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1. Sähkeitä 
 

 
 
 
Ammattikoulun lehtori Jarkko Mäkinen perheineen on kotiutunut Juankoskelle työskenneltyään 
parisen vuotta asiantuntijatehtävässä Tansaniassa. Eletään vuoden 1978 joulukuun ensimmäisen 
viikon tiistaita, kun opettajan työhuoneen puhelin soi. 
 
- Auto-osasto, Mäkinen, vastaa Jarkko. 
- Tästä postitoimistolta, päivää. … Teille on tullut vieraskielinen sähke. Voisitteko tulla itse nouta-
maan sen, kun tämän päivän posti on jo lähtenyt jakeluun? 
- Kyllä, kiitos! … Tulenpa kohta hakemaan. …. Kiitos, kuulemiin, vastaa Jarkko hieman hämmästy-
neenä. 
 
Seuraavalla välitunnilla Jarkko käväisee postitoimistossa ja saa englanninkielisen sähkeen, joka 
näyttää tulleen FAO:lta Roomasta Suomen Maa- ja Metsätalousministeriön kautta. Siinä tiedustel-
laan olisiko Mr. Jarkko Makinen kiinnostunut maatalouskoneasiantuntijan tehtävästä Wadi Jizan 
Agricultural Projektissa, Saudi-Arabiassa. 
 
- Jaa-a, huokaisee Jarkko itsekseen. - Mikähän homma tämä mahtaisi olla? … ” Farm Machinery Ex-
pert, ref. number 78346”.  Kumpaakohan tämä nyt olisi, … viljelytekniikan vai koneiden huolto- ja 
korjaustekniikan opetusta? … Tätä täytyy kysellä tarkemmin tuolta ministeriöstä. 
 
Jarkko kysyy numerotiedotuksesta ministeriön numeron ja soittaa sinne seuraavalla välitunnilla. 
Ministeriössä ei kuitenkaan tiedetä ko. referenssinumeronkaan perusteella mitään tällaisesta asian-
tuntijatehtävästä ja lyhyen keskustelun jälkeen päädytään ratkaisuun, että ministeriö vastaa 
FAO:lle, että Jarkko Mäkinen saattaisi olla kiinnostunut tästä tehtävästä, kun tietää tarkemmin mitä 
asiantuntijatehtävä sisältää.  
 
Saavuttuaan työpäivän päätyttyä kotiin kertoo Jarkko heti Rauni-vaimolleen sähkeestä ja soitostaan 
ministeriöön. 
 
- Saudi-Arabiaan, hämmästyy Rauni. … -  FAO:sta ?  … Miten ne ovat siellä sinut löytäneet? 
 -  Silloin toista vuotta sittenhän tein Tansaniassa hakupaperit Malawissa olleeseen tehtävään ja se 
silloin Suomeen lähtenyt naapurimme, ”Hanski”, lupasi viedä sen Maa- ja Metsätalousministeriöön 
… ja hän lupasi ensin tarkistaa onko se homma jyvänpiilotustekniikkaa vai huoltoa ja korjausta. … 
Sitten näin vähän jälkeenpäin tarkemman kuvauksen siitä hommasta … siitä UM:ltä kuukausittain 
tulevasta sinisestä lehtisestä … ja jyvänpiilotustahan se oli. … Siitä  viljelytekniikastahan minä en 
tiedä juuri mitään.  
- Mitäs sitten, jos tämä olis’ nyt huoltoa ja korjausta? 
- Kyllä minä sellaisesta olisin kiinnostunut. YK:n palkat ovat näihin kotimaan liksoihin nähden ai-
nakin tuplat … jollei enemmänkin. 
- Mikä toi FAO oikein on? 
- Se on YK:n Elintarvike ja Maatalousjärjestö … ” Food and Agricultural Organization”…. Ne minun 
paperit ovat kai kuitenkin menneet sitten Roomaan FAO:n päämajaan. Eiväthän ne muuten voisi 
tällaista kysellä. … Jollakin ”aktiv rosterilla” ovat ilmeisesti olleet. 
- Mitä nyt, jos se homma olisi huoltoa ja korjausta? kysyy Rauni uudelleen. 
- No, sitten pitää kai vastata myöntävästi … ja katsotaan miten käy. … Voihan sen homman saada 
joku muu taas. … Odotellaan nyt vaan, mitä ne sieltä vastaavat. 
- Missä se Jizan siellä Saudissa sijaitsee? 
- En ole vielä sitä tutkinut. … Pitää etsiä kartasta. … Missä se meidän karttakirja on? 
- Eiköhän se ole tuolla kaapissa, aprikoi Rauni. … - Odotas vähän, kun etsin. 
 
Hetken päästä tutkitaan sitten karttaa. Jizania ei löydy, mutta Punaisenmeren rannalta läheltä Je-
menin rajaa löytyy Gizan. 
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- Tuo sen täytyy olla, päättelee Jarkko.  Arabiankielestä käännettynä voi olla erilaisia käännöksiä. … 
Rannikkokaupunkihan tuo ainakin on. … Ei ihan keskellä hiekka-aavikoita. 
- Mitä te nyt tutkitte? kysyy viereen tullut Mervi.   … - Ollaanko me taas lähdössä johonkin? 
- Eihän  me mihinkään lähdetä, vastaa isä.   - Katsellaan vaan muuten karttaa. 
 
Arkipäivät kuluvat Jarkolta opettajan töissä ammattikoululla. Rauni puuhailee lasten kanssa koto-
na. Kahdeksanvuotias Mervi käy jo peruskoulun toista luokaa, kuusivuotias Mikakin on ekalla. Per-
heen nuorimmaiset, viisivuotias Mari ja puolitoistavuotias Minna ovat äidin kanssa kotona. 
 
Parisen viikkoa on kulunut, kun postitoimistolta soitetaan Jarkolle jälleen ja kerrotaan, että nyt on 
tullut pitkä englanninkielinen sähke. Jarkko hakee sähkeen, jossa on varsin yksityiskohtainen selvi-
tys työtehtävistä. Niitä ovat maatalouskoneiden huoltokorjaamon varustaminen, projektin autojen, 
maatalouskoneiden, kastelujärjestelmien ja voima-aseman huolloista ja korjauksista vastaaminen 
sekä asentajien koulutus. Sähkeessä kerrotaan myös, että projekti sijaitsee noin 40 kilometrin 
päässä Jizan ( Gizan ) kaupungista, joka on Punaisenmeren rannalla noin 800 kilometriä Jeddasta 
etelään. Kotiin tultuaan Jarkko näyttää sähkeen Raunille ja sitä tutkitaan vielä yhdessä. 
 
- Hitto! … Kyllähän nämä olis’ ihan meikäläisen hommia, naurahtaa Jarkko. … - Tuo ”Power House”, 
voima-asema, viittaa siihen, että siellä sähkötkin tehdään omilla generaattoreilla. … Ja katsohan 
tuota palkkaa … taaloina. … Hitto, tuohan on yli kaksinkertainen tähän opettajan palkkaan nähden 
…. ja sehän on vielä verotonta. 
- Voi taivas! … Saudi-Arabia. …. Sehän on muslimimaa… ja kuuma … ja eihän siellä ole kuin hiek-
kaa. 
- On kai siellä jossakin vähän multaakin, kun ovat maatalousprojektin sinne perustaneet. 
- Mitä nyt sitten? 
- Kyllä minä vastaan FAO:lle, että olen kiinnostunut tehtävästä. … Katsotaan sitten, miten käy. … 
Täytyy panna se sähke menemään heti huomenna. 
 
Aikaa kuluu sitten kuukausia. Kevätkin on jo pitkällä eikä Roomasta ole tullut minkäänlaista pa-
lautetta. Odotettu kesäloma alkaa olla jo lähellä. Jarkko on jo aivan varma, että valinta on osunut 
jonnekin muualle. Mutta sitten eräänä toukokuun alkupuolen päivänä putoa kodin postiluukusta 
virallisen näköinen kirje, jonka Rauni ensimmäisenä löytää. 
 
- Maa- ja Metsätalousministeriöstä, hän hämmästyy.  - Mitähän tässä mahtaa olla. … Pitää soittaa 
heti Jarkolle. 
- Auto-osasto, Mäkinen, vastaa Jarkko. 
- Hei minä vaan. … Nyt tuli sinulle sellainen virallisen näköinen kirje sieltä ministeriöstä. 
- Hitto, ihanko totta? 
- Totta, totta. … Avaanko? 
- Avaa. …  Hetken kuuluu vain paperin rapinaa, sitten on hetken hiljaista, kunnes Rauni kertoo … 
- Tässä on … saate … ja  FAO:lta  Maa- ja Metsätalousministeriölle tulleen englanninkielisen … tää 
on kai faksin kopio … ja tässä lukee … näin mä tämän ymmärrän …  Olemme valinneet Mr. Jarkko 
Makisen Finla… Suomesta … farm machinery expertiksi… Wadi Jizan agricultural projektiin Saudi-
Arabiaan. … ja sitten tässä kerrotaan vielä jotakin, että lisää postia on tulossa lähiaikoina. … Ja 
joku FAO:n  Mr.  Cice … on allekirjoitus. 
- Hitto! … Jippii ! … Sehän sitten tärppäsi, iloitsee Jarkko.   … - Onhan sitä odoteltukin.  … Älä ker-
ro vielä lapsille mitään … eikä muillekaan. … Mä tulen kotiin neljältä. … heippa. 
- No, heippa! 
 
Kun Jarkko saapuu kotiin, rientävät lapset tapansa mukaan ovelle isää vastaan. 
 
- Lasten kuullen ei vielä tästä puhuta, kuiskaa Rauni antaessaan kirjeen Jarkolle. …- Ne alkaisivat 
taas kysellä hirveästi. 
 
 Jarkko tutkii itsekseen ministeriöltä tullutta postia hetken.  
 
- Kyllähän tämä näyttää ihan varmalta, hän sanoo hetken hiljaisuuden jälkeen Raunille. 
- Tulkaapa lapset syömään, kutsuu äiti.   … - Ja isä myös. 
 
Ruokailun jälkeen lapset kiiruhtavat television ääreen katsomaan sarjaa ”Pieni talo preerialla”. Van-
hemmat alkavat puuhailla keittiössä. 
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- On tuo ihan varma juttu nyt, toteaa Jarkko.  … - Odotellaanpa vaan millaista postia sieltä tulee 
lisää. … Parin viikon päästä alkaa kesäloma … ja päästään taas mökille. Ehtiiköhän se FAO:n posti 
tänne ennen sitä. … Tuleehan se posti taas sinnekin, kun tehdään muuttoilmoitus. 
- Mä katselin päivällä Factasta, mitä siellä kerrotaan Saudi-Arabiasta. …. Sehän on enimmäkseen 
kuumaa ja kuivaa hiekka-aavikkoa. Jeddah on sellainen Helsinkiä suurempi kaupunki Punaisenme-
ren rannalla. Rikashan se maa on …. maailman suurin öljyn tuottaja.  
- Aika vanhaa tietohan noissa meidän tietokirjoissa on. Onhan tuo Facta jo yli kymmenen vuotta 
vanha. … On kai ne olosuhteet kuitenkin siellä ihan erilaiset kuin Tansaniassa. … Ei siellä ole sa-
demetsiä eikä kai juuri muita elukoita kuin kameleja ja aaseja. … Mutta Punainenmeri on kai yksi 
maailman kalarikkaimpia vesiä … ja ainakin Suezin kanavan puoleisessa päässä on upeita koralli-
riuttoja. 
- Ei taida olla muita suomalaisiakaan tuolla projektilla, aprikoi Rauni. 
- Tuskinpa siellä suomalaisia on muualla kuin Suomen lähetystössä. Lieneekö Suomella siellä lähe-
tystöäkään.… No! … Odotellaan nyt vaan rauhassa sitä postia. … Sehän saattaisi olla ihan mielen-
kiintoinenkin reissu taas. 
- Pitäisikö sinun jutella jo koululla, että lähdet mahdollisesti maailmalle? 
- Niin, sijainenhan tänne ainakin tarvitaan. … Tästä hommastahan saa virkavapaata ainakin pariksi 
vuodeksi. … Pitäisiköhän Paavolle jo kertoilla? 
 
Päivät kuluvat taas normaaleissa puuhissa niin töissä kuin kotonakin. Iltaisin, kun lapset on saatu 
nukkumaan, tuumaillaan silloin tällöin mitä kaikkea on taas ehkä edessä. 
 
Toukokuun viimeisen viikon puolivälissä saapuu sitten postiin paksu kirjattu kirje FAO:lta Roomas-
ta. Jarkko käy ruokailutauolle lähtiessään sen noutamassa ja alkaa heti kotiin päästyä tutkia, mitä 
kaikkea se sisältää. 
 
- Syö nyt ensin, hoputtaa Rauni.  - Tuossa on lihapullia ja perunamuusia. Ota siitä lautaselle. … Ja 
juotko piimää vai maitoa? 
 
Jarkko hotkii hieman muusia ja lihapullia ja alkaa samalla tutkia kirjeen sisältöä. 
 
- Tässä ekana on taas näköjään jonkinmoinen saatekirje, toteaa Jarkko. … - Sitten sopimus, joka 
täytyy kai allekirjoittaa ja lähettää FAO:lle. … Sitten on monen arkin nippu sepustusta projektista. 
… Ja mitäs nämä lanketit ovat?  … Medical… Nämä on lääkärintodistuslomakkeita…. Näitähän on 
monta erilaista.  Joo, hitto! … Melko täydelliset terveystiedot ne näköjään haluavat. …. Hei tutki-
taan illalla lisää. …. Nyt täytyy hurauttaa takaisin koululle. Mä olen työpuolella tämän iltapäivän. 
Esko on Kuopiossa. 
- No, onpa illaksi lueskeltavaa, naurahtaa Rauni . …. - Joko sä olet Paavolle mitään kertonut? 
- Olen. … Ja Paavo kertoi puhelimitse Velillekin Kuopioon. Tämähän on Kuopion sivukoulu…. Hei 
nyt on mentävä. Mä otan nämä paprut mukaan. Tutkiskelen niitä työn lomassa, jos on aikaa. … 
Virkavapaata voin anoa sitten, kun tiedän milloin homma alkaa…. Nyt on mentävä, … Heippa! 
 
Kotiin tultuaan Jarkko kertoo tutkineensa papereita jonkin verran. …- Lääkärintodistuslomakkeita 
on monta sivua. Projektin toiminnasta kerrotaan laajasti. Projekti on toiminut siellä jo seitsemän 
vuotta ja FAO hoitaa projektia Saudi-Arabian rahoituksella. Auto- ja maatalouskonekalustoa on 
paljon, noin 25 nelivetoista maasturia, 20 Massey Ferguson traktoria, leikkuupuimureita ym. Vesi 
viljelyksille saadaan padotusta järvestä kastelukanavia pitkin noin 7000 hehtaarin alueelle ja lisäksi 
pumpataan pohjavettä 50 - 60 metrin syvyydestä, hän kertoo Raunille. 
 
- Löysitkö mitään projektin asunnoista? kysyy Rauni. … - Miten siellä asutaan? … Onko ulkomaisille 
lapsille koulua? 
- Sellaisista asioista en vielä löytänyt mitään. Tutkitaan yhdessä lisää taas, kun lapset nukkuvat. … 
Palkka on todella hyvä. … Tuplasti se mitä täällä nyt … ja vaimosta ja lapsista maksetaan vielä li-
sää. … Ja veroakaan ei kai siitä mene. … Niin … ja tämä homma alkaisi joskus lokakuussa viikon 
kurssilla Roomassa. 
- No nyt ei voida  jutella, kun lapset tulevat. … Kohta syödään. 
 
Myöhemmin illalla tutkitaan papereita yhdessä. Asunto-oloista ei löydy mitään tietoa eikä lasten 
kouluistakaan. Ilmastosta kerrotaan sen verran, että se on kuumaa, päivälämpötilat korkeimmil-
laan 35 - 45 astetta. Allekirjoitettu sopimus ja terveystodistukset on toimitettava FAO:lle kesäkuun 
loppuun mennessä. 
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- No, ei tässä mitään kiirettä ole, toteaa Jarkko. … Lomahan nyt alkaa. Ensi viikolla päästään mökil-
le. … Nuo lääkärin raportit täytyy teettää Varkaudessa, siinä Lääkärikeskuksessa Päiviönsaarella. … 
Eiköhän sieltä Roomasta saada lisätietoja, kun kysellään. 
- Pitäisiköhän meidän kertoa tästä jo noille meidän kullanmuruille? kysäisee Rauni. 
- Onhan se kerrottava, … Mitenhän ne mahtavat reagoida? … Kysymyksiä alkaa taas sadella … ai-
nakin Merviltä ja Mikalta. 
- Ylihuomennahan koulut jo päättyvät. …. Kerrotaan sitten vasta … ja onhan meidän sitten kerrot-
tava mummille ja ukillekin. … Jaa-a … Mikähän rumba tästä taas tulee? 
 
