta eteen joku otus tupsahtaisi. … Ja onhan täällä
Sambiassa villieläimiäkin kai melkein joka paikassa.
Matka jatkuu kuitenkin ilman ongelmia ja vajaan sadan kilometrin kuluttua heinikot muuttuvat
avarammiksi pusikoiksi. Pian Matti vilkuttaa vasemmalle ja käännytään pienelle aukiolle,
- Olihan melkoista viidakkoa tuossa melkein sata kilsaa, naureskelee Matti noustessaan autosta.
Alkoi ihan hirvittää, että sieltähän saattasi loikata eteen vaikka kuinka iso otus. … On täällä turvallisuusasiat aika heikolla tasolla. … Eihän tuohon tarvittais, kuin niittokone, että saisi vähän näkyvyyttä.
- No ihan samaa me tuumittiin Raunin kanssa. …. Onneksi ei otuksia loikkinut.
- Hei nyt jonkin matkan päässä on vähän isompi kylä Choma. Siellä voitaisi jo tankata. Sitten piisaa
tankilliset hyvin ihan Lilongween asti,
- On meillä tankki vielä puolillaan, mutta pannaan siellä täyteen.
- Niin on mullakin, mutta tuo seuraava väli Chipataan on vielä yli kaksisataa kilsaa. Ei täälläkään
ole kaikilla tankkauspaikoilla ehkä aina dieseliä’
- Äiti, Minna heräsi, huutaa Mervi.
- Anna sille se tuttipullo. … Varmaankin on jo nälkä Minnallakin. Ottakaa lapset kohta autossa banaanit sieltä kassista. ja siinä kylmälaukussa on voileipiä ja pari pulloa Pepsiä.
Lyhyen tauon jälkeen jatketaan taas matkaa. Parisen tuntia ajellaan vaihtelevassa maastossa mutkittelevaa tietä. Muutamia pikkukyliä on tien varrella silloin tällöin. Vastaantulijoita on harvakseen
ja muutama hitaampi ajoneuvo ohitetaankin. Päivä on taas kuumimmillaan. Lapset välillä torkahtavat, välillä pulisevat keskenään. Mitään erityistä nähtävää ei tien laitamilla ole. Autoradiosta tulee
kasettimusiikkia.
- Hei, raja alkaa olla jo lähellä, havahtuu Rauni. … _ Chipata 15 kilometriä on tuossa kyltissä.
- Niinpä näkyy olevan, kuittaa Jarkko. … Kartan mukaan ennen rajaa tie kulkee joen vartta pitkin
aika pitkästi. … Kohta kai sitten tullaan joen varteen. … Annahan Mervi äidille se kaitafilmikamera
siitä mustasta kassista. … Jos otettaisi pieni pätkä filmille tätä maantienäkymää. Lusakan jälkeen ei
ole mitään filmattu.
Hetken kuluttua tullaan joenvarteen ja Rauni kuvaa näkymää parisen minuuttia. Antaa sitten kameran takanaan istuvalle Merville.
- Nyt on tuossa taulu, jossa kerrotaan paikallisella murteella kai rajavyöhykkeestä, huomaa Rauni
- Onhan se siinä alla englanniksikin, toteaa Jarkko. …. Ja alkaa nopeusrajoituskin 40 kilsaa tunnissa. … Tuolla suoran päässähän se raja-asema taitaa ollakin.
Autot pysähtyvät raja-aseman eteen peräkkäin ja neljä rajamiestä tulee rakennuksesta autoja tarkastamaan. Kumpaakin autoa alkaa tarkastaa kaksi uniformupukuista rajamiestä.
- Oletteko kuvanneet tässä rajavyöhykkeellä, kysyy toinen tarkastajista, huomatessaan auton penkillä olevan kaitafilmikameran.
- Emme ole, vastaa Jarkko varmantuntuisesti.
- Miksi kamera on tuossa penkillä?
- Se on ollut siinä koko matkan Lusakasta asti, selittää Jarkko. … Olisimme kuvanneet villieläimiä,
jos niitä olisi näkynyt.
- Minulla on kuitenkin syytä epäillä, että olette kuvanneet kielletyllä rajavyöhykkeellä. Näittekö kieltotaulun tien varressa.
- Sellaista en kyllä nähnyt, mutta tiedän, että raja-alueella ei saa kuvata.
- Minun on vietävä teidän päällikön luo, sanoo tarkastaja. – Ajakaa minun perässä.
Tarkastaja ottaa pihalla olevan virka-auton ja lähdetään peräkkäin ajamaan takaisin päin.
- Annahan Mervi nopeasti se kamera äidille ja ota sieltä kassista uusi kasetti, kehottaa Jarkko. …
Ja äiti vaihtaa kameraan äkkiä uuden kasetin. … Sitten kamera takaisin sinne penkille ja se pois
otettu kasetti …. antakaa minulle. …. Minä työnnän sen tänne penkin alle.
- Hei nyt se pysähtyy, huomaa Rauni. … Tässä on Mervi kamera. laita siihen penkille.
Tarkastaja nousee autostaan ja tulee kutsumaan Jarkon autostaan ulos. Sitten he kävelevät tien
laitaan ja tarkastaja nostaa heinikossa kumollaan olevan ison taulun pystyyn ja kysyy...
- Näittekö tätä kieltotaulua?
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- Ei minulla ole tapana nostella nurin olevia tauluja pystyyn, naurahtaa Jarkko.
Ajetaan taas muutamia kymmeniä metrejä ja pysähdytään jälleen. Tarkastaja kutsuu taas Jarkon
kameransa kanssa mukaansa ja miehet lähtevät kävellen tienlaidasta ylös rinteeseen nousevaan
polkua. Muutaman kymmenen metrin päässä saavutaan valkoiseen rakennukseen, joka on ilmeisesti rajavartioasema.
Tarkastaja johdattaa Jarkon rajavartioston päällikön huoneeseen, selittää sitten jotakin omalla kielellään päällikölle.
- Oletteko kuvanneet kamerallanne rajavyöhykettä, kysyy päällikkö Jarkolta.
- En ole, väittää Jarkko. …- Kamera on ollut siinä penkillä Lusakasta asti. Emme ole kuvanneet mitään koko matkalla.
- Meillä on kuitenkin syytä epäillä, että olette kuvanneet … ja meillä on oikeus ottaa kamera teiltä
pois.
- Kameraani en anna, mutta annan filmikasetin, niin voitte todeta, että en ole kuvannut täällä rajalla. Viimeiset kuvat ovat Lusakasta. Voitte itse tarkistaa, että olen puhunut totta.
Jarkko ottaa filmikasetin kamerasta ja ojentaa sen päällikölle. Päällikkö keskustelee hetken tarkastajan kanssa, jonka jälkeen Jarkko saa luvan lähteä takaisin raja-asemalle. Rauni seisoskelee auton
vieressä, kun Jarkko lampsii polkua alas auton luo kamera kädessään.
- No? … Miten selvisit, huutaa Rauni jo melko kaukaa.
- Hitto, väittivät vaan, että olemme kuvanneet kielletyllä alueella … ja halusivat takavarikoida kameran. …Se oli kai rajavartioston päällikkö, joka kuulusteli. Kun sitten annoin heille kamerasta
kasetin ja sanoin, että voitte itse tarkastaa, että olen puhunut totta, niin päästivät…. Nyt mennään
takaisin raja-asemalle. … Masa ja Leena siellä odottelevat. … Nyt vaan autoon. … Lähdetään.
- Jäikö se tarkastaja sinne? kysyy Rauni, kun Jarkko kääntää autoa ympäri.
- Näköjään jäi, koska ei minun perässä lähtenyt. … Eihän ne kyllä sillä tyhjällä kasetillakaan mitään tee. … Eivät ymmärrä siitä mitään. Kuvattuja kasetteja ei pystytä täällä Afrikassa kehittämäänkään. Hiton hyvä, että ehdit vaihtaa sen. Muuten olis’ menneet ne Livingstonen upeat maisematkin
hukkaan. … Uusia kasettejahan meillä on vielä monta ja lisää saadaan, kun taas tilataan Honkongista.
- Päästäänköhän me nyt kohta rajan yli?
- Eiköhän. … - Hitto, tulee se tarkastaja näköjään sittenkin meidän perässä, havaitsee Jarkko peiliin katsottuaan. … Ei kai se nyt enää mistään pottuile.
Raja-asemalla tarkastajat päästävät molemmat autot jatkamaan matkaa kapean sillan yli Malawin
puolelle.
- Ajakaa te nyt edellä, kehottaa Matti
Ja niin lähdetään peräkkäin. Kun saavutaan sillan toiseen päähän, pysäyttää siellä poliisipukuinen
mies perässä tulleet Matin ja Leenan ja heidät käännytetään takaisin Sambian puolelle. … Pian he
kuitenkin tulevat sieltä takaisin … ja Mattia hymyilyttää.
- Emme huomanneet äsken tuota yhtä kylttiä, jossa kerrotaan, että siltaa ylitettäessä on pidettävä
50 metrin väli edellä ajavaan. … Siksi ylitys pantiin uusiksi, naureskelee Matti….Täällähän näyttää
olevan tiukkapipoisia poliiseja. … Mitähän muuta kivaa ne keksivät?
- Oliko teillä mitään ongelmia tuolla tarkastajien kanssa, kysyy Jarkko
- Noita varaosapakettejahanne tutkivat ja kyselivät. Selitin, että ne on ostettu Lusakasta ja menossa
Mbeyaan, Tansaniaan pohjoismaisen maatalousprojektin käyttöön. … Se heille riitti.
- Meidän täytyy kai nyt mennä tuohon passintarkastuskoppiin, aprikoi Jarkko.
- Nouskaapa lapset autosta ulos, kehottaa äiti. …. Minä otan Minnan syliin. Selvittele sinä isä passi- ja viisumiasiat.
- Joo, viisumianomukset on kai tehtävä taas. Tässä rajallahan ne myönnetään.
Kun päästään passintarkastustoimiston aulaan, kehottaa vastassa oleva naispoliisi naisia vaihtamaan farmarihousut hameisiin. Malawiin ei päästetä housuasuisia naisia hän selittää. Tytöillä onkin
hameasut, mutta Raunin ja Leenan on käytävä hakemassa hameet autoista ja vaihdettava sitten
asunsa WC:ssä.
Jarkko ja Matti täyttelevät viisumianomuslomakkeet ja esittävät passit ja rokotustodistukset, jonka
jälkeen tarkastajat käyvät vielä tutkimassa hieman autoja. Kaikki on kunnossa ja rajapuomi auke447

aa. Heti puomin jälkeen on rahanvaihtokioski, jossa käydään vaihtamassa Tansanian shillinkejä
Malawin kwachoiksi.
- Täällähän on hauskat säännöt, toteaa Rauni. …- Naisia ei päästetä maahan housuasussa.
- Pysähdytäänpä heti kohta tuonne kentälle, tuumaa Jarkko, kun on ajettu satakunta metriä rajapuomilta. … Täytyy tehdä taas vähän suunnitelmia Masan kanssa. Eihän tästä ollut enää kovin pitkästi Lilongween. … Olikohan vähän toistasataa?
- Sataviisikymmentä tämän kartan mukaan, kertoo Rauni.
Lyhyen tuumaustauon jälkeen lähdetään ajelemaan maan pääkaupunkiin Lilongween. Matti ja Leena lähtevät ajamaan etummaisina.
- Parisen tuntia tässä kai menee Lilongween, aprikoi Jarkko, kun on … Hyvissä ajoinhan me selvitään, vaikka tuli tuo hiton juttu ton kameran vuoksi. … Malawin puolellahan hommat hoituivat nopeasti.
- Mutta kyllä tässä alkaa taas olla aika kypsä olo, huokaa Rauni. – Eiköhän me taas löydetä mukava
hotelli ja uima-allaskin.
- Aika kehittyneeltähän tämä maa näyttää ja eiköhän pääkaupungissa ole ihan hyviä hotellejakin.
kunhan nyt päästään sinne.
- Onko lapsilla nälkä? kysäisee äiti takapenkeillä hiljaa istuvilta lapsilta.
- Ei ole, vastaa Mika ensimmäisenä … Ei ole, kertoo Mervikin.
- Tässä pitäisi kestää vielä pari tuntia ennen kuin ollaan taas jossakin hotellissa. Onko siellä kassissa vielä banaaneja? … Tutkihan Mervi. … Ja Pepsiäkin taitaa vielä olla, … Syödään illalla hotellissa sitten paremmin.
- Äiti, päästäänkö me tänään uimaan? hihkaisee Mika takapenkiltä.
- Ihan varmasti päästään, vastaa isä.
- Tiet näyttävät täällä aika hyviltä, toteaa Rauni
- Tämä pääkaupunkiin johtava valtatie nyt ainakin, myöntelee Jarkko. …. Täältä sitten lähdetään
kartassa pienemmiltä näyttäviä teitä pitkin pohjoiseen ja Malawijärven rannikolle. … Siellä saattaa
olla huonompikuntoisiakin. … No, se nähdään sitten.
Matka jatkuu tienvarsinäkymiä katsellen, liikennettä seuraten ja havainnoista keskustellen. Pieniä
kyliä on tien varrella silloin tällöin. Lapsetkin seurailevat, mitä tievarsissa näkyy ja juttelevat keskenään. Savipaakuista tehtyjä majoja ei juurikaan näy vaan asunnot ovat enimmäkseen tiilistä
muurattuja ja peltikattoisia. Liikennettä on jonkin verran molempiin suuntiin.
- Ei tämä Malawin maaseutu näytä yhtä rutiköyhältä kuin Tansaniassa ja Sambiassa, toteaa Rauni.
- Ja autokanta on selvästi parempaa, jatkaa Jarkko, - Uudehkoja henkilöautojakin on suurin osa …
Eikä näy sellaisia kyläsepän tekemiä bussinrotiskoja niin kuin Tansaniassa.
- Poliiseja näyttää olevan täällä aika paljon. … Nallehan kertoi joskus, että Malawi on melko kehittynyt poliisivaltio.
Kun parituntinen on kulunut alkaa asutus näyttää kaupunkimaisemalta.
- Tuollahan on kyltissä ihan tervetulotoivotus … monella kielellä, huomaa Rauni ensimmäisenä.
- Joo, niinpä näkyy, toteaa Jarkkokin … Welcome to Lilongwe … ja sama ranskaksi, … Tuo eka on
heidän omaa kieltä … näyttää erilaiselta kuin swahili.
- Hei nyt ne vilkuttavat tonne oikealle, huomaa Rauni. – Iso kauppa siinä on.
- Niin tekevät … - Mennäänpä sitten sinne.
- Tuohan näyttää isolta marketilta, toteaa Rauni, kun parkkeerataan Mersun viereen.
- Ajateltiin mennä vähän ostoksille, huudahtaa Matti autonsa ikkunasta.
- Ei yhtään hassumpi ajatus, vastaa autosta jo noussut Jarkko.
- Oletteko lapset kiltisti täällä autossa, jos me isän kanssa käydään tuolla kaupassa? kysyy äiti.
Lapset katselevat puhumatta hetken toisiaan, kunnes Mervi vastaa: ” Kyllä me ollaan.”
- Pannaan kaikki ovet lukkoon ja ikkunat kiinni … varmuuden vuoksi, sanoo äiti. … Me ostellaan
hedelmiä ja juomia illaksi ja huomiseksikin. … Odotelkaa vaan kiltisti.
Rauni ja Jarkko lähtevät Leenan ja Matin perässä kauppaan.
- Tämähän on ihan nykyaikainen marketti, toteaa Rauni heti sisään päästyään. … Itsepalvelu. …
Ota Jarkko tuosta vaan kärryt ja ostelemaan. … Mennään tuonne Leenan ja Matin perään.
- Masa siellä jo vinkkaa. On löytänyt kai jotain erityistä, huomaa Jarkko. … Mennäänpä sinne.
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- Katsokaahan tätä isoa koria! näyttää Matti. ..- Alkoholijuomia 50%:n alennuksella. … Ihan laadukkaita ranskalaisia viinejä näyttää olevan … ja onhan siinä ihan terävääkin … whiskyä ja brandyä.
- Hitto! … Eipä ole tällaisia alennusmyyntejä nähty ainakaan meidän Alkossa, naurahtaa Jarkko. -- - - Mitäs noista otetaan Rauni?
- No pari viinipulloa voisit ottaa. … whiskistä ja brandystä mä en tykkää.… valitse siitä pari pulloa
kärryyn. … Mennään sitten katsomaan hedelmiä … ja jotakin juotavaa lapsille. Täältä vois’ löytyä
ihan vauvan ruokiakin.
- Tuossa olis’ kiva iltajuoma… toi ranskalainen likööri, Gointreau laivalla sitä otettiin joskus. .. Eikä
ole paha hinta. Suomessahan se on aika kallista. … Joskushan me ollaan sillä herkistelty meidän
iltatunnelmia.
- Niinpä… ja sehän saa kivasti hormonit hyrräämään. … Voitais nauttia taas sellaisesta unelmayöstä, kun saadaan lapset nukkumaan. … Otetaan tuollainen isompi pullo … tai kaksikin. Eihän tätä
Mbeyassa saa.
- Hei Rauni, täällä on Finn Crisp hapankorppuja, hihkaisee Leena vähän matkan päästä. … Valmistettu Oy Fazer Ab: lisenssillä Saksassa., kertoo paketin kyljessä oleva teksti
- Hyvä Suomi, hörähtää Jarkko. … Eikö ne saamarin tontut osaa itse myydä Oululaisen hapankorppuja suoraan Suomesta. … Mutta pitää niitä ottaa … ja monta pakettia.
Yhtä ja toista ostoskärryihin kerätään ja lähdetään sitten kassalle ja ulos. Laskeskellaan sitten hieman mitä ostokset maksaisivat Suomen markkoina. Todetaan, että virallisten kurssien mukaan
ostokset olivat alkoholijuomia lukuun ottamatta kalliinpuoleisia.
- Kun shillinkejä on saatu kuitenkin noin ”puoleen hintaan”, niin kaikki muu oli halpaa ja alkoholijuomat erittäin halpoja, pelkistää Matti lopputoteamukseksi.
- Tuossa seinällä on joku hotellimainos, huomaa Leena. … Capital-Hotel. … Ihan komean näköinen ainakin tossa mainoksessa.
- Niinpä näyttää olevan, myöntelee Jarkkokin. … Sehän pitäisi löytää…. Rahamiesten hotelli ainakin
nimestä päätellen.
- Kysykää joltakin, kehottaa Leena.
Matti palaa vähän matkan päässä olevalle marketin kassalle. Hetken kuluttua hän tulee ja kertoo.
- Pari kilometriä tätä pääkatua eteenpäin … ja siellä on oikealle iso viitta, jossa lukee Capital Hotel…. – Jatketaanpa sitten pari kilometriä eteenpäin.
- Tämähän on ihan upean näköinen paikka, toteaa Jarkko, kun hetken päästä kurvataan Matin ja
Leenan perässä hotellin pihaan.
- Ai kuinka komeita ruusupensaita tässä parkkipaikalla, ihastelee Rauni. … Ja komea punatiilinen
tuo hotellirakennus.
- Onko täällä uima-allaskin, hihkaisee mika takapenkiltä.
- Ihan varmasti on uima-allaskin, vastaa isä. … Ja varmasti mennään uimaan heti, kun on taas saatu
kassit huoneisiin.
- Ei täällä näytä kovin paljon porukkaa olevan, kun on parkkipaikka melkein tyhjä, aprikoi Jarkko.
- Menkääpä taas ensin Masan kanssa respaan, kehottaa Rauni. – Me odotellaan lasten kanssa täällä….- Kömpikäähän lapset jo ulos jaloittelemaan. Nyt ei ole enää kovin kuumakaan.
- Onpa ihan räyhäkkään näköinen hotelli, toteaa viereen tullut Matti. – Ja ainakin autojen määrästä
päätellen kämppiäkin on vapaana.
- Eik’s ole mahtavat nuo ruusuistutukset täällä joka paikassa, ihastelee autosta noussut Leena
Raunille.
- On todella upeat. … Sen mä huomasin ihan ensimmäiseksi, kun tultiin tähän parkkipaikalle.
- Nyt miehet! … Kipin kapin respaan huoneet varaamaan, patistelee Leena.
Huoneet saadaan. Matille ja Leenalle kahden hengen huone ja Mäkisen perheelle kahdenhuoneen
sviitti. Huoneisiin tultaessa avautuu ikkunoista näkymä kauniiseen puistoon ja aivan etualalla on
isot uima-altaat, aikuisten allas ja lasten allas.
No, lapset! … Kohta päästään tuonne altaaseen, huokaa Rauni. … Malttakaa vielä vähän aikaa, kun
syötän Minnan ja vaihdan kuivan vaipan. … Ai … mikä meitä on taas unohtunut, havahtuu äiti. …
Malarialääkkeet! … Ota Mervi se pilleripurkki tuolta kassista. … Ja anna siitä jokaiselle. … isälle
myös.
- Upea on hotelli, mutta hinnat näyttivät ihan kohtuullisilta, kertoo Jarkko. … - Hiljaista täällä näyttää olevan. Vaikuttaa varmaan sadekauden lähestyminen. Kohtahan sen pitäisi täällä alkaa. Parin
viikon päästä jo saattavat sateet alkaa Mbeyassakin.
- Ja kohtahan on taas Joulukin. … Eihän siihenkään ole kuin kolme viikkoa.
449