 

 
 
2.    Lähtövalmisteluja 
 

 
Kesäkuu on alkanut ja perhe on muuttanut kesämökille Sarkamäkeen, Varkauden lähelle.  Heti 
ensimmäisenä arkipäivänä Jarkko lähtee FAO:lta tulleiden lääkärintarkastuslomakkeiden kanssa 
Varkaudessa sijaitsevaan lääkärikeskukseen. Kerrottuaan vastaanotossa asiansa  Jarkko pääsee 
hetken odotettuaan lääkärin vastaanotolle. Lääkäri on nuorehko englantilainen Dr. Whistle, joka 
puhuu melko sujuvasti suomeakin.  
 
Jarkko kertoo lähtevänsä asiantuntijatehtäviin Saudi-Arabiaan ja tarvitsevansa nyt lomakkeiden 
mukaiset englanninkieliset lääkärintarkastukset. Lääkäri kyselee ensin suomeksi hieman lisätietoa  
Jarkon  projektista … ja kysyy sitten : ”Puhutko sinä englantia?” 
 
- Kyllä puhun, vastaa Jarkko.    
- Sitten voimmekin jatkaa englanniksi, toteaa lääkäri englanniksi, ja alkaa tutkiskella tarkemmin 
Jarkon antamia lomakkeita. 
 
Lääkäri kyselee aluksi mitä sairauksia Jarkolla on ollut, mittaa pituuden, painon, verenpaineen ja 
kuuntelee keuhkojen ja sydämen toimintaa. Näön tarkkuus ja mahdollinen värisokeuskin tarkaste-
taan, kurkistetaan korviin ja kokeillaan kuulon tarkkuus. Sitten lääkäri kertoo, että Jarkon pitäisi 
mennä seuraavaksi röntgeniin. Röntgen on tuolla käytävän päässä. … Hän tarttuu puhelimeen ja 
soittaa röntgeniin, 
 
- He tytöt! … Täältä olisi yks’ jätkä tulossa röntgeniin. ….. Tämä jätkä tulee sinne aivan heti. 
 
Jarkkoa hymyilyttää tuo ”jätkä”, jonka lääkäri on oppinut. ... Jarkko kävelee röntgenhuoneeseen ja 
toteaa  sisään astuessaan: ” Hyvää päivää! …Täältä tämä jätkä tulee.”  Kaksi nuorehkoa röntgentyt-
töä pyrskähtää nauramaan. Röntgenkuvaus sujuu sitten normaaliin tapaan, minkä jälkeen Jarkko 
paalaa vielä lääkärin huoneeseen. Jonkin aikaa on vielä odoteltava, kun lääkäri viimeistelee ja alle-
kirjoittaa terveystarkastuslomakkeet. Myös Jarkon on allekirjoitettava paperit. 
 
- Täältä tämä jätkä tulee, huudahtaa Jarkko kotiin saapuessaan heti ovelta. 
- Jätkä? hämmästelee Rauni. … - Mikä nyt noin naurattaa? 
- No, sattui olemaan ihan englantilainen lääkäri, … Whistle oli nimeltään. … Ja hän oli oppinut 
suomalaisen sanan jätkä. … Soitteli röntgenin tytöille ja kertoi, että …” täältä tulis’ yks’ jätkä rönt-
geniin”… ja jatkoi sitten, että… ”tämä jätkä tulee aivan heti.” 
- Puhuiko se lääkäri ihan suomea? 
- Muuten ihan hyvin. … Aluksi puhuttiin suomea, mutta sitten puhuimme englantia, kun kerroin 
minne olen menossa töihin. … Hiton hyvä, että sattui ihan engelsmanni lääkäri, kun nuo lomak-
keetkin ovat englantia. … Ihmettelihän se aluksi vähän, että haluavat aika täydelliset tiedot. 
- No mitä nyt  sitten seuraavaksi? 
- Eihän tässä kai muuta, kuin … on lähetettävä tuo allekirjoitettu sopimuspaperi ja nuo terveystie-
dot FAO:lle Roomaan. … Eiköhän sieltä sitten taas tule muutaman viikon päästä lisää ohjeita. … 
Kaikki paperit vaan palautuskuoreen ja … pitää varmaankin laittaa kirjattuna menemään. … Osoi-
tehan on tuossa kuoressa jo valmiina … FAO Headquarters, Viale delle Terme di Caracalla, 00153 
Rome, Italy. 
- Joko me voidaan ruveta valmistelemaan sitä reissua jotenkin? 
- Pitäähän sitä ruveta kehittelemään. … Hitto, kun ei noissa sepustuksissa kerrota mitään asunto-
oloista siellä. … Pitää kai laittaa vielä jonkinlainen kirje tuohon mukaan ja pyytää lisätietoja … 
asunnosta, lasten koulusta  ja …. Mitä vielä muuta? 
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- Tarvitaan kai me siellä autokin, aprikoi Rauni. 
-  Hitto, sitähän pitää alkaa myös kyselemään, kunhan tiedetään tarkemmin …. milloin tää homma 
alkaa. … Ja tuo ”Pösöhän” on myytävä. … Se ei kyllä ole mikään suuri ongelma.  … Ai yhdessä pa-
perissa kerrottiin, että diesel-autoja ei saa tuoda maahan  … ja muuttotavaraa saadaan lähettää 
lentorahtina 800 kiloa tai 2400 kiloa laivalla. 
- Jokohan me nyt saatais’ Mersu? 
- Pitää kysellä Vehosta, mikä on tämän hetken tilanne. … Kuumaa siellä on ainakin …. joten ilmas-
tointi pitää autossa olla. … Pitää kysyä kirjeessä vielä onko autojen tuonnissa mitään muita rajoi-
tuksia kuin diesel. … Pitää kai alkaa kohta naputtelemaan sitä kirjettä … ja huomenna pannaan 
koko nivaska postiin. 
-  Ai Leenalta Tansaniasta tuli kortti. Tulevat Suomeen elokuun alussa. Matilla ei ole vielä töitä tie-
dossa. 
- Hitto, Matillehan kävis’ varmaan tämä minun opettajan homma. … Sijaiseksi, kunhan tiedetään 
…. milloin mun homma alkaa. …Nehän ovat tuosta Varpaisjärveltä kotoisin. … Sopisi heille var-
maan hyvin….Laita niille kortti tai kirje.  
- Pitää niille ilmoitella heti, kun tiedetään meidän aikataulu. 
- No tiedetäänhän me nyt sen verran, että joskus syys- tai lokakuussa lähdetään. 
 
Kesäkuussa ei tule Roomasta minkäänlaista palautetta … eikä vielä heinäkuussakaan. Elokuun toi-
sella viikolla muutetaan taas Juankoskelle aloittelemaan uutta lukukautta. Lapset ovat kesän aikana 
silloin tällöin kyselleet milloin lähdetään Saudi-Arabiaan. Heille on kerrottu vain, että vielä ei tiede-
tä. Odotellaan vain tarkempia tietoja. 
 
 Uusi kouluvuosi on jo alkanut muutama päivä aikaisemmin, kun Rauni soittaa eräänä iltapäivänä 
Jarkolle ja kertoo postin tuoneen paksun kirjeen Roomasta. 
 
- Hitto, … vihdoinkin, huokaa Jarkko Raunille. … On sitä odotettukin, … Hei mä tulen kohta väli-
tunnilla hakemaan sen. …. Kyllä sä voit avata ja tutkia jo, mitä siellä on. 
- Mä kyllä jo avasin sen. … Missähän tämä on lojunut, kun tässä päällimmäisessä kirjeessä on päi-
vämäärä 28. kesäkuuta. … Täällä on vielä lisää jotakin ”medical test papereita”. No, tutki sitten 
itse. 
- No, mä tulen puolen tunnin kuluttua.  Hei ! 
 
Jarkko saapuu kotiin ja alkaa tutkia postiaan. 
 
- Hitto, noituu Jarkko.  … - Tässä kerrotaan, että niistä aikaisemmista lääkärintodistuslomakkeista 
oli yksi veriarvoja koskeva lomake jäänyt pois … ja se on nyt tässä…. Olis’kohan  se Whistle vielä 
siellä Varkaudessa. … Olis’ kai parempi, että kaikki todistukset olisivat samalta lääkäriltä.…Hei, 
nyt täytyy mennä vielä pariksi tunniksi takaisin koululle. Mä otan nämä paprut mukaan. … Pitää 
soitella sinne Varkauteen, jos saisin sen Whistlen kiinni. 
 
Kiireisen työpäivän jälkeen Jarkko saapuu kotiin.  
-  
- No, mitä uutta, kysyy Rauni heti. 
- On paljon kaikenalista noissa papereissa, mutta … Mä sain se Whistlen kiinni … ja huomenna 
olisi ehdittävä ennen kello kahta sinne labraan. … Mä juttelin jo Paavon kanssa, että voin lähteä 
kello 12… tai ehkä varttia vaille. … Täältä kestää noin puolitoista tuntia ajaa sinne.… Hitto, 
….Tulee aika tiukka päivä. 
- No syö nyt ensin, ehdottaa Rauni. … - Tutkitaan sitten kaikessa rauhassa niitä papereita. Me jo 
lasten kanssa syötiin. … Sitä eilistä maksalaatikkoa on vielä. Eiköhän tuo sulle riitä. 
- Missä lapset ovat? 
- Minna on tuolla lasten huoneessa. Mervillä, Mikalla ja Marilla oli kiire noiden naapurin lasten 
kanssa tuonne puistoon. …  
 
 Hetken kuluttua aletaan yhdessä tutkimaan papereita. 
 
- Hei, tässä on, aloittaa Jarkko, …- Wadi Jizan maatalousprojekti on … Saudi-Arabian rahoittama 
maatalouden kehittämisprojekti. … Alueelle on rakennettu tekojärvi … ja kastelukanavaverkosto, 
jolla voidaan kastella noin 7000 hehtaarin viljelyksiä.  Tämähän oli jo aikaisemmissa papruissa. … 
Mutta …tuossa … Kuulehan tätä. - Työsuhde alkaa lokakuun 15. päivänä, jolloin ekspertin tulee 
saapua FAO:n toimistoon Roomaan  viikon pituiselle valmennuskurssille. Expertti saa FAO:lta UN:n 
… eli YK:n passin, viisumin ja lentolipun asemapaikkaansa. Expertti voi anoa viisumia vaimol-
leen/perheelleen vasta saavuttuaan maahan…. Hitto, minun en mentävä sinne ensin yksin.  
- No, ei kai se viisumin saanti kovin pitkä prosessi ole, aprikoi Rauni. 
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- Ja sitten tuossa. … Koko maassa ei ole ulkomaalaisille lapsille kouluja. …. Ja tuossa on autoista … 
Projektilla on ajoneuvoja experttien tarpeisiin. Oman auton tuontia varten tarvitaan auton valmista-
jalta alkuperätodistus, jossa … varmistetaan … ettei autossa ole käytetty Israelissa valmistettuja 
osia. … Oho! …. Israelhan on Saudeille näköjään myrkkyä. … Ja diesel-henkilöautojen tuonti on 
kielletty. 
- Oletko sä jo Mersuja kysellyt? 
- En ole vielä. … Täytyy soitella Vehoon. … Hitto, huomenna on niin kiire, etten ehkä jouda, mutta  
… ylihuomenna. … Oma autohan sinne on vietävä, kun sen saa sitten verottomasti tuoda Suo-
meen. Siinähän voittaa jo varmaan vuoden palkan verran. …. Asunnoista ei näissäkään papereissa 
kerrota mitään. Olis’kohan varmuuden vuoksi otettava matkailuperävaunukin sinne, että olisi jon-
kinlainen asunto. … Nuo ”medical … blood test”-paperit pitää ottaa aamulla mukaan. … Jotain ve-
riarvojahan niissä kysellään. … Ja palautuskuorikin. Sen Whistlen täytyy lähettää nää paperit heti, 
kun tulokset on selvillä. 
- No, tutkitaan vielä lisää noita papereita tässä illan mittaan. 
 
Seuraava aamupäivä on Jarkolla sitten kiireinen. Oppituntien päätyttyä kello 11.45 hän lähtee por-
haltamaan Varkauteen. Puolisentoista tuntia myöhemmin hän on perillä Lääkärikeskuksen labora-
toriossa. Kun laborantti alkaa ottaa verinäytettä Jarkon kyynärtaipeesta, pimenee kaikki yhtäkkiä 
Jarkon silmissä … Jarkko herää, kun häntä taputellaan poskille ja lääkäri Whistle valkoisessa takis-
saan herättelee häntä … kysellen …  
 
-  Hei… Mikä sinulle tuli? 
 - En … en tiedä, sopertaa Jarkko. … - Kaikki vaan sumeni äkkiä silmissä ja …meni filmi poikki. 
- Milloin sä olet viimeksi syönyt?  kysyy Whistle. 
- Aamulla … kello 7 aamulla … teetä vain kupillisen ja  yhden leipäpalasen.  
- No … siitä tämä johtuu. …. Nyt kyllä yksi veriarvo menee ihan pieleen, selittää lääkäri.  - Mutta 
täytyy ottaa yksi toinen veriarvo, … jolla voidaan näyttää, ettei ole mitään … vikaa,  jatkaa hän ja 
selittä jotakin laboratorion neitoselle. 
- Istu tässä tuolissa vielä viisi minuuttia ja hengitä rauhallisesti, neuvoo lääkäri. … - Tule sitten 
kohta minun huoneeseen. 
 
Laboratoriosta päästyään Jarkko käväisee baarissa hörppäämässä kupillisen kahvia, syö juus-
tosämpylän ja lähtee sitten ajamaan takaisin kotiin. 
 
Kotona Jarkko kertoo Raunille, miten laboratoriossa kävi. 
 
- Mikähän siinä oli, ihmettelee Rauni.  Yleensähän verikokeeseen pitää mennä niin, että on syömät-
tä 12 tuntia. 
- Onhan noita verikokeita otettu minulta monta kertaa ennenkin, mutta ei ole koskaan taju men-
nyt. 
- No huomenna pitää soitella Vehoon ja kysellä Mersuja. 
  
Seuraavan päivän ruokatauolla kotiin tullessaan on Jarkolla taas Raunille uutta kerrottavaa. 
 
- Matti soitti heti aamulla. Ovat tulleet Tansaniasta muutama päivä sitten Varpaisjärvelle. … Tulee 
ylihuomenna käymään koululla …ja on kiinnostunut tästä mun opettajan hommasta. … Kerroin 
tästä jo Paavolle. 
- Mitäs Paavo? 
- Paavon mielestä tämä olisi ihan hieno ratkaisu. Kertoo tästä Kuopioon Asikaisen Velille. Tämähän 
on Kuopion sivukoulu … ja Velin pitää kai tällaiset sijaisuudet hyväksyä. …. Sitten mä soitin Ve-
hoon. … Siellä … verovapaat autot ja olikohan se Vilen sen kaverin nimi. … Niillä olis’ Hangon va-
paasatamassa kolme peruutettua Mersua, joista yks’ kävisi meille.. …Ne kaks’ muuta ovat dieselei-
tä. …. Se olisi kai nyt ainoa mahdollisuus. … Joku on sen tilannut, mutta ei voikaan nyt ottaa. Sen 
saisi sieltä vaikka heti, kun vaan maksaa ensin. 
- Millainen Mersu? 
- Se on tuolla taksimallin korilla ja kuus’pyttysellä bensakoneella, ilmastointi, tummat lasit, keskus-
lukitus … olikohan jotakin muuta vielä. Niin … väri on beige. Taisi olla vielä sähköiset ikkunat ja 
peilit. 
- Se on varmaankin kallis? 
- No, ei se Mersuksi ole ….noin  74 000 markkaa on veroton hinta.  
- Hui, mistä me sellaiset rahat otetaan? 
- Eihän tuolla hinnalla saisi täällä viisi vuotta käytettyäkään.…Verollinen hinta on varmasti ainakin 
tuplasti.  Onhan ne halvimmatkin täällä pitkästi toistasataatuhatta uutena.. 
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No tuumitaan illalla. Syö nyt äkkiä, että ehdit taas töihin. Tuleek’s Leenakin ylihuomenna Matin 
kanssa? 
- Siitä ei ollut juttua. 
- Syö nyt. Tuossa on sitä eilistä laatikkoa. 
 
Illalla, kun lapset on saatu nukkumaan, jatketaan taas suunnittelua ja päädytään siihen, että Mer-
sun lisäksi ostettaisi vielä matkailuperävaunukin, koska asunto-oloista ei ole saatu mitään tietoa. 
Pankista pitää ottaa sen verran lainaa, että pärjätään. 
Tuumaillaan myös, että Jarkon pitäisi aloittaa virkavapaus lokakuun alusta, että jäisi aikaa valmis-
teluihin. Roomassa pitäisi olla lokakuun 15. päivänä. 
 
Rauni on kuullut eräältä naapurilta, että Kansanvalistusseuran Kirjeopistolla olisi jonkinlainen las-
ten kotikoulu ulkomailla oleville perheille. Siitä on otettava selvää. Raunin olisi oltava ehkä Juan-
koskella lasten kanssa Jouluun saakka tai kunnes saadaan perheelle viisumi. Muuttotavaroiden 
lähetyksestä pitää kysyä Maa- ja metsätalousministeriöstä. 
 
Seuraavana päivänä koulutyön lomassa Jarkko etsii Kansainvalistusseura Kirjeopiston puhelinnu-
meron ja soittaa. Kerrottuaan tulevan tilanteen luvataan sieltä lähettää kotikoulun esitteet ja il-
moittautumislomakkeet.  - - Sitten soitto Vehoon. 
 
- Verovapaa myynti, Vilen, Hyvää Päivää!  vastataan. 
- Jarkko Mäkinen Juankoskelta, päivää … Soittelen siitä kaks’kasikymmpisestä Mersusta, josta jo 
keskustelimme eilen. 
- Niin. Olisiko vielä jotain kysyttävää…. vai oletteko jo tehnyt päätöksen? 
- Kyllä olemme vaimoni kanssa päättäneet, että otamme sen Mersun…. Olihan se moottori kaasut-
timella eikä ruiskulla? 
- Kyllä se on kaasutinversio. Lähi-idässähän ei vielä uusia ruiskutusjärjestelmiä juuri hallita.  
- No aivan siksi tämän asian vielä varmistin. 
- Näitä samanlaisia on mennyt Libanoniin rauhanturvatehtävissä työskenteleville. 
- Mitä olisi tuon auton verollinen hinta täällä? 
- Hetki vain. … …. Se olisi 179 700 markkaa noilla varusteilla. 
- Siinähän on veroja toistasataatuhatta, hämmästelee Jarkko. 
- Niinhän sitä on. …. Tehän olette menossa YK:n asiantuntijatehtävään .. ja Saudi-Arabiaan? 
- Niin olen. 
- Te saatte sitten tuosta verottomasta hinnasta vielä 10 % diplomaattialennuksen. Hinta pitää mak-
saa Saksan markkoina tehtaalle ja meille maksatte hieman käsittelykuluja tänne. 
- Saudiin tarvitaan vielä tehtaan alkuperätodistus, … ettei autossa ole Israelissa tehtyjä osia. 
- Se saadaan tehtaalta sekä englannin että arabiankielisenä, kertoo Vilen. 
- Jaa, vetokoukun tarvitsen vielä siihen.  
- Kyllä sekin hoituu. Sen asennamme täällä meillä, kun auto tuodaan tänne Hangosta. Joko teillä on 
tiedossa ajankohta, jolloin lähdette. 
- Todennäköisesti lähtö olisi lokakuun alkupäivinä. 
- No tässä on sitten vielä hyvää aikaa. … Me pyydämme tehtaalta laskun ja toimitamme sen teille. 
Nyt tarvitsen vielä teidän henkilötiedot, kotiosoitteen ja tiedot siitä YK:n projektista Saudi-
Arabiassa. 
 
Jarkko antaa tarvittavat tiedot ja niin asia lähtee kehittymään eteenpäin. Saksasta tulee jonkin ajan 
kuluttua lasku, joka pitää maksaa. Auto tuodaan sitten haluttuna aikana Hangosta Helsinkiin luo-
vutushuoltoa ja vetokoukun asennusta varten. 
 
Ja seuraavalla tauolla soitto Solifer Caravanille Helsinkiin ja siellä päädytään Solifer 55 TT telivau-
nuun, joka luvataan hyvin edulliseen hintaan. Kattoluukun paikalle asennetaan amerikkalainen 
Coleman ilmastointilaite. 
 
Työpäivän päätyttyä kotiin palaavalla Jarkolla on sitten paljon kerrottavaa. Jarkko on ehtinyt kertoa 
Raunille lyhyesti tärkeimmät asiat, kun lapset tupsahtavat pihalta kotiin. Mervi kuulee jotakin isän 
puheesta ja alkaa kysellä, mistä Mersusta ja vaunusta isä puhui. 
 
- No lapset, vastaa äiti. … - Meillä on teille nyt aika paljon kerrottavaa, mutta syödään nyt ensin. … 
Sen jälkeen isä kertoo teille meidän suunnitelmista. 
- Lähdetäänk’s me sinne Saudi-Arabiaan? kysyy Mervi silmät pyöreinä. … - Miks’ te olette niin sala-
peräisiä? 
- Malttakaa nyt vielä vähän aikaa. Syödään ensin.  
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Ruokailun jälkeen istuudutaan sitten olohuoneeseen ja isä alkaa kertoa. 
 
- Nyt lapset olemme saaneet jo niin paljon tietoa, että voidaan kertoa teillekin, aloittaa isä. …- Nyt 
tiedetään sen verran, että minun on lähdettävä täältä jo muutaman viikon päästä. Te jäätte vielä 
tänne ehkä Jouluun asti.  Minä tulen teitä hakemaan sitten, kun teille on saatu viisumit. Meidän 
uusi koti on sitten Saudi-Arabiassa, joka on hyvin hiekkainen ja kuuma maa … ja ihan erilainen 
kuin Tansania ja Afrikka….. Lapsille ei ole siellä koulua. Mervin ja Mikan on opiskeltava kotona. 
Täältä otamme teidän koulukirjat mukaan ja me äidin kanssa olemme teidän opettajina. 
- Miksi siellä ei ole lapsille koulua? kysyy Mervi napakasti. 
- On siellä kouluja, arabin kielisiä kouluja niille heidän omille lapsille, mutta ei ulkomaalaisille. Sik-
si meidän täytyy hoitaa koulutus itse. … Me saamme pian lisätietoa sellaisesta Kansanvalistusseu-
ran kirjeopiston kotikoulusta. Sieltä saadaan ohjeet, kokeet pidetään ohjeiden mukaan ja ne koe-
paperit lähetetään tänne Suomeen tarkastettavaksi. 
- Siellä voi olla keskipäivällä niin kuumaa, että on parasta olla sisällä, kertoo äiti.  - Se meidän 
paikka on aika lähellä merta. Siellä voidaan kai joskus käydä uimassa…. No annetaanpa isän jat-
kaa. 
- Niin, tuosta kotikouluasiasta saadaan pian lisätietoa.  Lähettävät esitteitä ja ilmoittautumislomak-
keita. … Mervi sitten jatkaa peruskoulun kolmatta ja Mika tokaa luokkaa siellä. Tänään on tilattu 
meille uusi auto, Mersu ja iso matkailuperävaunu.  … No … Tässähän nyt on teille vähän tietoa. … 
Kyllä me kerrotaan teille lisää heti, kun tiedetään enemmän. 
- Isi, miten se Mersu ja se perävaunu viedään sinne Sa … Saudiaan? kysyy Mika. 
- Sitä en vielä tiedä. … Ehkä ne voisi viedä ajamalla Italiaan ja sieltä sitten laivalla. … Suomalaisilla 
firmoilla on erilaisia projekteja siellä lähellä ja niillä voi olla omia kuljetuksia sinne. Niistä täytyy 
ottaa selvää. 
- Onko siellä villieläimiä? jatkaa Mika. 
- Niitä ei siellä taida olla …. muita kuin kameleita ja aaseja … eikä ne ole villejä. Ihmiset käyttävät 
niitä siellä samaan tapaan kuin täällä hevosia. …  
- Älkääpä lapset kyselkö nyt enempää, neuvoo äiti. … - Ei mekään tiedetä vielä kovin paljon millais-
ta siellä on. … Kyllä me kerrotaan sitten lisää, kun tiedämme. Te Mervi ja Mika käytte koulua nyt 
täällä siihen saakka, kun isä tulee hakemaan meitä sinne Saudiin. – Onkos huomiset kotitehtävät jo 
tehty? 
- Ei meille annettu mitään kotitehtäviä, vastaa Mervi. 
- Voittehan te sitten mennä vielä ulos vähäksi aikaa, jos haluatte. 
 
-  Kyllä se Saudi-Arabia on ihan erilainen maa, kuin oli Tansania, jatkaa Jarkko, kun lapset ovat läh-
teneet. - Koululla yksi nainen, koulun johtokunnan jäsen kertoi, että siellä naiset eivät saa ajaa 
autoa eikä edes polkupyörällä. Tytöillä ja pojilla on eri koulut ja eri koulubussitkin. Ajanlaskukin 
on siellä ihan erilainen. Perjantai on muslimien pyhäpäivä ja uusi viikko alkaa lauantaista. Naiset 
eivät saa tehdä siellä ansiotöitä … eivätkä saa kulkea yksin ulkona. Hotellien uima-altaat ovat vain 
miehille…. Alkoholijuomat ja sianliha on kokonaan kiellettyjä. 
- Onko se nainen ollut siellä? 
- Ei, mutta hänen poikansa on siellä lääkärinä, olikohan Tabukissa … lähellä Jordanian rajaa. … 
Rikas maa se on. Kaikkea saa ja kaikki on halpaa. Siellä ei ole kai veroja ollenkaan. Hyvät tiet ja 
koko ajan rakennetaan uutta ja hienoa. 
- No, kyllä kai siihen kaikkeen tottuu, kun sinne mennään. 
- Ja turvallinen maa se on. Varkaita ei tarvitse pelätä. Niiden pyhä kirja Koraani on kai myös jon-
kinmoinen lakikirja. … Rangaistukset ovat kovia. … Varkailta katkaistaan käsi ja siellä annetaan 
kuolemantuomioitakin pahoista rötöksistä.. … Olis’ kai se nainen kertonut enemmänkin, kun olisi 
ollut aikaa.  Eero on sen pojan nimi … ja olikohan se sukunimi .. Timgren? 
 
Seuraavana päivänä Matti tulee koululle tutustumaan ja tapaa juuri oppitunnilta käytävään tupsah-
tavan Jarkon. 
 
- No, Terve Matti …  - ja tervetuloa Juankoskelle. 
- Terve.. terve,  vastaa Matti kätellessään. 
- Onko sulla Leena mukana? 
- Ei ole. Leena jäi kotiin. … Täytyy mennä täältä vielä Kuopioon hoitelemaan asioita. 
- No mulla alkoi just välitunti. … Katsellaan nyt vähän paikkoja. …- Tämmöinen aika pienihän tämä 
koulu on,. … Tässä auto-osastolla meitä on vain kaksi opettajaa, toinen työpuolella ja minä vedän 
teoriaa tuossa luokassa… Niin kuin mä sulle jo puhelimessa kerroin. … Mennäänpä tuohon työ-
puolelle ensin. 
 
 Jarkko esittelee ensin työnopettajana toimivan Eskon sitten auto-osaston työtilat ja teorialuokan. 
Samaan aikaan oppilaat tulevat välitunnilta luokkaan. 
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- Nyt minun pitäisi aloitella taas oppitunti näille pupeleille. Mennäänpä takaisin tuon Eskon juttusil-
le, jos hän tarinoisi sinun kanssa hetkisen. Pitää keksiä noille pupeleille jotakin tehtävää vähäksi 
aikaa. 
- Hei Esko, tämä Karjalaisen Matti on tulossa minua tuuraamaan sitten, kun lähden maailmalle, 
kertoo Jarkko Eskolle työpuolella tavattaessa.  - Tarinoikaapa te tässä vähän aikaa, kun minä käväi-
sen loihtimassa noille pupeleille jotakin puuha tuolla luokassa. … Mennään Matti sitten kohta reh-
torin juttusille. 
 
Hetkeä myöhemmin Jarkko ja Matti suuntaavat rehtorin luo. 
 
- Paavo on mukava rehtori, kertoo Jarkko, kun lähestytään käytävän päässä olevaa toimistoa. - Ker-
toi olevansa paikalla nyt aamupäivän. … Tuossa on hänen huoneensa … ja ovi on auki. … Mennään 
sisään vaan. 
-  Jaaha, Tervetuloa vaan!  tervehtii rehtori heti, kun Jarkko ja Matti ovat oviaukossa. 
- Rehtori Paavo Kinnunen ja Matti Karjalainen, esittelee Jarkko rehtorin noustessa kättelemään vie-
rasta. 
- Istahtakaapa tuohon niin jutellaan, kehottaa rehtori. 
-  Niin, … Jarkko on kertonut, että sinä olisit halukas jatkamaan Jarkon pestiä, kun hän lähtee vir-
kavapaalle.  
- Tällaista mahdollisuuttahan me olemme tuumanneet, vastaa Matti. 
- Oletko sinä jo ehtinyt yhtään katsella näitä paikkoja? kysyy rehtori. 
- No vasta ehdittiin tekemään pieni kierros, kertoo Jarkko. 
- Ihan mukavalta pieneltä koulultahan tämä vaikuttaa, jatkaa Matti. 
-  No … Meidän puolestahan tämä kyllä käy, kertoo rehtori. …- Olen keskustellut asiasta myös 
meidän pääkoulun, Kuopion rehtorin, Veli Asikaisen kanssa ja hänkin pitää tätä ihan hyvänä rat-
kaisuna. Sinullahan on pedagoginen pätevyys ja opettajakokemustakin jo jonkin verran’ 
- Onhan sitä, naurahtaa Matti. 
- Milloin Jarkko sinä nyt sitten jäisit virkavapaalle? 
- Lokakuun alusta. … Minun pitäisi olla Roomassa FAO:n päämajassa 15. lokakuuta. Siinä olisi yhtä 
ja toista järjestelyä ennen sitä. … Näin olen suunnitellut. 
- Eiköhän tämä sitten voida päättää näin, esittää rehtori. …- Virallista päätöstä varten tarvitsen an-
sioluettelon Ja viimeisimpien työtodistusten jäljennökset. 
- Sellaiset minulla on tuolla autossa jo mukanakin. … Voin tuoda ne sieltä kohta. 
- Ja Jarkko, sopikaa nyt keskenänne sitten milloin perehdytät Matin tilanteeseen. 
- Kyllä se homma hoituu sitten aikanaan, lupailee Jarkko.  … - No me voidaankin sitten lähteä ja 
Matti tuo kohta ne paperit. 
- No nyt minulla on taas uusi työpaikka, naurahtaa Matti, kun on tultu rehtorin huoneesta käytä-
vään. 
- Hei käy viemässä ne ”paprut” Paavolle. Minun on mentävä katsomaan miten ne pupelit pärjäävät 
tuolla luokassa. …. Tuletko vielä käymään siellä juttelemassa?  Tai tulisitteko viikonvaihteessa 
Leenan kanssa meillä käymään? … Olis’ paljon juteltavaa kai vaimoillakin. 
- Nyt olis’ vähän kiirettä. … Viikonvaihteessa voitais’ ehkä tulla. … Soitellaan. 
- No … soitellaan. … Kerro Leenalle terveiset. 
 
Seuraavina päivinä asiat kehittyvät pala palalta. Kansanvalistusseuran kotikoulusta tulee ilmoittau-
tumislomakkeet ja kirjalliset ohjeet. Maa- ja metsätalousministeriöltä tulee ohjeet matkatavaroiden 
lähettämisestä. Huolintaliike Nurminen Oy tulee noutamaan ja pakkaamaan tavarat sovittavana 
ajankohtana. FAO:lta Roomasta tulee lisää postia, jossa on myös lisätietoa projektista ja oloista 
Saudi-Arabiassa. Nykyiselle autolle, Peugeot-farmarille, on löydetty ostaja. Jarkko ottaa pankista 
pienehkön lainan ja maksaa auton hinnan Saksan markkoina tehtaalle. Helsingistä Rakennusliike 
YIT:llä löytyy auton ja perävaunun laivausmahdollisuus Italian Triestestä Saudi-Arabian Jeddaan. 
YIT:n asiamiehenä Triestessä toimii suomalainen Lasse Silen. Jarkko päättää ajaa itse ajokaluston 
Triesteen. Auton ja matkailuperävaunun luovutus sovitaan tiistaiksi, lokakuun 3. päiväksi ja autolle 
ja matkailuperävaunulle on varattu paikka  Finnjettiin 5. lokakuuta Helsingistä Travemundeen. 
 
Syyskuun viimeisen viikon keskiviikkona Jarkolle tulee FAO:lta yllättävä sähke FAO:lta : ”Lääkärin, 
joka on tehnyt Jarkon veritutkimukset, on otettava pikaisesti yhteys FAO:n lääkäriin Roomaan.” … 
ja lääkärin nimi, yhteystiedot, puhelinnumero. – Jarkko ja Rauni hämmästyvät. 
 
- Mitä hittoa tämä tarkoittaa? kauhistelee Jarkko. …- Nyt pitää yrittää tavoittaa se Whistle  Varkau-
desta. … Onkohan se vielä siellä?  … Hitto, muutaman päivän päästä pitäisi lähteä ja …  nyt tällai-
nen yllätys. 
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Jarkko onnistuu saamaan puhelimitse yhteyden Whistleen. Jarkko selittää, että Whistlen pitäisi soit-
taa pikaisesti Roomaan FAO:n lääkärille … ja antaa puhelinnumeron. 
 