- Vähän myöhäiseksi jäi tämän reissun ajankohta, tuumii Jarkko. … Hitto, kunpa ei vain alkaisi
sateet ennen kuin päästään täältä kotiin. Tuossa paluureitillä on aika pieneltä kartassa näyttäviä
teitä ja jos sateet yllättävät, niin voisi tulla ongelmiakin.
Uima-altaalla Jarkko ja Matti keskustelevat myös sadekauden lähestymisestä ja paluureitin teistä.
Sadekauden alkuun pitäisi olla vielä parisen viikkoa aikaa ja ainakin nyt sekä luonto, että tiet näyttävät kuivilta. alkuvaiheissa suunniteltiin, että Lilongvesta jatkettaisi etelään Blantyreen asti. Nyt
kuitenkin päätetään, että pääkaupunkia Lilongvea pitemmälle etelään ei nyt lähdetä, vaan käännytään kotiin päin ja Malawijärven rannalle, jossa on useita lomakyliä.
Lapsista Mika ja Mari viihtyvät lasten altaalla. Minna nukkuu kopassaan altaan reunalla, Rauni ,
Leena ja Mervi välillä uivat, välillä juttelevat keskenään. Muita ihmisiä ei altaalla ole. Vähitellen ilta
alkaa taas hämärtyä ja on aika lähteä huoneisiin.
- Pidettäis’kö sellainen tunnin pituinen siesta ennen kuin mennään syömään, ehdottaa Matti
- Kyllä se sopii, vastaa Rauni ensimmäisenä.
- Joo, sopiihan se, jatkaa Jarkkokin. … Eli lähdettäis’kö sapuskoimaan kello kahdeksalta. Ihan kivahan se on mennä sinne yht’aikaa.
- Hei, koputtakaa meidän oveen, kun olette lähdössä. Meidän huoneethan ovat melkein vierekkäin.
… Mä otan tiekartan mukaan, niin voidaan katsella vähän meidän paluureittiä.
Ravintolasalissa sitten tilataan aluksi pullollinen shampanjaa ja lapsille Pepsiä, kun odotellaan grillipihvi ja ranskalaisperuna-annoksia. Lapset saavat jälkiruoaksi vielä jäätelöannokset, vanhemmat
nauttivat kahvit ja konjakit.
- Tarinoikaapa te emännät ja lapset ihan rauhassa, Me katsellaan Jarkon kanssa tuota tiekarttaa,
ehdottaa Matti. … Levitetäänpä tämä kartta tuohon viereiselle pöydälle.
- Tässä on Lilongwe ja Blantyre on aika kaukana … tuolla, jatkaa Matti, kun on saanut kartan levitetyksi. … - Sinne ei mennä, vaan lähdetään tänne ylöspäin. … Tuosta Nlhisistä näyttäisi menevän
vähän pienempi tie tuonne Malawijärven rantaan … Nkhokolaan. Eiköhän tuo olisi ihan ajettavaa
tietä…. Ja tuo Nkhokola Bay on kai rantahotelli.
- No sitten sinne vaan. … Voidaanhan me tuossa, kun tuo pienempi tie alkaa, arvioida vähän sen
tien kuntoa … ja jos näyttää huonolta, niin mennään tuota isompaa tietä tuonne ja vasta tuolta
rantaan, esittää Jarkko.
- Niin, onhan meillä tuota rantatietä sitten aika pitkästi … ja rantahotelleja näyttää olevan aika tiuhassakin, toteaa Matti.
- Eihän tuo matka Nkhokolaan ole kuin vajaat parisataa kilometriä, aprikoi Jarkko. … Eiköhän
mennä tuosta.
- No emännät, mitä mieltä olette? kysäisee Matti. - Jos ajetaan huomenna vain sellaiset 180 kilometriä ja oltaisi sitten Malawijärven rannassa. … Osa pienempää ja ehkä huonompaakin tietä,
mutta eiköhän se kolmessa tai neljässä tunnissa menisi.
- Ihan hyvä, vastaa Rauni. - Aamulla voidaan vielä nautiskella jonkin aikaa uima-altaalla. Sehän
noista lapsista on kaikkein parasta täällä. Ja sitten ennen kuin ajetaan kaupungista ulos,käydään
vielä jossakin ruokakaupassa.
- Siellä loppumatkassa tie kulkee jonkun luonnonpuiston alueella, kertoo Jarkko. – Siellä saatetaan
nähdä taas jotain elukoitakin.
- Nyt lähdetään lapset nukkumaan, kehottaa Rauni. … Huomenna jatketaan taas matkaa.
- Äiti, käydäänkö me aamulla taas uimassa, kysyy Mika.
- Mennään sinne taas jo ennen breakfastia. … Nyt vaan nukkumaan, että jaksatte taas huomenna
touhuta.
Lasten nukahdettua ottaa Jarkko jääpissa jäähtymässä olleen likööripullon ja hakee kylppäristä
kaksi lasia.
- Olis’kohan tällä taas samanlainen vaikutus, kuin aikaisemmin? kysäisee Jarkko kaataessaan likööriä laseihin.
- Sehän nähdään pian, naurahtaa Rauni. … Olihan meillä aika riehakas yö Livingstonen Sheratonissakin. … Mutta nukutti sitten makeasti sen jälkeen.
- Onhan meillä ollut sellaisia öitä aina silloin tällöin … ja melko usein … ja joskus ilman väkeviä
juomiakin. Aamullakin me joskus heräillään ja alkaa kutkuttaa sellainen tunne, että … pitäisi nautiskella. … Mutta otetaanpa nyt tätä ”linnun maitoa”. Aika äksyähän tämä on. Neljäkymmentä volttia.
- Mutta mukavan pirteän makuista.
-… Osataan me nautiskella…. Onhan se ihana ja tärkeä osa tätä parisuhdetta. … Ja molemmathan
me sitä halutaan.
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- Mutta vähän joskus pelottaa, että … jos lapset heräävät kesken kaiken.
- Niin, onhan meillä joskus ollut täpäriä tilanteita, naurahtaa Jarkko. … Otetaanpa tuosta toiset lasilliset … ja sitten voitaisi hipsiä tuonne peiton alle … kokeilemaan onko patja yhtä hyvä kuin Sheratonissa.
Aamun valjetessa Mervi ja Mari tulevat herättelemään sikeästi kaulakkain nukkuvia äitiä ja isää.
- Hei äiti ja isä! … Herätkää jo! komentaa Mervi äitiä kädestä ravistellen. - Meidänhän piti mennä
uimaan ennen breakfastia. … Leena ja Matti on jo siellä.
- Voi hyvänen aika. … Onk’s kello jo noin paljon, havahtuu Rauni herätessään. …- Isä, nyt äkkiä
ylös. … Nyt äkkiä uimaan ja sitten aamupalalle. - Leena ja Matti siellä jo uivat.
- Hitto, mikäs meitä nyt näin nukutti. … Joo, nyt äkkiä uikkarit jalkaan ja aamu-uinnille.
- Annetaan Minnan olla täällä kopassaan se hetki, kun mä käyn pulahtamassa. Mä tulen heti ja syötän Minnan.
- Hitto, kun meinattiin nukkua rokuliin, kertoo Jarkko Matille uima-altaalla. Jostakin syystä nukuttiin ihan sikeästi, kun lapset tulivat nykimään ylös.
- Nyt lapset! Uikaapa nopeasti. komentaa äiti … - Ei ole kuin kymmenen minuuttia aikaa pulikoimiseen. Sitten kipinkapin aamupalalle.
- Olihan se taas ihan sellainen unelmayö, kuiskaa Jarkko Raunille altaassa
- Olihan se … Mihinkähän aikaan me lopulta nukahdettiin? … Pullo me näköjään juotiin tyhjäksi.
- On vieläkin sellainen olo, että jos oltais’ vielä peiton alla, niin voitais’ jatkaa, kuiskaa Jarkko
- Mulla on kyllä paikat ihan hellänä … Tuntuu ihan kävellessä. …Ole sinä muutama minuutti vielä
täällä lasten kanssa. Minä lähden ruokkimaan Minnan.
. –
Lyhyehkön aamu-uinnin ja aamupalan jälkeen päästään matkaan hieman vaille kello yhdeksän.
Ruokakaupassa vielä poiketaan ja autojen tankit täytetään ennen kaupungista poistumista. Alkumatka Lilongwesta Nlhisiin on kohtalaisen hyvää asfalttia. Kun lähdetään ajelemaan pienempää
tietä Nkhokolaan, havaitaan, että tie on muutan hyvää soratietä, mutta pölyää melkoisesti. Muutaman kilometrin ajettuaan edellä ajanut Matti on pysähtynyt ja hänellä näyttää olevan asiaa.
- Hitto mikä pöly, noituu Jarkko heti pysähdyttyään. … Täällähän täytyisä pitää viiden kilometrin
välimatkat, että näkisi tien jotenkuten. … Ja ihan punaista tuo hiekka ja pöly.
- Joo, sitä vartenhan mä pysähdyinkin, kertoo Matti. …. Eihän peilistä näe, tuletteko te perässä.
- Ihmeellistä hienoa punamultaa tämä maaperä, ihmettelee Jarkko. … Joissakin East Afrikan Safari
Ralli-filmeissä telkkarissa muistan nähneeni samanlaista.
- Ajakaahan te nyt vaihteeksi edellä, mutta pysähtykää noin kymmenen kilometrin päästä aina
varmistamaan, että me olemme perässä.
- No, mikäpä siinä. … Sopiihan se.
Niin matka taas jatkuu. Viitisenkymmentä kilometriä on edetty ja pysähdytään taas katsomaan tulevatko Matti Ja Leena Mersullaan perässä. Reilun viiden minuutin odottelun jälkeen, kun he eivät
tule, käännytään takaisin päin katsomaan syytä.
Kun on palattu parisen kilometriä takaisin päin, selviää syy. Mersu on juuttunut parisenkymmentä
metriä pitkään saviliejukohtaan.
-Voihan perkele! … Noituu Matti. …. En huomannut tätä plottia ajoissa ja sitten, kun huomasin,
painoin vaan kaasun pohjaan ja toivoin, että jaksaisi mennä läpi.
-- Te ajoitte varmaankin noita oikeanpuoleisia jälkiä ---- Tuon pusikon toiselta puolelta.
- Niin … Näytti siltä, että täältä oli ajettu enemmän. … Ovat tehneet tuon plotin vuoksi kiertotien…. Hitto! … Mitenkä me saadaan teidät nyt irti. … Hinausköysiähän meillä on, mutta ei tämän
”Pösön” voimat riitä. ….
- Hei tuossa aikaisemminhan oli yks’ kylä, ja siellä oli kai yhden talon pihassa Land Rover, muistaa
Matti. … Muutama kilometri tästä sinne on.
- Jäätkö Rauni tähän Leenan kaveriksi. Me käydään Masan kanssa etsimässä se ”Lantiska”. Lapset
kyllä pärjäävät täällä autossa.
Vajaan tunnin odottelun jälkeen miehet palaavat ja Land Rover heidän perässä. Mersu saadaan vedetyksi liejusta irti ja päästään taas jatkamaan matkaa. Muutamia kymmeniä kilometrejä taas ajetaan ja aletaan olla jo melko lähellä määränpäätä Nkhokolaa, kun edessä on leveä ja melko pitkäkin liejukko. Jarkko pysäyttää ennen liejukkoa ja hetken kuluttua saapuvat Matti Ja Leenakin.
- Hitto! … Mitäs nyt tehdään? noituu Jarkko. … Nyt ovat Land Roverit kaukana. … Uskaltais’ko
tuon läpi yrittää?
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- Pannaapa kumisaappaat jalkaan ja mennään tunnustelemaan missä kohtaa on vähiten liejua, ehdottaa Matti.
- Hitto! … Voihan tuolla seassa olla isoja kiviäkin. … Tutkitaan.
Melko pitkään miehet tutkivat liejuista aluetta ja päätyvät sitten siihen, että aivan oikeasta reunasta on yritettävä.
- Kumpi meistä yrittää ensin? kysyy Matti.
- No, yritä sinä ensin. ehdottaa Jarkko. … - Mä otan kameran ja filmaan sun yritykses’, jatkaa Jarkko
Jarkko ottaa autosta kameransa ja kiertää liejukon vastakkaiselle puolelle kuvaamaan Matin yritystä. Rauni ja lapset ovat nousseet auton vierelle seuraamaan tapahtumia. Leenakin on liittynyt joukkoon, kun Matti peruuttaa Mersua satakunta metriä taaksepäin ottaakseen vauhtia yritykseen. …
Sitten auto lähtee eteenpäin moottori ulvoen ja syöksyy vauhdilla liejukkoon.
- Tipalla oli, mutta läpi meni, huokaisee Leena ensimmäisenä, kun Matti on päässyt liejukon läpi.
- Mitä tehdään, jos meidän ”Pösö” juuttuu tuonne? kauhistelee Rauni.
- Hitto, oli se tarkalla, toteaa auton luo kameroineen palannut Jarkko. … Nyt olisi minun onnistuttava myös. … Menkäähän te kaikki jo tuonne Masan luo … ja Rauni ota sinä tämä kamera … ja kuvaa! … Ota Minnakin tuolta kopasta syliin. …. Voi tuossa plotissa vähän röykyttää. … Pitää yrittää
tuosta samasta kohdassa. … Auttais’kohan nuo Masan tekemät jäljet yhtään.?
Jarkko ottaa myös vauhtia noin sadan metrin päästä ja onnistuu hänkin pääsemään liejuko läpi.
Matka jatkuu taas Mersun perässä ajaen. Pian tie sukeltaa melko tiheään metsikköön ja alkaa jyrkkä serpentiinimäinen lasku alaspäin ja puiden välistä alkaa näkyä Malawijärven pinta. Saavutaan
rannan tuntumassa kulkevalle isommalle tielle ja sitä muutamia kilometrejä ajettua käännytään
Nkhokola Bay rantahotelliin johtavalle pikkutielle.
- Tämähän on viihtyisän näköinen paikka, ihastelee Rauni, kun lähestytään hotellia. …- Kivoja pyöreitä olkikattoisia valkeita majoja tuossa rannalla.
- Olipahan melkoinen seikkailu, huokaisee Jarkko, kun pysähdytään hotellin pihaan. Selvittiin onneksi siitä viimeisestä rapakosta. … Nyt ei lähdetä enää tällä reissulla pikkuteille.
- Onpas mukavan näköisiä pyöreitä majoja, toteaa Leena noustuaan autosta. … Respa on tuossa.
- Eiköhän me mennä Masan kanssa heti kyselemään kämppiä, ehdottaa Jarkko.
- Majat 9 ja 10, kertoo Jarkko hetken päästä pihalla odotelleille.
- Ihan samanlaisia majoja ovat kaikki, jatkaa Matti.
- Petejä on neljälle ja nojatuoleista saa yhden petin lapselle, kertoo Jarkko.
- Siellä on jonkinmoinen pikku keittiökin, lisää Matti. - Mutta tässä päärakennuksessa on ravintola. Illallista saa kello seitsemästä eteenpäin.
- Onpas melkoiset puupalikat noissa avaimissa, naurahtaa Rauni.
- Ei näitä vahingossa taskuunsa unohda, naurahtaa Matti.
- Kertoi se emäntä, että järven vesi on kirkasta eikä siinä ole bilhartsiaa. Yöllä ei ole turvallista lähteä uimaan. Vuosi sitten oli joku saksalainen mies lähtenyt kuutamossa uimaan ihan kauaksi rannasta. Hän oli ilmeisesti uinut virtahevon ja sen poikasten väliin … ja virtahepo hyökkäsi hänen
kimppuunsa ja ilmeisesti söi hänet. Hän katosi jäljettömiin.
- Hirveätä, kauhistelee Rauni.
- Onkos virtahepokin sellainen peto? päivittelee Leena.
- Onhan sillä ainakin valtava kita ja mahtavat hampaat, toteaa Jarkko. – Kyllähän se pystyy ihmisenkin paloittelemaan pieniksi paloiksi. Kasvissyöjähän se kai kuitenkin on…. Mutta eikös me
mennä katsomaan minkälaiset kämpät ja keittiöt tuolla mökeissä on.
- Ei kai me itse aleta mitään kokkailemaan, aprikoi Rauni. … Nyt vaan taas nyssykät kämppään ja
päästään tuonne rantaan uimaan.
- Äiti, onkos tuolla järvessä uiminen ihan turvallista, kysyy viereen tullut Mervi…- Ettei siellä ole
niitä vaarallisia ötököitä.
- Ei Malawi-järvessä ole bilhartsiaa. … Me uitiin ihan tässä samassa järvessä silloin, kun oltiin Matemassa. … Hei nyt vaan tuonne mökeille.
- Ne meidän mökit ovat tuolla alarivissä lähellä rantaa, kertoo Matti. - Ajetaan autot sinne majojen
viereen. Siellähän niitä on mökkien vierellä useita. Täällä on näköjään porukkaa aika paljon. Ei taida olla enää kovin montaa mökkiä vapaana. … Ajakaa te siihen ysiin, me otetaan se kymppiin.
- Onpas ihan näpsä ja siisti mökki, ihastelee Rauni tullessaan kantamuksineen sisään. … - Täällähän on ilmastointikin. … Ihanan viileätä.
- Onk’s täällä vessa ja suihkukin? kysyy perässä tullut Mervi.
- Tuo on kai vessan ovi. … Kurkista sinne.
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- Tää on vessa … ei suihkua.
- Eihän me suihkua tarvita, kun päästään järveen uimaan.
- Lapset, syökää tuolta kassista loput banaanit, jos on nälkä.
- Mennäänkö sitten heti uimaan? kysyy Mika.
- Älkää nyt lapset hosuko. Kyllä me sinne kohta mennään…- Isä, ota Minna sieltä kopasta ja anna
tähän minulle. … Täytyy vaihtaa taas vaipat tuossa sängyllä. Nälkäkin on varmaan.
- Ja Minna vaan hymyilee, kertoo Jarkko, kun on ottanut Minnan syliinsä.
- Ihan kohta mennään uimaan ja sitten päästään syömään, kun vaan vaihdan Minnalle kuivaa ylle…
ja syötän, kertoo äiti. … - Ehditään olla tuossa rannalla ainakin tunnin verran.
- Voidaanko me olla täällä vielä huominenkin päivä? kysyy Mervi. … Miks’ meidän täytyy joka päivä
ajaa? .. Oltiinhan me siellä Kunduccillakin joskus monta päivää
- Ehkä me voitaisi olla. … Jutellaan Leenan ja Matin kanssa, kohta tuolla rannalla.
- Ne jo tuolla juoksevat uikkareissa sinne, kertoo ikkunan ääressä ulos katseleva Mika
- No syökää nyt ne banaanit ja pankaa uikkarit ylle… Kyllä me sinne kohta lähdetään
- Äiti, onko siellä rannassa ihan … semmoista matalaa? kysyy Mari.
- Kyllä se näyttää ihan matalalta rannalta. Katsokaa nyt, kun Leena ja Matti siellä jo kahlaavat. Matalaahan siellä näyttää olevan pitkän matkaa…. Pannaan Minnalle vaan pikkupöksyt ja otetaan pyyheliina mukaan. Isä saa uittaa vähän Minnaa ennen kuin tullaan sieltä pois. Minnan kylvetyshän on
ollut isän mielipuuhaa.
Joo, kyllä minä uitan ja kylvetän taas Minnan, vastaa uikkareita jalkaan vetelevä Jarkko.
Hetken päästä kirmaistaan rantaan ja veteen, lapset edellä ja vanhemmat perässä. Mari ja Mika
alkavat heti räpiköidä rantavedessä käsipohjaa. Mervi kahlaa hieman syvemmälle.
- Onpa kirkas vesi ja kova hiekkapohja, toteaa Minnaa sylissään pitävä Rauni heti veteen päästyään
… Katsokaa Mika ja Mari kuinka paljon aivan pieniä kaloja tuossa. … Ihan punaisia. … Tulkaa tähän katsomaan.
- Mitä kaloja noi on, kysyy Mika.
- En kyllä tiedä, mutta kaloja ne ovat. … Melkoinen parvi.
- Tämä Malavijärvihän on maailma kalarikkain järvi, kertoo Jarkko. – Jostakin muistan lukeneeni,
että tässä olisi yli tuhat erilaista kalalajia, erilaisia kirjoahvenlajeja on noin yhdeksänsataa. Ja tämä
järvi on myös tuolta keskemmältä melko syvä, olikohan syvimmiltä kohdiltaan yli kuusisataa metriä. Pituutta tällä on kolmisensataa kilometriä tiekartasta arvioiden. Ihan tuolla järven pohjoispäässä on Tansania. Tästä lienee rajalle matkaa vielä reilut kaksisataa kilometriä.
- Jokohan me tänä iltana syötäisi sitten jotakin kalaa? kysäisee Rauni
- No varmasti näiden menussa on kalaruokia … ja varmasti syödään kalaa, vakuuttaa Jarkko. Milloinhan on saatu kalaruokaa viimeksi? … Hitto, sisäfilettä ja kanaa on vain syöty paistettuna, grillattuna , savustettuna ja keitettynäkin, kun ei oikein muuta valinnanvaraa ole ollut.
- No nyt kuitenkin uidaan, hoputtaa Rauni. … Lapsilla tuntuu olevan nyt hauskaa. Pannaanpa Minnankin pylly ja jalat tähän rantaveteen. Vesihän on lämmintä, … varmaankin 26 – 28 asteista.
- Minnahan näyttää tykkäävän vedestä, toteaa Jarkko. Onhan se tottunut käymään joka ilta kylvyssä. … Minäpä otan Minnan ja menen uittamaan tuohon vähän syvemmälle. Ota sinä vähän filmiä.
Kamera on tuossa.
Ja Minna näyttää nauttivan isän käsivarsilla uiskentelusta. Mervi Mika ja Marikin tulevat lähelle katsomaan Minnan uittamista. Leena ja Mattikin saapuvat lähemmäksi, kun kuulevat lasten kikatuksen.
- Hei Leena ja Masa, olis’ yksi asia. aloittaa Jarkko. … Nuo meidän lapsukaiset kyselivät, eikö voitaisi olla täällä koko huominen päivä, kun on niin kiva ranta. … Mitä mieltä olette tällaisesta?
- No sattuipas, naurahtaa Leena. Just äsken tossa tuumattiin, että ei olis’ yhtään hassumpaa olla
vielä huominen päivä tässä. Ollaanhan me ajettu nyt joka päivä ihan tolkuttomasti.
- Eihän meillä ole mitään kiirettä kotiin, jatkaa Matti. - Mukavampihan täällä on nautiskella, kuin
taistella kaikenlaisten pulmien kanssa siellä pajalla. … Ja työmatkallahan me täällä ollaan. Matkalaskuun pannaan kilometrit ja päivärahat.
- No sitten ollaan koko huominen päivä tässä, toteaa Jarkko. …. Kuulitteko lapset? … Huominenkin
päivä ollaan tässä paikassa.
- Kiva, kiva, kiva , toistelevat lapset ja vesileikit jatkuvat.
- Käyhän äiti nyt uimassa, kehottaa Jarkko. … Minä annan sitten kohta Minnan sinulle, että minäkin
voin uida ihan kunnolla.
Kun ilta on hämärtynyt ja muuttunut pimeäksi yöksi, syttyvät koristeelliset pihavalot käytäville..
Hotellivieraita alkaa siirtyä kohti päärakennuksen ravintolaa. Leena ja Mattikin saapuvat ja heidän
kanssaan lähdetään yhdessä illalliselle.
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Muodoltaan pyöreä ravintolasali on kodikkaasti sisustettu ja salin keskellä on pitkä seisova pöytä
monenlaisäne herkkuineen.
- No nyt olemme tulleet ihan oikeaan paikkaan, lausahtaa Matti heti ovella. … Mennään tuonne
järven puoleiseen laitaan. Siellä on ainakin kaksi vierekkäistä vapaata pöytää. … Nuo kaksi tuolla
ikkunan kohdalla..
- Kylläpä näyttää hyvältä, ihastelee Rauni
- Täällähän on porukkaa aikalailla, toteaa Matti.
- Katsokaa kuinka veikeät valaisimet seinillä, kehottaa Leena, kun lähestytään pöytiä.
- No noissa valikoimissa on taatusti kalaakin, toteaa Jarkko osoittaen seisovaa pöytää. …. Masa
nyt ei varmaankaan oteta sisäfilettä eikä kanaa. … Nyt syödään vain kalaherkkuja.
- Käykää lapset tuohon noille paikoille, neuvoo äiti. … - Laita isä Minnan koppa tuohon ikkunan
viereen lattialle. … Jospa minä lähden ensin lasten kanssa ottamaan tuolta heille ruokaa. Mene isä
sinä jo ottamaan itsellesi. Minä otan sitten itselleni, kun olen avustanut lapset tänne pöytään.
Seisovasta pöydästä otetaan sitten erilaisia kalaruokia. Liharuokia ei nyt oteta lainkaan. Salaatteja
ja ranskalaisia perunoitakin toki otetaan lautasille. Lapset ovat mieltyneet juomaan Fantaa, aikuiset
herkuttelevat punaviinillä.
- Otitko Jarkko sitä savustettua puna-ahventa, kysyy Matti.
- Otin vähän, mutta täytyy hakea kohta lisää. … hiton hyvää. … Ei noista nimikkeistä kyllä ymmärrä
juuri mitään. Tuon puna-ahvenen kyllä tunnistin. … Ei noita kaikkia sortteja voi yhden illan aikana
maistella.
- No huomeniltana voitte jatkaa, vihjaa Rauni. … - Eiköhän täällä ole samanlaiset herkut joka ilta.
- Tarjotaankohan täällä lounaskin samaan tapaan? aprikoi Leena.
- Haluaako lapset vielä lisää? kysyy äiti.
- En jaksa enää mitään, huokaa Mervi.
- En jaksa minäkään, jatkaa Mika.
- Minua jo nukuttaa, sopertaa Mari.
- Ei se ole mikään ihme, jos jo nukuttaa, Te telmitte tuolla vedessä niin pitkään. Istutaan vielä vähän aikaa, että me aikuiset saadaan nämä viinilasit tyhjiksi. Ihan pian lähdetään nukkumaan.
- Jotenkin se nukuttaa jo meitä aikuisiakin, kuiskaa Jarkko Raunille. Nyt varmaankin nukutaan ihan
kiltisti.
Seuraavana aamuna haluavat lapset taas rantaan heti aamupalan jälkeen. Rannalla päivä sitten kuluukin. Jarkko tallentelee silloin tällöin tilanteita ja maisemia kaitafilmille. Välillä Rauni nappaa kameran ja Jarkkokin pääsee kuviin. Lounaalla käydään välillä ja sitten taas lasten vesileikit jatkuvat,
kunnes illan hämärtyessä lähdetään jälleen maistelemaan kalaherkkuja.
Rannalla vietettyä lepopäivää seuraa sitten matkan jatkaminen kotiinpäin. Autot on pakattu valmiiksi jo ennen aamupalalle menoa. Matti ja Jarkko käyvät makselemassa laskut, jonka jälkeen
lähdetään ajelemaan Malawijärven rantaa pohjoiseen.
- Tuossa äsken Masan kanssa katseltiin karttaa, kertoo Jarkko, kun on lähdetty liikkeelle. …- Tässä
ajellaan nyt Malawijärven rantaa pitkin parisen tuntia, kun tullaan Nkhata Bayhin. Siinä olisi taas
rantahotelli. Sen jälkeen tie lähtee sisämaahan Mzuzuun ja palaa taas rannalle Chilumbassa. Näkyyhän ne kai meidänkin kartassa. Masalla on vähän tarkempi kartta.
- Nkhata Bay, … joo, se on tuossa, toteaa Rauni karttaa tutkien…. Ja Mzuzu on tuolla ja Rumphi
…Chilumba tuolla. … Kyllä ne tässäkin kartassa näkyvät. On vaan aika kulunut tästä kohdasta. …
Sitten menee taas ihan rannassa ja Karonga on sitten suurempi paikka. Olisikohan ihan kaupunki.
- Jossakin siellä rannikolla ennen Karongaa voitaisi yöpyä taas jossakin rantahotellissa. … Lapset
taisivat torkahtaa, kun on niin hiljaista.
- Kaikki nukkuvat, toteaa Rauni. – Oli kyllä ihan kiva tuo yksi lepopäivä rannalla. Karongahan on
sitten jo aika lähellä Tansanian rajaa.
- Joo, niin on. … Siitä ajetaan sitten jo kotiin ilman yöpymisiä. … Mehän tullaan täältä Tukuyuun ja
siitä on enää vajaa sata Mbeyaan.
- Ai, on se ihanaa päästä jo kotiin, huokaa Rauni.
- Ihmeen vähän on täällä liikennettä. Tie on hyvää. Tuleekohan vielä sorateitä? … No tuleehan sieltä vastaan melkoinen bussinrotisko. On niitä näköjään täälläkin.
- Aika kiva kuitenkin ajella näin peräkkäin … Mersun perässä, nyt kun tie ei pölyä.
- Mutta on tämä Malawi hiton komea maa. … Maisemia piisaa ja tuo järvihän on Afrikan helmi. Lasinkirkas vesi, valtavasti kaloja ja rannat täynnä hotelleja. Näyttää täällä kaikki melkoisesti vauraammalta kuin Tansaniassa.
- Kohta, jos tulee joku kylä ja jotakin torimeininkiä, niin pysähdytään ostelemaan hedelmiä ja juomia. Eiköhän Matti ja Leenakin pysähdy. Oli siitä Leenan kanssa juttua tuolla lähtiessä.
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Jonkin aikaa ajellaan maisemia ihaillen ja tarinoiden, kunnes edellä ajava Matti vilkuttaa oikealle ja
pysähdytään ostelemaan pienehkön kylän kauppiailta hedelmiä ja juomia. Leena ja Rauni menevät
ostoksille. Lapset ovat autossa heräilleet ja ja kurkkivat ikkunaverhojen raoista auton viereen tulleita kylän lapsia. Matti ja Jarkko tutkiskelevat karttaa, jonka Matti levittää Mersun konepellille.
- Kohta me tullaan tuohon Nkhata Bayhin, näyttää Matti kartaltaan. – Sitten lähdetään tuonne sisämaahan ja tuohon Mzuzuun on matkaa 45 kilometriä. Rumphi … ja tuossa Chilumbassa tullaan
taas rannalle. … Tuo väli on noin 70 kilometriä ja sitten rantaa myöten tuonne Karongaan … Hei
tuossahan on väli Mzuzusta Karongaan 220 kilometriä.
- Eihän tuosta Karongasta Tansanian puolelle ole enää kovin pitkää matkaa, toteaa Jarkko.
- Vieläkö me ajettaisi tänään kotiin asti? kysäisee Matti. … - Karongasta Tukuyuun on 90 kilsaa. Ja
siitä Mbeyaanhan ei ole kuin vajaan tunnin ajo. … Eihän meillä olisi kuin nelisensataa kilometriä
kotiin…. Neljäsataaviiskymmentä.
- Kysytään kohta emäntien mielipidettä, ehdottaa Jarkko. …- Tiethän ovat hyviä, … kuudessa tunnissa ehkä ajettais’. … - Lapset kyllä haluasi vielä uida jossakin.
Emännät saapuvat ostoksineen autoille ja Jarkko alkaa kysellä heidän mielipidettä.
- Hei me tuossa Masan kanssa katseltiin karttaa ja laskeskeltiin, ettei meillä olis’ kuin noin kuuden
tunnin ajo kotiin asti. … Ehdittäisi vielä hyvin ennen pimeän tuloa. … Mitäs tuumaatte?
- Ollaanhan me nähty jo niin paljon kaikenlaista, aloittaa Rauni. … Kyllä minun puolesta voitaisi
ajaa jo kotiin. Mitähän lapset tuumaavat?
- Kyllä minäkin olen jo ihan kypsä ja väsynyt tästä reissaamisesta, jatkaa Leena.
- Kysytäänpä vielä lasten mielipidettä, toteaa Rauni ja menee auton viereen. …- Hei, Mervi, Mika ja
Mari! .. Mitä mieltä olette, jos ajettaisi tästä jo kotiin? …Päästäisi illalla vielä saunaan.
Lapset ovat hetken hiljaa ja katselevat toisiaan.
- Ajetaan vaan kotiin, sanoo Mervi ensimmäisenä.
-. Mennään kotiin, tulee sitten Mikaltakin.
- Olettehan te saaneet tällä reissulla jo uidakin ihan tarpeeksi, toteaa äiti. … Ja eilen saitte olla järvessä melkein koko päivän.
- No, sitten matka jatkuu, eikä pysähdellä kuin pissatauoille, lausahtaa Jarkko. – Masa! … Ajakaa
te vaan edellä ja sen ekan kusitauon vois’ kyllä pitää ihan kohta, kun tulee sopiva paikka.
-- Nyt sitten kohta tulee mäkisempää maastoa, kertoo Matti. … Mutta hyvää tietähän tämä näyttää
olevan.
Matka sujuu sitten ilman mitään yllätyksiä. Parisensataa kilometriä ajetaan kumpuilevassa maastossa kaartelevaa tietä, kunnes tullaan taas Malawijärven maisemiin Chilumbaan, jonka jälkeen
pidetään aivan rannassa olevalla tasanteella jaloittelutauko.
- Hyvinhän tässä on taivallettu, toteaa Jarkko Matille. - Näin lauantaina on liikennettä vähän ja tie
on aika hyvää.
- Ihmeen hyvin nuo meidän lapset jaksavat, kertoo Rauni Leenalle. …- Keskenään ne puhelevat ja
seuraavat maisemia … ja Mika välillä ihmettelee, kun ei ole nähty yhtään villieläimiä. … Olihan
tuossa jossakin muutama paviaani tien laidassa. … Ja Mervi kaveeraa Minnan kanssa, milloin se on
hereillä. Mervi syöttääkin pikkusiskoa välillä. Sieltä Lilongven marketistahan mä löysin ihan lasten
ruokia. … Erilaisia soseita … ja sitten välillä tuttipullosta mehua. … Aika hyvin ne tuolla kylmälaukussa pysyvät viileinä.