- Kuka tämän puhelun maksaa? kysyy Whistle. 
- Jos muut eivät maksa niin minä maksan, vastaa Jarkko. 
- Soita minulle noin kahden tunnin kuluttua, selittää Whistle. 
 
Kun Jarkko soittaa Whistlelle uudelleen, kertoo hän, että FAO:n lääkäri tulee paikalle vasta klo 18. 
… Sovitaan, että Jarkko soittaa uudelleen klo 20 jälkeen. … Jarkkoa jännittää, kun hän soittaa 
Whistlelle uudelleen… Rauni seuraa vieressä yhtä jännittyneenä. … Muutaman sanan sanottuaan 
Jarkko kuuntelee … ja ilme muuttuu helpottuneen näköiseksi. Puhelun päätyttyä Jarkolta pääsee 
hörönauru. 
 
- No mitä? hämmästelee Rauni helpottuneen näköisenä. … -  Kerro nyt! 
- No se FAO:n lääkäri ei ymmärtänyt sitä yhtä pieleen mennyttä veriarvoa ja sitä toista, jolla osoi-
tettiin, ettei mikään ole pielessä. Kun tämä selvisi lääkärille, oli hän kysynyt vielä: ” Onko se jätkä 
ihan terve?” ja Whistle vakuutti, että ” Jätkä on ihan terve.” … Tuo ”jätkähän” tässä nyt naurattaa. 
- Luojan kiitos! … Kaikki on hyvin. 
- Joo, jätkä on terve. …. Mutta kyllä tuo sähke säpsäytti. … Vaikka toisaalta kyllä tiesin, että mitään 
poikkeavaa noissa tutkimuksissa ei löytynyt. 
- No nyt on sinulla enää kaksi työpäivää jäljellä, toteaa Rauni. 
 
- Joo, … Matti tulee huomenna perehtymään tilanteeseen. Ei tässä ehdi juuri huilimaan… Viikon-
vaihteessa pitää tehdä kaikki lähtövalmistelut. 
- Pitää patistella nuo muksut jo nukkumaan … Sitten voidaan jutella ja suunnitella. 
 
Kun lapset on saatu nukkumaan, istahtavat  Rauni ja Jarkko keittiön pöydän ääreen juttelemaan. 
 
- Milloin sinun nyt pitää sitten lähteä? kysyy Rauni. 
- Mersun ja matkailuperävaunun saan tiistaina. Pitää kai lähteä jo maanantaina iltapäivällä bussilla 
sinne. Auto rekisteröidään vientikilville, joilla saa ajaa 3 vuorokautta Suur-Helsingin alueella. … 
Finnjettiin on piletit torstain lähtöön. … Kyllä mä tulen tänne tiistai-iltana pakkaamaan mukaan 
kaikki matkatavarat ja olen keskiviikon täällä…. Se ilmastointilaitekin pitää ottaa sieltä katolta vau-
nuun sisälle, ettei se ole liian korkea. Muuten olisi pitänyt maksaa yhdistelmästä sama metrimak-
su, kuin mitä rekoista veloittavat. .. Tuolla koulullahan me se homma  tehdään. 
- Milloin siellä Triestessä pitäisi olla, kysyy Rauni. 
- Vasta seuraavan viikon keskiviikkona tai torstaina. … Se YIT:n kaveri, Lasse Silen on jossakin ko-
kouksessa Venetsiassa sen alkuviikon ja tulee Triesteen keskiviikkona. Näin kertoivat YIT:ssä. … 
On minulla ihan hyvää aikaa ajella Euroopan läpi. … Jossakin pitää laittaa se ilmastointilaite katolle 
takaisin. Eiköhän se hoituisi sen Einen ja Hans Ludvigin luona Burgdorfissa. … Kyllä me sen Hans 
Ludvigin kanssa se jaksetaan nostaa katolle…. Burgdorf on pikku kaupunki lähellä Hannoveria. … 
Se on ihan reitin varrella…. Einelle soitin sinne eilen. Toivotti kovasti tervetulleeksi. Pyysi ostamaan 
laivalta Camel-merkkistä tupakkaa. Eineä en ole tavannut kuin joskus 60-luvun loppupuolella, kun 
hän oli Finnairilla kenttäemäntänä Seutulassa. 
- Ja meidän täytyy jäädä vielä tänne, haikailee Rauni. … - Mitenhän me pärjätään? … Autoakaan ei 
ole. … Ei päästä käymään mummilassakaan. … Bussilla sinne lähteminen on aika hankalaa neljän 
muksun kanssa. 
- Onhan tuo auton puute hiton outo pulma, kun aina on totuttu autolla kulkemaan…. Onneksi teillä 
on kaupat ja koulu lähellä. … Ja viikkojen pakollinen erokin on ihan outo tilanne, kun aina on oltu 
yhdessä … ja tulee viikkojen pakollinen selibaattikin. … Mitenkä me kestetään ilman seksiä?.. Nuk-
kuminenkin on outoa yksin, kun on tottunut nukkumaan lähekkäin … ja sun ihanat lämpimät pa-
karat on aina siinä vieressä. 
-  Onhan se seksi illalla sellainen ihana nautinto … ja unilääkekin…. No …eiköhän me se jotenkin 
kestetä siihen asti, kun päästään sinne. 
- Minähän tulen teidät hakemaan täältä heti, kun on saatu teille viisumit. …Pari kuukautta siihen 
voi mennä enintään.  … Mutta eikö ole jo aika hipsiä suihkuun ja päästään peiton alle jatkamaan … 
ja nautiskelemaan? 
 
Seuraavana päivänä Matti tulee koululle perehtymään tilanteeseen, josta hänen on oppilaiden 
kanssa  jatkettava heti viikonvaihteen jälkeen. Päivä kuluu mukavan yhteispelin hengessä. 
 
Jarkon viimeisen koulupäivän kahvitauolla juodaan Jarkon virkavapaalle lähtiäiskahvit. Kollegat 
toivottavat Jarkolle onnea ja menestystä. Lahjaksi Jarkko saa suurehkon pronssisen ”kilikellon”, 
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johon rehtori antaa käyttöohjeen: ” Kun Jarkko olet eksynyt sinne hiekka-aavikoille eikä kukaan 
kuule huutoasi, niin kilistä kovasti tätä kelloa. Tämä varmaankin kuuluu pitemmälle!” 
 
 
 
 

        3.    Matka alkaa 
 
 
Viikonvaihteen jälkeen maanantaina Jarkko matkustaa bussilla Helsinkiin, on serkkunsa luona yötä 
…ja tiistai-aamuna hän saa Mersunsa ja ison nipun papereita Pitäjänmäen Vehosta. Sitten ajo Soli-
ferille Vuosaareen, jossa matkailuperävaunu lyhyen tarkastelun muutamien käyttöohjeiden jälkeen 
kytketään auton perään.  
 
- Kyllä tällaisella kalustolla on ilo lähteä matkaan, lausahtaa Jarkko Soliferin myyjälle. 

- Hyvää matkaa, toivottaa myyjä. 
- Kiitos! … Täytyy vielä ajella Juankoskelle pakkamaan matkatavaroita mukaan, kertoo Jarkko au-
toon istahtaessaan. 
 
Jarkko ajelee tyytyväisenä Porvoontielle. Kouvolassa hän täydentää matkailuperävaunun varusteita 
ostamalla kemiallisen vessan ja yhden kaasupullon. Kotiin Juankoskelle hän saapuu illan alkaessa 
jo hämärtää. Rauni ja lapset kiiruhtavat pihaan heti nähdessään Jarkon saapuvan. 
 
- No  hei kullanmurut, … Tässä tämä komeus nyt on, toteaa Jarkko autosta noustessaan. 

- Onpa hieno, hämmästelee Rauni. …. - Onko hyvä ajaa? 
- Onhan tämä hulppea ajokki. … Moottorissa on voimaa niin, ettei tunnu tuo perävaunukaan me-
noa haittaavan ja kulkee niin äänettömästi. Ei kuulu ajaessa kuin pientä suhinaa. 
- Ai kuinka kiva … tuommoinen vihertävä sisustus. 
- Isi, mikä toi punainen tossa on? kysyy Mika. 
- Se on tulensammutin …. kaiken varalta, jos joskus sattuisi tarvitsemaan. … Ja katsokaahan, näis-
tä napeista voi avata ja sulkea sähköisesti kaikki sivuikkunat. Tuosta nupista säädetään peilien 
asentoa. 
- Isi, miks’ on kahdet peilit? kysyy Mika. 
- Silloin, kun on tuo perävaunu perässä, pitää olla nuo pitempivartiset peilit, koska tuo perävaunu 
on leveämpi kuin auto. Peileistä pitää nähdä myös perävaunun taakse. 
- Vietkö isi meitä kohta ajelulle? kysyy Mervi hieman arkaillen. 
- Nyt mennään ensin syömään, sanoo äiti topakasti. … Oletko isä syönyt milloin viimeksi? 
- Eihän tässä ole malttanut syömässä käydä. Veholla aamusella join kupillisen kahvia ja pari keksiä. 
… Ei tässä ole ehtinyt nälkää ajatella. Vähän kiirettä piti, että ehtisin tänne ajoissa.. 
- No nyt mennään syömään, hoputtaa äiti. 
- Mä pukkaan tuon ”caravanin” vielä tuonne pihan nurkkaan ja irrotan sen koukusta, Menkää te 
vaan jo. Minä tulen kohta perässä. 
- No, me katsotaan vielä, kun sä peruutat. 
 
Äiti ja lapset tulevat kuitenkin vielä perässä ja haluavat kurkistaa ”Caravaniinkin”. 
 
- No menkääpä sitten tästä ovesta sisälle, kehottaa isä. … 
- Onpa tämäkin hieno, ihastelee äiti sisälle astuttuaan. 
-  Tästä pöydästä ja noista sohvista tulee kolmen hengen peti ja tuolta takapäästä saadaan toinen, 
esittelee isä. … Tässä tämän kannen alla on kolmeliekkinen kaasuliesi, tuossa jääkaappi. Se toimii 
kaasulla, auton akkuvirralla ja 220 voltin verkkovirralla. Astiakaapit on tuossa ja muita kaappeja 
on tuolla ylhäällä reunoilla ja tuossa on korkea vaatekaappi. Noiden sohvien sisällä on myös paljon 
säilytystilaa. Tuossa on pieni pesuhuone, suihku ja suihkuverho, … Tuollaisen Portapotti-
kemiallisen vessan ostelin matkan varrella Kouvolassa ja yhden kaasupullonkin tuonne kaasupul-
lokoteloon. Kaksihan sinne sopisi, mutta siellä Saudissa kaasupullot ovat varmaankin erilaisia. 
Tuolla yhdellä pärjää siihen asti 
- Onko tuo kapistus tuolla katossa nyt se ilmastointilaite, kysyy äiti. 
- Joo, se on ilmastointilaite. Se toimii vain verkkovirralla eli 220 voltilla…. Huomenna se pitää ottaa 
tuolta katolta pois tänne sisälle laivamatkan ajaksi, muuten menisin laivassa korkeampi maksu. … 
Hitto, millainenkohan jännite niillä siellä Saudissa on?  … Niin, sitten tuolla alhaalla seinustoilla on 
lämpöpatterit. Tässä on vesikeskuslämmitys, joka toimii kaasulla. Se poltin on tuolla edessä kaa-
supullokotelossa. 
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- Mikä se sellainen poltin on? kysyy Mika. 
- Se on kaasulla toimiva vedenlämmitin. Se kuumentaa sitä vettä, mikä kiertää noissa pattereissa. 
Saudissa me ei kyllä sitä lämmitystä tarvita. Siellä tarkenee muutenkin. Viidenkymmenen litran 
vesisäiliö ja pumppu on tuolla pesuhuoneen lavuaarin alla komerossa.  Vettä tulee noista hanoista 
sitten, kun säiliössä on vettä ja akku on kytketty tuosta pääkytkimestä.  
- Mikä tuo pitkä rautavekotin on? kysyy Mika. 
- Se on tukijalkojen veivi. … Sen oikea paikka on tuolla kaasupullokotelossa. … Tuolla ulkopuolella 
vaunun nurkissa on tukijalat, mitkä pitää veivata alas, kun vaunu irrotetaan tuolta auton veto-
koukusta. … Kohta näette, miten se tapahtuu. … Joko mennään ulos? 
- Nyt mennään ulos, että päästään syömään, hoputtaa äiti. 
 
Vaunun irrotus ja tukijalkojen veivaus vielä katsotaan, ennen kuin lapset malttavat lähteä kotiin. 
Ruokailun jälkeen on jo pimeää ja Jarkko ehdottaa, että ”koeajo” Mersulla jätettäisi seuraavaan 
päivään. Mervi ja Mika kuitenkin haluavat päästä ajelulle heti, koska heidän on aamulla mentävä 
kouluun. Niinpä sitten tehdään pieni kierros kylällä. 
 
Lapsilla riittää paljon kyseltävää ajelulta kotiin saavuttua. Kun heidät on vihdoin saatu patisteltua 
suihkuun ja nukkumaan, alkavat Jarkko ja Rauni keräillä tavaroita, jotka on pakattava Jarkon mu-
kaan. 
 
- Tuossa tuolilla on jo pino liinavaatteita, lakanoita, pyyheliinoja, kertoo Rauni. Ne voidaan kai lait-
taa suoraa sinne vaunun kaappeihin. … Ja tuossa pahvilaatikossa on meidän kesävaatteita, lyhythi-
haisia paitoja, shortseja ja uikkareita. Mitenkäs matot? … Niitä kai me tarvitaan siellä, jos siellä on 
meille jonkinlainen asunto. 
- Matot jätetään pois tässä vaiheessa. … Kunhan siellä perillä näen, mikä on tilanne, niin ilmoitte-
len mitä kaikkea tarvitaan. Sinä vain kasailet tavarat kokoon ja soitat huolintaliike Nurmiseen, mil-
loin tulevat pakkaamaan ja hakemaan tavarat. Ne mitä ei siellä tarvita viedään mökille, … huoneka-
lut ynnä muut. Veksi tulee Varkaudesta hakemaan romppeet, kun soitat sitten  Veksille….. Mutta 
tuonne vaunuun pitäisi ottaa myös vähän astioita, veitsiä, haarukoita, lusikoita … ja semmoista, 
että pärjäilen matkan aikana.  Joku kattila ja pieni paistinpannu. … Minun pitää jokunen yökin 
nukkua vaunussa ja tehdä itselleni sapuskat. 
- Otatko kaitafilmiprojektorin ja nuo meidän filmit nyt jo mukaan?... Ja kirjoituskoneen? 
- Hitto, nehän pitää ottaa myös nyt kyytiin. … Matkaradio…, jos saisi Suomen lyhytaaltoaseman 
kuulumaan.… Mikähän olikaan sen aaltopituus? … Hitto, olis’ pitänyt soitella Haran Matille. … No, 
eiköhän sekin jostakin löydy. 
- Kenkiä? … Tarvitaanko siellä muita kuin sandaaleja? 
- Sandaaleja ainakin … ja ehkä myös lenkkareita. … Se hiekka voi keskipäivällä olla niin kuumaa, 
että se polttaa, jos tulee varpaille. … Kumisaappaita ei varmaankaan tarvita. … Ostetaan siellä, jos 
tarvitaan. Kaupathan siellä ovat kai täynnä kaikenlaista tavaraa ja hinnat halpoja. Niinhän noissa 
papereissa kerrottiin. 
 
Näin ”pakkauslista” illan mittaan valmistuu ja vihdoin ollaan kypsiä nukkumaan. 
 
Aamutoimien jälkeen Jarkko ajelee matkailuvaunun kanssa ammattikoululle. Siellä sekä opettajat 
että oppilaat tulevat uteliaina katsomaan hetkeksi Jarkon ajokalustoa. Jarkko kertoo, että nyt ei ole 
juurikaan aikaa seurusteluun. Paljon olisi vielä päivän aikana ehdittävä. … Pian Jarkko saakin pari 
oppilasta avukseen irrottelemaan ilmastointilaitetta auton katolta. Laite nostetaan varovasti alas ja 
sijoitetaan vaunun takaosaan lattialle. Kattoluukun aukko suljetaan väliaikaisesti sopiva kokoisella 
vanerilevyllä. Työ sujuikin yllättävän nopeasti. 
 
Kotipihalla lastataan sitten iltapäivän kuluessa autoon ja ”caravaniin” kaikki mukaan otettavat tava-
rat. Kun kaikki tavarat ovat vaunussa, ennen autoon kiinnittämistä Jarkko kokeilee vaunun tasapai-
noa. Vetoaisalle ei saa tulla liikaa kuormaa. Aisaa pitäisi voida nostaa noin 50 - 70 kilon voimalla. 
Hiukan on tavaroiden sijoittelua vielä muutettava, että aisapaino on sopiva. Mervin ja Mikan saa-
puessa koulusta kotiin on kuormaus saatu päätökseen. 
 