- No nyt tästä ei ole enää kovin pitkästi Karongaan, kertoo Matti. … Ja siitä Tukuyun kautta Mbeyaan on enää noin sataviiskymmentä kilometriä. Raja-asemahan, Mwandanga, … siinä on sitten
jossakin ja siinä menee vähän aikaa.
- Pitäisikö meidän Karongassa tankata, että saataisi loput Malawin kvachat pois, kysäisee Jarkko.
- Sehän meidän pitää tehdä. … Karongan jälkeen ei saata olla tankkauspaikkoja ennen rajaa.
- Sitten lapset taas autoon, patistelee äiti. … Matka jatkuu!
- Hitto, katsokaahan tuonne vuorille päin, havahtuu Jarkko.
- Perhana! manaa Matti. …. Ukkospilviä. … Joko sadekausi alkaa?
- Pahalta näyttää. … Tännepäin ne ovat tulossa, toteaa Jarkko. … Nyt äkkiä autoon.
- Tuonne meidän on ajettava … ja kohta olemme kaatosateessa, noituu Matti
Puolisen tuntia ajetaan vielä aurinkoisessa säässä. Sitten saavutaan synkkien ukkospilvien alle ja
rankkasateeseen. Salamat välähtelevät ja ukkonen jyrisee, mikä hidastaa jonkin verran matkavauhtia.
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- Päästäänkö me tämmöisessä myräkässä tänään kotiin? kysyy Mervi.
- Eiköhän me päästä. … Onhan tässä vielä muutama tunti aikaa pimeän tuloon.
- Onpas hitonmoinen sade, manailee Jarkko. … Mutta on vaan ajettava. … Poishan meidän on täältä päästävä. … Siellä Tukuyun jälkeen korkealla vuoristossa saatetaan ajaa kyllä ihan pilvessä.
- Ei kai tätä sadetta kestä kovin kauan, aprikoi Rauni. … Sadekausihan oli kuin Suomen kesää. Välillä oli kaunistakin ja ukkoset tulivat yleensä iltapäivällä ja menivät parissa tunnissa ohi.
- Hei nyt tullaan kai Karongaan … ja Masa vilkuttaa oikealle. …. Joo, siinä on tankkausasema …
onneksi katettu, ettei tarvitse sateessa kastua. … Minkä verran meillä on kwachoja siellä pussissa.?
- Eihän näitä enää kovin paljon ole. … Parisenkymmentä litraa näillä saa, kertoo Rauni.
- No ostetaan koko rahalla, että saadaan kwachat pois. Olisihan tuolla tankissa kyllä dieseliä kotiin
astikin, mutta kyllä sinne parikymppiä mahtuu, tuumii Jarkko autosta tankkaamaan noustessaan.
- Tulipas paskamainen keli, noituu autostaan noussut Matti. … Eihän se sadekausi viime vuonna
ihan näin aikaisin alkanut.
- Se alku kai vähän vaihtelee. … Olihan tuolla jossakin Sambian puolella satanut jo melkoisesti, kun
vesi oli Sambesissa niin korkealla. … Tankkaa Masa sinä vaan ensin. Tässä on vain yksi pistooli
dieselille.
Autot tankataan ja matka sateessa jatkuu. Malawin ja Tansanian väliselle raja-asemalle Mwandangaan saavuttaessa sade kuitenkin lakkaa ja ilta muuttuu selkeämmäksi. Rajamuodollisuudet Malawin puolella selvitetään nopeasti ja päästään Tansanian puolelle. Pian päästään rajalta taas eteenpäin ja saavutaan Tukuyuuun, joka on ennestään tuttu kaupunki. Kotiin Mbeyaan on enää reilun
tunnin mittainen ajomatka korkealla vuoristossa mutkittelevaa tietä. Lapset torkahtavat taas noin
puoleksi tunniksi. Kun he heräävät, ollaan korkealla vuoristossa, kun aurinko alkaa painua vuorten
taa ja ilta alkaa hämärtää.
- Katsokaapas lapset tuonne vasemmalle, kehottaa äiti. … Me ajetaan pilvien yläpuolella. Pilvet
kulkevat tuolla vuorien välisessä laaksossa.
- Nehän näyttävät ihan pumpulilta, hämmästelee Mervi. …. Ja toi aurinko värjää ne ihan oranssisiksi.
-Täällä näin korkealla ei tuo myräkkä ole näköjään satanut, toteaa Jarkko. … Täällähän on ihan rutikuivaa. Noita laaksoja myötenhän nuo ukkospilvet täällä menevät.
- Katseltiinhan me kotonakin ikkunasta, kun pilvet kulkivat matalalla ja vuorten huiput näkyivät
pilvien yläpuolella., muistelee Mervi
- Niin, me ollaan nyt noin 2500 metrin korkeudella merenpinnasta ja nuo laaksot ovat ehkä noin
800 metriä alempana, selittää isä. … Mehän asutaan Mbeyassa noin 1700 metrin korkeudella ja
sen Mbeya Peakin huippu on noin 2830 metriä merenpinnasta.
- Onko tuossa se kohta, josta lähdettiin sinne Kitulon farmille, kysyy äiti.
- On, siinä se on, varmistaa isä. … No nyt ollaan jo aika lähellä kotia. …. Kohta tulee se pitkä mutkainen alamäki, jossa on se yksi bussin raato siellä notkossa. … On tästä vielä muutama kilometri
sinne….Hei, nyt ollaan Porotossa. Tuossa vilahti se kyltti,,, Altitude 2640 … metriä. Tämän vuoren
korkein kohta.
- Aika reipasta vauhtiahan tuo Matti pitää, toteaa Rauni
- No, tuttu tie, kuiva keli ja hyvät autot. … Nämä mutkat nyt vähän jarruttavat…. ja nyt tuo bussin
rotisko. …. Siitä on päästävä ohi.
- On siinä taas porukkaa, huomaa Rauni. … - Niitä roikkuu auton ulkopuolellakin … ja katollakin
istuu kaksi
- Ei ehditä tänään enää maitojonoon, toteaa Rauni kelloa vilkaistuaan. – Kello on vähän vaille seitsemän…. Ruokaa meillä kyllä on pakastimessa.
- Syödäänkö vaihteeksi naudan sisäfilettä, vitsailee Jarkko.
- Sitä kai meidän on syötävä taas. … Kunhan saan se ensin sulatettua. … Hei lapset! oletteko hereillä, kun on niin hiljaista? …Ihan kohta ollaan kotona. …Aurinko häipyi jo vorten taakse.
- Hereillä ollaan, vastaa Mervi. …. Minna taas nukahti.
- Mä laitan saunan lämpiämään heti, kun päästään kotiin. … Hei, nyt alkaa se pitkä alamäki … Katsokaa lapset … Uyole näkyy jo tuolla alhaalla. … Pannaanpa kolmonen silmään ja jarrutellaan seuraavat kymmenkunta kilometriä moottorilla.
- Eiks’ me mitattu kerran, että rullailtiin 16 kilometriä täältä Uyolen risteykseen, muistaa äiti.
- Niin tais’ olla, muistelee isäkin. … Se oli silloin, kun käytiin testaamassa Pablan korjaamaa jousitusta.
- Tuolla montun puhjalla on se bussin romu, hihkaisee Mika
-Pian ollaan omalla asuntoalueella. Matin ja Leenan luona vielä pysähdytään ja vaihdetaan muutama sana, kunnes ajetaan omaan pihaan.
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- No lapset! Eikö ole mukavaa taas päästä kotiin? kysyy äiti, kun availlaan auton ovia. – Nyt ei varmaankaan reissailla mihinkään muutamaan kuukauteen. Sadeaikakin alkaa taas.
- Ei täällä ole vielä satanut, toteaa Jarkko. …- Mutta kyllä se sadekausi ihan lähipäivinä alkaa. Oli se
ukkosmyräkässä ajaminen aika rasittavaa. Onneksi sitä ei ollut kovin pitkään.
- Hyvinhän koko matka sujui, vaikka niitä putouksia ei nyt nähtykään, huokaa Rauni. … Malawi on
kyllä komea maa. … Sinne voitais’ mennä vielä uudestaankin … ihan lomalle. … Kunhan tuo pikkuinenkin vähän kasvaa, ettei tarvitse retuuttaa tuossa kopassa.
- Katsokaa äiti ja isä, hihkaisee Mika. Ninni on tuolla nurmikolla.
- Nyt lapset! Auttakaahan kantamaan autosta kaikki nyssykät sisälle, ennen kuin lähdette Ninniä
silittelemään, komentaa äiti….. Ja isä laittaa sitten taas auton ovet lukkoon ja hälyttimen myös.
Kun hämärtyvä ilta on muuttunut jo pimeäksi yöksi, päästään saunaan ja sen jälkeen napostellaan
grillattua sisäfilettä keitettyjen perunoiden ja vihannesten kera. Lapset ovat väsyneitä ja nukahtavat pian omiin sänkyihinsä.
- Maanantaina meidän pitää käydä kaupoissa heti, kun tulet töistä kotiin, sanoo Rauni Jarkolle.
- Shillingitkin alkavat olla vähissä. Täytyy käväistä Pablalla jo aamupäivällä, toteaa Jarkko.
- Eikö se paketti Honkongistakin pitäisi jo tulla? Siinähän on lapsille joululahjoja ja tuleehan paketti taas mummilastakin. Kyllä nuo Mika ja Mari kovasti jo Jolupukkia odottavat. Mervi kyllä jo tietää
mikä Joulupukki on.
- Ja tullin Aleksille on taas tulossa Honkongista hyvä rannekello. … Saadaan kyllä molemmat paketit taas ilman tulleja.
- Mutta eikö olisi jo meidänkin aika käydä nukkumaan, huokaa Rauni
Normaali työviikko alkaa taas. Mitään ongelmia ei ole Matin ja Jarkon reissun aikana ilmennyt.
Työkoneiden huollot ja pikkukorjaukset aiheuttavat pientä kiirettä jatkuvasti. Varaosia odottaneet
työkoneet ja ajoneuvot saadaan taas käyttöön. Jarkko ja Rauni valmistautuvat lähestyvään Jouluun.
Paketit tulevat niin Honkongista kuin mummilastakin.
Myöhään eräänä iltana kuuluu keittiön ovelta koputus ja ”Hodi-hodi”. Jarkko kurkkaa keittiön ikkunasta ja näkee tiellä seisovan poliisin Land Roverin. Jarkko avaa oven … ja ovella oleva poliisi
kertoo hieman arastellen, että heillä on kyydissä mies, jonka he ottivat kiinni iltapäivällä valtatiellä
ajamassa polkupyörällä, joka ei ilmeisesti ole hänen. Miestä on kuulusteltu useita tunteja ja hän
väittää, että hänellä on lupa ajaa sillä polkupyörällä ja pyörä on teidän. Mies ja pyörä ovat nyt tuolla autossa, selittää poliisi.
Jarkko menee poliisin kanssa katsomaan Land Rover Pick-Upin pressukuomun alle ja …. siellä istuu
Joona polkupyöränsä vieressä.
- Joona, hämmästelee Jarkko. … - Kyllä hänellä on lupa ajaa tuolla polkupyörällä. Hän on meidän
”house boy” selittää Jarkko poliiseille englanniksi.
- Meidän pitäisi nyt tehdä tästä asiasta raportti, selittää toinen poliiseista. – Voisimmeko tulla teille
kirjoittamaan sen.
- Kyllä se sopii, vastaa Jarkko. …- Mutta päästäkää hänet nyt menemään polkupyörällä kotiin. Siellä
vaimo ja lapset ovat varmasti huolissaan.
- Joona kömpii ulos auton lavalta ja ottaa polkupyörän. Kääntyy sitten Jarkkoon päin ja sanoo useaan kertaan: ”Asante saana … mister Jarkko, - Asante saana, mister Jarkko” …. ja lähtee polkemaan kotiinsa.
Poliisit tulevat sitten kirjoituskoneen kanssa sisälle ja kertovat ensin, että ottivat miehen kiinni siksi, että hän ajoi sellaisella polkupyörällä, joka ei voinut olla hänen. Sitten he naputtavat melko pitkän selostuksen tapahtumasta. Loppuun kirjoitetaan vielä maininta, että Jarkko Makiinen kiittää
poliiseja tunnollisesta toiminnasta.
Jarkko kertoi poliiseille, että Joona saa polkupyörän omakseen, kun lähdemme Tansaniasta Suomeen. Tehdään tästä Joonalle kirjallinen todistus, lupaa Jarkko poliiseille.
Seuraavana päivänä Jarkko naputtelee valkealle kartongille englanninkielisen ”ajokortin” , jossa on
Joonan henkilötiedot, polkupyörän merkki ja rungon numero, teksti pyörän käyttö- ja omistusoikeudesta, luvan antajan tiedot ja allekirjoitus. Jarkko hakee korttiin vielä Mbeyan poliisin leiman.
- No, nyt saa Joona ajella rauhassa, naureskelee Jarkko, kun on antanut kortin Joonalle.
- On nuo poliisit joskus tarkkojakin, tuumailee Rauni.
- Hitto, kyllä poliisi helposti huomaa tuollaisen. … Muut ajavat mustilla kiinalaisilla pyörillä ja yksi
musta mies polkee kohti kaupunkia punaisella suomalaisella Jopolla.
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- On tämä mukava joululahja Joonalle, toteaa Rauni. … Minulla on tuolla vielä paketti pieneksi jääneitä lasten vaatteita. Sen saa Joona huomenna kotiin Rebekalle vietäväksi.
Jouluaattoiltana on pukin lahjasäkki tupsahtanut taas ulko-ovenpieleen joulusaunan aikana. Vaikka ulkona on taas kaatosade, on kotona jouluinen tunnelma tuttuine jouluruokineen ja lahjapakettien purkamisäneen.
Uusi vuosi alkaa yhtä sateisena kuin vanha vuosi on päättynyt. Päivät ovat lämpimiä, iltapäivät sateisia ja yöt viilenevät.
39. Kevättä kohti
Muutama viikko on kulunut melko normaaleissa merkeissä, kun Matti tulee eräänä päivänä Jarkon
juttusille.
- Yksi varastomiehistä tuli pyytämään viikon lomaa, kun yksi hänen äideistään on kuollut, kertoo
Matti. … ” One of my mothers is dead.” hän selitti. …– Kysyin, montako äitiä sinulla on? Hän vastasi, neljä. Isällä on neljä vaimoa ja he ovat kaikki hänen äitejään, hän kertoi. Kun kysyin, tietääkö
hän, kuka niistä on hänen oikea äitinsä, niin hän ei tiennyt.
- No, annoitko lomaa, kysyy Jarkko naurahtaen.
- Annoin, kun ei tässä nyt mitään kiireitä näytä olevan.
Sadekausi jatkuu ja sää on kuin Suomen kesää niin lämpötilojen kuin säidenkin suhteen. Ukkoset
ja välillä runsaatkin rankkasateet ovat enimmäkseen iltapäivisin tapahtuvia. Joinakin päivinä satelee jo aamuvarhaisesta saakka. Maatalousprojektin pelloilla tehdään tarvittavia hoitotöitä ja korjaamolla riittää puuhaa autojen ja työkoneiden huolto- ja korjaustöissä. Parina iltapäivänä viikossa
Jarkko jatkaa mekaanikoille aloittamaansa traktorin peruskorjauskurssia.
Lapset ovat arkisin koulussa, Rauni puuhailee kotona pikku Minnaa hoidellen ja Jarkko piipahtaa
työn lomassa kotona ruokailemassa ja hoitelee vuorollaan lasten koulukyytejä. Korjaustöissä on
pärjätty Suomesta tulleiden varaosien ja tarvikkeiden turvin, eikä ole ollut aihetta lähteä työmatkoille.
Eräänä helmikuun lopun päivänä tulee Jarkko taas kotiin lounastamaan veikeä hymy kasvoillaan.
- No, onko jotakin hauskaa tapahtunut, kysyy Rauni. – Sinulla on jotenkin sellainen hymy, että …
- Joo, on, aloittaa Jarkko. … Masengo tuli aamusella juttelemaan ja kutsui minut iltapäivällä pidettävään ”management committeen” kokoukseen eli johtokunnan jäseneksi. Hän sanoi, että huoltopäällikkö on niin tärkeä henkilö tässä projektissa, että hänen pitää kuulua myös johtokuntaan. Kokous alkaa nyt kello kahdelta.
- Keitä siihen johtokuntaan kuuluu?
- Näitä paikallisia pomojahan siinä on, eri osastojen johtajat …ja Mducci, Kimiti ym. ja Masengo
on tietysti puheenjohtaja. Sitten meitä pohjoismaisia ovat ainakin ”Nalle”, Gösta Isaksson, tanskalainen Pedersen… ja eiköhän ole Hännisen Joukokin.
- Nalle ja Gösta ovat Darissa kai koko viikon. Me käytiin Minnan kanssa Pian ja Annen luona rupattelemassa. Pia punnitsi ja mittasi Minnan ja kehui, että on ihan normaalisti kasvanut.
- Mitäs pöperöä sulla on tänään? … Pitää mennä taas pajalle. Siellä on taas aika vipinää.
- Nyt on vain siitä eilisestä lihakastikkeesta ja riisistä tehtyä jonkinmoista risottoa. Sipulia ruskistin
siihen lisukkeeksi. … Grillaisitkohan sinä illalla vaihteeksi tota filettä? Mä laitoin niitä siivuja jo marinoitumaan.
- Ihan hyvä. Grillataanpa sitten illalla niitä fileitä ihan hiilillä tuolla ulkona. Taitaa kyllä kohta tulla
taas ukkosmyräkkä.
Nopeasti ruokailtuaan Jarkko palaa korjaamolle ja kiirehtii sitten kello kahdeksi toimistorakennukseen kokoukseen, kun ukkossade on juuri alkanut. Kokoussalissa on liuta paikallisia osaston johtajia, pohjoismaisia on vain yksi, tanskalainen Pedersen, kun Jarkko astelee sisään ja kättelee paikalla olijat perinteiseen tapaan. Pian saapuvat myös johtaja Mazengo ja hänen perässään Kimiti ja
Mducci.
Mazengo avaa kokouksen ja kertoo, että kokous piti järjestää nopeasti, koska nyt olisi päätettävä
tärkeästä asiasta. Hän kertoo jotakin melko pitkään swahiliksi ja sitten lyhyemmin englanniksi.
Sitten hän esittää, että huoltopäällikkö Jarkko Makiinen nimitettäisi johtokunnan täysivaltaiseksi
jäseneksi, koska huoltopäällikkö on projektissa hyvin tärkeä henkilö. Esitys hyväksytään puheenjohtajan nuijan kopautuksella. Sen jälkeen Masengo alkaa esitellä käsiteltävää asiaa.
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- Mister Maksimambali, tässä edessäni, on ollut Tanskassa kaksi vuotta opiskelemassa kananhoitoa, kertoo Mazengo. … Ja nyt on projektin suunnitelmissa aloittaa tuottaa päivän vanhoja kananpoikia ja tuotanto olisi aluksi noin kaksituhatta kananpoikaa viikossa. Tähän tarvitaan muutamia
uusia rakennuksia ja minulla on tässä jo niiden piirustukset ja olen saanut tarjoukset kolmelta rakennusfirmalta. Meidän pitäisi nyt tässä kokouksessa päättää, mille näistä firmoista rakennustyö
annetaan. Maailman pankilta on anottu rahaa miljoona dollaria tähän projektiin ja sieltä on luvattu,
että tämä raha myönnetään.
- Laitan nämä piirustukset kiertämään, että saatte tutustua niihin. Tarvitaan viisi eri rakennusta.
Yksi on hautomorakennus, jossa munat haudotaan kananpojiksi ja kolme rakennusta on emokanoille ja yksi varastorakennus kananrehuja varten. Rakennuspaikka on tuolla asuinalueen tällä
puolella oleva rinne.
- Sitten tässä on minulla kolme tarjousta. Iringa House Construction Company. … Rakennus aika
32 viikkoa ja urakkasumma 6 700 000 shillinkiä. … Toinen on Morogoro Works Ltd, rakennusaika
35 viikkoa … ja hinta 7 250 000 shillinkiä … ja kolmas Ruaha Concrete Company, rakennusaika
28 viikkoa … ja summa 6 400 000 shillinkiä. … Laitan myös nämä tarjoukset kiertämään.
Piirustukset ja tarjoukset kiertävät kokoussalissa jäseneltä toiselle. Paikalliset puhuvat jotakin keskenään swahiliksi.
Vihdoin viimeisenä saa Jarkkokin paperit eteensä. Jarkko tutkiskelee ensin piirustuksia, sitten
urakkatarjouksia, joista kukin on kirjoitettu yhdelle A-4 arkille.
- On tässä nyt jotain mätää, ajattelee Jarkko itsekseen. … Piirustuksissa on vain pohjapiirrokset ja
julkisävukuvat, ei mitään rakennekuvia eikä rakenneselostuksia … ja koko urakkatarjous yhdellä
arkilla … ja ”rakennamme rakennukset piirustusten mukaan niin, että ne täysin tyydyttävät rakennuttajaa”. … Enpä ole tällaista nähnyt aikaisemmin. … Ja aivan sama sanamuoto kaikissa. … Onkohan Mazengo tehnyt nämä itse?
- Esitän, että urakka myönnettäisi Ruaha Concrete Companylle, koska he rakentavat rakennukset
nopeimmin ja tämä tarjous on halvin, jatkaa Mazengo, kun paperit ovat vielä Jarkolla.
- Herra puheenjohtaja, sanoo Jarkko melko kovalla äänellä ja nostaa oikean kätensä ylös. – Mitä
tähän urakkaan kuuluu? … Kuuluuko siihen hautomokoneet, kaikki putkityöt, vesijohdot, viemärit,
sähköasennukset ynnä muut?
- Kaikki, vastaa Mazengo. … Sehän lukee niissä tarjouksissa. … Piirustusten mukaan … täysin piirustusten mukaan siellä on kirjoitettu.
- Näissä piirustuksissa on vain pohjapiirrokset ja julkisivukuvat. Onko rakennekuvia, onko putkista
ja sähkötöistä myös piirustukset?
- Niitä ei ole ehditty vielä tehdä, selittää Mazengo.
- Miten nämä urakoitsijat ovat voineet arvioida putki- ja sähkötyöt, jos niistä ei ole piirustuksia?
jatkaa Jarkko.
Tähän ei Mazengolta tule selvää vastausta. Hän puhuu paikallisille jotakin swahiliksi. Nyt tummapintaiset jäsenetkin alkavat jutella jotakin keskenään…. ja Jarkko jatkaa.
- Esitän, että tämän asian ratkaisu siirretään myöhemmäksi, kunnes on saatu tarkka tieto siitä, mitä tähän urakkaan kuuluu. Täytyyhän rakenteista, ja putki- ja sähköasennuksista olla piirustukset
ja muista hautomorakennuksen laitteista luettelot.
Kokoussalissa syntyy melkoinen hälinä …. ja Mazengo päättää kokouksen. Jarkko vie piirustukset
ja tarjouspaperit Mazengolle, joka sanaakaan enää sanomatta poistuu salista. Kokouksesta poistuttaessa tulee Pedersen puristamaan Jarkon kättä .. ja sanoo: ”Teit ihan oikein.”
- Voi hitto! Olipas kokous, ovat Jarkon ensimmäiset sanat, kun hän saapuu kotiin. …- Mazengo
yritti taas kusettaa. … Tästä voi kyllä seurata, että emme ole täällä enää kolmatta vuotta.
- Miten niin, ihmettelee Rauni.
- No, sehän nähdään aikanaan.
- Esititkö sinä sitten jotakin sellaista, mistä Mazengo ei pitänyt?
- Hitto, hän yritti saada läpi sellaisen kanalaprojektihankkeen, missä ei ollut päätä eikä häntää.
Kokouksen ajankohtakin oli päätetty pikaisesti nyt, kun melkein kaikki meikäläiset jäsenet ovat
matkoilla. Eihän nämä tavalliset luupäät ymmärrä piirustuksista ja tarjouksista mitään. …Ei siellä
minun lisäksi ollut meikäläisää kuin se tanskalainen Pedersen.
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Jarkko kertoo Raunille sitten koko kokouksen tapahtumat.
- Teit kyllä ihan oikein, sanoo Rauni, kun Jarkko on lopettanut kertomuksensa.
- Oli se Mazengo jotenkin närkästyneen näköinen, kun luikki pois. … Ei juuri sivuilleen vilkaissut.
… Mutta … seurataan tilannetta. …. Ai pitikö grillata niitä lihankappaleita?
- Sellainenhan se puhe oli. … Sinulla menee vähän aikaa siihen, että saat hiilloksen.
- No … sellaiset kymmenkunta minuuttia. … Hiiliä vain grilliin ja vähän kerosiinia sytykkeeksi. Pitää
grillailla tuossa katoksen alla, kun tihuttaa vielä vettä taivaalta. … Lämmitetäänkö saunakin?
. Olisihan sekin kiva, mutta vähän myöhemmin. … Laita vasta syönnin jälkeen se lämpiämään.
Pari päivää myöhemmin Nalle ja Gösta saapuvat matkoilta ja Nallen tavatessaan Jarkko kertoo hänelle kokouksesta.
- Juu! … Kuulin jo Petersenin Andreilta siitä, kertoo Nalle. …- Onhan siinä taas jotakin hämärää.
Hyvä, että sinä esitit asian lykkäämistä.
Myös finanssiosastolla työskentelevä Hännisen Jouko on palannut lomalta ja hän kertoo, että pian
kokouksen jälkeen Mazengo oli tullut osastolle ja käskenyt pääkassanhoitajaa kirjoittamaan kahdensadantuhannen shillingin shekin Ruaha Concrete Companylle. Kassanhoitaja oli kysynyt, miltä
tililtä rahat otetaan. Mazengo oli sanonut, että joltakin sellaiselta tililtä missä on rahaa. … Ilmeisesti Mazengo on sitten tehnyt sopimuksen Ruaha Concrete Companyt kanssa ja maksanut shekillä käsirahan
.
Seuraavana päivänä tulee sitten kutsu jälleen johtokunnan kokoukseen.- Nyt ovat paikalla myös
kaikki pohjoismaiset jäsenet.
Mazengo avaa kokouksen. Ottaa sitten käteensä pöydältä paperin ja kertoo nyt lukevansa, keitä
ohjesäännön mukaan kuuluu projektin johtokuntaan. Tästä ”ohjeesta” selviää, etteivät ”Nalle”
Forss, Jouko Hänninen, Jarkko Mäkinen eikä Gosta Isakssonkaan ole johtokunnan jäseniä. Niinpä
nämä neljä poistuvat hieman huvittuneina kokouksesta.
Seuraavan viikon alussa ilmestyy kanalalle suunniteltuun rinteeseen uudella kuorma-autolla ryhmä
miehiä, jotka alkavat kaivaa rakennusten perustuksille kaivantoja. Hännisen Joukolta kuullaan sitten, että projektille on tullut myös neljä Maailman Pankin virkailijaa tutustumaan kanalasuunnitelmaan. Tutkittuaan suunnitelmaa kolme päivää, ilmoittavat virkailijat tiedotustilaisuudessaan, että
tällaisten utopististen ja hatarien suunnitelmien pohjalta Maailman Pankki ei myönnä projektiin
senttiäkään. Tilanne muuttuu visaiseksi. Mazengo on ilman johtokunnan suostumusta allekirjoittanut urakkasopimuksen Ruaha Concrete Companyn kanssa. Yritys on ostanut työtä varten kuorma-auton ja palkannut ainakin tusinan miehiä töihin. Rahaa kanalaprojektiin ei kuitenkaan ole killinkiäkään.
Työt ”kanafarmin” tontilla jatkuvat kaivuutöiden muodossa noin viikon päivät. Sitten saadaan neuvoteltua töiden keskeyttäminen toistaiseksi. Parisen viikkoa myöhemmin eräänä aamuna ”Nalle” on
kuullut swahilinkielisistä uutisista, että presidentti Julius Nyerere on erottanut professori Mazengon Uyole Training Instituutin toimitusjohtajan virasta ja tilalle tulee G.T. Neema.
Mazengo on kuitenkin ennen tätä tehnyt Suomen lähetystölle Dar se Salaamiin esityksen niistä asiantuntijoista, joiden työsopimusta jatketaan sekä niistä, joiden työsopimus lopetetaan. Tämä esitys on lähetetty edelleen Suomen Ulkoministeriölle Helsinkiin. Tieto työsopimuksen lopettamisesta tulee sitten viikkoa myöhemmin kirjeen muodossa sekä Jarkolle että Nallelle.
Kirjeen saatuaan ja luettuaan Jarkko lähtee kotiin lounaalle
- No mikä kirje sulla on kädessä, kysyy Rauni Jarkon noustessa autosta kirjettä kädessään heilauttaen.
- Erokirje, naurahtaa Jarkko. … Hitto, johan mä tämän arvasin heti sen kokouksen jälkeen. …. Meillä nämä hommat loppuvat kesäkuun lopussa. … Tämä kirje on UM:ltä Hesasta. … Nalle on saanut
samanlaisen.
- No oikeastaan ihan hyvä, vastaa Rauni rauhallisesti. … Ollaanhan me Mazengon taktiikkaa jo nähty aikaisemminkin. … Päästään Suomeen ja Mervi ja Mikakin oikeaan kouluun. … Ollaanhan me
tämä Afrikkakin nähty aika laajalti.
- Mitähän lapset tuumaavat tästä asiasta?
- Sehän nähdään, kun kerrotaan heille illalla.
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- Pikkuhiljaa on sitten alettava valmistella kotiin lähtöä, tuumailee Jarkko. … Onhan tässä vielä
kolmisen kuukautta aikaa. … Eihän tämä minuakaan harmita. …. Mazengo kuitenkin sai kenkää
ennen minua.
- Mutta arvaahan mitä mulla on nyt ruokaa,
- Jotain erikoista kai. … Mitä mahtais’ olla?
- Saat fileepihvien päälle sienikastiketta, herkkusieniä ja sipulia.
- Onko niitä champinjoneja taas noussut tuonne laitumille?
- Tehtiin Minnan kanssa pieni lenkki tuonne pelloille ja näin niitä valkoisia ryppäitä siellä. … Aika
paljon niitä keräsin. … Annoin vähän niitä tuolle rouva Perseellekin. … Ja niitä varmaankin nousee
vielä lisää.
Illalla lapset kuulevat, että kolmen kuukauden kuluttua muutetaan takaisin Suomeen. Ensin he vähän hämmästelevät, mutta sitten tämä asia alkaa tuntua ihan mukavalta.
- Mennäänkö me sinne lentokoneella? kysyy Mika.
- Lentokoneellahan sinne on mentävä, vastaa isä.
- Miten me saadaan meidän autokin Suomeen? kysyy Mervi.
- Laivallahan nuo muut ovat autonsa lähettäneet, vastaa äiti
- Muuttotavaroita varten on tilattava pari isoa puulaatikkoa tuolta meidän puusepiltä, jatkaa isä.
- Ja kaikki buukatut tavarat on saatava myydyiksi … eli kaikki maksut on saatava buukanneilta,
toteaa äiti.
- Ei taideta tarvita enempää shillinkejä Pablaltakaan, aprikoi isä. … Aikamoinen nippuhan niitä tuolla on. … Eikä enää tilata Honkongistakaan mitään.
Työt jatkuvat päivä päivältä normaaliin tapaan. Muuttoa suunnitellaan myös kaiken aikaa
Uusi johtokunta saa sitten neuvotelluksi Ruaha Concrete Companyn kanssa, että ”kanalaprojektin”
sijaan rakennetaan projektille ”Community Center”, josta tulee projektille vapaa-ajan kokoontumispaikka vierashuoneineen. Ruaha Concrete Companyltä kuullaan Mazengon sopineen, että ”kanala-projektin” urakan ohessa yritys olisi rakentanut Mazengolle kesähuvilan meren rantaan Dar es
Salaamin lähelle.
Eräänä päivänä Jarkko kuulee Nallelta, että Alitalialla on edullisia rahtilentoja Nairobista Roomaan
ja niillä voisi saada autonkin edullisesti täältä pois. Illalla asiaa pohditaan kotona.
Joku Nallen tuttu Darissa oli tehnyt niin, että vaihtoi UM:ltä saadut liput Alitalian toimistossa Darissa henkilö- ja rahtilipuiksi Nairobista Roomaan, selittää Jarkko. … - Meillehän UM maksaa liput Darista Helsinkiin ja vielä Varkauteen asti. Ja meitä on kaksi aikuista ja neljä lasta. – Kun saadaan liput, lampsitaan Alitalian toimistoon tekemään vaihtokauppoja. … Mentäisi ajamalla Nairobiin, sieltä lentäen Roomaan … ja ajamalla Euroopan halki kotiin. … Menomatkalla ennen Nairobia voitaisi
poiketa vielä Serengetissä. Sinnehän ei silloin ekalla safarilla päästy.
- Ei yhtään hassumpi suunnitelma, myöntää Rauni.
- Meidän täytyy kai käydä vielä kerran Darissa ennen sitä kotimatkaa tuumii Jarkko. - Tätä ei passaa
jättää ihan viimetippaan. … Nyt vielä ennen kuin sadekausi loppuu eli jo tässä parin viikon päästä.
… Täytyy tilata ne lentoliput jo valmiiksi … johonkin sinne kesäkuun viimeisen viikon päiville. …
Kun sateet loppuvat, on siellä Dariissa niin hiton kuumaa taas. … Onhan siellä aika lämmintä jo
nytkin.