- Nyt voidaan viettää sellainen ihan rauhallinen koti-ilta, toteaa Jarkko kotiin päästyään. – Kaikki on 
valmista huomista lähtöä varten. Nyt lapsukaiset, … aamulla, kun lähden, ei nähdä ennen kuin 
joskus parin kuukauden päästä. … Ennen Joulua kuitenkin tulen teitä hakemaan. 
- Voiko sieltä Saudi-Arabiasta soittaa, kysyy Mervi. 
- Se voi olla vaikeata, … mutta tässä alkumatkan aikana soittelen ainakin Saksasta  ja  Italiastakin. 
Huomisiltana onnistuu soitto varmaan laivaltakin. … Posti tuo kirjeitä ja kiireelliset asiat hoidetaan 
sähkeillä. … Outoahan tämä on, kun aina ollaan oltu yhdessä. 
- Käy huomenna Helsingissä katsomassa isääsi siellä sairaalassa, kehottaa Rauni. 
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- Sellainen on kyllä suunnitelmissa. … Ukki on kyllä hiton huonossa kunnossa Koskelan sairaalas-
sa, kertoi mummi, kun soitin. Se krooninen keuhkoputkentulehdus aina vaan pahenee. On laihtu-
nutkin ihan … on kuin luuta ja nahkaa, kuvasi mummi. Huonossa kunnossa on mummikin Käpy-
lässä. Kepin kanssa pystyy kyllä kotona vielä könkkäämään jotenkuten. … Täytyy poiketa sielläkin. 
… On minulla siinä kai muutama tunti aikaa ennen satamaan menoa. … Aamulla on lähdettävä 
viimeistään kello kahdeksan kieppeillä. 
- Mitäs, jos poliisit pysäyttävät, kysäisee Rauni.  Sinulla ei ole ajolupaa tänne asti. 
- Tuskinpa ne tässä matkalla pysäyttävät. … Pitää sitten jotakin selitellä niille, … että just olen sa-
tamaan matkalla. 
 
Ilta kuluu sitten lasten kanssa jutellen ja televisiota katsellen, kunnes on taas lasten nukkumaan 
menon aika. Jarkko ottaa ison karttakirjan esiin ja alkaa selailemaan. 
 
- Kuinka pitkä matka sinne Triesteen on, kysyy Rauni. 
- Travemundesta noin 1500 kilometriä … suorinta tietä. … Siinä olisi aikaa tehdä vähän mutkaakin. 
Sitä vähän olen mietiskellyt. … Nyt perjantaina olen Travemundessa noin kello neljä paikallista 
aikaa. Burgdorfiin parin tunnin ajo. … Sieltä lähtisin jatkamaan maanantaina. … Vasta seuraavana 
maanantaina pitäisi olla Roomassa. ….Tuossa matkanvarrealla olisi sellaisia kiinnostavia paikkoja, 
joissa voisi poiketa. Garmisch Partenkirchen olisi yksi … ja Gardajärvi toinen. … Ei tulisi suurta 
mutkaa, jos käväisisin katsomassa. … Tulehan katsomaan. 
- No, näytähän nyt reittiä. 
- Tuossa on Travemunde… ja Burgdorf on tuossa Hannoverin lähellä. Siitä sitten baanaa pitkin 
tuonne Innsbrukkiin. … Siitä voisi koukata katsomassa alppiteitä myöten  Garmisch Partenkirche-
nin maisemia … tuonne. Tuohan ei ole pitkä matka. … Sitten taas baanaa myöten tuonne Italian 
rajalle ja Brennerin solan kautta edelleen tuohon … Trentoon. Siitä lähtisi tie Gardajärvelle … ja 
tuolta länsipuolta Gardajärven ympäri … ja vaikkapa tuolta Veronan kautta … Venetsia on tuossa ja 
Triesteen. … torstaina tapaisin sen YIT:n kaverin, Lasse Silenin,  … Sunnuntaina lentäisin Triestestä 
Roomaan. … Tämä nyt on yksi mahdollisuus. 
- Onhan tuo aika huikea matka, hämmästelee Rauni. … - Mutta eikös mekin mennä jo tuonne pei-
ton alle. 
- Niin, tämä on meidän viimeinen ilta … ja … yö… pitkään aikaa. 
- No sitten kipaistaan suihkuun … ja …. 
 
Aamulla herätään herätyskellon ääneen ennen kello seitsemää.. Aamutoimien ja aamupalan jälkeen 
Jarkko keräilee vielä viimeiset mukaan otettavat tavaransa. Lapset halaillaan ja hyvästellään. Mervi 
ja Mika lähtevät kouluun, äiti lähtee Minnan ja Marin kanssa katsomaan isän lähtöä pihalle. 
 
-- No kullanmurut, nyt isin on lähdettävä. … Älkää surko, lohduttelee isä. 
- Kyllä me pärjätään, sopertaa Rauni hiljaa. … - Aja varovasti …ja  soita aina silloin tällöin. 
 
Vielä viimeiset halaukset ja pusut ennen autoon istahtamista ja Jarkko lähtee Raunin jäädessä las-
ten kanssa  liikuttuneen näköisenä vilkuttamaan pihasta tiellä kääntyvän auton perään. 
 
Viitisen tuntia myöhemmin Jarkko on jo pääkaupungin laidalla ja ajaa Koskelan sairaalan parkki-
paikalle. Neuvonnasta hän kysyy isänsä olinpaikan ja kiiruhtaa osastolle. Hoitaja ohjaa Jarkon isän-
sä luo.  Jarkko aivan järkyttyy.  Isä makaa verhoilla eristetyssä nurkkauksessa remmeillä vuotee-
seen sidottuna ja karjuu tuskissaan ” Vettä! .. Vettä! ” jota hoitaja hänelle sitten antaa. Isä on todel-
la kuin luuta ja nahkaa, minkä Jarkko oli jo äidiltään kuullut. … Jarkko ottaa isää kädestä kiinni. 
 
-  Isä, Jarkko tässä.  … Isä ei tunnu reagoivan mitenkään, kysyy kuitenkin hetken päästä  
-  Kuka sinä olet? … 
- Jarkko, Jarkko … etkö enää tunne? yrittää Jarkko selittää, mutta isä ei tunnu lainkaan ymmärtä-
vän, vaan alkaa houria jotakin aivan sekavaa. … - Voi isä parka, huokailee Jarkko, katselee vielä 
hetken isän tuskaista oloa ja lähtee pois. 
 
Takaisin autolleen kiiruhtaessaan Jarkko vilkaisee kelloa. Vielä on aikaa käväistä tapaamassa äitiä 
parin korttelin päässä. Puoleksi halvaantunut äiti asuu omakotitalossaan, jossa hänestä huolehtivat 
kotitalossa asuva nuorin poikansa Tapani ja vaimonsa Sari. Äiti tulee kepin kanssa könkäten avaa-
maan oven Jarkon soitettua ovikelloa. 
 
- Hei äiti!  tervehtii Jarkko. 
- Jarkko, si-si-sinä tulit. hämmästyy äiti ja kyyneleet herahtavat hänen poskilleen. … - Joko si-sinä 
nyt olet lä-lähdössä, hän saa hetken päästä sanotuksi, kun on siirrytty eteisaulaan.  
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- Parin tunnin päästä on oltava satamassa. … Pitihän minun ehtiä täällä käväisemään. Isääkin kävin 
juuri äsken katsomassa. 
- Istutaanko tuohon nyt  juttelemaan? 
- No ihan pikkuhetkeksi vaan. ….. 
- Onko isän kunto huono? … En ole enää pä-päässyt siellä kä-käymään. …. ”Ta-tapsa” ke-kertoi, 
että isä on kö-köytetty re-remmeillä sä-sänkyyn  … ja on ku-ku-kuihtunut ihan su-surkeaksi … ja 
ho-hourii ka-kaikenla-laista. 
- Kyllä isän kunto on aivan hirveän huono. … Ei tuntenut minuakaan enää. … Mitenkä sinä täällä 
pärjäilet? 
- No … jo-jotenku-kuten, mu-mutta, … on niin yk-yksinäistä kaiket pä-päivät.  
- Niinhän sinä kerroit silloin keväälläkin, kun käytiin. 
- Ta-tapsa ja Sa-sari lä-lähtevät aamulla aikaisin tö-töihin. La-laittavat minulle jotakin pu-puuroa tai 
pö-pöperöä ter-termokseen….Tä-täällä minä vaan yk-yksin kö-köpöttelen ja tu-tuijottelen ikkunasta 
ulos pä-päivät pi-pitkät. Illalla my-myöhään he taas tu-tulevat ko-kotiin.  … Mi-missä Ra-rauni ja la-
lapset ovat? 
- Ne jäivät vielä Juankoskelle. … Minun on mentävä sinne Saudiin ensin yksin. Sitten, kun saan  
perheelle viisumin, tulen hakemaan heidät. … Siihen voi mennä pari kuukautta. …. Johan me puhe-
limessa se kerrottiin. 
- O-olettekos te siellä si-sitten mo-monta vu-vuotta? 
- No sitä ei vielä tiedetä…. Vuosi nyt ainakin … Ehkä pari vuotta lisääkin.. 
- Mi-minua ei va-varmaankaan si-sitten enää ole, … kun tu-tulette. …. Minä ha-luaisin jo pä-päästä 
pois, sopertaa äiti ja hyrähtää taas itkemään. 
- Voi äiti kulta. … Älä nyt tuollaisia höpsi, lohduttelee Jarkko. - Tullaanhan me sieltä välillä tänne 
lomallekin … ja sinua katsomaan. Tuo sinun puheesihan on tullut paremmaksi sen halvauksen 
jälkeen. … Mutta nyt äiti kulta. … Kello on jo niin paljon, että minun on pakko lähteä satamaan. …. 
Katsele nyt ikkunasta tuohon Pohjolankadulle. Siellä on meidän uusi Mersu ja iso matkailuperä-
vaunu. … Nyt vaan halataan ja sanotaan näkemiin. 
- Nä-näkemiin, sopertaa äiti ja hyrähtää jälleen itkuun. 
 
Jarkon saapuessa satamaan ja Finnjetin laituriin, hänet ohjataan passin ja matkalippujen tarkas-
tuksen jälkeen yhteen laiturille muodostetuista jonoista.. Finnjet ei ole vielä saapunut laituriin. 
Noin puolen tunnin odottelun jälkeen Finnjet kiinnittyy laituriin ja autokannen purku alkaa välittö-
mästi. Laiturilla on rinnakkain useita rekka- ja henkilöautojonoja odottamassa laivaan pääsyä. Kun 
vihdoin Jarkon vuoro tulee ajaa laivan keulapostista sisään, ohjataan hänet autokannella ajamaan 
rekkojen jonoon. Jarkkoa alkaa naurattaa. Ilmastointilaitteen irrotus vaunun katolta oli turhaa, 
mutta tietysti laivayhtiöllä on omat sääntönsä. Autokannen laidoilla on henkilö- ja pakettiautoja 
pitkät jonot kahdessa kerroksessa ja niille rampeille ei olisi ilmastointilaitteen kanssa sopinut.  
Jarkko ottaa mukaansa pienen laukun, lukitsee auton ovet, astelee hissiin ja lähtee matkustajakan-
sille etsimään hyttiään. Matkustajakannen käytävällä hän huomaa puhelinkopin … ja soittaa kotiin 
Raunille. 
 
---- 
- No heippa Finnjetiltä. 
….. 
- Joo, kaikki on mennyt hyvin tähän asti.  Ajokalusto ohjattiin rekkojen joukkoon. … Olis’ mahtu-
nut sen ”coolerin” kanssakin. 
…. 
- Kerkesin käväistä sekä ukkia että mummia tapaamassa. … Ukki on niin heikossa kunnossa, ettei 
minuakaan tuntenut, …  On kuin luuta ja nahkaa … Ja mummi kärsii yksinäisyydestä. Itkuun hyräh-
ti, kun lähdin. 
----- 
- En ole ehtinyt edes kahvilla käydä. ... Nyt, kun löydän hyttini, niin käyn jotakin puraisemassa. --- 
Täytyy kai lopetella. Tuossa on jono odottelemassa tähän puhelinkoppiin. Laiva lähtee kohta. … 
Mä soitan huomenillalla Burgdorfista. … Muksuille terveisiä. … Heippa. 
 
Jarkon päästyä hyttiinsä hän oikaisee itsensä väsyneenä sängylle ja nukahtaa. Herättyään pari tun-
tia myöhemmin hän lähtee kierrokselle laivan eri kerroksiin ja löytää laivan buffet-ravintolan, jossa 
toinen kattaus on juuri alkanut. Syötyään ravintolan herkkuja riittävästi tuntuvat pitkän päivän rasi-
tukset vielä väsyttävän. Niinpä hän takaisin hyttiin päästyään käväisee suihkussa ja käy nukku-
maan 
 
Herättyään aurinkoiseen perjantai-aamuun tuntuu olo suihkussa käynnin jälkeen taas virkeältä. 
Buffet-aamiaisen jälkeen on sitten koko päivä aikaa katsella ja kuljeskella laivan käytävillä ja kau-
poissa. Tax Free myymälästä Jarkko ostelee hieman juomia matkaevääksi, Fazerin suklaata ja kaksi 
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Camel-tupakkakartonkia Burgdorfiin vietäväksi. Vietyään ostokset ikkunattomaan hyttiinsä Jarkko 
löytää laivan ylimmästä kerroksesta ikkunan äärestä nojatuolin, jossa istuskellen katselee laajaa 
merimaisemaa. Aurinko on vielä melko korkealla, kun laiva kiinnittyy Travemunden satamaan ja 
autokannen portit avautuvat. Autokansi tyhjenee nopeaan tahtiin ja Jarkko pääsee jatkamaan mat-
kaa. Reitti autobaanalle on jo ennestään tuttu. Sitten on vain seurattava opasteita Hannoveriin. 
 
Kaksi ja puoli tuntia myöhemmin on matka taittunut jo lähelle Hannoveria, kun on käännyttävä 
autobaanalta Burgdorfiin johtavalle pienemmälle tielle. Kaupungin keskustaan tultuaan on Jarkon 
pysähdyttävä kysymään jalankulkijalta mistä löytyy katu Am Försterberg. ” Seuraavasta risteyksestä 
oikealle ja sitten ensimmäinen katu vasemmalle.” neuvoo mies.  Lyhyehkön kadun varrella on suu-
rehkoja omakotitaloja. Numero 11 on kadun vasemmalla puolella. Jarkko pysäköi sen kohdalle 
oikealle puolelle ja lähtee astelemaan kadun poikki. Eine ja miehensä Hans Ludwig ovat olleet pi-
halla, huomanneet Jarkon saapumisen ja rientävät iloisina Jarkko vastaan, 
 
- No hei Jarkko, huutaa Eine jo kaukaa Hans Ludvigin tullessa jäljempänä. 
- Hei hei, pitkästä aikaa, vastaa Jarkko ja tervehditään vielä lämpimästi kätellen. 
- Hyvinkö matka on sujunut? kysyy Eine. 
- Aivan hienosti, vastaa Jarkko.  - Tuossa baanalla kolmisenkymmentä kilometriä aikaisemmin oli 
vastakkaisella puolella valtava ketjukolari. Varmaankin sata metriä pitkälti oli autoja rutussa. Am-
bulansseja näytti olevan useita ja hinurit kiskoivat autojen raatoja sivuun. 
- Sellaista täällä tapahtuu aina joskus, kertoo Eine. … - Onpa sinulla hieno matkailuvaunu, hän jat-
kaa sitten.. 
- No, onhan se ihan uutta suomalaista muotoilua. 
- Jarkko, Tuossa vastakkaisella puolella on tyhjä tontti, kertoo Hans Ludwig englanniksi. … Voit 
ajaa auton ja caravanin siihen. 
- Aja vaan tuonne, kehottaa Einekin.  - Sehän on parempi paikka kuin tässä kadulla. 
 
Kun Jarkko on peruuttanut yhdistelmän tyhjälle tontille, astelevat kaikki yhdessä Einen ja Hans 
Ludwigin pihalle. 
 
- Teillähän on hulppean näköinen talo, toteaa Jarkko. … - Ja upea puutarha tässä ympärillä. 
- Tämä talohan tehtiin kokonaan suomalaisista materiaaleista ja suomalaisen arkkitehdin piirustus-
ten mukaan, kertoo Eine. … - Onhan siitä jo aikaa viisitoista vuotta. Aluksihan me asuttiin meidän 
leipomon yläkerrassa. 
- Siellähän minä kerran kävin, muistelee Jarkko.  Taisi olla vuosi 1963. … Wallstrasseko oli se katu 
… ja oliko kuutonen? 
- Ai sinä vielä muistat noin hyvin, hämmästelee Eine. … Wallstrasse 6…. On se leipomo siellä vielä-
kin. Mutta mennäänkö jo sisälle. Minulla on uunissa ruoka odottamassa. 
 
Sisään suurehkoon aulaan päästyä Jarkko ottaa laukustaan tuliaiset, Einen tilaamat Camel-tupakat 
ja suuren Fazerin suklaakonvehtirasian.  
 
- Onpa teillä täällä todella hulppeat tilat, toteaa Jarkko katsellessaan ympärilleen. 
- Yläkerrassa on kaksi makuuhuonetta ja vierashuone, kertoo Eine.   – Ja tuolla alhaalla on suoma-
lainen saunakin … askarteluhuone ja autotalli. … Mutta nyt mennään tuonne ruokapöytään. Jutel-
laan sitten, hoputtaa Eine. … - Istu vaan Jarkko jo tuonne pöytään. Me nostelemme vähän ruokia. 
 
Ruokasalissa on pöytä valmiiksi katettuna. Eine ja Hans Ludwig nostelevat jääkaapista salaatti- ja 
leikkelekulhoja. 
 
- Syödäänpä ensin näitä salaatteja, neuvoo Eine. … - Lämmin ruoka on vielä uunissa.  Ja Hans Lud-
wig kaatelee meille pienet maljat. … Ota Jarkko siitä äsken paistettuja sämpylöitä. 
- Miten näihin sämpylöihin saadaan tällainen rapea kuori? kysyy Jarkko otettuaan sämpylän käteen-
sä 
- Se on ihan yksinkertainen konsti, naurahtaa Eine. … - Sivellään vain vedellä juuri ennen uuniin 
laittoa. 
- No onpa helppo konsti, naurahtaa Jarkko.  
- Nyt otetaanko nämä alkudrinkit, ehdottaa Hans Ludvig englanniksi. 
 
Lasit kohotetaan, skoolataan ja juodaan.   
 
- Eine ja Hans Ludwig, aloittaa Jarkko, jatkaen englanniksi. – Kun Hans Ludwig ei osaa suomea, 
olisiko meidän puhuttava englanniksi. … Se tekisi minunkin ruostuneelle englanninkielelle hyvää? 
Saksaa minä en osaa kuin muutaman sanan. 
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-- Sehän sopii, vastaa Eine. 
 
Salaatteja ja leikkeleitä maistellessa jutellaan sitten englanniksi. Jarkko kertoo lyhyesti millaiseen 
hommaan hän on Saudiin menossa ja että perhe tulee perässä vasta, kun heille on saatu viisumit. 
Hans kyselee Saudi-Arabian oloista ja Jarkko kertoo sen, mitä tällä hetkellä siitä tietää. 
Kun salaattilautaset alkavat olla tyhjät, nousee Eine ottamaan lämmintä ruokaa uunista. 
 
- Sinähän tykkäät Jarkko kalasta, kysäisee Eine suomeksi … - Tämä on lohikiusausta.,  
- Sehän on ihan minun herkkua, naurahtaa Jarkko. 
 
Ruokailu jatkuu ja samalla jutellaan harvakseen. Jarkolta kysellään perheestä, aikaisemmasta Tan-
sanian matkasta ja myös lähipäivien ohjelmasta. Ruokailun jälkeen Eine esittelee talon tiloja. Ensin 
mennään yläkertaan, jossa on kaksi suurehkoa makuuhuonetta, Hans Ludwigin työhuone ja vie-
rashuone, johon Jarkkokin nyt majoitetaan. Kellarikerrosta esittelemään lähtee Hans Ludwigkin 
mukaan. Siellä on suurehko saunaosasto, askarteluhuone ja iso autotalli, jossa kaksi uudehkoa 
Mercedestä. Jarkko katselee tarkemmin isompaa tummansinistä ”Mersua”. 
 
- Mercedes 280 SE, toteaa Jarkko.  …- Tämähän on aika uusi. 
- Tämän vuoden mallia, kertoo Hans Ludwig. 
- Onko se kaasutin- vai ruiskutusmoottorilla?, kysyy Jarkko 
- Ruiskutus, vastaa Hans Ludwig. 
- Niin, sitä kai nuo kirjaimet SE tarkoittavat. … Tuossa minun Mercedeksessä on sama moottori 
kaasutinversiona. … Saudissa eivät ehkä vielä hallitse ruiskutustekniikkaa. 
 
- Eine, voisinko soittaa täältä kotiin, kysyy Jarkko, kun noustaan kellarikerroksesta ylös. 
- Voi veikkonen, totta kai. … Mennään tuonne ylös Hans Ludwigin huoneeseen, niin saat puhua 
ihan rauhassa. … Anna se numero, niin minä veivailen numerot. Nythän täältä pääsee jo suoraan 
Pohjoismaihin ja näihin Länsi-Euroopan maihin. 
 
Puhelimessa Jarkko kertoo Raunille, että on saapunut Burgdorfiin ja kaikki on sujunut hyvin tähän 
asti.  Nyt on tutustuttu juuri Einen ja Hans Ludwigin upeaan kotiin. Huomisen päivän olen ainakin 
täällä. Ilmastointilaite pitää saada paikoilleen vaunun katolle.  Ja Eine ja Hans Ludwig lähettävät 
terveisiä myös. Seuraavan kerran soittelen ehkä vasta Italiasta muutaman päivän kuluttua, aprikoi 
Jarkko lopuksi. 
 
Ilta jatkuu sitten olohuoneessa keskustelun merkeissä. Iltateet nautitaan välillä ja tarinointia jatkuu 
liki puoltayötä. Seuraavan päivän ohjelmaakin suunnitellaan. 
 
- Hans Ludwigin on aamulla mentävä käymään leipomossa jo kello seitsemän, kertoo Eine.  - Kun 
hän tulee sieltä noin kello kymmenen, voitaisi yhdessä nostaa caravanin ilmastointilaite paikalleen. 
Sen jälkeen voitaisi tehdä kierros kaupungilla ja mentäisi syömään paikalliseen ravintolaan, ehdot-
taa Eine. 
¨Illalla voitaisi katsella elokuviakin, ehdottaa Jarkko. … - Minulla on tuolla vaunussa kaitafilmipro-
jektori ja itse kuvattuja filmejä Suomesta ja meidän Afrikan matkalta. On yksi reilun puolen tunnin 
mittainen elokuva  suomalaisista metsätraktoreistakin. Siinä on englanniksi ”spiikattu” selostus, 
- Se sopii hyvin, jatkaa Hans Ludwig.  … - Mutta ennen sitä käydään saunassa. 
- Mutta eikö nyt ole jo aika käydä nukkumaan, toteaa Eine. … - Jarkko sinulle on peti valmiina vie-
rashuoneessa tuolla yläkerrassa. 
 
Lauantaiaamuna Jarkko herää vasta kellon lähestyessä kahdeksaa. Pukeuduttuaan hän hipsii ala-
kertaan, jossa Eine puuhailee keittiössä. 
 
- Huomenta, sanoo Jarkko keittiön ovella. 
- Huomenta, huomenta, vastaa Eine. … - Sinä hiivit niin hiljaa, etten huomannut,…Ihan säikähdin. 
Hyvinkö nukutti? 
- Ihan makeasti nukuin. … Olihan se eilinen päivä aika pitkäkin. 
- Mitä sinä olet tottunut nauttimaan aamuisin? … Teetä, … puuroa?  .. Hans Ludwig syö aina aamul-
la kaurapuuroa, … Söisitkö sinäkin?  … Ja sitten teetä ja kinkkusämpylä päälle. 
- No, kiitos. … Kyllähän se käy. 
 
Näin aamu alkaa. Aamupalan jälkeen Jarkko lähtee autonsa luo valmistelemaan ilmastointilaiteen 
paikalleen asennusta. Irrotettuaan kattoluukun aukon peitoksi laitetun vanerilevyn hän alkaa tutkia 
karttakirjaansa suunnitellakseen reittiä eteenpäin. Karttaa tutkiessa saapuvat Eine ja Hans Ludwig 
paikalle. 
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- Karttaako sinä tutkit? kysyy Eine. 
- Katselin vaan reittiä tästä eteenpäin. … Tekisi mieli katsella  ihan noita alppiseutuja, kun tässä on 
muutama päivä aikaa. 
- Minulla on hyvät kartat koko Keski-Euroopasta, kertoo Hans Ludwig. … - Katsellaan yhdessä illal-
la. …  
- Tuoko on se ilmastointilaite, kysyy Eine osoittaen vaunun lattialla olevaa laitetta. 
-  Siinä se on. … Nyt se pitäisi nostaa tuonne vaunun katolle. Kyllä minä selviän sitten jatkosta itse, 
selittää Jarkko.- … Nostetaan se ensin tähän ulos. … Minä menen sitten tuonne katolle ja te yritätte 
nostaa sen minulle. … Pannaan tämmöinen remmi tämän ympärille, niin saan siitä paremmin kiin-
ni.   
- Eihän tämä kovin painava ole, toteaa Hans Ludwig. 
- Noin 40 kiloa, kertoo Jarkko. 
 
Nosto onnistuu Jarkon suunnittelemalla tavalla ja Jarkko pääsee kiinnittämään laitteen paikoilleen. 
Jarkon asennettua laitteen kattoluukun aukkoon jatkuu päivän ohjelma jokseenkin illalla tehtyjen 
suunnitelmien mukaisesti. Kaupunkikierrokselle lähdettäessä käydään ensin leipomossa. Bäckerei 
Hans Ludwig Thiele GMBH, vanha tunnettu leipomo sijaitsee kaupungin keskustassa. Sen jälkeen 
katsellaan kaupungin nähtävyyksiä, puistoja ja historiallisia rakennuksia. Kierroksen päätteeksi 
käydään keskustan ravintolassa lounaalla. Seuraavaksi Hans Ludwig ja Jarkko tutkiskelevat tiekart-
toja. Jarkko haluaisi poiketa katsomaan vaikkapa Garmisch Partenkircheniä. Kartat kuitenkin kerto-
vat, että alppiteille ei pääse matkailperävaunun kanssa. 
 
Saunomisen ja illallisen jälkeen katsellaan sitten Jarkon kaitafilmejä. Jarkko on päättänyt lähteä 
jatkamaan matkaansa seuraavana aamuna ja tavoitteena on ajaa Itävallan Innsbruckiin saakka, 
jonne autobaanoja ajellen on matkaa noin 750 kilometriä. Ehkä jollakin camping-alueella voisi 
vaunussa nukkua yön ja seuraavana päivänä voisi pelkällä autolla käydä Garmisch Partenkirchenis-
sä, kertoilee Jarkko suunnitelmistaan. Sehän olisi vain sellainen puolen päivän koukkaus. 
 
Seuraavana päivänä pian aamupuuron ja teen jälkeen Jarkko lähtee matkaan. Eine ja Hans Ludwig 
toivottavat hyvää matkaa ja toivovat, että Jarkko kirjoittelisi kokemuksistaan Saudista ja paluumat-
kalla kotiin poikkeaisi perheensä kanssa Burgdorfissa. Jarkko kiittelee vieraanvaraisuudesta ja läh-
tee ajelemaan. Ennen kaupungista poistumista Jarkko poikkeaa vielä isoon markettiin täydentääk-
seen ruoka ja juomavarastoaan sekä astiastoaan. Melamiiniset lautaset ovat keveitä ja särkymät-
tömiä. Muita ruokailuvälineitä on jo ennestään. Matka sujuu autobaanoilla opasteita seuraten suju-
vasti. Rekkaliikennettäkin on näin sunnuntaina vähemmän kuin arkisin. Kerran on pysähdyttävä 
tankkaamaan ja käväistävä baarissa kahvilla.  Illan alkaessa jo hämärtää saapuu Jarkko Itävallan 
upeisiin alppimaisemiin ja pysäköi lähellä Innsbruckia olevalle autobaanan levähdysalueelle. Vau-
nussa hän keittää vielä iltateen ja syö pari Burgdorfista matkaevääksi saatua sämpylää. …Tässähän 
kahden rekan tuntumassa on turvallista yöpyä tuumii Jarkko, vetää vaunun ikkunaverhot kiinni ja 
aikoo käydä nukkumaan. 
 
Hitto! Yks’ asia on unohtunut, havahtuu Jarkko... – Kirjoittelenpa kirjeen Yleisradioon ja laitan sen 
huomenna postiin. 
 
Suomen Porissa olevan lyhytaaltoaseman ulkomaille suunnattujen lähetysten aaltopituudet ja lähe-
tysajat pitää saada selville. Eräs lukion aikaisista koulukavereista, Matti Hara, on toimittajana Yleis-
radiossa ja häneltä hän toivoo saavansa tarvitsemansa tiedot. - Kaverilla oli toiveena lentäjän am-
matti ja hän  pääsi jo ilmasotakouluun Kauhavalle. Harjoituslennolta juuri palanneena konetta tar-
kastaessaan kohtasi kuitenkin onnettomuus. Toinen kone tuli päälle ja potkurin lapa iskeytyi va-
semman käden kainaloon. Hoitovirheen vuoksi käsi halvaantui ja tie lentäjäksi katkesi. Työura löy-
tyi sitten radion toimittajana, muistelee Jarkko. 
 
Aamulla Jarkko herää rekka-autojen pärinään, kun vieressä yöpyneet rekat lähtevät liikenteeseen. 
Aurinko paistaa puhtaalta taivaalta ja ympäröivien alppien huipuilla loistaa valkoinen lumi. Aamu-
teen ja pari sämpylää popsittuaan Jarkko irrottelee vaunun vetokoukusta sekä levikepeilit autosta. 
Otettuaan kaitafilmikameran mukaan ja vaunun ovet lukittuaan hän tekee ensin pienen pyörähdyk-
sen kaupungilla. Kun illan tunteina kirjoitettu kirje on saatu postiin, hän lähtee ajelemaan Gar-
misch Partenkircheniin alppimaisemien läpi johtavaa tietä. Heti autobaanalta kapeammalle alppi-
tielle käännyttyään alkavat maisemat muuttua. Tie on mutkaista ja pitkiä jyrkkiä ylä- ja alamäkiä on 
vuorotellen. Jyrkkien alamäkien mutkissa on muutamien satojen metrien pituisia vastamäkiä, joihin 
auton voi hätätilanteessa ohjata, jos jarrut eivät toimi. Jarkko muistaa ohjeen vuoristoajoon. Mäet 
on tultava alas vain moottorilla jarruttaen, samalla vaihteella alas kuin ylöskin päin. Muutoin jarrut 
kuumenevat ja yllättäen niiden teho saattaa häipyä kokonaan. Tästä syystä matkailuperävaunun 
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jarrutkin kärähtäisivät pitkissä laskuissa tehottomiksi, koska perävaunun työntöjarrut ovat päällä 
myös silloin, kun vetoautoa jarrutetaan moottorilla. Jarkko ajelee rauhallisesti mahtavia alppimai-
semia ihaillen. Jonkin matkaa ajeltuaan, on pysähdyttävä Itävallan ja Saksan väliselle raja-asemalle. 
Rajamies vilkaisee Jarkon passia ja taas matka jatkuu. Vastaantulijoita on harvakseen ja joskus 
joku kiireisempi autoilija ohitteleekin. Kun tienvarressa on sopiva levike, pysähtyy Jarkko ottamaan 
pätkän kaitafilmiä maisemista. Muutaman filminpätkän hän ottaa myös ajaessaan. Perille Parten-
kircheniin saavuttuaan Jarkko tekee pienen kävelylenkin kaupungilla. Saksan-Itävallan mäkiviikon 
televisioinneista tutut hyppyrimäet piirtyvät kaupungin keskustan tuntumassa alppien rinteitä ja 
sinistä taivasta vasten. Taajama vaikuttaa näin syksyllä kuitenkin hiljaiselta. Turisteja ei juurikaan 
näytä olevan. Niinpä Jarkko  istahtaa taas autoonsa ja lähtee paluumatkalle, 
 
Saavuttuaan takaisin Innsbruckiin Jarkko keittää vaunussaan lounaaksi purkillisen hernekeittoa,   
jonka ohessa syö pari  burgdorfilaista sämpylää. Sitten matka jatkuu taas ja tavoitteena on ajaa 
iltapäivän ja illan aikana Italian puolelle ja Gardajärven maisemiin. Moottoritiellä matka taittuu taas 
nopeasti. Parisen tuntia myöhemmin jäävät Brennerin solan maisemat jo taakse ja jonkin aikaa 
myöhemmin, kun Jarkko lähestyy Trentoa, hän huomaa valtatieltä oikealle näyttävän viitan ” Lago 
de Garda” ja kääntyy sinne. 
 