40. Kotimatkalle.
Etukäteen buukatuista tavaroista, jääkaappi-pakastimesta, polkupyöristä, radionauhurista, vaateista, astioista ym:sta on rahat jo saatu ja osa tavaroista jo luovutettukin. Siitä huolimatta muuttotavaraakin on vielä melko paljon. Dar es Salaamiin vielä tehtävällä matkalla on suunnitelmissa hankkia vielä lisää kotiin vietävää. Toukokuun alussa lähdetään vielä muutaman päivän matkalle Dariin.
Menomatkalle lähdetään sunnuntai-aamuna, iltapäivän ukkossateen jälkeen saavutaan Mikumi
Lodgeen, jossa yövytään. Aamulla jatketaan Dar es Salaamiin heti aamupalan jälkeen. Puolenpäivän
aikaan ollaan Kunducci Beach Hotellissa. Kun mukana olevat kassit on saatu huoneeseen, lähdetään lounaalle.
_ Äiti, mennäänkö me sitten tuonne rannalle uimaan, kun on syöty? kysyy Mika.
461

- Siellä on vesi nyt aika korkealla. Meidän täytyy mennä tuonne altaalle. … Illemmalla on taas laskuveden aika.
- On tuolla ulkona hiton lämmintä, toteaa Jarkko, kun kävellään ravintolaan.. … - Ei täällä jaksaisi
kovin pitkään olla … muualla, kuin tuolla veden äärellä ja täällä ilmastoiduissa huoneissa.
- Mennäänkö tuonne samaan pöytään, missä on oltu ennenkin, kysyy äiti, kun saavutaan ravintolasaliin.
- Mennään sinne.
- Mitä lapset haluaisivat syödä, kysyy äiti, kun istutaan pöytään. – Tuossahan on ruokalistakin.
- Kanaa ja ranskalaisia perunoita, vastaa Mervi ensimmäisenä.
- Mika ja Mari! … Käykö kana ja ranskalaiset teillekin?
- Käy, käy … tulee vastaukset kummaltakin
- Mitäs isä ottaa? … Kanaako?
- No, jospa minäkin otan kanaa ja ranskalaiset.
- Ja minä myös otan kanaa ja perunamuusia, sanoo äiti. Annan perunamuusia omasta annoksestani Minnallekin ja hän saa jälkiruoaksi banaanimössöä.
- Teehän isä sinä nyt tilaus. … Tuolta tarjoilija just tulee. … Lapsille pari pulloa Pepsiä … ja juotaisiko me olutta.
- Jaa-a, huokaa Jarkko. …- Kohta jää tämäkin paikka muistojen joukkoon. … Lapset! … Nyt ollaan
kai viimeistä kertaa täällä Kunduccissa ja Dar es Salaamissa.
- Eikö me sitten enää koskaan tulla tänne? ihmettelee Mika.
- Luultavasti emme enää tule. … Kyllähän te lapset sitten joskus aikuisina voitta täällä käydä.
- Kohta syömme ja sitten isä lähtee hommaamaan meille lentolippuja Suomeen, jatkaa äiti.
- Eikö ole ihan kivaa taas päästä mummilaan ja Pikekin siellä odottelee jo meitä.
Jarkko lähtee sitten heti lounaan jälkeen kaupungille asioita hoitelemaan, kun Rauni jää lasten
kanssa hotellille. Haettuaan Suomen lähetystöstä perheen lentoliput, menee Jarkko muutaman
korttelin päässä olevaan Alitalian toimistoon ja esittää asian yhdelle virkailijoista.
- Minulla on tässä lentoliput täältä Suomeen kahdelle aikuiselle ja neljälle lapselle. Olen kuullut,
että teillä on edullisia rahtilentoja Nairobista Roomaan. Olisiko mahdollista vaihtaa nämä liput niin,
että saisimme henkilöliput Nairobista Roomaan ja henkilöautomme rahtina myös Roomaan.
- Kyllä se on mahdollista. … Minkälainen teidän autonne on?
- Se on Peugeot 504 Familiale diesel.
- Paljonko se painaa?
- Sitä en tarkalleen tiedä. Ehkä noin 900 kiloa, arvelee Jarkko
- Se kyllä löytyy meidän tiedostosta. … Hetkinen vain. … Lasketaan. … Voitte mennä tuonne istumaan hetkeksi.
Jarkko odottelee kymmenisen minuutti, kunnes virkailija, kutsuu hänet tiskille.
- Teille jäisi maksettavaa 18 dollaria 50 centtiä. … Milloin te haluaisitte matkustaa?
- Aivan kesäkuun lopussa … tai heinäkuun alussa, kertoo Jarkko.
- Hetkinen …
Sopisiko 24. kesäkuuta teille ja auto rahtilennolla seuraavana päivänä,
25.kesäkuuta.
- Kyllä … Kyllä sopii oikein hyvin.
- Haluatteko liput jo nyt mukaanne?
- Kyllä, mielelläni. … Voinko maksaa tällaisella shekillä, kysyy Jarkko ja ottaa taskustaan Postipankin shekin.
- Kyllä voitte, vastaa virkailija nähtyään shekin…. Sitten tarvitsen teidän henkilö- ja yhteystiedot,
… passi, … osoite täällä ja mahdollinen puhelinnumero … jos tulisi jotain muutoksia … mihin
voimme ilmoittaa, selvittää virkailija.
- Tässä on passi, … asumme Mbeyassa, Uyolen Agricultural Centerissä, … yhteystiedoksi voisi laittaa … Suomen Lähetystön täällä Darissa.
Jarkko odottelee taas kymmenisen minuuttia ja saa virkailijalta lentoliput maksettuaan shekillä
18,50 dollaria.
Palattuaan Kunducciin tapaa Jarkko Raunin ja lapset uima-altaiden ääreltä. Lapset kirmaisevat isän
nähdessään häntä vastaan.
- No kuinka kävi, Kysyy Rauni jo monen metrin päästä.
- Ihan hienosti kävi, vastaa Jarkko … Liput on minulla jo tässä. Kesäkuun 24. päivänä lennetään
Nairobista Roomaan ja auto tulee seuraavana päivänä rahtikoneella perässä.
- Kesäkuun 24…. Silloinhan on Suomessa Juhannus.
- Täällähän ei tiedetä mitään sellaisista Juhannuksista, naurahtaa Jarkko
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- Mitä se maksoi?
- Yritä arvata. … Se oli hiton halpa.
- No, sano!
- Piti maksaa … kahdeksantoista ja puol’ taalaa.
- Ei voi olla totta.
- Totta, totta … ja tässä on liput. … Hitto, auton vieminen laivalla maksaisi ainakin tuhat taalaa ja
kestäisi toista kuukautta. Nyt saamme ajaa Nairobiin kaikessa rauhassa ja sitten vielä ajella Roomasta Euroopan halki Suomeen. --- Tämä alkumatka on edullista vielä noilla Pablan shillingeillä.
Roomassa pitää kai olla pari yötä hotellissa ja sitten menomatkallakin jossakin pari kolme yötä. …
Saksassa ostetaan uudet renkaat meidän autoon. Nuo alkuperäiset Michelinit alkavat olla jo aika
kuluneet. … Mehän ollaan ajeltu tällä jo yli viisikymmentätuhatta kilometriä.
- Huomenna aamupäivällä pitää tehdä täällä vielä ostoksia, ennen kuin lähdetään kotiin. Muutama
makonde ainakin ja muita matkamuistoja, suunnittelee Rauni. …- Mikumissa ollaan kai mennessäkin yö. Ehditään kai ennen pimeää vielä tehdä siellä puistossa kierros. Käy vaihtamassa uikkarit
jalkaan. … Nyt päästään jo tuonne hietikoille, kun vesi on alhaalla. … Minna on niin jäntevä ja haluaisi ryömiä, mutta ei voi päästää tuohon pehmeään hiekkaan. Voisi mennä suu hiekkaa täyteen.
Mutta tuossa pyyhkeen päällä yrittelee päästä eteenpäin. Vedestäkin niin tykkää. Tuossa lasten
altaassa äsken uitiin.
- No, minä käväisen vetämässä uikkarit. … Lähdetään sitten tuonne hietikoille. Parin tunnin päästä
alkaa hämärtää taas.
Parituntia hurahtaa sitten lasten kanssa hietikoilla ja matalissa vesialtaissa juoksennellen ja pulikoiden, kunnes on aika hipsiä hotellihuoneeseen. Suihkussa käydään huuhtomassa suolaisen meriveden rippeet pois ja aletaan valmistautua illalliselle lähtöön. Parvekkeella ihaillaan auringon laskua ja kuunnellaan pihan elefanttiruohotupsujen kahisevaa suhinaa.
Mika ja Mari ovat illallista popsiessaan nukahtamaisillaan, minkä vuoksi palataan huoneeseen heti,
kun ruoka-annokset on syöty. Iltapäivän ja illan vesileikkien ja hietikoilla juoksentelujen seurauksena lapset ovat pian vuoteissaan ja unten mailla.
- Eiköhän me jakseta vielä hetki rupatella, ehdottaa Jarkko … Africoco pullo kädessään
- Mistä sä tuon löysit, hämmästyy Rauni.
- Löysin tuolta alakerran baarista, kun kävin uikkareihin hyppäämässä. … Tämä taitaa olla meidän
viimeinen ilta Darissa ja täällä Kunduccilla. … Eikö se ole muutaman paukun väärti?
- No, … Ihan mukava ainehan tuo Africoco on. ….- Saakohan sitä Suomessa Alkosta?
- Tuskinpa saa ja jos saa, niin hinta on moninkertainen. … Kyllä tätä pannaan muuttolaatikkoonkin
muutamia pulloja. Nekin olisi osteltava huomenna.
- Otetaanko sitten? … Mä tuon lasit kylppäristä.
Seuraavan aamupäivän aikana kierrellään kauppoja ja tehdään ostoksia. Pari melko isokokoista
makondeakin ostellaan tekijöiltä, kun on saatu tingittyä hinta sopivaksi. Rauni löytää kauniita afrikkalaiskankaita ja ostaa niitä useita. Ja yhdestä marketista saadaan laatikollinen Africocoa.
- Eiköhän me tehdä loput hankinnat Mbeyassa, ehdottaa Jarkko.
- Onhan meillä kaikenlaista kotonakin, vastaa Rauni. Noita kankaitahan osteltiin kauan sitten Tukuyustakin ja pari kesäpaitaa saa niistä vielä tehtyä. Nehän ovat ihan kivoja kesällä Suomessakin.
… Nämä kietaisuhameetkin ovat käteviä ja vilpoisia. … Lapsille täällä ei ole oikein mitään osteltavaa.
- Tuossa myydään jäätelöä, huomaa Mervi.
- Millaista mahtaa olla täkäläinen jäätelö, aprikoi isä.
Ostetaan, niin sitten tiedetään, ehdottaa äiti.
Äiti ostaa viisi pyöreää jäätelötikkua ja pian todetaan, että jäätelö on kuin tikun ympärille jäädytettyä mehua.
_ Ihmeellistä jäätelöä, arvostelee Mervi. … Ei olis’ kannattanut ostaa.
- Nyt koko porukka autoon ja lähdetään ajelemaan Mikumiin, hoputtaa isä. Ehditään vielä siellä
tehdä pieni puistokierros.
- Mitä kautta me sitten lähdetään, … , kun me lähdetään Nairobiin, kysyy Mervi autossa.
- Alkumatka on samaa reittiä, jota mentiin silloin Mombasaan, selittää isä. Ollaan kai silloin vielä
yksi yö Mikumissa, mutta sitte täältä Darin ja Mikumin puolivälistä, Chalinze taitaa olla nimeltään
se paikka … käännytään Keniaan päin. Siellä on Moshi… ja Arusha … ja nähdään ehkä taas Kilimanjaro-vuorikin..
- Moshin ja Arushan kauttahan me tultiin silloin Nairobista tännepäin, jatkaa äiti.
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- Niin, sitä kauttahan me tultiin silloin Nairobista. Nyt mennään sitä samaa reittiä, jos on ensin
käyty Serengetissä.
… Moshissahan on se nahkatehdas ja kauppa. Siellä pitää vielä poiketa.
Ajeltaessa Mikumiin päin jutellaan ja muistellaan parin vuoden aikana tehtyjä reissuja ja kokemuksia. Mikumin luonnonpuiston alueelle saavuttaessa alkavat lapset taas vilkuilla ikkunoista savannille nähdäkseen villieläimiä. Ja onhan siellä taas isoja antilooppi-, seepra-, norsu-ja kirahvilaumoja.
Mikumi Lodgen tienhaaran poskessa puuhaile aikaisemmilla matkoilla tutuksi tullut pahkasikaperhe ja hotellin pihalla ovat vastassa paviaanit.
- Nyt näyttää tuo taivas siltä, että tulee ukonilma, toteaa isä, kun katselee autosta noustuaan taivasta. - Taitaa olla viisainta jättää puistokierros nyt tekemättä…. Ukkonenhan paukkuu ja nuo
musta pilvet ovat tulossa täänne päin. .. Taitaa olla sadekauden viimeisää ukkosia. Eihän näitä ole
enää joka päivä ollut.
- Hotellihuoneen ikkunasta seurataan sitten ukkosen salamointia ja kaatosadetta.
Seuraavana päivänä Mbeyaan ajeltaessa ovat puheenaiheina taaskin enimmäkseen kotimaahan lähtöön liittyvät asiat.
- Mennäänkö me sitten takaisin sinne Hämeenlinnaan asumaan? kysyy Mervi,
- Ei, sinne ei mennä, selittää isä. … - Ehkä me muutetaan Suomessa johonkin ihan uuteen paikkaan. Se selviää myöhemmin. … On taas etsittävä uutta opettajan paikkaa jostakin ammattikoulusta. Siellä on muuten juuri nyt opettajien virat hakusessa, havahtuu Jarkko Raunian katsoen. - Pitäisiköhän tehdä muutamat hakemukset valmiiksi ja lähettää ne vaikka ”Ramille” Helsinkiin ja pyytäisin lähettämään kouluihin, joissa olisi autopuolen opettajan virkoja auki.
- Sehän sun pitää tehdä heti, huomenna, innostuu Rauni. …-- Muutenhan sitä voi jäädä työttömäksi.
- Niinpä. … Opettajan virkavuodet ovat elokuun alusta heinäkuun loppuun. … Uusi homma alkaa
elokuun alusta, … jos alkaa. … Tuosta bussista pitää päästä ohi. … Tuleeko sieltä vastaan?
- Ei tule … ja suoraa tietä, kertoo Rauni
- Miks’ me ei voida mennä sinne Hämeenlinnaan? ihmettelee Mervi.
- Isä ei saanut sieltä virkavapaata, koska ei ollut tarpeeksi pätevä, selittää äiti
- Mitä se pätevä tarkoittaa, jatkaa Mervi.
- Laissa määrätään, että opettajaopiston lehtorin virkaan valittavalla tulee olla diplomi-insinöörin
tutkinto, vähintään viiden vuoden työkokemus opetusalalla, kasvatusopin cumlaude ja vielä jotakin, kertoo isä. … Tällaisen pätevyyden opettajaa ei ole autoalalla Suomessa ainuttakaan. Minä sain
sen viran muodollisesti epäpätevänä sellaisella … ammattikasvatushallituksen erivapauspäätöksellä. Siinä hommassa on siellä nyt toinen mies.
- Mitä sitten, jos sinua ei valita mihinkään? aprikoi Rauni.
- Hitto, jos tällä minun työkokemuksella ja papereilla ei saa avoinna olevaa opettajan paikkaa, niin
sitten ei saa kukaan muukaan. … Olen sataprosenttisen varma, että homma löytyy, kun hakupaperit vaan ehtivät ajoissa. … Voi olla valinnanvaraakin … mihin lopulta mennään.
- No se nähdään sitten Suomessa, toteaa äiti.
- Oli muuten loistavasti ajoitettu tuo Mervin kysymys, jatkaa isä. …- Ehkä en olisi muuten hoksannutkaan, että nyt niitä hommia pitää jo hakea. … Heinäkuussa se olisi myöhäistä.
- Nyt alkavat ne nousut korkeammalle, huomaa äiti. … Helpottaa tämä kuumuus ja ollaan taas kuin
Suomen kesässä.
- Hitto, siellä menee kaksi rekkaa peräkkäin, noituu isä. . …- Niistå on vaikea päästä ohi noissa
mutkissa.
- No körötellään niiden perässä vaan. … Eihän meillä mitään kiirettä ole.
- No tuolla nousun puolivälissä ne ainakin menevät siihen kentälle huilimaan.…. Me voidaan pitää
pieni jaloittelutauko sitten näiden nousujen jälkeen. … Voi hitto, miten hitaasti nuo ryömivät.
- Isä, miks’ne menevät noin hiljaa, kysyy Mika.
- Niillä on raskaat lastit ja tämä mäki on niin jyrkkä.
- Miks’ noi rekat tulee hiljaa tätä mäkeä alaspäinkin, jatkaa Mika
- Olenhan minä sen teille joskus kyllä selittänyt. Näin pitkissä ja jyrkissä mäissä ei voi käyttää jarruja. Jarrut kuumenisivat liikaa ja lakkaisivat toimimasta. Pitää jarruttaa moottorilla. … Mäkeä tullaan alaspäin samalla vaihteella kuin mennään ylöspäin. … Ymmärsitkö?
- Ymmärsin … kai.
Matka jatkuu ja pian ovat jyrkät serpentiininousut takanapäin. Lyhyen tauon jälkeen taas jatketaan
ja lapsilla riittää monenlaista kyseltävää edessä olevasta muuttomatkasta ja vanhemmat yrittävät
vastailla kysymyksiin. Välillä lapset nukahtavat. Parisen tuntia ajetaan, kunnes pidetään taas tauko
ja ostellaan tienvarren kauppiailta banaaneja ja mehua.
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- Joko tuolla taivaanrannassa häämöttää Mbeyan vuoret, kysäisee Rauni, kun on taas ajeltu jonkin
aikaa.
- Siellähän ne ovat, kuittaa Jarkko. …- Kaukana ovat vielä, mutta noin tunnin päästä aletaan olla
siellä.
Aurinko paistaa vielä taivaanrannan yläpuolella, kun saavutaan taas kotiin.
- Kuka tähän tulee sitten asumaan, kun me lähdetään pois? kysyy Mika autosta pihalle noustuaan.
- Ei sitä tiedä vielä kukaan, vastaa äiti, … - Joku toinen perhe tänne taas tulee.
- Otetaanko me Ninnikin mukaan Suomeen? jatkaa Mika.
- Ei oteta. … Kyllä Ninnin pitää jäädä tänne. … Ninnille pitäisi löytää uusi koti.
- Otetaanko me sitten Suomessa uusi kissa?
- Hei, mikäs meillä on maitotilanne? keskeyttää isä. … - Ehdittäisi vielä maitojonoon.
- Ei sitä tainnut jäädä. Otettiin mukaan mitä oli, kertoo äiti. .. - On siellä litran verran jo piimäksi
mennyttä. Siitä voidaan tehdä plättyjä tai pannaria. Mä paistelen sillä aikaa, kun olet maitoreissulla.
- No sitten vaan nyssykät autosta sisälle, niin mä lähden hakemaan maitoa.
- Hei lapset! … Ottakaapas näitä kasseja, kehottaa äiti. …- Ovesta vaan sisälle. Isä tuo Minnan siinä kopassa.
- Minna vielä nukkuu, kertoo Mervi. … - Ai, se heräsikin jo.
- Katsokaas meidän puutarhaa, kehottaa äiti. … Joona ja Samuel ovat laittaneet koko puutarhan
siistiin kuntoon. … Kaikki rikkaruohot on kitketty ja …
- On … on. Siistiä on taas, myöntelee isäkin
Jarkon tultua maitoreissulta äiti kutsuu lapset syömään ja jakelee palat pannukakkua jokaisen lautaselle.
- Tuossa on aprikoosihilloa pannarin päälle. .. Ottakaa siitä itse, neuvoo äiti. … - Ota isä sinäkin
siitä itsellesi. … Vieläkö sä meinaat panna saunan lämpiämään?
- Meinaan …meinaan. Pitäähän saada reissun pölyt ja hiet taas pinnasta pois. Tässähän on vielä
hyvää aikaa.
- Kyllä tuo Minnakin varmaan syö vähän pannaria, kun laitan sen ihan mössöksi, aprikoi äiti.
- Hei mä tapasin maitoreissulla Lindgrenin Reinon, kertoo Jarkko Raunille. … - Ne lähtevät perjantaina Suomeen lomalle. Mä kysyin, ottaisiko se mukaan yhden mun kirjeen Suomessa postitettavaksi. … Ja hän lupasi. … Hitto, täytyy saada ne hakemuspaperit ”Ramille”, että voi lähetellä niitä
edelleen. … Täytyy ruveta naputtelemaan niitä heti huomenna. … Kolmet paperit ainakin.
- No, syö nyt se pannari… ja mene panemaan sauna lämpiämään, hoputtaa Rauni.
Kotoisissa tunnelmissa ilta sitten kuluu pannareineen ja saunomisäneen. Kun lapset ovat nukahtaneet, jatkavat Rauni ja Jarkko vielä muuttohommista jutellen.
- Joko se muuttolaatikko on työn alla … niillä puusepillä? kysyy Rauni.
- Eiköhän se ole siellä jo valmiina, aprikoi Jarkko … - Oli jo melkein valmis ennen tätä reissua.
…Hiton komea laatikko … jalopuuta … mningaa…se on melkein kuin mahonkia.
- Täällä kotonahan se pitää täyttää. … Mihin se täällä mahtuu?
- Tuohon pihan puolelle lipan allehan se täytyy tuoda … ja sitten öiksi pitää järjestää vartiointi, että
voidaan nukkua rauhassa.
- Vartiointi? … Miten?
- No meillähän on vahteja jatkuvasti öisin parisenkymmentä. … Siirretään yks’ … Samuel tähän
meidän nurkalle … ”torrakon” kanssa … sitten, kun laatikossa alkaa olla tavaraa. … Kahdella riippulukolla lukittava kansi siinä on. Samuelhan on vahtinut meidän taloa aiakaisemminkin.
- Eikö sitä laatikkoa voi ottaa tänne sisälle?
- Kyllähän se ehkä just mahtuisä tuosta ovesta, mutta …. Parempi pitää se tuossa pihalla. … Parin
viikon päästä pitäis’ kai tulla seuraava kuorma-auto Darista, joka vois’ viedä sen täältä sitten. Enköhän minä huomenna tiedä sen tarkemmin.
- No sittenhän pitää ruveta jo kasailemaan noista kaapeista kaikkea sellaista, mitä viedään Suomeen. Aika paljonhan menee näille paikallisälle buukkaajille, kunhan vaan makselevat ensin.
- Mitä on sellaista, mitä ei ole buukattu?
- No keittiöastiat kaikki, ja ruokailuvälineet, ompelukone, silitysrauta,… polkupyöristä yhtä ei ole
buukattu ja yks’hän me annetaan Joonalle, toi uusin radio-nauhuri, … noi isot matot, vaatteita jonkin verran … ja noita matkamuistoesineitä, makondeja, strutsin muna, nuo kaks’ taulua, strutsin
muna… ja …kirjoituskone, --- kaitafilmiprojektorihan myös … lasten koulukirjat … ja lelut … Onhan sitä tavaraa…. Pitääkö sun naputella loppuraportti UM:lle vielä ennen kuin panet tuon koneen
laatikkoon?
- Ei. … Sen mä teen vasta Suomessa.
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- Tietääkö ne UM:ssä tosta Mazengon viimeisestä tempusta?
- Enpä ole varma. … Ehkä ne jotain tietävät. … On kai Nallekin sinne jotakin kertonut. ...Raporttini
jälkeen tietävät sitten enemmän.
- Miten sä saat noi perhoset ehjinä Suomeen?
- Ai niin, … mun perhoskokoelma. … Hei, mä löysin projektin varastosta hyvän askin perhosille….
Styroxinen just sopivan kokoinen laatikko, jossa lukee isoin kirjaimin englanniksi ” Varoitus, Radioaktiivinen”. … Siinä on tullut jotain ukkosenjohdatinvehkeitä. … Sitä ei varmaankaan tullimiehet
avaa. … Sinne vaan perhoset hyönteisneuloilla siihen styroksiin. Pysyvät varmasti ehjinä Suomeen
asti. … Africocoakin on muutama pullo.
- No, … onhan meillä monenlaista vietävää.
- Tässä on nyt noin kuukausi aikaa kaikenlaiseen valmisteluun. … Nairobissa pitää olla 22. kesäkuuta. Meidän pitäisi lähteä täältä noin viikko aikaisemmin, jos meinataan käydä vielä Serengetissä
… siinä matkan varrella. … ”Masa” ilmeisesti siirtyy tälle mun vapautuvalle vakanssille sitten, kun
… Eli samaan tapaan kuin minä silloin, kun Uffe lähti. … Uusia ei nyt rekrytoida, arvelivat lähetystössä. … ainakaan tänä vuonna.
- No … Sitten Joonakin jää taas ilman töitä. … Voi ressukkaa. … Mitenhän ne pärjäävät sellaisen
lapsikatraan kanssa. … Kyllä täällä elämä on kovaa. … Kyllä mä annan Joonalle vielä lisää noita
lasten vaatteita … ja kenkiäkin, …. vaikka paljasjaloinhan täällä tepsuttelevat monet aikuisetkin.
Säälittää nuo pienet reppanat. … Tytöt leikkivät savesta itse tekemillä nukeilla ja pojat rautalangasta ja säilykepurkeista tekemillään autoilla.
- Säilykepurkeista, joita ovat löytäneet meikäläisten roskiksista, lisää Jarkko. …- Ja joillakin työssäkäyvillä aikuisillakin paras ja ainoa puku on työnantajan antamat haalarit,…. kuten Twinsi tuolla
korjaamolla. Kyllä tekisi monelle suomalaisille purputtajalle hyvää nähdä tämä todellinen köyhyys
ja pula kaikesta. Silti nämä ihmiset ovat iloisia … laulavat ja tanssivat iltakaudet kylissään.
- Katsohan mitä kello jo on, havahtuu Rauni. … - Nyt on kyllä mentävä nukkumaan. … Käy sinä
ensin suihkussa! … Vai lasketaanko amme täyteen lämmintä vettä ja mennään hetkeksi sinne yhdessä?
- Ei yhtään hassumpi ehdotus!
Työt projektilla jatkuvat päivästä toiseen ilman suurempia ongelmia. Kuivan kauden alettua alkavat
sadonkorjuutoimet. Leikkuupuimurit huolletaan ja koekäytetään puintikauden kynnyksellä. Pelloilla
kypsyvät viljat ja vihannekset houkuttelevat yöllisiä ”vierailijoita” ja siksi yövahtien määrää on lisätty. Voroja on ollut liikkeellä myös päiväsaikaan ja siksi peltoja vahtii joukko päivävahteja. Mutta
kaikkiin vahteihinkaan ei voi luottaa. Vahtejakin on vielä vahdittava ja siksi Jarkko, Matti ja ”Lasse”
tekevät jatkuvasti silloin tällöin tarkastuskierroksia öisin ja myös valoisaan aikaan.
Eräänä päivänä kotiin lounaalle tullessaan on Jarkolla hauskaa kerrottavaa.
- Sattuipa hauska juttu äsken kaupungilla, aloittaa Jarkko kertoa Raunille. … - Olin akkuja ostelemassa ja kun ajoin siinä postin kohdalla, juoksi auton eteen se tullin Aleksi. Pysäytin ja avasin ikkunan. … Hän kertoi, että yksi sairaalalla työskentelevä venäläinen lääkäri haluaisi myös tilata tavaraa Honkongista, mutta miten sinä olet maksanut ne laskut sinne, hän kysyi. Kun kerroin hänelle, että minulla on suomalaisen Postipankin shekkejä, jotka lähetän tilauksen mukana, he saavat
maksun suoraan suomalaisesta pankista. … Aleksi oli hetken mietteliään näköinen ja sanoi sitten.
” Ei taida sille lääkärille olla mahdollista.” – Olin asiasta samaa mieltä.
- Hah-hah, nauraa Rauni. … No ei varmaan onnistu.
- Eikä pysty maksamaan laskua täältä dollareillakaan, kun pankki ei vaihda shillinkejä dollareiksi …
tai, jos vaihtaisikin niin kurssi on niin huono, että hinta nousisi tuplaksi. … Aleksihan on maksanut
ne ostokset, joita hän on saanut, ihan hyvän kurssin mukaan.
Mäkisten perheessä valmistellaan iltaisin ja viikonvaihteisin Suomeen paluuta ja lapset odottavat
lähtöpäivää kaikenlaista kysellen. Ninni-kissa katosi lapsilta ”salaperäisesti”, kun Jarkko vei sen
projektille ”nukutettavaksi”. Aikoinaan lainaksi saatu nestekaasupullo on palautettu projektille.
Täyteen pakattu muuttolaatikko on lukittu ja viety projektin varastoon odottamaan kuljetusta Dariin. Muuttolaatikon lähtö on siirtynyt kesäkuun ensimmäiselle viikolle. Kun kaikki keittiö- ja ruokailuvälineetkin on pakattu muuttotavaroiden joukkoon, on ruokahuolto nyt viimeisänä päivinä
järjestetty siten, että muut suomalaisperheet ovat kutsuneet Mäkiset lounaille ja illallisille. Naapuruston Leila hoitelee aamupalat. Perhe on aloittanut taas malarialääkityksen, kun ollaan menossa
vuoristosta alas lämpimille seuduille, jossa on malariaa levittäviä sääskiä.
Lähtöpäivään on enää neljä päivää, kun lauantaina iltapäivällä kuuluu pihaovelta ”hodi-hodi…hodihodi”. Rauni mennessä ovelle seisovat siinä vierekkäin Joona ja yövahtina toiminut Samuel … ja
Joonalla on sylissään elävä ruskea kana. Joona selittää swahiliksi, että he tuovat tämän kanan lahjaksi. Rauni on hämmentynyt tilanteesta, pyytää Joonaa ja Samuelia odottamaan vähän aikaa, kunnes saadaan paremmin swahilia taitava Leila paikalle.
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Leila sitten selittää miehille, että tämä on todella arvokas kiitollisuuden osoitus, mutta nyt ei voida
enää tehdä kana-ateriaa. Sen sijaan Rauni ja Jarkko esittävät, että miehet tekevät nyt hyvän kanaaterian omille perheilleen. Miehet lähtevät kana mukanaan kotiinpäin.
- Voi näitä ressukoita, huokaa Leila tipat silmäkulmissaan. …- Näille ihmisille kaikista arvokkain
lahja on elävä kana. … Mutta ettehän te voisi tehdä kana-ateriaa niin kuin he sen tekevät. Ensin
pitäisi kana tappaa, sitten kyniä ja poistaa sisälmykset ja … ihan hirveä hommahan se olisi. Toivottavasti he eivät nyt loukkaantuneet, kun heidän kanansa ei kelvannut.
- Hei, minulle tuli tuossa ajatus, jatkaa Rauni. …- Mitäs, jos veisimme Joonan ja Samuelin syömään
tuonne Mbeya-hotelliin hyvät grillipihvit?
- Ei, ei missään tapauksessa, sanoo Leila napakasti. …- Älkää tehkö sitä virhettä. … He eivät osaisi
syödä veitsellä ja haarukalla … ja lautaselta. Se olisi heille kärsimys, kun eivät osaa. … Ja tarjoilijat
nauraisivat. … Yksi perhe kerran teki näin ja he katuivat sitä katkerasti.
- Nythän Joona ei enää moneen päivään ollut meillä, kun koko kämppä oli tyhjennetty, kertoo Rauni. … Mutta silloin viimeisenä päivänä, kun annoin vielä nyytin lasten vaatteita ja pari pitkoa pakastimesta hänelle kotiin viemisäksi, niin kyllä tuli häneltä ”Asante saana, mamaa” peräkkäin monta kertaa ja ihan näytti olevan tipat silmäkulmissa hänelläkin.
Vihdoin koittaa lähtöpäivän aamu. Autoon on jo illalla pakattu suurin osa mukaan otettavasta. Heti
aamun valjetessa mennään Leilan luo aamiaiselle. Sitten palataan vielä kerran pihalle, joka on toiminut kotipihana kaksi vuotta. Jarkko ottaa vielä pienen pätkän kaitafilmiä pihapiiristä ja pyytää
Leilaa ottamaan vielä pätkän ja pari valokuvaa, että hän itsekin pääsee kuvaan. Sitten viimeiset
kädenpuristukset ja halaukset Leilan kanssa, kunnes haikein mielin kömmitään autoon ja lähdetään kotimatkalle. Pihasta tielle käännyttäessä tehdään vielä viimeiset vilkaisut ja käden heilautukset pihalle huiskuttamaan jääneelle Leilalle.
- No lapset, huokaa äiti, kun käännytään valtatielle. …- Sinne jäi nyt meidän Tansanian koti. …
Enää ei nähdä sitä kuin kuvista ja kaitafilmiltä. … Tuskinpa te tulette täällä käymään vanhempinakaan.
- Niin, jatkaa isä. …- Yksi rodunkehittäjä lähtee. Paljon on tehty ja paljon on nähty. Tämä jää nyt
vain muistojen joukkoon. Minna on vielä niin pieni, ettei isompana muista täältä mitään, mutta
näkee kyllä valokuvia, kaitafilmiä … ja kuulee meiltä yhtä ja toista. Kuulee senkin, että syntyi suoraan isän käsivarsille. … ja filminpätkän, kun oli muutaman minuutin ikäinen. … - Oli sekin ikimuistoinen kokemus. … Ja nyt on tyttö jo yli kymmenen kuukauden ikäinen.
- Nyt isä varovasti tämän Uyolen risteyksen läpi, varoittaa äiti. - Tässä on aina paljon porukkaa.
- Varovastihan täällä on ajeltava, kun nuo ihmiset juoksentelevat kuin kanat. Onneksi ei ole mitään
sattunut, vaikka olemme ajelleet pitkin ja poikin tätä Itä-Afrikkaa.
- Paljon on nähty ja koettu, toteaa äitikin. … - On tullut tämä Afrikan kolkka aika tutuksi. … On
käyty Keniassa, Sambiassa kaksikin kertaa ja Malawissa … ja nyt mennään kerran vielä Keniaan.
- Ja loppumatkassa tulee maita lisää, jatkaa Jarkko. …- Italia ja ehkä Ranska tai Itävalta, Saksa ja
päästäisiköhän Travemundesta Finnjetillä Helsinkiin vai pitääkö ajaa Tanskan ja Ruotsin kautta?
- Isä mennäänkö me vielä ajelemaan sinne Mikumin puistoon, huutaa Mika peräpenkiltä.
- Ei taideta enää mennä, vastaa isä. … - Me ollaan Mikumissa niin myöhään, ettei tänään ole enää
aikaa … ja huomenna on lähdettävä aikaisin aamulla. … Meillä on huomenna pitkä ajomatka.
- Onko meidän ajettava Moshiin asti? kysyy äiti.
- Siinä välillä ei tainnut olla mitään hotelleja silloin, kun tultiin Keniasta, muistelee isä. … Mutta
hiton pitkä matkahan sinne on Mikumista. Kartasta laskeskelin, että se on noin 670 kilometriä ja
siellähän oli melko pitkälti aika huonoa soratietäkin silloin, kun ajeltiin se Tangan ja Mombasan
kierros. … Asfalttia on Mikumista Morogoroon ja siitä vielä noin 85 kilometriä Darin suuntaan
Chalinzeen, mistä lähdetään Moshin ja Arushan suuntaan. Hyvää tietähän sekin oli aika pitkästi,
mutta sitten muuttui kupruiseksi ja pölyiseksi soratieksi jossakin. … No se nähdään sitten huomenna.
- Oli tuo aamiainen Leilalla tosi hyvä, jatkaa äiti. … - Ja saatiin vielä isot eväspaketit mukaan. …
Aivan kultainen ihminen ja mainio kokki.
- Eipäs vaan ole ukkoa löytänyt, naurahtaa Jarkko.
- Jos hän ei ole ukkoa halunnut riesakseen. … Helpompi elää sinkkuna. … Hei mitäs tuolla kurvissa on tapahtunut? …
- Taitaa olla jonkinlainen onnettomuus, arvelee Jarkko hiljentäen vauhtia. … Muutama auto on pysähtyneenä ja … onko siellä poliisiautokin. … Joo, poliisi ohjaa liikennettä. … Pitää näköjään pysähtyä noiden perään.
- Mitä siellä on tapahtunut? ihmettelee Mervi … Onko kolari?
- Siellä on joku iso auto ihan nurin, huomaa Rauni.
- Siinähän on yksi Sambian kuparirekka vähän temppuillut, toteaa Jarkko. … Perävaunu on nurin
tossa keskellä tietä poikittain ja veturin keulapuoli tuolla pusikon puolella. …. Ja kupariharkkoja
on sortunut peräkärrystä tielle aika kasa.
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- Isä, miksi se on kaatunut? kysyy Mika takaa.
- Joku yllättävä tilanne siinä on kai tullut.- Sieltä takaa nousee joku bussi nyt tielle, huomaa Rauni,
- Joo, niinpä näyttää. …. Siitä päästään ehkä kohta kiertämään … ohitse. … No, nyt poliisi näyttää
noille meidän edessä leville, että tuonne vasemmalle. …. Sieltä kai me päästään ohitse kaikki.
Edellä ajavien perässä ajetaan sitten jyrkähköä piennarta alas, sitten muutamia kymmeniä metreja
tasaista maastoa ja piennarta pitkin noustaan takaisin tielle.
- Sattuipa onneksi olemaan tällainen paikka, että päästiin ohi, huokaa Jarkko. … -Tuo rekka ei ihan
pian tuosta nouse pyörilleen. … Nyt matka jatkuu taas.
- Me varmaankin jaksetaan ajaa yhteen syssyyn Iringaan asti, aprikoi äiti … Vähän sen risteyksen
jälkeenhän on sellainen pieni kenttä, jossa voitais’ pitää tauko.
- Pikkutytöt nukkuu, kertoo Mervi.
Matka jatkuu sitten aikaisempien reissujen tapaan ilman ongelmia. Taukoja pidetään aikaisemmilta
matkoilta tutuissa paikoissa. Mikumin luonnonpuistoalueelle saavuttaessa nähdään valtatien molemmin puolin levittyvillä savanneilla taas norsu- puhveli-, seepra- ja antilooppilaumoja sekä muutama kirahvikin ja Mikumi Lodgelle käännyttäessä pahkasikoja, kuten usein aikaisemmillakin kerroilla. Ja autoa hotellin eteen pysäköitäessä pinkaisee kymmenkunta paviaania taas auton ympärille. Jarkko käy hotellin vastaanotossa, saa aikaisemmista käynneistä tutun sviitin avaimet ja saapuu
auton luo.
- No, sitten vain sellaiset kassit mukaan, joita tarvitsemme, neuvoo Jarkko. - Muut romppeet jätetään autoon. Kyllä nuo paviaanit vahtivat tässä läpi yön.
- Mika ja Mari, … Nuo kaksi sinistä kassia vaan otetaan … ja toi kylmälaukku., neuvoo äiti. Minä
otan Minnan syliin. Tuo Mervi sinä tuo Minnan koppa. … ja isä laittaa auton lukkoon.
- Huh! … Onpa täällä kuuma, huokaa Mervi noustuaan autosta.. … Oli kyllä kuuma autossakin.
- Anna Mervi tuo kylmälaukku tähän minulle.
Kun on saatu kantamukset huoneeseen, kipaisevat lapset heti ikkunan ääreen katsomaan olisiko
alempana olevan lammen tuntumassa eläimiä.
- No mitä siellä näkyy, kysäisee äiti.
- Ei oikein mitään, vastaa Mervi. … - Muutama apina hyppelee tuolla puskissa.
- Eihän niitä varmaan siellä jatkuvasti ole. Ne käyvät siellä silloin tällöin juomassa. Kyllä niitä varmaan kohta sinne taas ilmestyy.
- Aika hiljaista on tässä hotellissakin, jatkaa isä. - Ei ollut yhtään autoa äsken tuolla parkissa ja
hiljaista kertoi olevan virkailija tuolla respassakin. Joku iso norjalainen bussiporukka oli lähtenyt
täältä eilen.
- Parin tunnin päästä mennään vissiin syömään? kysäisee äiti
- Mennään, mennään, vastaa isä. … Ja syödään oikein kunnolla, …. ja saatais’kohan me breakfastit
aamulla vähän aikaisemmin, jos tilataan. … Päästäis’ matkaan vähän aikaisemmin. … kello 7 …
jos saatais’ , niin oltais’ tien päällä jo ennen kahdeksaa.
- Pari kylmälaukun patruunaa pitää panna tuohon pakastimeen, että pysyisä meidän eväät huomenna vähän viileämpinä. … Huomisesta tulee hikinen päivä, tuumailee äiti. … - Mutta nyt lapset
voisitte käydä suihkussa, kun olette ihan hikisiä. Sitten ollaan täällä huoneessa vaan ja parin tunnin päästä lähdetään syömään. Katselkaa nyt vaikka ikkunoista näkyisikö siellä jotain.
- Luonto on nyt sadekauden jälkeen vielä vihreää, selittää isä - Hiljalleen se kuivuu taas ruskeaksi.
Eläimillä on tuolla savanneilla ja pusikoissa vielä rehevää syötävää ja varmaan siellä on joissakin
paikoissa vettäkin. Sekin saattaa olla yksi syy siihen, että tässä lammella käydään harvemmin juomassa.
- Isä, nähdäänkö me vielä jossakin …. sarvikuonoja? kysyy Mika. … - ja … strut … mitä ne oli
semmoset isot linnut+
- Strutseja, …. Ja sarvikuonoja voitais’ nähdä nyt tuolla Serengetissä, aprikoi isä. - Nähtiinhän me
niitä silloin kerran Ngorongoron kraatterissa … siitä on jo puolitoista vuotta aikaa. On meillä tässä
ehkä pari päivää aikaa koukata Serengettiin, jos huomenna ajetaan Moshiin.
- Onko se iso lentokone, millä me sitten mennään? jatkaa Mika.
- Varmaankin vähän isompi, kuin millä Pike lähti.
- Miten pitkä matka sieltä Roomasta on sitten vielä Suomeen? kysyy Mervi.
- Onhan sitä varmaankin parituhatta kilometriä. … Pari kolme yötä hotellissa ja ehkä yksi yö laivassa.
- Otetaanko me sitten siellä kotona meille uusi kissa? kysyy Mari.
- Kylläpä teillä riittää taas monenlaista kysyttävää, huokaa isä. – Ehkä ei oteta kissaa, mieluummin
koira.
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”Kyselytunnin” ja suihkussa käynnin jälkeen lähdetään ravintolaan illalliselle. Muita vieraita ei ravintolassa ole, kun sinne saavutaan. Istuudutaan samaan pöytään, jossa on oltu aikaisemminkin. Tarjoilija tuo ruokalistan ja pienen neuvottelun jälkeen tilataan grillipihvit, isälle ja kolmelle lapselle
ranskalaiset perunat, lapsille puoliannokset, äiti ottaa perunamuusia, josta voi antaa osan Minnalle. Juomiksi Jarkko tilaa olutta ja Pepsiä.
-

Voisiko teiltä saada breakfastin aamulla jo vähän aikaisemmin? kysyy Jarkko sitten tarjoilijalta.
Mihin aikaan haluaisitte?
Saisiko jo kello seitsemän? Meillä on huomenna niin pitkä ajomatka.
Minä kysyn tuolta keittiöstä, vastaa tarjoilija.

Hetkisen kuluttua tarjoilija tuo ruokailuvälineet ja juomat pöytään ja kertoo…
- Kyllä voitte saada breakfastin jo kello seitsemältä. Mitä haluaisitte aamiaiseksi?
- Hetkinen, kysytäänpä lapsilta. … Hei lapset, söisittekö aamulla isot munakkaat, samanlaiset kuin
kaksi vuotta sitten, joita ette syöneet. … jokohan sellaiset nyt maistuisävat?
Lapset katselevat hetken sanattomina toisiaan, minkä jälkeen alkavat nyökytellä päitään hyväksymisen merkiksi.
- Teetä kaikille ja viisi isoa munakasta, kertoo Jarkko tarjoilijalle.
- Kiitos, teetä ja viisi munakasta, toistaa tarjoilija. - Ne ovat valmiina aamulla kello seitsemän.
- Tulee tänne muitakin ihmisiä, huomaa Rauni, kun viiden hengen ryhmä astelee ravintolasaliin.
- Me ollaan täällä aikaisin. Eiköhän suurin osa asiakkaista tule vasta hieman myöhemmin, aprikoi
Jarkko.
Pienen odottelun jälkeen tulevat grillipihviannoksetkin pöytään ja ruokailua lopeteltaessa on salissa asiakkaita jo parisenkymmentä. Ennen huoneeseen menoa Jarkko käy maksamassa jo hotellilaskun, ettei toimenpiteeseen kulu aikaa aamulla. Lapsia ei tarvitse hoputtaa nukkumaan useampaa
kertaa. Matkasta ja kuumuudesta väsähtäneinä he ovat pian unten mailla.
Aamukuudelta heräiltäessä on taas koko perhe pirteänä. Käydään suihkussa ja pukeudutaan ja
kellon viisareiden lähestyessä kello seitsemää lampsitaan alakerrassa olevaan ruokasaliin. Pöytään
on jo valmiiksi katettu teekupit ja ruokailuvälineet ja heti perheen istuuduttua tuodaan pöytään
isot, koko lautasen kokoiset höyryävät munakkaat.
- Muistatteko lapset vielä? kysyy isä. … - Kaksi vuotta sitten, kun oltiin tässä samassa paikassa
ekaa kertaa, te ette tykänneet tällaisista munakkaista ja minun piti silloin syödä teidänkin munakkaat? Söin neljä tuollaista munakasta. Muutamaa tuntia myöhemmin Iringassa, söin neljä yhtä
suurta pippuripihviä, kun te ette niistäkään tykänneet. – Popsikaahan nyt munakkaanne, että jaksatte matkustaa iltaan asti. … Minulle ja äidille rittää hyvin yksi munakas.
- Minna saa tästä äidin munakkaasta pienen osan, jatkaa äiti.
- Minäpä annostelen tuosta teetä teille kaikille, sanoo isä.
Hieman ennen kello kahdeksaa on perhe taas kasseineen autossa paviaanilauman seuratessa ja
kotimatka jatkuu. Lapset vilkuttavat ”hyvästit” valtatielle tultaessa tienvierustan pahkasioille. Vielä
ajetaan hetken aikaa luonnonpuiston savannien keskellä, kunnes villieläinlaumat jäävät taakse.
- Tästä on satakunta kilometriä nyt Morogoroon ja siitä noin 95 kilometriä siihen risteykseen, josta
lähdetään sille Moshin tielle, kertoo Jarkko.
- Tuolla mutkan takana on taas jotakin, huomaa Rauni hetken kuluttua
- Niin on, koska on noita risuja tiellä. … Pudotetaanpa nopeutta hieman. …. Bussi siinä seisoo ja
hitosti matkustajia siinä ulkopuolella.
- Ja sieltä tulee toinen bussi vastaan. lisää Rauni.
- No täytyy pysähtyä odottamaan. … No nyt päästään tuosta ohi.
- Sieltä näkyi kahdet tai kolmet jalat bussin alta, kertoo Rauni, kun on päästy bussin ohi.
- Taitaa olla pojilla joku remontti menossa, toteaa Jarkko. … -Täällä ne remontit tehdään tien päällä vaikka millaisessa paikassa. … Ja matkustajat odottelevat matkan jatkumista usein tuntikausia.
- Alkaa tuo aurinko porottaa taas korkeammalta, tuskailee Rauni. …- Vetäkää lapset niitä ikkunaverhoja taas leväälleen, ettei aurinko paistaisi niin tänne sisälle. … Se voisi vähän auttaa … ja Mervi, veivaa se ikkuna reilusti auki … puoleenväliin niin kuin meillä on täällä edessä.
- Hitto, hikinen päivä tästä’ tulee, noituu Jarkko. …. - Mutta onhan näihin jo totuttu. … Eikä näy
minkäänlaisia hattaroita taivaalla.
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Matka jatkuu jo tutuksi käynyttä valtatietä pitkin vielä. Välillä jutellaan lasten kanssa, jotka kyselevät enimmäkseen kotimatkaan ja Suomeen liittyvistä asioista. Rauni seuraa liikennettä ja kurkkii
tarpeen mukaan tuleeko ohitettavan takana vastaantulevia. Tienvarsinäkymät ovat paikoin reheviä
pusikoita, välillä on pienehköjä kyliä. Morogoroon lähtevän tien risteyksessä on tie suljettu puomilla ja poliisit tarkastavat auton rekisteriotteen ja kuljettajan ajokortin ja kuten muidenkin kulkijoiden paperit. Kun kaikki on kunnossa, puomi aukaistaan ja niin matka jatkuu taas
- Tässä näyttää olevan poliiseilla vakiopaikka, toteaa Jarkko, kun ollaan taas menossa. … - On se
kyllä hyvä, että tarkastavat kaikki kulkijat. Varastettuja autojahan täällä lienee melkoisesti.
- Mutta eiköhän kaikki rosvot tiedä, että tässä paikassa on aina poliisit, aprikoi Rauni
- Niin, eipä meitä ole muualla pysäytelty, toteaa Jarkko. …. Ja onhan poliisi neuvonut meikäläisiäkin, että jos pimeällä tiellä yrittää pysäyttää poliisipukuinen mies, niin älkää pysähtykö. …Se ei ole
poliisi. … Rosvot ovat varastelleet myös poliisien pukuja … ja autojakin.
- Isä, miks’ aika monella autolla on koko ajan toi vilkku päällä, kysyy Mervi.
- Olenhan minä sen teille selittänyt montakin kertaa. … Täällä joillakin on sellainen tapa, että ne
maantiellä vilkuttavat koko ajan vasemmalle, jos vastaan ei tule ketään ja oikealle silloin, kun on
joku vastaantulija. … Mutta en minä noihin vilkutuksiin luota. Joskus vasen vilkku tuikkii jatkuvasti vaikka vastaantulijoita olisi useitakin. Sehän voi näiltä tolloilta unohtua päälle. Aina ohituksiin
lähdettäessä on varmistuttava kurkkimalla, että tie on vapaa. … Jotkut vilkuttavat jatkuvasti, jotkut
eivät käytä vilkkua silloinkaan, kun lähtevät ohitukseen tai kääntyvät johonkin. … Katsohan nyt
tuotakin rotiskoa tuossa. Vasen vilkku on päällä koko ajan ja sieltä on tulossa ihan jono autoja
vastaan. … Äiti, tuleeko sieltä tuon punaisen kotteron jälkeen vielä?
- Yks’ kuoma-auto vielä. …Sitten ei näy ketään.
- Laitatko vaihteeksi sen BoneyM:n…kasetin soimaan. pyytää isä. … - Sitä ei ole vähään aikaan soitettu.
- Noi kaikki kasetit on niin moneen kertaan soitettuja, että ihan kyllästyttää kuunnella. …Nyt kohta, jos tulee sellainen sopiva kohta, niin olis’ pidettävä pissatauko.
- Eiköhän sellainen paikka kohta löydy.
Liikennettä on valtatiellä molempiin suuntiin aika paljon, mikä hidastaa jonkin verran menoa. Lyhyt
jaloittelutauko pidetään ja taas matka jatkuu. Kun saavutaan Chalinzeen, josta tie Moshiin ja Kilimanjaroon lähtee, pysähdytään tankkaamaan ja ostelemaan hedelmiä ja juomia.
- Huh-huh, tätä hellettä, tuskailee Jarkko autosta noustessaan. … - Ja kello on vasta vähän yli yhdentoista. … Aika hyvinhän me ollaan kuitenkin jo ajettu. ... Nyt saattaa olla huonompaakin tietä
tuolla välillä. … Moshiin on vielä matkaa noin 400 kilometriä. Aika tiukkaa tekee, että ehdittäis’
ennen pimeän tuloa. … No, riippuu tien kunnosta ja liikenteestä.
- Onhan siinä jotain isompia paikkoja ennen Moshiakin, toteaa Rauni. … - Kilimanjarohan on aika
iso kaupunki … noin sata kilometriä ennen Moshia. Siellähän meillä oli välilasku silloin tullessa.
- No, minä laitan tankin täyteen. Käy sinä tuossa ostelemassa hedelmiä. … Älkää lapset välittäkö
noista uteliaista kavereista. Veivatkaa ikkunat hetkeksi kiinni. … Ai tuleehan tähän isompiakin uteliaita ihmettelemään tätä dieseliä. … Avataanpa tuo konepelti, niin saavat ihmetellä.
Jarkko avaa konepellin ja miehiä kuusi miestä tulee ihmettelemään. ” Diesel injini” sanoo Jarkko
osoittaen moottoria. ” Diesel injini … Diesel injini ” erottuu useaan kertaan miesten puheesta, kun
Jarkko täyttää tankkia.
- Mitä nuo ukot ihmettelevät, dieseliäkö? kysyy ostoksilta tullut Rauni.
- Dieseliä, kun näkivät, että ajoin tähän diesel-mittarille. Onhan tällainen Diesel henkilöauto täällä
melkoinen ihme. … Laitetaanpa konepelti jo kiinni, kun ihme on nähty. Eihän tuo päältäpäin ole
juuri bensakonetta kummempi.
- No, nyt on taas banaaneja, appelsiineja, Apsia ja Pepsiä. … Eiköhän me näillä pärjätä iltaan asti.
- Mä käyn vaan makselemassa tuolla. Sitten matka jatkuu.
- Minnallekin pitää antaa jotakin. Mervi, mä teen yhteen kuppiin banaanimössöä, niin voit syöttää
sitä Minnalle. … Ja siinä kylmälaukussa on se maitopullo.
- Äiti, katso … Onk’s noi taas niitä maasaita? kysyy Mika.
- Maasaitahan siinä on muutama tankkaamassa. … Ovat ne pitkiä ja laihoja.
- Ja niillä on aina tommoset värikkäät huivit, jatkaa Mervi. … - Ja kaikenlaisia koristeita.- Nyt tuolla Moshin seudulla me nähdään niitä paljon lisää, kertoo äiti.
- Onk’s noi kaikki miehiä, vaikka niillä on tommoset hameet, kysyy Mervi.
- Kyllä nuo ovat miehiä. .. No, nyt isä tulee. … Lähdetään taas.
- On täällä hiton kuumaa, manailee Jarkko, kun ollaan taas autossa ja lähdetään liikkeelle. …
- Veivaa Mervi taas sitä ikkunaa auki, jatkaa äiti. …- Se vähän auttaa.
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- Tämä on nyt valtatie A 14, kertoo isä …. -Tuo Dariin menevä oli A 7. Vajaat parisataa kilometriä
on nyt aika tasaista ja enimmäkseen savannimaista luontoa, sitten alkaa oikealla puolella olla vuoristoa ja tiekin muuttuu mutkaisemmaksi. … Katselehan äiti sitä karttaa. …Korongwe on siellä sellainen suurempi kaupunki. … Ennen sitä me silloin ekalla Kenian reissulla käännyttiin Tangaan ja
Mombasaan menevälle tielle.
- Tuolla, … Ja siitä risteyksestä on Korongween 17 kilometriä. … Moshi …ja Arusha … nehän ovat
sitten vielä hirveän pitkällä tuosta. … Korongwesta vielä yli 200 kilometriä … taitaa olla liki 300.
- No nyt on ajettava vaan, toteaa isä. …. Kertokaa, jos pissittää, niin pysähdytään hetkeksi. Hedelmillä ja juomilla varmaankin pärjätään, kunnes päästään johonkin hotelliin.
- Eihän meillä sitten mitään kiirettä ole, jatkaa äiti. Tässähän on vielä viikko aikaa siihen lentokoneen lähtöön. … Nyt on kuudestoista ja lento on … just viikon päästä.. Pitäähän meidän olla päivää
ennen Nairobissa.
Matkaa tehdään sitten tienvarsinäkymiä katsellen, silloin tällöin jotain jutellen. Jarkko keskittyy
lähinnä ajamiseen ja Rauni kurkkii tarpeen mukaan vastaantulijoita. Vajaassa kolmessa tunnissa on
ajettu lähelle Korongwea, kun pidetään taas pieni tauko.
- Aika hyvinhän me ollaan selvitty tähän saakka, toteaa Jarkko kelloaan vilkaisten Raunille. - Tie on
ollut kohtalaisen hyvää. Ne huonot kohdat oli näköjään korjattu. Siellähän oli melkoinen pätkä ihan
uutta asfalttia. … Nähtiin maasaita ja niiden kyliä. … Moshiin on tästä enää vajaat kaksisataa kilometriä … noin kaksi ja puoli tuntia pitää vielä jaksaa. … Eli kello kuuden paikkeilla ollaan siellä …
ja eiköhän niitä hotelleja siellä ole.
- Löydettäisikö sellainen missä olis’ uima-allaskin? … Sitähän nuo lapsetkin toivovat.
- Eiköhän lähdetä taas eteenpäin. …- Pitää vaihtaa Minnalle vielä kuiva vaippa.
.
Ja hetken päästä ollaan taas menossa. Parisen tuntia myöhemmin lähestytään Moshia, kun Rauni
huomaa tienvarsimainoksen,
- Hei, Safari Park Lodge, huudahtaa äiti … 5 kilometriä…. Eikö tuo ole ihan hyvän tuntuinen?
- Mennään katsomaan, vastaa isä.… Nairobissa Safari Park Hotel oli ainakin ihan kiva paikka.
Opasteiden mukaan paikka löytyykin helposti ja pihaan tultaessa todetaan hotelli odotusten mukaiseksi. Pihapiirissä on laajahko aitaus, jossa tallustelee muutama strutsi ja muutama kauris ja on
siellä uima-allaskin.
- Eiköhän tämä kelpaa meille, toteaa isä.
- Varmasti, katsokaa mitä kaikkea täällä on, toteaa äitikin
- Hieno paikka, ihastelee Mervi, strutseja tuolla … ja uima-allas
- Kiva, kiva, iloitsee Mika. …. päästään uimaan, päästään uimaan.
- Älkäähän iloitko vielä, toppuuttelee isä. … Meidän pitää saada ensin huone…. Aika paljon on
autoja tuossa parkissa. Voi olla täyttäkin … Kohtahan se selviää. … Odotelkaapa taas.
- On tuolla altaallakin porukkaa aika paljon, jatkaa äiti
- Pysytelkää taas hetki tässä auton lähellä. Minä menen respaan.
Hetken kuluttua Jarkko palaa ja heiluttaa tapansa mukaan kädessään olevaa avainta.
- No lapset, Mika ja Mari! … Isä sai huoneen, huutaa äiti nurmikolla juokseville lapsille.
- Muuten on täyttä, mutta kahden huoneen sviitti löytyi, kertoo isä. … Tuossa vasemmanpuoleisessa siivessä. … Ajetaan auto siihen eteen.
-- Aja sinä auto sinne. Me tullaan kävellen perässä.
Tarpeelliset kassit ja kylmälaukku otetaan autosta huoneeseen. Muut tavarat jätetään autoon.
- Laitoitko kaikki auton ovet lukkoon, kysyy Rauni Jarkolta, kun päästään huoneistoon.
- Kyllä kaikki ovet ovat lukossa … ja hälytinkin on kytketty päälle varmuuden vuoksi. – Täällä ei
näytä olevan vapaana juoksevia apinoita pihapiirissä..
- Ihan kiva sviitti tämäkin. Kiva, kun on jääkaappikin. Panin kylmälaukun patruunat pakastelokeroon. Pysyvät taas huomenna juomapullot viileämpinä.
Hetkeä myöhemmin on sekä lapsilla että aikuisälla uimapuvut yllä uimaan lähtöä varten. Kylpyhuoneesta otetaan vielä pyyheliinat mukaan ja lähdetään pihalle.
- No lapset, käydäänkö ensin katsomassa noita eläimiä tuolla aitauksessa vai mennäänkö heti uimaan, kysyy äiti.Minna sylissään.
- Hei siellä on strutseja ja seeproja ainakin, huomaa Mervi.
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- No käydään siellä ensin vilkaisemassa ja sitten … uimaan. … Kohta tulee jo pimeä.
- Anna se tyttö minulle välillä, ehdottaa isä. … Minnahan on jo aika painava sylissä kannettavaksi.
Kun päästään täältä Roomaan, niin ostetaan rattaat, joissa on helpompi työnnellä. Autoonkin pitäisi hommata lapsen istuin. Voivat Euroopan puolella jo sakottaa, jos sellaista ei ole
- Kyllä me pärjätään ilman rattaita Suomeen asti, kommentoi äiti. … - Eihän ne rattaat mahdu autoonkaan. Sellainen turvaistuin olisi kyllä hyvä olla. Minnan olisi siinä parempi istua kuin kopassaan.
- No katselkaapas nyt hetki noita strutseja ja seeproja, kehottaa äiti. … - Onhan tuolla muutamia
kauriitakin. Valtavan isoja nuo strutsit ovat … ja katsokaa millaiset paksut lihaksen noissa jaloissa..
- Strutsihan juokseekin hiton lujaa, jatkaa isä. - Muistelen jostakin lukeneeni, että se juoksee parhaimmillaan 65 kilometriä tunnissa. … Hitto, nuohan ovat liki kolme metriä korkeitakin. Tuo selkä on meidän pään tasolla. Me saatetaan nähdä noita ihan vapaina tuolla huomenna tai ylihuomenna, kun mennään Serengetiin.
- Eiköhän mennä jo tuonne uima-altaalle, ehdottaa äiti. …. - Sitten päästään syömään ja nukkunaan. …. Huomenna on taas uusi päivä ja uutta nähtävvä. … Tämä päivä on ollut vaan kuumassa
autossa istumista. Huomenna ei ajeta kovin pitkästi.
- Katsokaa, mitä toi yks’ strutsi tekee, hihkaisee Mika
- Yrittääkö se jotenkin komentaa tuota toista, kun se noin pörhistelee noita sulkiaan ja ja tekee
tuollaisia uhkaavia liikkeitä, aprikoi isä.
- Kipaiskaahan lapset jo tuonne altaalle, patistelee äiti. – Me tullan isän kanssa perässä.
- Menehän sinä ensin noiden lasten kassa uimaan, ehdottaa isä. – Minä pitelen tätä typykkää. Sitten , jos minä taas uitan tämän typykän, niin sinä kiepaset tytön pyyhkeeseen ja menette jo pois.
Me tullaan sitten lasten kanssa perässä.
Uimasta paluun jälkeen ovat vuorossa tavanomaiset ohjelmat, iltaruokailu ja nukkumaan meno.
Aamun valjetessa alkaa taas uusi päivä. Uimassa käydään taas ennen hotellin breakfastia. Sitten
jälleen kassit autoon ja matka jatkuu.. Aluksi ajetaan Moshissa toimivan nahkatehtaan myymälään,
jossa poikettiin jo aikaisemmalla reissulla puolisentoista vuotta sitten.
- Tuossahan se on, nahkatehdas, toteaa isä.
– Tanzanian Workers ja Shah Industries Co. … On
täällä ostoksilla näköjään muitakin, kun parkkipaikka on melkein täynnä. … On tuossa vielä yksi
väli, mihin sovitaan.
- Jääkää te lapset autoon, sanoo äiti. – Me käydään isän kanssa katsomassa, löydettäisikö samanlainen laukku, kuin se joka silloin varastettiin…. Pane isä etuovet lukkoon. Mervi painaa takaovien
lukkonupit alas.
- Hei Jarkko, tuossa! huudahtaa Rauni, kun on hetken aikaa kierrelty myymälän valikoimissa. – Tuo
on just samanlainen, kuin se minkä ne pojat varastivat.
- Niinpä on, toteaa Jarkkokin. – No se ainakin ostetaan, mutta on täällä niin upeita kasseja ja salkkuja, että eiköhän ostella vielä pari kassia lisää. Meillähän on vielä aika tukko halpoja shillinkejä ja
nämä hinnathan ovat hiton alhaisia.
- Mitäs tykkäät tuosta palasista ommellusta isosta kassista tuossa? Yksihän meillä on, mutta tuo
olis’ vielä vähän isompi.
- Ostetaan pois. …. Ja minulle tuosta tuo asiakirjasalkku. … Mitäs tykkäät?
- No! … Otetaan nämä … ja mennään kassalle … Vieläkö nämä mahtuvat autoon?
- Onhan se hiton täynnä kaikenlaista, mutta pannaan yks’ meidän kassi tuohon isoon palakassiin.
Eihän se silloin niin paljoa tilaa vie, naurahtaa Jarkko.
Näissä on kaikissa tuo leima ”Chui”, Mikäs eläin se olikaan? tuumailee Rauni. --- Onko se leopardi?
- Leopardi se on. … Hitto, mutta saakos niitä täällä metsästää ihan noin vain? Eikös leopardi ole
tällä uhanalainen eläin? … Mutta salametsästyshän on täällä yksi elinkeino.
- No nyt on kassit ostettu, toteaa Rauni. …- Ei kai meillä täällä Moshissa ole muuta katsottavaa.
Arushako on seuraava kaupunki?
- Arusha on noin 60 kilometrin päässä, kertoo karttaa katseleva Jarkko. Ajellaanpa nyt sinne ja
sieltä sitten Serengetin suuntaan. … On se Serengeti siitä vielä aika pitkällä. Viimeksi oltiin Lake
Manyara hotellissa, josta käytiin sitten siellä Ngorongoron kraatterissa.
- Meillähän on tässä vielä monta päivää aikaa. Mennään nyt sinne Manyaraan ja tuumataan sitten
jatkoa. Eilen ajettiin niin pitkä matka. Tänään riittäisi lyhyempi.
Tuonne Manyaraan tulee vain noin 150 kilometriä. … Arushaan meidän täytyy tulla sitten takaisin,
kun mennään Nairobiin. Arushasta Nairobiin on matkaa lähes 300 kilometriä
- Siihen pitää varata kokonainen päivä. Rajalla voi mennä aikaa. … Kolme päivää voitaisi olla Serengetissä tai täällä jossakin, laskeskelee Rauni. … Onko lapsilla jano? ... Ota Mervi siitä kylmälaukusta joku limupullo.
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Pian ajellaan valtatietä Arushaan päin. Liikenne on melko vilkasta ja vauhti verkkaista. Busseja ja
rekkoja menee paljon kumpaankin suuntaan. Ohitukset olisivat turhia ja niin ajetaan jonon mukana. Reilun tunnin kuluttua saavutaan Arushaan.
- Pidettäisikö täällä jossakin pieni jaloittelutauko, ehdottaa äiti
- Kunhan tulee sopiva paikka, niin …. Hei käännytään tuon Motellin pihaan, havahtuu isä…. Näyttää melko uudelta.
- Ai kuinka kivoja pieniä mökkejä, huomaa äiti, kun pysähdytään parkkipaikalle.
- Tuolla on iso uima-allaskin, huomaa Mika
- Ei me nyt voida mennä uimaan, selittää äiti. – Meidän pitäisi majoittua tänne ensin, eikä nyt näin
aikaisin jäädä tänne. Meidän pitää jatkaa matkaa. … Mutta kävellään ja katsellaan… ja jatketaan
sitten matkaa.
- Onpa siistin näköinen paikka, kehuu isäkin. … Kyllä tuo allaskin olisi ihan houkuttelevan näköinen, mutta …
Noin varttitunnin kuluttua istahdetaan jälleen autoon ja lähdetään jatkamaan.
- Tuosta risteyksestä vasemmalle, toteaa isä …- Tuossa on jonkinmoinen opaste. … Serengeti ,
Manyara, Ngorongoro … tie numero A 164
- Ja 50 kilometrin päästä kännytään oikealle, jatkaa nyt karttaa tutkiva äiti.
- Katsokaa tuossa menee monta maasaita, huomaa Mervi
- Niitä on täällä nyt melkein joka paikassa, toteaa isä. … - Saapa nähdä olisiko niitä jossakin kauppaamassa strutsin munia. … Ostetaanko, jos on?
- Ei osteta, ärähtää äiti. … - Se on kiellettyä … ja jos joku näkee, voi joutua vaikeuksiin.
- No enhän minä tosissani tuollaista, naurahtaa isä.
Paljon on monenlaista katseltavaa ja lapsillakin yhtä ja toista kyseltävää. Parisen tuntia on ajettu
Arushasta, kun saavutaan Manyaraan.