Kapeahko tie lähtee mutkitellen kohti edessä näkyvää mahtavaa vuorenrinnettä. Pian alkavat jyrkät 
serpentiininousut. Jarkko saavuttaa edellä hitaammin etenevän autojonon. Myös taakse alkaa 
muodostua jonoa. Kun muutama kilometri on edetty rinnettä ylöspäin luikertelevaa serpentiinitietä 
jono pysähtyy. Kun mitään ei näytä tapahtuvan, nousevat jotkut autoilijat autoistaan ulos jaloitte-
lemaan ja niin lopulta Jarkkokin. Vastaan tulevalta autoilijalta kuullaan, että syynä on edempänä 
tapahtunut onnettomuus. Reilun puolen tunnin pysähdyksen jälkeen pääsee jono taas etenemään. 
Ylöspäin kipuamista jatkuu vielä useita kilometrejä, kunnes ollaan vuoren laella. Trenton kaupunki 
näkyy pienenä alhaalla. 
 
Jarkkoa alkaa jo hieman jännittää, koska ylämäen jälkeen tulee yleensä alamäki… ja nyt oli noustu 
melko korkealle. Kilometrin verran on vuoren laella tasaisempaa. Sitten se alamäki alkaa yhtä jyrk-
känä ja mutkaisena kuin oli ylämäkikin. Jarkko päästää perässä tulleen pitkän autojonon ohitseen 
ennen kuin lähtee mäkeä alaspäin. Sitten moottorilla jarrutellen toista kilometriä edettyään hän 
pysäyttää tien sivuun ja käy tutkimassa perävaunun jarruja. Pyörien navat tuntuvat melko kuumilta, 
mutta jarrukenkien käryä ei ole havaittavissa. Lyhyen tauon jälkeen matka jatkuu taas parisen ki-
lometriä alaspäin ja taas pysähdys jarrukenkien haistelemiseksi. Kolmaskin pysähdys samasta 
syystä on tehtävä, kunnes tie jatkuu taas loivempana. Ilta alkaa jo hämärtyä ja alkaa sataa, kun 
edessä kimaltelee Gardajärven pinta. Eteen tulee risteys, jonka viitoista  vasemmalle on ”Riva del 
Garda” ja oikealle ”Lago de Garda”. 
Jarkko kääntyy oikealle, joka näyttää lähtevän Gardajärven länsirannan puolelle. Muutaman kilo-
metrin päässä tie sukeltaa useiden satojen metrien pituiseen tunneliin. Tie on louhittu pystysuo-
raan vuoren seinämään. Oikealla puolella on pystysuora seinämä ylöspäin, vasemmalla muutaman 
kymmenen metrin seinämä alas järven pintaan asti. Järven vastakkaisen puolen valot kimaltelevat 
iloisesti veden pinnalla välkehtien. Seuraavan tunnelin jälkeen on tien oikeassa laidassa pieni levi-
ke ja Jarkko pysäköi siihen jäädäkseen yöpymään. 
 
Jarkko on veivaillut vaunun takimmaiset tukijalat alas, päässyt vaunuun ja on juuri aikeissa tehdä 
jotakin illalliseksi, kun kuulee auton pysähtyvän vaununsa taakse. Ensimmäiseksi tulee mieleen 
ajatus, että poliisi saattaisi kieltää majoittumisen. Miltei välittömästi oveen koputetaan,…  Jarkko 
avaa oven. 
 
- Hyvää iltaa, tervehtii keski-ikäinen mieshenkilö englanniksi.    
- Hyvää iltaa, vastaa Jarkkokin. 
- Saanko tulla seuraksi tähän parkkipaikalle? Tuossa takana oli tilaa juuri sen verran, että mahduin 
siihen caravanini kanssa. 
- Kyllä se sopii aivan hyvin, vastaa Jarkko.  – Olin juuri aikeissa tehdä vähän illallista itselleni, hän 
jatkaa. 
- Oletko yksin? 
- Olen yksin. 
- No sitten tule meidän vaunuun. Vaimoni tekee siellä meille illallista. … Me olemme Hollannista ja 
paluumatkalla Kreikasta kotiin, kertoo mies. 
- Minä olen tulossa Suomesta ja menossa töihin Saudi-Arabiaan, kertoo Jarkko. 
- Saudi-Arabiaan,  hämmästelee mies. …- Nyt lähde tuonne meidän vaunuun…. Meillä on varmaan-
kin paljon kerrottavaa toisillemme, 
- No, kiitos kutsusta. Minä tulen kohta. 
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Jarkko ottaa kaapista mukaansa Fazerin suklaakonvehtirasian, lukitsee vaunun oven ja lähtee 
”naapuriin”.  Moskvits ja pieni matkailuvaunu, hän toteaa naapurin kalustosta. Sitten koputus naa-
purin vaunun oveen ja ovi avautuu. 
 
- Tervetuloa vaan sisälle sieltä sateesta, kehottaa mies heti,  
- Kiitos ja hyvää iltaa, vastaa Jarkko ja astuu sisään. 
- Tässä on minun vaimoni  Anne, esittelee mies. … Ja minä olen Bert … Bert Kruper. 
- Ja minä olen Jarkko, Jarkko Mäkinen Suomesta, jatkaa Jarkko samalla, kun kätellään. – Tässä täl-
lainen pieni tuliainen, selittää Jarkko antaessaan konvehtirasian rouvalle. 
- Jarkko, istutaan me tuonne sohvalle pöydän ääreen, esittää Bert. - Anne vielä vähän aikaa tuossa 
laittelee ruokaa…. Jutellaan ja otetaan aluksi pienet drinkit, jatkaa Bert, ottaa kaapista kolme pien-
tä lasia, nelikulmaisen pullon … ja kaataa laseihin. 
- Tulehan Annekin hetkeksi tähän, hän kehottaa.  – Otetaan uuden tuttavuuden maljat, hän naurah-
taa.    … - Nyt uuden tuttavuuden malja, toistaa Bert ottaen lasin käteensä ja nostaa sen ylös. Anne 
ja Jarkko seuraavat. Laseja kilistetään yhteen, -- Jarkko, Anne ja Bert, skool ; lausuu Bert ja lasit 
juodaan pohjaan asti  
- Tämä oli jotakin erikoista, aprikoi Jarkko, 
- Se oli hollantilaista Geneveriä, kertoo Bert.  … - 38 prosenttinen ohrasta tehty viina, joka on 
maustettu aniksella, jatkaa Bert-.    
- Tuo sinun autosi on minusta erikoinen caravanin veurina, lausahtaa Jarkko. 
- Se on Scaldia Moskvits, … Siinä on englantilanen Perkins dieselmoottori. Niitä tehdään Belgiassa. 
Siellä niitä on ollut paljon taxissakin… jo vuosia sitten. Ei nyt enää. On tuo ollut meillä jo kahdek-
san vuotta. … Mutta sinulla on Mercedes ja upea iso caravan. … Taitavat olla aivan uusia. Tuollais-
ta caravania en ole nähnyt aikaisemmin.… 
- Uusiahan ne ovat.  Tuo caravan on suomalainen Solifer, uutta suomalaista muotoilua. - Piti ostaa 
tuollainen varmuuden vuoksi, kun en tiedä tarkemmin Saudi-Arabian asunto-oloista. … Minun per-
he on tulossa sinne myöhemmin, vaimo ja neljä lasta, 
- Mitä sinä menet sinne Saudiin tekemään? 
- FAO:n maatalouskoneasiantuntijaksi maatalousprojektiin, Jizanin satamakaupungin lähelle. … Se 
on Punaisemeren rannalla lähellä Jemenin rajaa. 
- FAO ? … Mikä se on? 
- YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö, selittää Jarkko. … - Päämaja on Roomassa. Sinne menen 
nyt ensin. Auton ja vaunun jätän Triesteen. Yksi suomalainen firma hoitaaa sen laivauksen sitten 
Jeddaan. Suomalaisilla rakennusfirmoilla on paljon töitä Saudissa, Irakissa ja Libanonissa ja niillä 
on laivalinja Triestestä Jeddaan. 
- Eikö Suomi ole ihan Venäjän hallinnassa? kysyy Bert samalla, kun kaatelee lasit täyteen geneveriä. 
- Ei ole, hämmästelee Jarkko. - Kyllä Suomi on täysin itsenäinen valtio. Me voimme päättää kaikista 
omista asioistamme täysin ilman Venäjän mielipiteitä. Venäjä on kyllä hyvä naapuri ja merkittävä 
kauppakumppanikin … ja yhteistyötäkin on paljon. Suomalaiset rakentavat Venäjällä hotelleja ja 
kerrostaloja. Suomalaiset telakat tekevät heille jäänmurtajia ja muita laivoja. Viemme Venäjälle 
paljon teollisuustuotteita ja elintarvikkeita. Tuomme sieltä kivihiiltä ja öljyä, luettelee Jarkko. 
- Nyt minä nostelen kohta vähän syötävää siihen pöytään, keskeyttää Anne.  …Laitetaan ensin lau-
taset ja ruokailuvälineet. … Syödään välillä ja keskustellaan sitten kaikki yhdessä. Tässähän on 
koko ilta aikaa. 
Anne nostelee pöytään sitten salaattikulhon ja leikkelelautasen, vadillisen keitettyjä perunoita ja 
palapaistia. Bert ottaa kaapista isommat lasit, avaa punaviinipullon ja alkaa kaadella siitä laseihin. 
 
- Olkaapa hyvät, kehottaa Anne ja istahtaa itsekin pöydän ääreen. – Bon Appetit! 
 
Ruokailun yhteydessäkin tarinoidaan. Bert ja Anne ovat erittäin kiinnostuneita niin Suomen oloista 
kuin Saudi-Arabiasta. Jarkko kertoo myös kokemuksistaan  asiantuntijatehtävistä Tansaniassa pari-
sen vuotta aikaisemmin. Ruokailun jälkeen keskustelut jatkuvat myöhään yöhön. Juomaakin kuluu. 
Viinipullon tyhjennyttyä tyhjenee myös geneverpullo sitten kreikkalainen Ouzo, joka on myös anik-
senmakuinen väkevä juoma. Jarkko hakee vaunusta lopuksi vielä pullon suomalaista lakkalikööriä. 
Sateen vielä piiskatessa vaunujen kattoja Jarkko  kömpii omaan vaunuunsa puolenyön tienoilla. 
 
Sikeästi nukuttuaan Jarkko herää kirkkaan aurinkoiseen aamuun ja ohi kulkevien autojen ääniin 
kellon lähestyessä yhdeksää. Aamuteen ja pari sämpylää nautittuaan hän astelee ulos. Näkymä 
järvelle on lumoavan kaunis. Järven pinta on peilityyni ja vastarannalla näyttää olevan pienehköjä 
taajamia. Jarkko ottaa näkymästä pätkän kaitafilmiä ja muutaman valokuvan, Naapurivaunussa 
näyttää olevan vielä täysi hiljaisuus. Busseja ja rekkoja menee melko tiuhaan molempiin suuntiin. 
Jarkko veivailee vaunun tukijalat ylös, istahtaa autoonsa ja lähtee jatkamaan matkaa. 
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Aivan rantaviivaan merkittyä tietä näyttää olevan kartan mukaan viitisenkymmentä kilometriä. Mat-
kan varrella näkyy olevan muutamia pikkukaupunkeja, Limone, Malcessine, Garonano ja Salo. Jark-
ko lähtee liikenteen mukaan eteenpäin. Tie mutkittelee kalliojyrkänteen kupeessa ja silloin tällöin 
sukelletaan muutaman sadan metrin mittaisiin tunneleihin. Tunnelit tuntuvat varsin kapeilta var-
sinkin, kun vastaan tulee rekka tai bussi. Ajonopeudet ovat melko alhaisia. Ohituksiin ei ole mah-
dollisuuksia. Taajamat ovat idyllisiä vanhanaikaisine rakennuksineen ja lukuisine kirkkoineen. So-
pivan paikan löytäessään Jarkko pysäköi ajokkinsa ja tekee pienen kävelylenkin kameroineen. Näin 
matka jatkuu kunnes Gardajärven maisemat loittonevat Salossa. Jarkko kaartaa suurehkolle park-
kipaikalle. On lounastauon aika. 
 
Jarkon noustua autosta ja avatessa vaunun ovea astele kaksi nuorehkoa miestä kentän laidalta 
lähemmäksi ja alkavat puhua Jarkolle jotakin italiaksi. Jarkko vastaa englanniksi … 
 
- Anteeksi, en ymmärtänyt… Puhutteko englantia? 
- Kyllä, vähän, vastaa toinen mies. - Tulimme vain katsomaan hienoa caravania. Emme ole aikai-
semmin nähneet tällaista, hän selittää kankeahkolla englannilla. 
- Niin, tämä on suomalainen Solifer. … Uutta muotoilua. … Ei tällaisia malleja vielä muilla ole, nau-
rahtaa Jarkko. 
- Saako ottaa valokuvan? 
- Kyllä, olkaa hyvä vaan. 
 
Mies kaivaa taskustaan pienen kameran ja ottaa kuvat vaunun sivusta ja molemmista päädyistä. 
Hetken he vielä katselevat vaunua ja keskustelevat keskenään, kun Jarkko nousee vaunuunsa. 
Hieman vettä liedelle kiehumaan, perunasosepussi kaapista ja jääkaapista muutama bratvursti 
pannulle ja niin on lounas valmis.  Pesaistuaan astiat tutkii Jarkko hieman karttaa. Gardajärven 
päässä aivan lähellä näyttää olevan hieman suurempi kaupunki Desenzano del Garda. Sieltä var-
maan löytyisi hyvä uimarantakin, hän aprikoi. 
 
Kaupunki onkin sitten seuraava pysähdyspaikka. Sieltä löytyy upea hiekkaranta, Golden Beach, 
jonka vaaleaa hietikkoa näyttää oleva parisen kilometriä. Beachin äärellä on hotellejaja rantakahvi-
loita. Jarkko pysäköi ajokkinsa laajahkon parkkikentän laitaan. …. Vaihdettuaan  uimahousut jal-
kaan, T-paidan ylleen ja kevyet sandaalit jalkaan hän lähtee pyyheliinaa kassissa kantaen kohti 
hiekkarantaa. Sesonkikausi on jo ohi ja rannalla on hiljaista. Kaunis aurinkoinen sää on kuitenkin 
houkutellut joitakin pariskuntia ja lapsiperheitä rannalle. Gardajärven vesi näyttää lasinkirkkaalta. 
Jarkko levittää pyyhkeen hiekalle lähelle vesirajaa, istuu siinä hetken, … riisuu sitten sandaalit ja T-
paidan … ja kahlaa veteen. Kahlattuaan muutamia kymmeniä metrejä, on vettä jo niin paljon, että 
voi sukeltaa. Tämähän on kuin paratiisi ajattelee Jarkko mielessään. Uituaan kauas ulapalle ja pa-
lattuaan takaisin rantaan hän loikoilee pyyhkeensä päällä nauttien auringon paisteesta. … Tänään 
on tiistai, huomenna olisi ajettava Triesteen ja torstaina tapaan siellä sen YIT;n miehen, Lasse Sile-
nin, laskeskelee Jarkko mielessään. … Triesteen on enää muutaman tunnin matka. Nyt katselen 
illan kaupunkia, aamulla käyn vielä uimassa ja lähden sitten ajelemaan.  
 
Rannalta palattuaan Jarkko vaihtaa ylleen kevyen lenkkeilyasun ja lähtee tutustumaan kaupunkiin. 
Aivan keskustan tuntumassa olevalla kukkulalla näyttää olevan vanha linna. Pihapiirissä oleva mel-
ko ränsistynyt taulu kertoo, että Desenzanon linna on peräisin keskiajalta. Koko linnakin olisi res-
tauroinnin tarpeessa. Linnan terassilta on huikean upea näköala Gardajärvelle. Aivan lähellä linnaa 
on myös Rooman vallan aikaisen villan rauniot. Mosaiikein koristellut rauniot kertovat vielä miten 
siihen aikaan on asuttu. … - Olisivatpa nämä rakennelmat siistiksi restauroituja, niin täällä kävisi 
varmaankin paljon turisteja, aprikoi Jarkko mielessään. Tehtyään vielä lenkin kaupungin keskus-
tassa Jarkko palaa caravaniinsa illan jo hämärtyessä. Iltateen ja parin ”bratvurst-hampurilaisen” 
jälkeen on taas hyvä kellistyä nukkumaan. 
 
Keskiviikkoaamuna aurinko on jälleen noussut kirkkaalle taivaalle, kun Jarkko herää. Aamutoimien 
ja uimassa käynnin jälkeen keittelee Jarkko aamuteen ja Bäckerei Hans Ludvig Thielen pussissa 
vielä olevista kahdesta sämpylästä syntyy voileivät. Aamupalan jälkeen taas vaunun tukijalat ylös ja 
matka jatkuu.  Veronan ja Venetsian kautta kulkevaa valtatietä on kartan mukaan matkaa noin 300 
kilometriä. Veronasta Venetsiaan näyttää olevan maksullista moottorititä. Liiroja en ole vielä tarvi-
nut, mutta eiköhän noilla Saksan markoillakin pärjää, aprikoi Jarkko. 
 