- Oltaisiko sitten seuraava yö täällä, kysäisee isä ja pysäyttää risteykseen.. … Tuossa on viitta Lake
Manyara Motel ja Lake Manyara National Park. Tuollahan me oltiin silloin viimeksi ja sehän oli ihan
hyvä paikka- Mennään sinne ja levätään nyt ihan kunnolla, huokaa äiti. …- Jotenkin on tänään aika ventti olo.
- No sitten vielä muutama kilometri tuota pienempää tietä.
Kun saavutaan Motellin parkkipaikalle, huomataan, että yhden ”mersun” perässä on Suomen lippu.
Jarkko pysäköi auton viereiseen ruutuun.
- Kappas vain, täällä on muitakin suomalaisia, toteaa Jarkko, kun aletaan nousta autosta
- Onhan niitä tavattu joskus muuallakin, naurahtaa Rauni. - Onhan täällä suomalaisia monessa projektissa ja monen lapset ovat opiskelemassa Arushassa tai Moshissako sellainen englantilainen
lyseo täällä on. Puttosten lapsethan ovat myös opiskelemassa täällä.
- Nämä taitavat tulla tuossa just tänne, huomaa Jarkko. kun keski-ikäinen pariskunta ja teiniikäinen poika astelevat Mersua kohti.
- Tervehdys1 Suomalaiset, huudahtaa Jarkko ja nostaa kättään.
- Terve, Terve, tulee vastaus ja pariskunta kääntyy tulemaan lähemmäksi ja kättelemään ja samalla
esittäydytään.
- Hei vaan, minä olen Mäkisen Veijo ja tässä vaimoni Virve…. ja poikamme Esko jäi tuonne sivummalla.
- Ja minä olen Mäkisen Jarkko, vaimoni Rauni ja lapset Mervi, Mika, Mari ja Minna ovat tuolla autossa. Missä hommissa sinä täällä olet?
- Olen ollut nyt vuoden bilateriaalisessa vesiprojektissa Mtwarassa. Poikamme Esko opiskelee täällä
Arushassa Moshi International Schoolissa. Tulimme nyt lomareissulle tänne muutamaksi päiväksi.
… Tulehan Esko tänne paiskaamaan kättä! … Missä sinä puuhailet.…
- Me olemme jo kotimatkalla. Ollaan oltu kaksi vuotta Mbeyassa pohjoismaisessa maatalousprojektissa, kertoo Jarkko. Huoltopäällikön hommissa. Meillä on lento Nairobista Alitalialla Roomaan nyt
23. päivänä, auto tulee rahtikoneella perässä. Katsellaan vielä muutama päivä luontoa. Huomenna
meinataan mennä vielä Serengetiin. Tuossa Ngorongoron kraatterissa käytiin jo puolisentoista
vuotta sitten.
- Onko auton lentorahti kallista?
- Ei ole. Rahtilennot Eurooppaan päin ovat aika edullisia. … Me vaihdettiin UM:tä saadut Dar es Salaam Helsinki henkilöliput Nairobi- Rooma lipuiksi meille sekä autolle. Välirahaa tarvittiin vain parisensataa markkaa
- Onpa edullista tosiaan.
- Hei lapset! huutaa äiti … - Kömpikää ulos autosta ja tulkaa tervehtimään.
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- Meidän nuorimmainen on vasta vajaan 11 kuukauden ikäinen, kertoo Jarkko.
- Onko hän syntynyt täällä, kysyy Virve Mäkinen
- Kyllä, Mbeyassa syntyi … ja kaikki sujui hyvin, kertoo Rauni.
- Minulla on kyllä teille hieman ikävää kerrottavaa, jatkaa Veijo. Me yritimme eilen Serengetiin,
mutta siellä on yhden joen vesi niin korkealla, että sen yli ei pääse henkilöautolla. Nyt aamulla kävimme tuolla Kraatterissa. … Mahtava paikkahan sekin on. Nähtiin leijoniakin ja pari sarvikuonoa
ja paljon muuta.
- Hitto! Meillä oli ihan sama juttu silloin puolitoista vuotta sitten…Sama joki varmaankin. … Hitto,
sitten tulee ohjelmaan muutos. … Nyt ollaan seuraava yö kuitenkin tässä.
- Tuossa National Parkissakin on paljon nähtävää. Me käytiin siellä eilen.
- No lapset. Pääsittehän te sieltä autosta ulos, huokaa Rauni. Sanokaapa nyt kädestä päivää tädille
ja sedälle … ja tuolle heidän pojalleen myös.
- Täytyy kai lähteä kohta katsomaan millaisia huoneita saadaan, toteaa Jarkko.
- Me lähdetään ajelemaan takaisin Arushaan, kertoo Veijo Mäkinen. Esko asuu siellä Campuksessa.… Hyvää kotimatkaa Teille!
- Kiitos, ja hyvää lomareissua Teille, kuittaa Jarkko.
. Heilutetaan vielä hyvästiksi, kehotta Jarkko, kun Mäkiset lähtevät.
- Mikä se vesiprojekti on, missä he ovat, kysyy Rauni
- Mtwaran vesiprojektista kertoi jotain Lassilan Perttikin. Mtwarahan on ihan Tansanian etelänurkassa lähellä Mosambikin rajaa. Puhdasta juomavettä kai siellä loihditaan väestölle. Samaa puuhaa
vetää Lassilan Pertti Mbeyassa. Nämä on niitä Suomen kahdenkeskisiä projekteja. … Mutta onhan
paska juttu, että ei päästä Serengetiin…. Hitto, se on varmaan se sama joki, kuin silloin.
- Mitä me nyt tehdään nämä muutamat päivät? tuumii Rauni.
- Nyt nukutaan ainakin yks’ yö tässä. … Minä lähden buukkaamaan taas jonkinlaisen sviitin.
- Ja jos mennään huomenna tuohon luonnonpuistoon.
- Odottakaahan nyt taas, kun käyn respassa, tokaisee Jarkko ja lähtee.
- Äiti katso, elefantteja, hihkaisee Mika. … Tuossa ihan lähellä pusikossa.
- Niin on. … Niitähän on iso lauma. toteaa äiti.
- Mitä, jos ne tulee tänne, sanoo Mervi arasti.
- Ei ne ihmisille mitään tee. … Ovat varmaankin tottuneet olemaan täällä. Eihän täällä niistä mitenkään varoitetakaan, selittää äiti.
Jarkko saapuu. Kahden huoneen sviitti löytyi ja tarpeelliset tavarat kannetaan autosta sinne.
- Laitoitko kaikki auton ovet lukkoon ja hälyttimen, kysyy Rauni, kun Jarkko tulee viimeisenä sisään
kylmälaukkua kantaen.
- Ovet ovat lukossa, mutta hälytintä en pannut. … Hitto, kun ei tiedä tämän pihapiirin paviaanitilannetta. Jos paviaanit kiipeilevät autojen päällä, niin hälytin soi jatkuvasti. … Olis’ pitänyt kysyä
respasta, mutta unohdin, … Kysytään, kun lähdetään ulos.
- On tuolla paviaaneja, kertoo Mervi. – Katsokaa ikkunasta. Siellä niitä on ihan meidän auton lähellä.
- No sitä asiaa ei sitten tarvitse kysyä respasta, toteaa isä.
- Jääkaappia täällä ei näy olevan, kertoo Rauni. - Saadaan varmaan ladattua kylmäparistot ravintolan puolella. … Mutta mitä me nyt tehdään pari kolme päivää. jos Serengetiin ei päästä?
Hitto, kun on huono tuuri tuon Serengetin suhteen. … Mutta uima-allashan tuolla on pihalla ja
eikös aloiteta sieltä. … Sitten ravintolaan syömään, kun ilta pimenee. … Ja tuo vieressä oleva National Park on hyvä, kertoi Lindgrenin Reinokin joskus. Sinne mennään heti aamutuimaan.
- Mitä lapset haluaisivat nyt tehdä, kysäisee äiti. … Lähdettäisikö uimaan?
- Joo, uimaan, iloitsee Mika ensimmäisenä.
- Mennään vaan uimaan, huokaa Mervikin … ja Marikin näyttää olevan samaa mieltä.
- Sitten uikkarit ylle, niin kohta lähdetään.
Iltapuoli sujuu sitten näiden suunnitelmien mukaa. Aamulla heti aamupalan jälkeen ajetaan muutaman kilometrin päässä olevaan kansallispuistoon ja päästään Land Roverilla parituntiselle kierrokselle katselemaan villieläimiä. Kierros onkin varsin antoisa. Nähdään valtava parvi flamingoja
Manyara järvellä, virtahepoja, kirahveja, seeproja strutseja, kaksi sarvikuonoa, leijonalauma, yksi
puussa loikoileva leopardi, monenlaisia kauriita, pahkasikoja ja apinoita.
- No lapset, eikö ollut ihan mahtava kierros, kysäisee isä, kun noustaan Land Roverista ja siirrytään
omaan autoon.
- Kyllä nämä paikalliset oppaat tietävät, missä eläimet milloinkin luuraavat, jatkaa äiti. Olihan se
kierros Ngorongoron kraatterissakin silloin ihan hyvä.
- Eikä nämä ole älyttömän kalliitakaan, vaikka maksaisi ihan normaalihintaisilla shillingeillä. Tuolla
vähän korkeammalta ”Lantiskan” kattoluukussa seisoen näkeekin paremmin kuin oman auton ik474

kunoista. Täällä ne ei tuonne päästä omalla autolla ajelemaan niin kuin Mikumissa…. Tuli taas jokunen minuutti kaitafilmiäkin muistoksi.
- Minna on jo aika painava sylissä pidettäväksi, toteaa äiti.. - Siellä korokkeella seisominen Minna
sylissä olisi ollut vaikeaa. Siksi me istuttiin alhaalla ja katseltiin ikkunasta. Vaihdettiinhan me välillä
isän kanssa paikkoja, että minäkin pääsin sinne korkeammalle.
- Isä miksi se leopardi makaili siellä puussa? kysyy Mika.
- Olisikohan siellä vähän viileämpää ja se sieltä näkee koko lähiympäristön ja mahdolliset vaaralliset viholliset. Sillähän saattoi olla pennutkin jossakin lähistöllä.
- Voiko leijonatkin kiivetä puuhun, kysyy Mervi
- Leijona ei kai oikein pääse puuhun, vastaa isä. - Se on painavampi ja sillä on huonommat kynnet. Siksi esimerkiksi apinat pakenevat leijonaa puuhun, kun tietävät ettei leijona sinne pääse.
- Missä ne hyeenat ovat päivällä? kysyy Mervi. - Nyt ei nähty yhtään hyeenaa.
- Jossakin pusikoiden kätköissä ne piileksivät niin kuin monet muutkin. Hyeenat liikkuvat öisin.
gepardit, leopardit ja leijonatkin saalistavat illan hämärtyessä tai yöllä ja makailevat varjoisissa
paikoissa päivät.
- Ei me varmaankaan nähtäisi Serengetissäkään enempää eläimiä, kuin mitä nyt nähtiin, aprikoi äiti
- Olihan tuossa melkein kaikki Afrikan eläimet, jatkaa isä … - Hyeenaa ei nähty eikä gepardia
- Nyt ajetaan vissiin takaisin hotelliin, ehdottaa äiti.
- Niin, sehän alkaa olla jo lounasaika, toteaa isä.
- Tänään ei kai mennä enää mihinkään, tuumaa äiti. Lounaan jälkeen voitaisi ottaa pienet torkut.
Sitten oltaisi tunti tai pari siellä altaalla. … Mutta mihin huomenna? Ngorongoro on jo nähty.
- Eikö me olla nähty noita eläimiä jo ihan tarpeeksi, kysyy isä. … Se motelli, jota katseltiin eilen
Arushassa, oli mukavan tuntuinen paikka. … Kivoja uusia mökkejä ja hyvä uima-allas. Eikös ajeta
huomenna sinne ja ollaan siellä pari päivää kunnes ajellaan Nairobiin.
- Ei yhtään hassumpi ajatus, kuittaa äiti…. Mutta katsokaa lapset tuonne! Kolme maasaita paimentaa siellä lehmälaumaa. … Voi surkeus, minkälaisia lehmiä. Eihän noissa ole kuin luuta ja nahkaa.
- Voi hitto, ovatpa surkean näköisiä kantturoita. Eihän noista tisseistä voi tulla maitokaan kuin
muutama tippa silloin tällöin. … Mutta näköjään paskantavat kuitenkin. Ja lehmänpaskaahan ne
käyttävät majojensa rakentamiseen, polttoaineeksi ja hierovat hiuksiinsakin.
Kaksi päivää vierähtää arushalaisen motellin mökissä asuen, pari ostoskierrosta kaupungissa tehden ja uima-altaalla nautiskellen kunnes koittaa kesäkuun 21. päivän aamu. Taas aamupalan jälkeen lähdetään matkaan.
- No nyt tämä päivä on meidän viimeinen päivämme Tansaniassa, huokaa isä, kun lähetään pihasta
liikkeelle. - Ja tänään ajamme Afrikan viimeiset kilometrit Nairobiin on noin 280 kilometriä eli
ajoaikaa nelisen tuntia. Rajalla menee ehkä jonkin verran aikaa. Ollaan hyvissä ajoin iltapäivällä
Nairobissa.
- Ja mennään siihen Safari Park Hotelliin, jossa oltiin silloin, jatkaa äiti. - Sehän oli mukava paikka.
Muistatteko lapset vielä ne suihkulähteessä elävät sammakot, jotka pitivät konserttia läpi yön. Sellaista korkeaäänistä ”kuikutusta”,
- Kuik-kuik-kuik … aloittaa Mervi ja pian myös Mika ja Mari yhtyvät hetkeksi ”Kuik-kuik-kuoroon”.
- Nehän aina lopettivat sen konsertin, kun meni ihan lähelle sitä suihkulähdettä, muistaa Mervi
- Ja, kun meni muutaman metrin kauemmaksi, alkoivat uudelleen, jatkaa äiti.
- Eiköhän ne laulele siellä edelleenkin, naurahtaa isä. – Illallahan se nähdään.
Arushasta Kenian rajalle ajo on totutunlaista maantieajoa. Liikennettä on runsaanpuoleisesti ja
Raunillakin on silloin tällöin kurkittavaa hitaita ajoneuvoja ohiteltaessa. Rajamuodollisuudet sujuvat melko nopeasti, kun passit ja rokotustodistukset ovat kunnossa.. Jarkko käy vaihtamassa loput
Tansanian shillingeistä Kenian shillingeiksi. Loppumatka Nairobiin taittuu myös mukavasti. Yksi
jaloittelutauko pidetään noin puolivälissä. Safari Park Hotelliin saavutaan hieman yli kello kolme
iltapäivällä.
Ennestään tuttuun uima-altaaseen on kipitettävä lasten perässä heti, kun autosta otetut tavarat on
kannettu hotellihuoneeseen. Pihalla, korkean panssariverkkoaidan takan hitaasti käyskentelevät
kirahvit, seeprat ym. eläimet eivät enää kiinnosta lapsia eikä aikuisiakaan. Eläimet ovat jotenkin
alakuloisen näköisiä pienehköön aitaukseen vangittuina.
Illan hämärtyessä mennään ravintolaan illalliselle ja kun sieltä palataan on täysin pimeää ja pihalla
raikuu suihkulähteen sammakoiden kimeä kuik-kuik-konsertti.
- Hitto, niitä täytyy olla tuolla kivien koloissa tuon lehvästön alla sadoittain, toteaa Jarkko. … Ja
sellaisia pieniä nilviäisää.. Kuinka niistä voi lähteä noin valtava ääni? … Ja kun astutaan vähän lähemmäksi, tuo konsertti lakkaa kuin kapellimestarin tahtipuikon määräyksestä.
- Nyt mennään taas lapset nukkumaan. Huomenna pääsette vielä tuonne altaalle telmimään.
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- Ei tämä hotellielämä ja jatkuva matkustelu enää niin herkkua ole. Ihan kivaa päästä taas KotiSuomeen. … Siellä on nyt Juhannus. … Täällä ei Juhannuksesta tiedetä mitään.
- Huomenna mennään sitten kaupungille ja pitää käydä siellä Alitalian toimistossa, jatkaa äiti Ylihuomenna sitten lennetään pois täältä Afrikasta.
- Onko se iso … se lentokone? kysyy Mika.
- Isojahan ne ovat Alitalian koneet, vastaa isä. … - Nähtiinhän me niitä Darinkin kentällä.
Kun seuraavana päivän mennään Alitalian toimistoon, on siellä odottamassa pieni yllätys.
Virkailija kertoo Jarkolle, että he ovat yrittäneen saada häneen yhteyden jo lähes viikon ajan.
Rahtilento Nairobista Roomaan 25. kesäkuuta on peruutettu ja seuraava rahtilento on viikon kuluttua. ”Haluatteko olla viikon täällä Nairobissa vai Roomassa?”, kysyy virkailija.
- Nyt täytyy neuvotella hetki perheen kanssa, vastaa Jarkko virkailijalle.
Jarkko kävelee toimiston laidalla istuvien Raunin ja lasten luo hieman huolestunut ilme kasvoillaan.
- No mitä nyt? kysyy Rauni
- Hitto, manaa Jarkko. …- Se ylihuominen rahtilento on peruutettu. Seuraava on vikkon kuluttua.
Kysyvät nyt, oltaisiko viikko täällä vai Roomassa. … Ovat yrittäneen saada meihin yhteyttä jo lähes
viikon ajan, kertoi tuo virkailija. … Me päästään kyllä Roomaan huomenna, mutta auto tulee vasta
viikon kuluttua.
- Ei me tänne jäädä, sanoo Rauni pontevasti. … - Mennään Roomaan. … Saadaanpa tutustua siihenkin paikkaan ihan kaikessa rauhassa.
- No sitten minä menen jatkamaan juttua tuon virkailijan kanssa.
Jarkko palaa tiskin ääreen virkailijan luo ja kertoo perheen päätöksen. Virkailija naputtelee hetken
konettaan, antaa sitten lentolippunipun Jarkolle ja neuvoo, miten seuraavana aamuna pitää toimia.
Jarkko palaa Raunin ja lasten luo.
- No, kerro! kehottaa Rauni jo kaukaa.
Aamulla on tultava tänne toimistoon viimeistään kello 9.30. Auto jätetään tänne. Kello 10.15 lähtee bussi lentokentälle. Koneen lähtöaika on 11.15…. Tässä on liput. … Auto tulee 30. kesäkuuta
rahtilennolla Roomaan ja se saadaan seuraavana aamuna. … Lentoaika on noin 11 tuntia , välilasku
on Kairossa.… eli me ollaan Roomassa joskus ennen puoltayötä….. Hetkinen … jo ennen kello
yhdeksää Rooman aikaa. Siellä kello on tunnin tätä aikaa jäljessä.
- Voi taivas! … 11 tuntia, päivittelee Rauni
- Kauanko me tultiin silloin tännepäin, kysäisee Jarkko. …Köpiksestä lähdettiin illalla vielä valoisan
aikaan, joskus yöllä oltiin Kairossa, sitten välilasku Kilimanjaroon ja Darissa oltiin iltapäivällä. On
tässäkin yksi välilasku Kairossa. Meidän paikat ovat ihan edessä, kun meillä on tuo pikkuinen.
- Entä auto?
- Autoon jätetään kaikki tavarat, paitsi mukaan otettavat laukut. Nyt illalla pitää harkita, mitä tarvitaan tuon odotteluviikon aikana.
- Isä, onko se Rooma isompi kaupunki kuin tämä Nairobi? kysyy Mervi.
- On paljon isompi. Eihän tämä Nairobikaan mikään pieni ole, mutta Rooma on varmasti monta
kertaa suurempi…. Rooma on Italian pääkaupunki.
- Oletko sinä ollut koskaan Roomassa? jatkaa Mervi.
- En ole, … eikä äitikään ole ollut. Siellä on paljon nähtävää meille kaikille. Kyllä se viikko siellä
nopeasti hurahtaa.
- No nyt mennään vähän ostoksille, ehdottaa äiti. … Ja sitten hotelliin lounaalle. … Eiköhän me
saada pariin kassiin mahtumaan se, mitä otetaan mukaan. Se uusi iso nahkakassi ja se sininen
kassi. Kannapas isä vaihteeksi tätä typykkää. Kädet tässä väsyy, kun kauan pitää sylissä kantaa.
- No tulehan Minna vaihteeksi isän syliin.
- Katsokaa, maasaita tuli tänne, hihkaisee Mika, kun neljä maasaita tulee sisään,
- Kyllä kai maasaitkin täällä lentävät, selittää isä. …
- Onko Roomassakin maasaita? jatkaa Mika
- Ei ole, … Maasaita on vain täällä Itä-Afrikassa, Tansaniassa ja Keniassa.
- Nyt lähdetään, patistelee isä.
- Iltapäivällä lounaan jälkeen voit isä mennä lasten kanssa uima-altaalle, suunnittelee äiti. … minä
pakkaan ihan rauhassa laukut huomista varten.
- Mikäpä siinä, sopiihan se. … Mitä sinne pitäisi ottaa mukaan?
- No sellaista, mitä saatetaan tarvita sen viikon aikana.
- Älkää lapset koskeko vielä autoon, varoittaa Jarkko, kun tullaan kadulla seisovan auton luo. Siellä on hälytys päällä. Otahan äiti taas Minna syliin.
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- No nyt voi mennä autoon, neuvoo isä, kun hälytin on kytketty pois. … - Niin, laitoin hälyttimen
päälle, kun täällä ei ole paviaaneja. Rosvot saavat nämä ”Pösön” ovet auki kuulemma työntämällä
pahvi- tai peltiliuskan etuoven lasin ja kumilistan välistä oven sisään. Sillä konstilla saa lukkonapin
ylös. … Kukahan sen kertoi? … En muista.
- Kysyit äsken, että mitä pitäis ottaa kasseihin mukaan, jatkaa äiti, kun ollaan jo lähdetty liikkeelle….- Vaatteita teille jokaiselle, että voidaan vaihtaa puhdasta ylle, toiset kengät, sinun parranajovehkeet ja minun hiusharjat, fööni ja kosmetiikkaa, hammasharjat ja tahnat. … Siinä nyt listaa
aluksi….Sinun kamerat kai myös. …. Käsimatkatavaraan on otettava Minnaa varten joku ruokapurkki ja tuttipulloon maitoa lentomatkan ajaksi. … Tarjoavathan ne meille koneessa jonkinlaisen
lounaan ja illallisenkin. On kai niillä jotain pikkulapsillekin…. Minkä verran meillä on vielä Kenian
rahaa?
- On sitä vielä muutaman sadan markan edestä. Vaihdetaan huomenna kentällä loput Italian liiroiksi. … Roomassa pitää alkaa vaihtamaan noita Postipankin shekkejä sitten liiroiksi ja saksanmarkoiksi. … Auton renkaat ovat aika kuluneet. Pitää ostaa Saksassa uudet Michelinit alle.
- Onko sieltä Roomasta vielä pitkä matka Suomeen? kysyy Mika.
- Onhan sitä vielä ehkä kolmetuhatta kilometriä. Johan te olette sitä kyselleet aikaisemminkin. …
Kyllä saatte vielä istua autossa kolme-neljä päivää. Yritetään päästä loppumatka Travemundesta
Helsinkiin laivalla, ettei tarvitsisä kiertää Ruotsin kautta.
Iltapäivän ohjelma toteutuu suunnitelmien mukaan. Kun isä tulee illan jo alkaessa hämärtyä lasten
kanssa sisälle, on äiti pakannut matkakassit. Lapsilla on riittänyt monenlaista kyseltävää isältä
enimmäkseen kotimatkan loppuvaiheisiin liittyen. Eikä kysymykset lopu illalliselle lähdettäessäkään.
Illallisen jälkeen Jarkko käy makselemassa hotellilaskun, ettei siihen kulu aikaa aamulla. Pihalle
tultaessa raikuu suihkulähteestä jälleen sammakoiden mahtava ”guick-guick-konsertti”, jota hetki
kuunnellaan ennen kuin jatketaan huoneeseen. Vuoteisiin päästyään lapset nukahtavat nopeasti.
- Voi kyllä noilla meidän muksuilla riittää noita kysymyksiä, huokaa isä. … - Kyselevät koko ajan
kaikenlaista.
- Mutta kyllä paljon tietävätkin ja muistavat kaikenlaista. … Ja ajattelehan mikä mahtava kokemus
tämä on ollut myös lapsille, eikä vain meille aikuisälle. Mervi ja Mika ovat oppineet englanninkieltäkin aika hyvin. … ja Marikin osaa englanninkielisiä lauluja ja runoja melko paljon. Mervihän ymmärsi sen rouva Perseen englantia paremmin kuin sinä. Silloin kerranhan Mervi korjasi sinulle, että
eihän se rouva Perse niin sanonut … vaan ….
- Kultaisia muksujahan meidän muksut ovat … eivätkä riitele keskenään ja ..
- Ollaan osattu tehdä tuommoiset lapset…. Onhan se tekotapakin niin houkutteleva.
- No, … onhan se.
- Nyt kohtahan voitaisi vähän testata tuota petiä ja … soudella…. - Ei se vesipeti Hämeenlinnassa
kyllä mikään hyvä soutelupeti ollut. Kyllä hyvä joustinpatja on parempi.
- Suihkussa pitää kyllä käydä ensin.
- Mä tilaan puhelinherätyksen kello 6.00, ettei vaan nukuta rokuliin.
- Kyllä 6.30 riittää. Meillä on kaikki valmiina ja se Alitaliahan on tuossa aika lähellä. Kello 7.30 saadaan breakfast.

41.

Roomaan

Tunnelmallisen illan ja makean unen jälkeen heräävät Rauni ja Jarkko tilattuun puhelinherätykseen.
Lapset ovat hereillä samaan aikaan.
- Lapset käykää vielä suihkussa, kehottaa äiti. … - Sitten matkavaatteet ylle. Ne ovat valmiina tuossa noiden tuolien päällä. – Minä syötän ja puen Minnan ja käyn sitten itsekin suihkussa. Sitten menemme haukkaamaan aamupalaa. … Isän tukka on aika pitkä taas. Pitäisiköhän sinun käydä Roomassa parturissa?
- Hitto, eihän siitä ole kuin… jaa … taitaa olla jo neljä viikkoa, kun kävin Gunillan luona.
- Me käytiin lasten kanssa viikko ennen lähtöä.
- No onhan meillä Roomassa aikaa. Täytynee käväistä sitten parturissakin.
- Noihin meidän matkakasseihin täytyy kai tehdä nimilaput, … Nimi ja kotiosoite.
- Hitto, sekin pitää vielä tehdä. … Mistä mä semmoiset teen?
- Respasta varmaan saat, arvelee Rauni
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- Pitää käydä sieltä kysymässä. Onhan niitä siellä Alitaliallakin, jos täällä ei ole...´´
Hetkisen kuluttua Jarkko palaa nimilaput kädessään.
- Sieltähän näitä löytyi. … Pitää vain kirjoitella. … Mikä osoite me näihin pannaan?
- Mitä olet kirjoittanut hotellien lappuihin?
- Nyt viimeksi raapustelin meidän mökin osoitteen. … Eihän meillä siellä muuta osoitetta ole.
- No sehän siihen on kirjoitettava, …. että osaavat toimittaa kassit perille, jos eksyvät johonkin toiseen koneeseen.
- Onhan sekin mahdollista. Jäihän se meidän veska silloin, kun swahilin kurssille mentiin, toiseen
koneeseen … ja sotki koko menomatkan. … Ja …- - Isä osaavatko ne ihmiset siellä Roomassa englantia? keskeyttää Mika.
- Eivät varmaan kaikki osaa, mutta toivottavasti joku osaa. … Italiaahan ne siellä puhuvat…. Ja Pariisissa puhuvat ranskaa. --- Hitto, englantia puhuvia oli harvassa silloin kun olin muutamia vuosia
sitten siellä kurssilla. … Muutamia vuosia? … Hitto, onhan siitä jo 12 vuotta. … Äkkiä nuo vuodet
menevät. … Nyt älkää lapset häiritkö. Isä kirjoitta nyt nämä nimilaput.
- Hei nyt töpinäksi, hoputtaa äiti hetken kuluttua.. … Kello on jo yli seitsemän. Kohta on mentävä
breakfastille! Autahan Mervi vähän Maria sandaalien remmien kanssa.
Pian ollaan ruokasalissa aterioimassa ja puolisen tuntia myöhemmin lähdetään kasseja kantaen
huoneesta autolle.
Alitalian toimistolla autosta otetaan lentomatkalle mukaan otettavat kassit minkä jälkeen Jarkko
luovuttaa auton avaimet virkailijalle. Vielä joitakin selvityksiä toimiston tiskillä ja Jarkko saapuu
perheen luo nippu papereita kädessään.
- Nuo isot kassit on selvitettävä kentän lähtöselvityksessä, kertoo Jarkko….- Näillä papereilla pitäisi
selvittää auton ulos sitten Rooman lentokentällä. Laita nämä tuohon pieneen laukkuun. … Sitten
lähdetään tuota käytävää pitkin ulos. Ota sinä Minna syliin, minä kannan nuo laukut. Ja lapset, seuratkaa tässä ihan lähellä. Siellä odottaa lentokentälle menevä bussi
Lentoasemalla virkailijat opastavat matkustajat odotusaulaan ja kertoo missä on Rooman lennon
lähtöportti. Jarkko käy kassien ja lentolippujen kanssa lähtöselvityksessä, sekä vaihtaa yhden Postipankin shekin sekä jäljelle jääneet Kenian shillingit dollareiksi. Puolisen tuntia vielä odottelua ja
lähtöportille saapuva ystävällinen virkailija päästää Mäkisen perheen ensimmäisenä koneeseen,
koska heillä on pieni lapsi. Koneessa lentoemäntä ohjaa perheen suuren Boenig 707-koneen etupenkkiin ja Minnalle tuodaan oma lastenistuin.
- Pitäisikö meidän asettua istumaan niin, että voimme auttaa lapsia sitten kun tarjoilevat meille
lounasta tai … mitä muuta tarjoavat, aprikoi äiti.
- Mehän voimme vaihtaa paikkoja tässä ihan miten haluamme, jatkaa isä. … - Nyt sieltä alkaa tulla
porukkaa sisään. Aika liutahan meitä siinä portilla oli.
Kone täyttyy matkustajista. Ulkopuolella vielä lastataan matkatavaroita ja rahtia koneeseen. Lapset
katselevat ihmeissään kentällä liikkuvia koneita.
- Isä, miten tämmöinen iso kone voi pysyä ilmassa? kysyy Mika.
- Nuo koneen siivet ovat muodoltaan sellaiset, että kun on tarpeeksi kova nopeus, ne kannatelevat
konetta ilmassa…. Riittäisiköhän tämä selitys sinulle? … Nuo moottorit huolehtivat siitä, että koneen nopeus on oikea.
- Pudottaisiko me alas, jos moottorit sammuu? jatkaa Mika.
- Sellaista sattuu hyvin harvoin, että moottorit sammuvat. Kun lennetään korkealla, niin tällainen
kone pystyy ilman moottoreitakin liitämään kymmeniä kilometrejä ja voi laskeutua jollekin kentälle. … Lentäminen on turvallista. Lentomatkan vaarallisin osa on matka autolla lentoasemalle.
- Hei me taidetaan lähteä, huomaa äiti. … - Kone liikkuu jo.
Lentokapteeni kuuluttaa jotakin englanniksi ja italiaksi ja lentoemäntä esittelee turvalaitteet mahdollisen onnettomuustilanteen varalle.
- En mä saanut mitään selvää tuosta kuulutuksesta, toteaa Rauni.
- Kertoi, että lennämme Roomaan, Fiumicinoon, välilasku on Kairossa. Lentoaikamme on noin 11
tuntia, kertoo Jarkko. … Kiinnittäkää istuinvyöt ja sammuttakaa savukkeet. … Taitaa olla ihan italialainen kippari tuosta aksentista päätellen..
- Lapsilla on vyöt kiinni, toteaa äiti. … Nyt vaan istutte ja katselette ikkunoista ulos.
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- Nyt rullataan jo kiitoradalle, jatkaa isä …- Älkää lapset pelätkö. … Kohta moottorien suhina voimistuu ja ampaistaan liikkeelle. Ai ei vielä mennäkään kiitoradalle vaan odotetaan. Sieltä tulee
ensin joku toinen kone alas. … Tuossahan se tuleekin. … KLM:n DC-9.
Siirrytään kiitoradalle, moottorien jylinä kasvaa ja vauhti alkaa nopeasti kiihtyä. Lapset istuvat sanattomina ja pelokkaan näköisinä paikoillaan. Hetken aikaa meno on vielä hieman tärsisevää, kunnes pyörät irtoavat kiitoradan pinnasta ja aletaan kohota.
- No lapset, nyt ollaan ilmassa, kertoo isä. - Katsokaa ulos … Maa alkaa näyttämään pienemmåltä.
Yht’äkkiä kuuluu lattian alta kovaa kolinaa, ja lapset säpsähtävät
- Isä mitä tuo oli? saa Mervi sanotuksi ensimmäisenä.
- Ei mitään vaarallista. Koneen laskutelineet menivät sisään, rauhoittelee isä. … - Nyt aletaan olla
jo pilvien korkeudella … ja kohta ollaan niiden yläpuolella. … Vähän noita pumpulitupsuja on taivaalla.
- Olis’kohan tuo tuolla aika kaukana vasemmalla Victoria-järvi? arvelee äiti .
- Iso järvi siellä on. … Eihän täällä muuta suurta järveä ole kuin Victoria-järvi, toteaa isä.
- Sinne jää nyt Afrikka, huokaa äiti. – Kwaheri Afrika! … Onk’s sulla Jarkko yhtään haikea olo?
- No on jotenkin, vaikka kyllä se on taas ihanaa päästä Suomeenkin. Mahtava kokemushan tämä
reissu on ollut kaikin puolin. … Toisaalta monenlaisten ongelmien kanssa painimista, mutta toisaalta taas loman tuntua … ja onhan tämä ollut ikimuistoinen kokemus noille lapsillekin.
- Onk’s sua koskaan harmittanut se, että sä teilasit sen Mazengon kanala-projektin?
- Hitto! … Se ei harmita yhtään. … Kyllä se oli minun velvollisuus puuttua siihen. … Olisihan se
kyllä varmaan kaatunut ilman minuakin. … Olihan se Mazengo melkoinen huijari, mutta sai lopulta
äkkilähdön…. Jäihän niitä huijareita siihen johtoportaaseen vielä ihan riittävästi. Omiin taskuihinhan he yrittävät ujuttaa kehitysapuvaroja jatkuvasti…. Näistä kevään tapahtumista pitää naputella
UM:lle vielä jonkinmoinern loppuraportti.
Pian ollaan niin korkealla, että talot erottuvat vain pieninä pisteinä ja häipyvät välillä ohuen pilviharson taakse. Tunnin verran on lennetty, kun lentoemännät tulevat kärryineen ja alkavat tarjoilla
lounasta.. Mika ja Mari ovat hieman ihmeissään saadessaan eteensä pieniä rasioita täynnä olevan
tarjottimen. Mervi muistaa tällaisesta ateriasta jotakin menomatkalta kaksi vuotta sitten.. Vanhempien avustuksella aterioinnista selvitään helpohkosti. Rauni ottaa Minnan syliinsä ja perunamuusi
kastikkeineen maistuu hänellekin.
- Nyt lapset, voisitte ottaa vaikka muutaman tunnin torkut, ehdottaa äiti, kun ruokailuvälineet tarjottimineen on kerätty pois. Vessassa voisitte käydä ensin. Minä voin lähteä sinne oppaaksi.
- Niin, nyt me lennetään lähes kymmenen tuntia Afrikan yllä, eikä nähdä juuri mitään näin korkealta. Sitten kun tulee pimeää, alkaa näkyä jotain valoja alapuolella, kertoilee isä. Kairoon laskeudutaan illan hämärässä. Siitähän ei ole enää pitkä matka Roomaan ja lennetään kai Välimeren yllä.Kun tullaan Roomaan, on jo pimeää… Kallistetaan selkänojat vinoon, niin niissä tuoleissa on ihan
hyvä nukkua.
Lapset torkahtavatkin pian ja nukkuvat parisen tuntia, kunnes heräävät lentoemäntien tullessa tarjoilemaan teetä, kahvia tai virvoitusjuomia.
-

Mitä lapset haluatte juoda? kysyy äiti.
Vaikka tota Spriteä, sanoo lähinnä käytävää istuva Mervi
Ota meille kahvit ja konjakit, kuiskaa Rauni Jarkolle.
Lapsille kaksi pulloa Spritea ja meille aikuisille … kahvit … ja konjakit, tilaa Jarkko.
Kahvit ja vedet ovat ilmaisia, mutta konjakeista pitää maksaa, selittää lentoemäntä.
Voiko maksaa dollareissa, kysyy Jarkko
Kyllä voi, mutta maksan takaisin liiroina, kertoo lentoemäntä.
Okei, sanoo Jarkko ja kaivaa lompakostaan 10 dollarin setelin.

Lentoemäntä naputtelee laskintaan hetken ja antaa sitten Jarkolle tukon seteleitä ja muutaman
kolikon.
- Hitto, mikähän tuon liiran kurssi on, hämmästelee Jarkko. … Nollia on ainakin paljon noissa seteleissä…. Olis’kohan dollari noin 2000 liiraa. … Pitää vaihtaa Rooman kentällä noita taaloja liiroiksi.
Meidänhän pitää päästä taxilla johonkin hotelliin.
Parisen tuntia taas istutaan ja rupatellaan, kunnes lentoemännät alkavat tarjoilla illallista. Nyt sujuu ruokailu jo lapsiltakin tottuneesti. Minna saa taas osan äidin ja isän annoksista. Kun ruokailu479

välineitä keräillään pois, vilkaisee Jarkko kelloaan ja sitten ikkunoista ulos. Lännessä näkyy aurinko
jo melko lähellä taivaanrantaa.
- Minusta tuntuu, että kohta aletaan laskeutumaan jo Kairoon, sanoo Jarkko. … - Me lähdettiin 15
minuuttia myöhässä, 11.30. siihen 10 tuntia olisi 21.30. Kairossa on sama aika kuin Nairobissa ,,,
ja Helsingissäkin. … Roomassa tunti vähemmän. … Eihän Kairosta Roomaan ole kuin vajaan kolmen tunnin hujaus. …. Kyllä kohta ollaan Kairossa
Samalla hetkellä kuuluu kilahdus ja matkustamon seinässä syttyy ”FASTEN SEATBELTS-valo” ja lentokapteeni kuuluttaa. ” Laskeudumme Kairoon 20 minuutin kuluttua. Kiinnittäkää istuinvyöt ja
sammuttakaa savukkeet.”
- Hitto, marssittavatkohan he taas meidät sitä pölyävää kenttää pitkin hetkeksi terminaaliin, noituu
Jarkko
- Ja siellä terminaalissa oli silloin hiton tunkkainen ilma ja jotenkin sottaisen näköistä.
- No pianhan se nähdään.
- Nyt katsokaahan lapset ikkunoista. Ollaan jo aika matalalla, kehottaa isä. ... - Näkyy kaupunkeja
ja iso joki. Se on Niili. … Aika hienon näköistä nyt, kun on jo melkein pimeää ja valot loistavat. …
Nyt taas kolisee, kun laskutelineen tulivat ulos.
- Nyt näkyy tuolla edessäpäin jo lentokentän valoja, huomaa äiti.
- Ei kuulu moottorien suhinaa yhtään, havaitsee Mika.
- Moottorit ovat tyhjäkäynnillä nyt, kun liu’utaan alemmaksi. Kyllä ne kohta taas pörähtävät, kun
ollaan kiitoradalla.
- Miksi ne sitten pörisevät? ihmettelee Mika.
- Niillä jarrutetaan koneen vauhtia, selittää isä. … Heti, kun pyörät koskettavat maata.
Ja niin tapahtuukin ja kiitoradalta kone rullaa lähelle terminaalirakennusta…. ” Välilasku kestää
noin puoli tuntia” kuuluttaa kapteeni. ”Roomaan jatkavat matkustajat jäävät koneeseen”.
- Hyvä juttu, huokaa Rauni. .. - Ei tarvitse lähteä mihinkään.
- Täältähän lähtee joukko rättipäitä tänne, kuiskaa Jarkko Raunille. Eihän tuollaisia Nairobissa kyytiin tullut. Ne ovat vaihtaneet nuo muslimikamppeet nyt täällä koneessa. … Onhan noita parisenkymmentä rättipäätä.
Koneen vierellä otetaan koneesta ulos matka- ja rahtitavaraa ja lastataan myös sisäänpäin. Hetken
päästä tulee kymmenen muslimiasuista matkustajaa sisään.
- Nuo ovat eri rättipäitä, sanoo Jarkko hiljaa Raunille. … Ja kun laskeudutaan Roomaan, ei noilla
varmaankaan ole noita rättejä ja kaapuja yllään. Ne vaihtuvat T-paidoiksi ja farkuiksi. Seurataanpa
noita kahta miestä, minkä näköisiä he ovat parin tunnin päästä.
Välilaskun jälkeen kone nousee taas siivilleen. Ilta on tummunut yöksi. Lapset seuraavat ikkunoista
alhaalla kiiluvia kaupunkien valoja. Lennetään Välimeren yllä ja valoja tuikkii siellä täällä.
Lapset torkahtavat tuoleillansa.
- Hei Jarkko ,,, katso, kuiskaa Rauni. Nyt tuo toinen rättipää lähtee kassin kanssa tuonne vessalle
päin.
- Joo, hitto, enkö mä veikannut oikein. … Mitä se kassilla vessassa tekee? Pian se nähdään.
Hetken päästä vessasta astuu ulos mies, jolla on yllään punainen T-paita ja farkut … ja kädessään
sama kassi kuin vessaan mennessä.
- Mistä sä arvasit, kysäisee Rauni.
- Joku meidän projektilla tästä kertoi. … En muista kuka.
- Hei nyt se toinen kaveri lähtee.
- Sama temppu. … Ja tuolla koneen takapäässä on myös vessat. Siellä niitä käy myös. Et näe yhtään
rättipäätä, kun laskeudutaan Roomaan.
Eikä kestä kuin muutaman minuutin, kun mies tulee vessasta valkoiseen T-paitaan ja farkkuihin
pukeutuneena.
- Siinä hän tulee kassinsa kanssa, toteaa Rauni. … Onpa teatteria.
Nyt muistankin, kuka näistä rättipäistä kertoi, naurahtaa Jarkko. Se oli kauan sitten Suomessa se
”Saksu”. Hän oli kuullut sen joltakin kaveriltaan, joka oli Irakissa rakennushommissa.…. Saksuhan
se keksi mulle tuon hauskan tittelin, rodunkehittäjä…. Rotuahan me nyt pari vuotta kehitettiinkin.
… Ja mikäs oli se Saksun humoristinen kysymys?
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- Kyllä muistan. … Panettaako? … Onhan se tarttunut sinuunkin.
- Nyt ei lennetä enää kovin korkealla. Eiköhän kohta kuulutella Roomaan laskeutumisesta.
- Fasten Seatbelts-valohan jo palaa, huomaa Rauni.
-- Joko me ollaan kohta Roomassa, kun tuo valo palaa? kysyy juuri herännyt Mervi
- Minun kello näyttää yhdeksää eli kello on kahdeksan Italian aikaa, toteaa isä. Kohta ollaan perillä.
Muutaman minuutin kuluttua tuleekin kuulutus englanniksi ja italiaksi. ” Lakeudumme Roomaan
Fiumicinon kentälle noin kahdenkymmenen minuutin kuluttua, kiinnittäkää istuinvyöt ja sammuttakaa savukkeet.”
- Se röökiosasto on tuolla koneen takaosassa, kertoo isä. - Tuleehan sieltä vähän kessunhajua tänne eteenkin.
- Meren päällä me lennetään, toteaa äiti. Aika paljon valoja näkyy pilvien lomasta tuolla rannikolla.
- Liu’utaan alaspäin koko ajan, kertoo isä. … - Nyt ollaan taas pilvessä. …
Lapset istuvat hiirenhiljaa paikoillaan katsellen vuoroin ikkunoista ulos vuoroin vanhempiaan.
.
- No nyt ollaan jo pilvien alapuolella, kertoo isä hetken päästä.. – Ollaan aika lähellä talojen kattoja, … kohta tullaan kiitoradalle.
Pian koneen pyörät koskettavat kiitoradan pintaa ja moottorit jarruttavat hetken voimakkaasti jymisten. Kone rullaa pois kiitoradalta ja pysähtyy melko kauas terminaalirakennuksesta. Isot bussit
tulevat koneen viereen ja matkustajat kuljetetaan terminaaliin.
- Mene äiti lasten kanssa istumaan tuonne noille penkeille, kehotta isä terminaaliin saavuttaessa. –
Minä menen odottelemaan, milloin meidän kassit tulevat tuohon hihnalle.
Jonkin aikaa on odoteltava kunnes tutun näköiset kassit tulevat. Jarkko napaa kassit ja tulee perheen luo. Muun joukon mukana mennään sitten passintarkastukseen ja tullin läpi päästään suureen aulaan.
- Odottakaapa taas tuolla noilla penkeillä, neuvoo isä. … - Minun täytyy käydä vaihtamassa tuolla
pankin luukulla liiroja. … Hitto, siellä on jonoa jonkin verran., mutta …
Terminaalista ulos tultaessa joudutaan melkoiseen hässäkkään. Takseja on vierivieressä ja taksinkuljettajat yrittävät tarjota kyytejään terminaalista tulijoille.
- Hitto, täällähän on markkinat, noituu Jarkko. - Noissa pienemmissä takseissa on katolla taksikyltit, mutta mitä nuo isommat ovat? … Villejä takseja varmaan.
- Jokuhan meidän on otettava, että päästään johonkin hotelliin, huokailee Rauni.
Ison valkean Mersun siistissä virka-asussa oleva kuljettaja alkaa puhua Jarkolle englanniksi ja kysyy, tarvitseeko perhe hotellia. Jarkko vastaa myöntävästi. Mies kertoo olevansa yhteistyössä
Rooman keskustassa olevan pienehkön ja edullisen hotellin kanssa ja suosittelee sitä sopivaksi
lapsiperheelle. Keskusteltuaan hetken Raunin kanssa päätetään ottaa kyyti kyseiseen hotelliin.
Kassit laitetaan auton takakonttiin ja istuudutaan autoon, Jarkko etupenkille, muut taakse.
- Hitto, on tämä nyt vähän arpapeliä, sanoo Jarkko selkänojan yli Raunille. Ei tässä taksissa ole
minkäänlaista taksamittariakaan. Millainen se hotelli mahtaa olla. … Mutta nukkumaan meidän on
päästävä.
- Tämä liikennehän on hirveää, kauhistelee Rauni. … - Nämähän kaahaavat kuin kilpa-ajoissa.
- On tosi hurjaa menoa, myöntää Jarkko. …- Ajetaan kolme autoa rinnakkain vaikka on vain kaksi
kaistaa. … Leveitä katuja täällä on, mutta on täällä hitosti autojakin ja noita kaksipyöräisääkin seassa vielä hitosti.
- Katsokaa lapset tuossa on Colosseum, huomaa äiti. – Ikivanha historiallinen rakennus.
Melko pian pysähdytään pitkähkön kaksikerroksisen rakennuksen eteen.
- Giampy Guesthaus, toteaa Jarkko. … - Vanhahko, mutta siistin näköinen talo. Tämä on kai jonkinlainen pensionaatti.- Ei tämä varmaan ole kovin kalliskaan paikka asua, aprikoi Rauni. – Meidänhän pitää asua täällä
viikko.
No, nyt kuski availee ovia. Noustaan ja mennään katsomaan, mihin on tultu. … Ja tämä kyyti pitää
maksaa. … Nouskaahan ulos, minä makselen kyydin.
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Jarkko kysyy kuljettajalta kyydin hintaa. Kaivaa sitten lompakostaan seteleitä ja antaa kuljettajalle.
Kuljettaja ottaa takakontista matkakassit ja lähtee opastamaan perhettä hotelliin. Aulassa on vastassa keski-ikäinen herttaisen näköinen rouva, joka toivottaa vieraat tervetulleiksi ensin italiaksi
sitten englanniksi. Jarkko kertoo, että ollaan matkalla Afrikasta Suomeen ja auto tulee Nairobista
Roomaan vasta viikon kuluttua. Tarvitsemme huoneen tai kaksi viikoksi, kertoo Jarkko.
- Meillä olisi ehkä juuri teille sopiva huone tässä alimmassa kerroksessa, kertoo rouva. - Siinä on
neljä vuodetta, mutta voimme tuoda siihen yhden lisävuoteen. Haluatteko mennä katsomaan ensin?
- Käydään katsomassa, sanoo Rauni heti Jarkolle.
- Katsotaan ensin sitä huonetta, vastaa Jarkko rouvalle
- Se on tässä käytävässä … kolmas huone oikealla.. … Hetki vain, annan avaimen.
- Käy isä sinä katsomassa, kehottaa äiti. - Minä olen tässä lasten kanssa.
Jarkko käy katsomassa huonetta, keskustelee sitten hetken rouvan kanssa ja tulee Raunin ja lasten
luo.
- No millainen oli, kysyy Rauni heti.
- Ihan hyvä, tilava ja siisti huone, iso kylppäri, yks’ parisänky ja kaksi erillistä. … Pieni pöytä ja
kasi nojatuolia. .Nojatuoleista saa petin Minnalle. ... Kysyin tuossa vielä huoneen hintaa. Eka vuorokausi on 32500 liiraa, seuraavat 27500 liiraa…. Lisävuoteesta ei veloiteta, Breakfast kuuluu hintaan.
- Hirveitä nuo summat, päivittelee Rauni. … Mitä ne on dollareina tai markkoina?
- Kurssi oli … Dollari on noin 2000 Liiraa … ja taalan kurssi markoissa on kai neljän markan hujakoilla…. Sen mukaan tuo 32500 liiraa on noin 62 – 63 markkaa. … Hitto, aika halpahan se on..
- No ei tunnu pahalta. … Mene vaan tekemään kaupat.
Jarkko palaa vastaanottotiskin takana istuvan rouvan luo. Saa täytettäväkseen henkilötietolomakkeen ja antaa sen täytettynä takaisin. Rouva kiittää ja kertoo, että lisävuode tuodaan pian. …
Breakfast on aamulla kello 7.30 -10.00 tuolla ruokasalissa, kertoo rouva vielä osoittaen aulasta
vastakkaiseen suuntaan lähtevään käytävään.
- No nyt meillä on kämppä viikoksi, toteaa Jarkko palatessaan perheen luo. … - Minä otan nuo kassit. … Mennään lapset. … Kohta päästään kylpyyn ja nukkumaan.
- Minna nukahti jo tähän syliin, naurahtaa äiti. … - Kädet tässä väsyy, kun tuota tyttöä pitää kauan
sylissä.
- Huomenna heti ostetaan Minnalle rattaat, lupaa isä, kun lähestytään huoneen ovea.. … - Pitää
löytää sellaiset kokoon taitettavat, että mahtuvat kyytiin sitten, kun auto saapuu. … Tässä se on ,
numero 3. ….Avataanpa ovi. … Käykääpä sisään
- Ai miten iso huone, ihastelee äiti heti. Hienot pitsiverhot ikkunoissa. Kyllä me tässä viikko pärjätään. …- Pannaanpa Minna hetkeksi tuohon sängylle. … Isä, mitä se taksikyyti maksoi?
- Se oli … hetkinen …8200 liiraa, eli se olisi markoissa … noin 16 markkaa.
- No ei ole paha sekään.
- Ihan hyvä tämä kylppärikin, huutaa Mervi kylpyhuoneesta. …- Täällä on iso amme ja suihku ihan
kuin meillä oli Mbeyassa..…
- Hei lapset riisukaa jo vaatteita, kehottaa äiti. - Saatte ottaa kohta suihkut ja pääsette nukkumaan..
- Missä sängyissä me nukutaan, kysyy Mika.
- No tuo yksi Merville, tuo toinen sinulle. Kohta pitäisi tulla yksi sänky lisää … ja se on Marille.
Minnalle tehdään kohta peti noista nojatuoleista.
- On tässä meille tilaa ihan tarpeeksi, vaikka tulee vielä se lisäpeti, toteaa isä
- Onkohan se autokuski jotenkin tämän talon väkeä, kysäisee Rauni Jarkolta. Se jutteli sen rouvan
kanssa niin tuttavallisen tuntuisesti, eikä sillä näyttänyt olevan kiire mihinkään. En oikein huomannut mihin se mies sitten hävisi.
- Yhteistyössä hotellin kanssa se sanoi olevansa.
Ovelle koputetaan. Jarkko menee avaamaan. Kaksi miestä kantaa valmiiksi pedatun lisävuoteen
huoneeseen ja laittavat sen yhteen huoneen nurkkaan.
- Hitto, tuo toinen mieshän oli meidän taksikuski, hämmästelee Jarkko.
- Se kai kuuluukin tämän hotellin kalustoon, naurahtaa Rauni. … - Kunpa ei olisi sen respan rouvan
aviomies?
- Onhan sekin mahdollista, aprikoi Jarkko. … Mies käy pyydystämässä asiakkaita omaan hotelliin
lentokentältä. Ei yhtään hassumpi temppu. Nyt onnistui saamaan tällaisen perheen viikoksi.
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- Onneksi nappasi meidät, jatkaa Rauni. … - Tämä on meille ihan sopiva ja edullinen asunto. … Nyt
tehdään Minnalle peti. … Ja lapset äkkiä suihkuun ja sitten nukkumaan. … Huomenna jaksetaan
sitten kierrellä ja katsella Roomaa.
- Isä, onk’s Rooma isompi kaupunki kuin Dari? kysyy Mika.
- On paljon suurempi.
- Onko suurempi kuin Helsinki?
- On monta kertaa suurempi. … Täällä asuu enemmän ihmisiä kuin koko Suomessa.
- Ja tämä on hyvin vanha historiallinen kaupunki, jatkaa äiti.
- Onhan täällä paljon historiallista nähtävä, mutta kyllä minä olisin mieluummin nyt jo Suomessa.
Siellähän kesä on parhaimmillaan, jatkaa isä. - Huomenna lähdetään katselemaan historiallisia
paikkoja.
- Ensin pitää ostaa Minnalle rattaat. … Mutta nyt lapset suihkuun ja nukkumaan, että jaksatte
huomenna.
- Hei, mutta … Suomessahan on nyt Juhannus, havahtuu isä hetken kuluttua. - Täällä ei sellaisesta
tiedetä mitään. … Pitäisiköhän meidän vähän juhlia, vaikka onkin jo myöhä? … Kohta, kun lapset
nukahtavat.
- Miten tässä nyt voisi juhlia? …
- Jos otettaisi pienet lasilliset jotakin ”linnunmaitoa” … ja suunniteltaisi viikon ohjelmaa.
- Eiköhän juhlita kohta tuolla peiton alla vaan ilman linnunmaitoa. … Käydään suihkussa ensin.
- Ja yksi asia, mikä pitää huomenna tehdä … on soittaa Suomeen …. mummilaan ja ”Ramille”.
Seuraavan aamupäivän ensimmäinen ostos on Minnan rattaat. Marketista ostelaan Minnalle muutakin, lastenruokapurkkeja ja vaippoja. Puhelinlaitokselta tilataan puhelut Suomeen, mummilaan ja
Ramille. Mummilassa vastaa puhelimeen Pike, jolle Rauni kertoo, että olemme Roomassa ja odottelemme autoa viikon. Suomeen tulemme noin kahden viikon kuluttua. Mumminkin kanssa hän vaihtaa myös muutaman sanan ja toivottaa hyvää Juhannusta koko porukalle. Ramilta kuullaan, että
hän on lähettänyt Jarkon hakupaperit kolmeen kouluun, Juankoskelle, Kajaaniin ja Ouluun.
.Päivät kuluvatkin sitten Rooman nähtävyyksiä kierrellen. Kun ilmat ovat aurinkoisia, liikutaan paljon kävellen ja Minnaa rattaissa työnnellen. Välillä ajellaan paikasta toiseen metrolla ja raitiovaunulla. Aamuisin lähdetään kaupungille aamiaisen jälkeen kello 10 paikkeilla, lounas nautitaan jossakin baarissa matkan varrella ja hotelliin saavutaan illalliselle illan hämärtyessä. Jarkko napsii retkillä valokuvia ja kaitafilmin pätkiä matkamuistoksi. Käyntikohteita ovat mm. Colosseum, Fontana
di Trevi eli Onnen lähde, Pantheon. Vatikaani ja Pietarin kirkko, Forum Romanum ja Rooman eläintarha. – Viikko vierähtää nopeasti ja odotellaan päivää, jolloin auto saapuu.
42. Kotimatka jatkuu

Viikon odotuksen jälkeen koittaa aamu, jolloin päästään jatkamaan kotimatkaa. Auto on saapunut
Nairobista Roomaan joskus varhaisina aamun tunteina ja se pitäisi saada lentokentältä noin kello
10 aikaan. Breakfastin jälkeen Jarkko maksaa hotellilaskun ja kiittelee hyvästä ruoasta ja ystävällisestä palvelusta. Viikon aikana tutummaksi tullut ”taksimies”, Fernando, lähtee Mersullaan viemään
perhettä kentälle ja kertoo tietävänsä miten siellä on meneteltävä. Alitalian lentorahtitoimiston
eteen tultaessa Fernando opastaa perheen kasseineen rahtitoimiston aulaan odottamaan, pyytää
Jarkolta auton rahtikuljetuksesta Nairobissa tehdyt paperit ja lähtee Jarkon kanssa yhdelle rahtitoimiston palvelutiskeistä. Hetkeä myöhemmin miehet poistuvat aulasta suureen varastohalliin.
Rauni ja lapset odottelevat aulassa istuskellen puolisen tuntia, kunnes Jarkko saapuu aulaan parkkipaikan puoleisesta ovesta.
- Hei, auto on jo täällä parkkipaikalla, kertoo Jarkko iloisena. – Kaikki on kunnossa. Päästään jatkamaan matkaa.
- Joko se … Fernando lähti, kysyy Rauni.
- Joo, se lähti jo heti, kun opasti minut sinne varastohallin perille. …. Siellä auto vielä tarkastettiin,
ettei siihen ole tullut kuljetuksen aikana mitään vaurioita ja minun oli allekirjoitettava sitä koskeva
paperi.
- Sille Fernandolle piti kai maksaa tästä kyydistä ja palvelusta jotakin.
- Piti … minusta aika suolainen hinta, …. mutta ei kai tästä olisi muuten näin helposti selvinnyt.
- Paljonko ?
-- 42000 liiraa … Se on noin 85 markkaa.. … Kentältä hotellliin oli silloin vain 8200 liiraa. … Onhan tämä rahtiasema kyllä jonkin verran kauempana.
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- No eihän tuo nyt ihan hirveä summa ollut. … Nyt sitten kassit ja nuo Minnan rattaat autoon ja
päästään lähtemään. Työnnä isä Minna ja rattaat. Minä kannan kassit. …
- Käykää lapset vielä vessassa. Tuolla kaupungin vilinässä ei voida pitää pissataukoja.
- Äsken juuri käytiin, kertoo äiti. … - Pitäisikö meidän käydä jossakin vielä syömässä?
- Hitto, kunhan osataan vaan ajaa tämän kaupungin läpi … niin pysähdytään sitten johonkin sopivaan paikkaan. Tämä kaupungin vilinähän on ihan hirveää…. Nyt autoon.
Muutamana iltana on Euroopan tiekarttaa jo tutkittu. On suunniteltu, että ajetaan autostradoja pitkin Saksan Travemundeen ja siitä Finnjetillä Helsinkiin.
- Nyt pitäisi ensin osata kaupungista tuolle valtatielle A 24, joka menee tuonne … Firenze
…Bologna … Milano, huokaa Jarkko. - Nyt kun olisi vain hyvin viitoitettuja nuo reitit kaupungista
ulos. Yritä sinä lukea karttaa. … Nyt ei tarvitse kurkkia enää vastaantulijoita.. Tuonne Milanoon on
vähän alle 600 kilometriä. Yritetäänpä ehtiä sinne illaksi. … Heti , kun päästään Roomasta ulos,
käydään jossakin syömässä. Kello on nyt 11.30. …. Kyllä pitäisi Milanoon asti ehtiä ennen pimeän
tuloa, vaikka pidetään muutama taukokin. … Lähdetään.
- Onko Mikalla ja Marilla siellä takana riittävästi tilaa, kysyy äiti. … - Kun tuli Minnan rattaat vielä
sinne taakse.
- Ihan hyvin me sovitaan, vastaa Mika.
Tuohon Mervin viereen ostetaan jostakin vielä Minnalle lasten istuin, toteaa äiti. - Aika hyvinhän
tuo istuminen käy tuossa kopassakin.
- Nyt on lapset sitten aikalailla toisenlaista katseltavaa, kun ollaan Euroopassa, kertoo isä. - Nyt
ajetaan vain hyviä autostradoja ja yritetään päästä muutamassa päivässä Suomeen.
- Mennäänkö me nyt oikeaan suuntaan? kysyy äiti.
- Pohjoiseen päin pitäisi mennä, eli aurinko paistaa takaapäin. … Me ollaan kai aikalailla keskustassa nyt. Täällä Italiassa stradat ovat maksullisia. Mennessä saadaan lippu ja poistuessa on portilla maksettava. … Eiköhän siitä selvitä.
- Tuolla on opasteita, huomaa äiti. … - Firenze, Bologna … suoraan.
- No kyllä me nyt osataan, kun on noita opasteita.
- Jos ajeltaisi nyt tunnin verran. Sitten alettaisi katselemaan ruokapaikkaa, ehdottaa äiti
- Tankatakin pitää ja rahaa pitää vaihtaa lisää. Alkaa olla nuo liirat vähissä. … Nuo Postipankin
shekit ovat ihan käypää valuuttaa.
- Tuolla on taas viittoja, huomaa äiti. … Firenze , Bologna … suoraan E 24 ja A1 on tien numero.
- Ja tuolla on portit baanalle.
- Pidetään tällaista 120- 130:in matkavauhtia niin kuin muutkin, tuumii isä, kun on ajettu muutama
kilometri. Tuolla oikeanpuoleisella ajavat vähän hitaammin. … Kun pysähdytään ja mennään syömään, on pantava aina hälytin päälle. Täällä eivät paviaanit kiipeile auton katolla. Autovarkaita voi
olla joka paikassa.
- Ai, tuli mieleen se juttu, jonka se serkkusi kertoi kauan sitten työkaverinsa Italian matkasta.
- Niin. Heillä oli mummo mukana ja mummo kuoli. Mummon ruumis oli viltillä peitettynä auton
takapenkillä, kun he menivät Roomassa Suomen konsulaattiin järjestämään vainajan kuljetusta
Suomeen. Mutta, kun tulivat parkkipaikalle, oli auto kadonnut. … Vielä kaksi viikkoa myöhemmin
ei autoa eikä mummon ruumista ollut löytynyt. … Mitenhän tuo tapaus päättyi? - Hirveä juttu. …
En ole Tiinalta muistanut kysyä, löytyikö mummoa koskaan.
- Mitenhän autovaras säpsähti, kun katsoi viltin alle? … No, siitä on nyt aikaa jo toistakymmentä
vuotta.
Matka jatkuu ongelmitta. Ruokailu-, tankkaus- ja pankkitauko pidetään vähän ennen Firenzeä.
Tauolla Jarkko parantelee hieman auton rekisterikilpiä ja lisää huopakynällä T:n ja Z:an jatkoksi
muutaman pienemmän kirjaimen TANZANIA. Ja taas lähdetään ”baanalle”. Kun aurinko alkaa laskeutua taivaanrannan taakse, lähestytään Milanoa..
- Hyvinhän tämä on sujunut, toteaa isä. Nyt tuosta pitäisi kääntyä Milanoon. … Jatketaanko vielä,
vai etsitäänkö hotelli.
- Hotelliin jo, ehdottaa Mervi.
- Tuossa olisi ensimmäinen, tuo Agip. … Mennäänkö siihen?
- Komean näköinen rakennus. … Mennään sinne, hyväksyy äiti. …- Mitenhän täällä on autojen
turvallisuus. Italiassahan varoitellaan paljon auto- ja taskuvarkaista.
- Eiköhän näillä ole vartioidut parkkihallit, arvelee isä. …- Tuosta kurvataan sitten tuonne oikealle.
… ja parkkeerataan tuohon väliin.
- No mene sinä taas respaan, kehottaa äiti. – Me odotellaan.
-- Pärjättäisikö neljän hengen huoneella, jos muuta ei ole?
- Eiköhän me pärjätä.
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Huone saadaan ja turvallinen parkkipaikkakin autolle. Ravintolassa syödään illalliset ja käydään
väsyneen oloisina nukkumaan. Aamun valjetessa ollaan taas pirteämpiä. Breakfastille mentäessä
Jarkko hämmästyy.
- Hitto, täällähän on tuttujakin, hän toteaa. … - Onpa maailma pieni.
- Tuttuja?... Missä? kysyy Rauni.
- Tuolla vähän matkan päässä istuu Saarialhon Antti … perheensä kanssa. Pitäisköhän käydä morjestamassa?
- Kuka se on ?
- Suomen Autoteknillisen Liiton puheenjohtaja, Diplomi-inssi, autotekniikan proffa Teknillisessä
Korkeakoulussa Otaniemessä. Hän oli patistelemassa minua silloin muutama vuosi takaperin sen
hydrauliikkakirjan tekoonkin. … Käydäänpä nyt ensin tuohon pöytään. Istukaa te tässä. Minä käyn
morjestamassa Anttia.
- No mene, mutta älä juttele pitkään.
Antti hämmästyy Jarkon tullessa tervehtimään. Keskustelussa selviää, että Antti on perheensä
kanssa lomamatkalla ja menossa Etelä-Italiaan. Kiire on heilläkin eikä aikaa pitempiin jutteluihin
ole.
- Olipa hauska tavata, toteaa Jarkko palattuaan perheensä luo. … - Ovat lomareissulla ja menossa
johonkin … Etelä-Italian pikkukylään, kertoi Antti. … - No nyt mennään hakemaan tuolta breakfastisapuskat … ja popsitaan nopeasti, että päästään taas baanalle.
Heti breakfastin jälkeen matka jatkuu taas ja ”autobaanoja” pitkin edelleen. Puolenpäivän maissa
ajetaan lähes 12 kilometriä pitkän Mont Blanchin tunnelin läpi Ranskan puolelle ja matka jatkuu
edelleen..
- Nyt ajellaan Ransakan puolella sitten jonkin matkaa, kertoo Jarkko. … Sitten kai ajellaan vielä
pätkä Sveitsissäkin ennen kuin tullaan Saksan baanoille. … Hitto, täällä nämä autobaanat maksavat. … Eihän nuo maksut nyt huikeita ole, mutta aikaakin noilla porteilla hiukan kuluu. … Pitäis’köhän seuraavalla portilla olla Ranskan frangeja?
Taas on ajeltu jonkin aikaa, kun Jarkko huomaa nopeusrajoituksia ja vähän edempänä puomeja ja
koppalakkipäisiä miehiä.…
- Täällä on näköjään jonkinmoinen rajatarkastus, toteaa Jarkko, kun tullaan paikalle.
han me nyt Sveitsiin?
- Näyttäis kartassa, että ajettais’ jonkin matkaa Sveitsissä … ja sitten Saksaan.

- Tullaanko-

Passit, ajokortti ja auton tansanialainen rekisteriote tarkastetaan. Sitten yksi tarkastajista huomaa,
että auton takarenkaat ovat huonokuntoiset. Puomi ei aukeakaan Sveitsin puolelle, vaan tarkastaja
kehottaa kääntymään takaisin ja läheiseen pikkukaupunkiin hankkimaan paremmat renkaat.
- Perkele! kiroaa Jarkko. … - Ostaisin uudet Michelinit mieluummin Saksasta kuin Ranskasta, …
Hitto, ne kiinnittivät varmaan huomion meidän rekkareihin.
- Eikö Michelin ole ihan ranskalainen merkki? kysyy Rauni.
- On, mutta niitä tehdään monessa maassa ja Saksassa ne ovat halvempia. Hitto, nyt on ajettava
pari kilometriä takaisinpäin ja mentävä tuohon pikkukaupunkiin, Mikähän se nimi oli … joku A:lla
alkava tais’ olla … Annemasse tai jotakin sinne päin.
- Annemasse se on … ihan Geneven lähellä, löytää Rauni kartalta.
Kaupunkiin tultaessa löytyy suurehko rengasliike, mutta se on suljettu klo 13 – 16 ajaksi.
- Hitto, näillä on täällä Ranskassa siesta-aika, noituu Jarkko. - Pitääkö meidän odottaa 2½ tuntia
putiikin aukeamista?
- Mennään syömään johonkin, ehdottaa äiti.
- No ajetaan vähän eteenpäin.
Kun ajetaan kilometrin verran eteenpäin, tulee eteen puomit ja … rajatarkastus.
- Hitto, tämä kaupunkihan on puoleksi Sveitsin puolella, aprikoi isä. … - Mitähän ne meille tässä
rajalla tekevät? … Kokeillaanpa.
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Rajatarkastaja pyytää passit ja rekisteriotteen. Jarkko kertoo, että olemme kotimatkalla Tansaniasta Suomeen. Äiti ja lapset seuraavat jännittyneinä hiirenhiljaa. Tarkastaja antaa paperit takaisin ja
toivottaa hyvää matkaa … ja puomi aukeaa.
- No olipa kerrankin hyvä tuuri, huokaa isä. … - Päästiin Sveitsin puolelle. … Tuossahan on jonkinmoinen ravintola. Mennäänkö nyt tässä syömään? … Pitää käydä ensin tuossa pankissakin vaihtamassa loput liirat D-markoiksi ja pitää kai vielä vaihtaa yksi shekkikin. Renkaat on ostettava vasta Saksassa, vaikka Hampurissa. Sveitsin frangeja ei tarvita. Saksan markoilla varmasti selvitään.
- No käy nyt sitten ensin pankissa. Sitten mennään syömään.
Illan taas hämärtyessä on Sveitsi jäänyt kauas taakse ja saavutaan Frankfurtin liepeillä sijaitsevaan
hotelliin. Seuraavana iltapäivänä saadaan autoon uudet Michelinit Hampurissa. Ajetaan vielä Travemundeen ja päästään illalla lähtevään Finnjettiin. Kun auto on ajettu autokannelle ja päästy laivan neljän hengen hyttiin, ollaan väsyneitä, mutta iloisia.
- Oli tipalla, että saatiin vielä laivapaikka, huokaa isä, kun on päästy hyttiin.…. - Ihan viimeisiä oltiin…. Hiton paljon rekkoja, busseja ja pikkuautoja tähän paattiin näköjään mahtuu.
- Nyt isä, pitäisikö sinun käydä vaihtamassa kaikki valuutat markoiksi? kysäisee äiti.
- Joo, sehän pitää tehdä. Minäpä lähden käymään siellä heti
- Hei lapset, nyt ollaan jo melkein Suomessa, iloitsee äiti. Tämä on suomalainen laiva ja huomenna
ollaan Helsingissä. Kohta, kun laiva lähtee, mennään syömään ja sitten nukutaan väsymykset pois.
Joko teillä on kova nälkä? Onhan siitä jo pitkä aika, kun viimeksi syötiin.
- Vähän on nälkä, myöntää Mervi.
- Nälkä on meillä kaikilla. Pitää vielä odotella, että laiva lähtee. Sitten päästään laivan seisovaan
pöytään ja syödään mahat täyteen. Käykää lapset suihkussa vuorotellen. Saatte sitten puhtaat vaatteet. Tässä on vielä hetki aikaa. Tuossa on sängyn päällä pyyheliinoja.
Mervi on juuri tullut suihkusta, kun oveen koputetaan … ja kuuluu tuttu ääni….
- Hodi-hodi! … Hodi-hodi! …. ja sekä äiti että lapset hörähtävät nauramaan.
- Karibu – karibuu-uu, kikatetaan kuorossa.
- No nyt on meillä vain markkoja, toteaa isä sisään tullessaan. …- Kohta päästään syömään, kunhan laiva lähtee … ja sitten levätään…. Nälkähän tässä jo on.
- Siitä oli juuri puhetta lastenkin kanssa, jatkaa äiti.
- Olipa tuo taas melkoinen ajourakka Roomasta tänne, huokaa isä istahtaessaan sänynlaidalle. Kilometrejä oli … ensin 600 Milanoon, sitten saman verran Frankfurtiin ja sieltä 500 kilometriä
Hampuriin ja tämä viimeinen väli oli nyt noin 80 kilometriä. … Tulihan niitä mittariin noin 1800.
- Isä, onko tämä laiva aika uusi? kysyy Mika.
- Eikös tämä aika uudelta näytä, naurahtaa isä. …- Tämä on kai seilannut vasta vuoden päivät.
Viime vuonna joskus kai tämä alkoi liikennöidä. … Tämähän on maailman nopein autolautta ja
toistaiseksi ainoa kaasuturbiineilla kulkeva alus maailmassa. Jostakin luin, että tämä matka Helsinkiin kestää vain 22 tuntia.
- Huomeniltana tähän aikaan olemme Helsingissä, kertoo äiti.
- Isä, mikä semmoinen kaasuturpiini on? kysyy Mika.
- Se on aika vaikeasti selitettävä juttu. … Et varmaankaan ymmärrä, jos selitän. … Kotona voin
näyttää kuvia sellaisesta.
- Nyt Mika ja Mari äkkiä suihkuun huuhtomaan matkan hiet pois, hoputtaa äiti. - Sitten saatte puhtaat vaatteet. Laiva lähtee vajaan puolen tunnin kuluttua ja sitten mennään syömään.
- Huomenna meillä on hyvää aikaa katsella, mitä kaikkea täällä laivalla on.
- Miten me nukutaan, kun on vain neljä sänkyä, kysyy Mervi.
- Mehän sovitaan ihan hyvin, vastaa äiti. Me nukutaan isän kanssa tässä alhaalla yhdessä sängyssä. Sinä ja Mika voitte nukkua tuolla yläpeteillä ja Mari on niin lyhyt, että Minna sopii tuohon toiseen päähän…. On tuo Minna rauhallinen muksu. Nukkuu hyvin eikä juuri kitise muuten, kuin jos
on nälkä. … Nyt täytyy vaihtaa Minnalle kuiva vaippa. Isä kylvettää tuossa suihkussa vasta sitten,
kun on käyty syömässä.
- Isä, mikä nyt alkoi jyristä? kysyy Mika.
- Laivan koneet jyrisevät tuolla konehuoneessa … kaasuturbiinit … autokannen alapuolella.. .. Taidetaan kohta lähteä liikkeelle.
- Käykö se semmoinen turpiini bensiinillä vai dieselillä? jatkaa Mika.
- Nyt kysyt niin vaikeita, että en osaa vastata. Bensalla se ei kuitenkaan käy.
- Nyt Mika äkkiä suihkuun, hoputtaa Minnalle vaippaa vaihtava äiti. – Kohta lähdetään syömään.
Kun syömässä on käyty ja saatu lapset nukahtamaan, tuumailevat vanhemmat sängyn laidalla istuen hiljakseen supisten.
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- On tämä ollut mahtava retki sekä meille vanhemmille että noille muksuille, huokaa Rauni.
- Niin, kyllä on nähty ja koettu paljon kaikenlaista, ja saatiin aikaan tuommoinen suloinen tyttökin.
- Olihan se synnytyskin ikimuistoinen kokemus.
- Oli se hirveää katseltavaa, kun se verilammikko siinä lattialla kasvoi, eikä se kätilö tiennyt, mitä
pitäisi tehdä.. Soitti hädissään jonnekin … ja alkoi sitten viritellä tiputusvehkeitä. … Onneksi saivat
sen Murmannin pian paikalle.
- Aivan ihana tyyppi se Murman. … Mutta eiköhän mekin käydä jo suihkussa niin päästään nukkumaan. … Lapsethan torkahtivat jo heti. Väsyneitä kyllä taas olivatkin, … mutta eivät ole juuri kitisseet koko matkan aikana.
Seuraavana päivänä aamupalan jälkeen kierrellään laivan eri kansilla, istuskellaan aurinkokannella
merimaisemia ihaillen ja lasten kanssa Tansanian kokemuksista keskustellen. Välillä käydään lounastamassa. Kassit pannaan lähtökuntoon, koska hytti pitää luovuttaa jo kello 15 siivottavaksi.
Sitten vielä odottelua parisen tuntia, kunnes Helsingin maisemat alkavat häämöttää horisontissa …
ja hetken päästä saavutaan satamaan johtavalle väylälle.
- Suomen oloja ja uutisia ei ole seurattu pariin kuukauteen, toteaa Jarkko… - Vieläköhän Sorsa on
pääministerinä? …
- Niin, pianhan se tiedetään, huokaa Rauni. - Nyt on taas sopeuduttava tänne kotimaan oloihin.
Vihdoin laiva kiinnittyy laituriin. Autokannen purkautuminen tapahtuu melko nopeasti ja kellon
lähestyessä ilta-kuutta päästään ajamaan satama-alueelta ulos.
- Hiton nopeasti tuo homma toimii, toteaa Jarkko. - Kahden tunnin kuluttua se lähtee jo takaisinpäin. Kiire on kova. Siksi meidänkin piti luovuttaa hytti jo kolme tuntia ennen satamaan tuloa.
- No, kullanmurut! Vielä pitäisi kestää neljä tuntia maantieajoa, kertoo äiti.
- Tankatakin pitää vielä kerran, toteaa isä. … - Ajetaan nyt kuitenkin täältä suoraan Porvoon tielle
ja tankataan jossakin siellä Porvoon paikkeilla. … Kouvolan kautta on mukavampi ajaa kuin Lahden
kautta.
Porvoontien tuntumassa olevalle huoltoasemalle poiketaan sitten tankkaamaan. Kun Jarkko palaa
auton luo käytyään maksamassa ostoksen, tulee kaksi nuorehkoa poliisia häntä vastaan. Jarkon
kohdatessaan he pysähtyvät, samoin Jarkko.
- Mikä sinua noin naurattaa? kysyy Rauni autoon istahtavalta Jarkolta.
- Kävipä hauskasti, kertoo Jarkko. … - Kuulin, kun toinen poliiseista sanoi toiselle meidän rekisterikilpiä katsoessaan: ” Mitä kieltä puhuisit tuon auton kuljettajalle?” … Olin juuri sopivasti kohdalla
ja sanoin: ” Parasta on puhua vain suomea. Jos joku tulee tänne tuollaisilla kilvillä, hän ei voi olla
muu kuin suomalainen.” … Hörönauru pääsi poliiseiltakin.
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