Iltapäivällä kellon lähestyessä kahta Jarkko on jo lähestymässä Triesteä, kun hän havaitsee tien 
laidassa pysäköintilevikkeen. Jarkko kääntyy levikkeelle pitääkseen tauon. Tie muistuttaa jonkin 
verran Gardajärven tietä. Miltei pystysuoraa seinämää alas Adrianmeren rantaan on oikealla puolel-
la  parisenkymmentä metriä ja jyrkkää kalliota alkaa olla edenpänä vasemmalla puolella ylöspäin. 
Jarkko jaloittelee hetken parkkipaikan laidalla ja huomaa, että jykänteeltä johtaa kapea polku alas 
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rantaan. Ranta näyttää muualta kivikkoiselta, mutta juuri tässä kohdassa hiekkaiselta ja uimakel-
poiseltakin. Tämähän voisi olla seuraava yöpymispaikka, jos parempaa ei löydy, tuumi Jarkko. Het-
kisen maisemaa katseltuaan hän jatkaa matkaansa eteenpäin. Triesteen on matkaa vain muutama 
kilometri. 
 
Saavuttuaan Triesteen  Jarkko pysäköi ajokkinsa sataman parkkipaikalle ja lähtee jalkaisin tutus-
tumaan kaupungin keskustaan. Tullessaan noin tunnin kierroksen jälkeen takaisin on auton ja ca-
ravanin ympärillä noin 15 päinen miesjoukko. Jarkko arvaa syyn. Soliferin uusi muotoilu on täällä 
jotakin uutta. Muut matkailuperävaunut ovat muodoiltaan laatikkomaisia. Soliferin linjat ovat aivan 
toisenlaiset. Sulavilla linjoilla on pyritty myös pienempään ilmanvastukseen.  
 
- Hyvää iltapäivää, tervehtii Jarkko miesjoukkoa.  – Onko kaunis caravan? 
- Fantastic, Fantastic, kuuluu vastaus useampaan kertaan. 
- Missä tämä on tehty, kysyy eräs mies englanniksi. 
- In Finland, vastaa  Jarkko. - Made by Solifer Caravan Finland. 
- Fantastic  model, tulee vastaus. 
 
Jarkko istahtaa autoonsa ja lähtee. Lienee parasta ajaa takaisin aikaisemmalle parkkipaikalle. Jospa 
siellä voisi yöpyä, aprikoi Jarkko. Levikkeellä ei ole muita, kun Jarkko saapuu paikalle ja pysäköi 
yhdistelmänsä merenpuoleiseen reunaan. Pääsisiköhän tuonne rantaan uimaan, hän arvelee. Me-
restä voisi yrittää narrata kalaakin. --- Niinpä hän kaivaa esiin mukaan ottamansa virvelin ja muu-
tamia vieheitä sekä ”uikkarit” ja pyyhkeen … ja lähtee kapeaa polkua rantaan. 
 
Rannan hietikkoisella kohdalla onkin aivan hyvä uimaranta, jossa Jarkko pulahtaa virkistäytymässä. 
Merivesi tuntuu kuitenkin kylmältä, joten uinti jää lyhyeksi. Kuivateltuaan hetken hän kävelee virve-
linsä kanssa rantaa myöten jonkin matkaa edempänä olevaan kivikkoiseen kohtaan, jossa vesi 
näyttää syvemmältä. Heiteltyään muutaman kerran nappaa jonkinlainen kala. Kun hän saa saaliin 
rantaan, se osoittautuu noin puolikiloiseksi makrillin näköiseksi kalaksi. Tämähän sattui mukavas-
ti. Illalliseksi onkin kala-ateria hän iloitsee. 
 
Perattuaan ja paistettuaan kalan ja tehtyään perunamuusia on ilta pimentynyt jo pimeäksi yöksi. 
Kala-aterian nautittuaan alkaa Jarkko kirjoitella kirjettä Raunille.  
 
Torstaina aamutoimien ja aamupalan jälkeen Jarkko jättää vaununsa parkkipaikalle ja lähtee autol-
la Triesteen tapaamaan YIT:n ”kaveria”, Lasse Sileniä.  Triesten sataman puhelinkopista soittamalla 
hän tavoittaa kotinumerostaan Silenin, joka lupaa tulla Jarkon parkkipaikalle noin kello 14. Hän 
kertoo asuvansa aivan siinä lähellä. Äänestä päätellen Silen tuntui olevan ”hivenen huppelissa”. 
Naisen äänikin taustalta kuului, ”Et sä tuossa kunnossa voi lähteä mihinkään”. 
 
Jarkko ottaa muutamia kuvia ja filmin pätkiä kaupungilta ja palaa vaununsa luo parkkipaikalle. 
Silen saapuu sitten kello 14 paikalle omalla Mersullaan. Autosta nousee isokokoinen tanakka  
harmahtavatukkainen mies. Aikaisemmin on tavattu vain puhelimitse. 
 
- Terve! ,,, On sulla komea vaunu, toteaa mies tullessaan käsi ojossa kättelemään. 
- Terve,  vastaa Jarkko samalla, kun paiskataan kättä. 
- Mä olen sitten vaan Lasse. 
- Ja minä olen Jarkko.  
- Sorry vaan …. Mä olen vielä vähän krapulassa. Oli semmoiset pirskeet eilen Venetsiassa. … Kuule, 
mentäis’kö meille. Mulla on talo tuossa ihan lähellä. … Laita vaan ovet lukkoon ja hyppää kyytiin…. 
Vaimo siellä keittelee meille kahveja. 
- Jospa minä tulen sinun perässä tuolla omallani, ehdottaa Jarkko. 
- No miten vaan haluat. … Ajetaan sitten peräkkäin. 
 
Hetken päästä ajellaan valtatien vastakkaiselta puolelta lähtevää pikkutietä kilometrin verran ja 
käännytään valkean omakotitalon pihaan. Autot pysäköidään pihalla olevan matkailuperävaunun 
viereen. 
 
- Sinullakin on matkailuvaunu, toteaa Jarkko, kun noustaan autoista, 
- Joo. tuo on meidän Tabbert. … Se on jo kuus’ vuotta vanha…. Mutta hyvä vaunu. … Saksalainen. 
- Siistin näköinen. …Mikä tuo SF-numero on? 
- Se on SF-Caravan-klubin jäsennumero. … Sen jäsenet saavat alennuksia campingalueilla, vakuu-
tuksista, polttoaineesta ynnä muusta. Ja 6 kertaa vuodessa tulee hyvä karavaanarilehti. 
- Sellaiseenhan pitää liittyä siten Suomessa. 
- Liity vaan pian, niin saat pienen jäsennumeron. … Hei, nyt mennään tuonne meille sisälle. 
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- Vaimoni Seija … ja Jarkko … Mäkinen, esittelee Lasse, kun saavutaan sisään. 
- Hyvää päivää, tervehtii Jarkko ja kättelee vaimoa. 
- Päivää… ja tervetuloa!  vastaa Seija. 
- Kiitos, … Teillähän on täällä viihtyisän näköinen koti, jatkaa Jarkko. 
- Tämä on vaan tämmöinen työmaa-asunto, jatkaa Lasse. … - Kyllä meidän oikea koti on Suomessa, 
Lauttasaaressa Helsingissä.  Tämä on vuokrattu tätä minun työtä varten. Neljäs vuosihan tässä on 
jo menossa. 
- Tuolla ruokasalissa olisi jo kahvipöytä valmiina. Mentäisikö sinne, huomauttaa Seija. 
- Joo, mennään sinne, kehottaa Lassekin. 
 
Kahvipöydässä Lasse sitten kertoo, että YIT:n kuljetuksia Triestestä Jeddaan kerran kuussa hoita-
nut laiva on pari päivää aikaisemmin käynyt karilla ja joutunut telakalle remonttiin. Kuljetuksiin 
saattaa tulla yli kuukauden katkos. Hän ehdottaa, että seuraavana päivänä etsitään Jarkon autolle 
ja vaunulle turvallinen paikka laivauksen odottelun ajaksi. Lähellä on iso camping-alue ja hän us-
koo asian järjestyvän siellä.  
 
Laivarahdin hinnaksi Lasse arvioi noin tuhat dollaria. Jeddassa asioita hoitaa suomalainen firma 
Finnwheels, jonka toimisto on Jeddan satamassa. Finnwheels hoitaa suomalaisilla rekoillaan eri-
koiskuljetuksia Saudissa ja naapurimaissa. Rahdin maksat sitten siellä, kun auto ja vaunu on peril-
lä, kertoo Lasse. 
 
Kahvittelun ja juttelun lomassa Lasse tarjoaa myös konjakkia. Jarkko ottaa kohteliaisuuden vuoksi 
yhden pikarillisen, mutta ei enempää. Lasse ja Seija ottavat useampiakin. Seija kertoo, että hän 
lentää lauantaina Ljubljanasta Suomeen muutamaksi viikoksi.  
Jarkko kertoo perheestään, aikaisemmista kokemuksistaan sekä myös nyt tulevasta työstään Sau-
dissa. Jutellessa aika kuluu illan hämärtymiseen asti. Jarkon lähtiessä takaisin vaununsa luo sovi-
taan, että Jarkko tulee hakemaan Lassen kotoa seuraavan aamuna kello 10. Sitten lähdetään Las-
sen kanssa pienelle kierrokselle. 
 
Perjantaiaamu valkenee taas aurinkoisena. Aamutoimien ja aamupalan jälkeen Jarkolla on jonkin 
verran aikaa istuskelemiseen ja erilaisten paperiensa katselemiseen, Kaikki auton ja vaunun os-
toon, rekisteröintiin ja tullaukseen liittyvät paperit hän laittaa isoon kirjekuoreen, jossa ne voi an-
taa Lasselle. Sunnuntaina pitäisi lentää Triestestä Roomaan. Lentolippukin olisi syytä ostella tä-
nään, hän miettii. Kellon lähestyessä kymmentä hän ajelee Lassea hakemaan. 
 
Lassen kanssa lähdetään sitten ajelemaan ja ensiksi kaupungin laidalla meren rannalla olevalle 
suurelle camping-alueelle. Lasse tuntuu olevan vanhahkon johtajan kanssa hyvä tuttu. Keskustel-
tuaan ensin muista asioista Lasse kysyy säilytyspaikkaa Jarkon autolle ja vaunulle. Johtaja lupaa 
paikan noin kuukaudeksi tai kahdeksi hintaan, jonka Lasse kertoo olevan noin 15 D markkaa. Jark-
ko kaivaa tämän summan heti lompakostaan ja maksaa. Lasse kertoo, että hän tuo yhdistelmän 
sunnuntain camping-alueelle. 
 
Seuraavaksi lähdetään kaupungille. Jarkon olisi käytävä pankissa vaihtamassa saksanmarkkojaan 
liiroiksi. Lentolippu Roomaan pitäisi myös ostaa sunnuntaiksi. Lasselle hän kertoo, että olisi vau-
nussaan vielä sunnuntaiaamuun saakka. Lento Roomaan voisi olla iltapäivällä tai illalla. 
Lasse kertoo, että lentokenttä on kaupungista noin 30 kilometrin päässä ja lupaa viedä Jarkon  
kentälle. 
 
Kun pankissa on käyty ja Jarkko ostanut matkatoimistosta lentolipun Roomaan, lähdetään Lassen 
esityksestä syömään tunnelmalliseen baijerilaistyyliseen kellariravintolaan Ristorante di Trieste. … 
Tunnelmaa paikassa näyttää olevankin. Sisustus on hyvin koristeellista puuta upeine veistoksineen 
hiljainen tirolilaismusiikki soi taustalla. Ravintolassa on asiakkaita runsaanpuoleisesti ja heilläkin 
näyttää olevan hilpeä tunnelma suuria oluttuoppeja kilistellessään. 
 
Istuudutaan vapaaseen pöytään. Pian tarjoilija tuo ruokalistan. Lasse ei ala listaa tutkimaan vaan 
kysyy Jarkolta… 
 
- Käykö grillattu härkä … ja ranskalaiset perunat. 
- Kyllä käy. 
- Otetaanko isot tuopit olutta? 
- Minulle riittää pieni tuoppi, kun on tuo auto, vastaa Jarkko. 
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Lasse sitten tilaa tarjoilijalta italiaksi  grillipihvit, yhden ison ja yhden pienen oluen. Jarkko esittää, 
että hän voisi maksaa tämän aterian kiitokseksi Lassen palveluista. Lasse kuitenkin kertoo, että 
kaikki pannaan firman piikkiin. Ruokaa odotellessa jutellaan Lassen kertoessa YIT:n rakennuspro-
jekteista Irakissa ja Saudissa. Rekat tuovat tavaraa lähinnä puoliperävaunuissa Triesteen. Perävau-
nut viedään laivalla Jeddaan, josta YIT:n omat veturit kuljettavat ne edelleen. Laivassa on aina sen 
verran tilaa, että tuommoinen auto ja vaunu sinne sopivat. … Oluttuopit tulevat pöytään ja Lasse 
imaisee heti litran tuopin noin puoleenväliin. Jarkko ottaa vain pienen kulauksen. 
 
Kun valtavat grillipihvit ja iso vadillinen ranskalaisia perunoita tuodaan pöytään, on Lassen olut-
tuoppi jo tyhjä niinpä Lasse tilaa toisen samanlaisen. Lasse imaisee vielä kolmannenkin ison olut-
tuopillisen ennen kuin pihvit ja ranskalaiset on popsittu. Jarkko huomaa myös, että Lassen käydes-
sä välillä vessassa, hän poikkeaa baaritiskillä naukkaamassa jotakin. Niinpä ravintolasta pois läh-
dettäessä Lasse on melkoisen vahvassa huppelissa. 
 
Vielä ennen kotiin paluuta Lasse haluaa poiketa yhteen kapakkaan Jarkon vastusteluista huolimat-
ta. Jarkko ei suostu ottamaan mitään. Lasse juo kaksi whiski-krogia. Niinpä illan hämärtyessä ko-
tiin saapuessaan Lasse juuri ja juuri pysyy vielä omilla jaloillaan. Seija-vaimo huolestuu Lassen 
kunnon havaitessaan. 
 
- Joko se taas ratkesi ryyppäämään, hän tuhahtaa. …  
- Yritin vastustella, mutta en onnistunut, valittelee Jarkko. 
- Miten minä nyt pääsen huomenaamuna Ljubljanaan. Eihän tuosta retkusta ole aamulla kuskiksi. 
valittaa Seija puoili-itkuisella äänellä. 
- Minä tulen aamulla tänne, lupaa Jarkko. … - Mennään minun autolla, jos Lassesta ei ole kuskiksi. 
… Mihin aikaan se kone lähtee? 
- Kello 12,15. … Tuntia ennen pitää olla kentällä. Tästä on sinne noin 100 kilometriä … ja siinä on 
rajan ylitys Jugoslaviaan. Siinä ei kyllä mene kuin muutama minuutti…. Tie on ihan hyvä. 
- Minä tulen aamulla kello kahdeksan, lohduttelee Jarkko taputtaen Seijaa olkapäälle. 
 
Aamulla Jarkko saapuu pihaan kello 8.  
 
- Voi Jarkko, kiitos, että tulit, kiittelee Seija Jarkkoa kätellessään. Miten me voidaan tämä sinulle 
korvata? 
 Eiköhän tässä nyt autella toisiamme molemmin puolin, naurahtaa Jarkko. … - Nyt vaan kyytiin. 
 
Seija matkalaukkuineen ja krapulainen Lasse tulevat pihalle. Jarkko nostaa matkalaukun takakont-
tiin. Seija istahtaa eteen ja Lasse kompuroi taakse, kun lähdetään. Jugoslavian rajalle on matkaa 
vain muutama kilometri. Rajalla tarkastetaan vain avatusta ikkunasta rajamiehelle ojennetut passit. 
Sitten puomi aukeaa ja matka jatkuu. 
 
- Yksi pyyntö minulla olisi Seija, kertoo Jarkko hetken päästä. … - Voisitko Suomessa soittaa vai-
molleni heti tänään ja kertoa, että minä olen päässyt Triesteen ja lennän huomenna Roomaan. Soit-
telen hänelle maanantaina Roomasta, Lupasin soittaa hänelle Triestestä, mutta Lasse kertoi aikai-
semmin, että täältä Suomeen soittaminen on aika hankalaa. Tilattua puhelua joutuu joskus odot-
tamaan tunnin verran. 
- Kyllä minä soitan. Annat vaan numeron. 
- Onko tämä Finnairin lento? 
- On…. Finnair lentää tänne suoraan Helsingistä kolme kertaa viikossa. 
- Kauanko olet nyt Suomessa? 
- Kolme viikkoa. …. Ehkä neljä. … Sitten kai on tultava taas rimpuilemaan tuo Lassen kanssa. 
 
 Lentokentälle saavutaan jo reilun tunnin kuluttua. 
 
- Nyt tässä on hyvää aikaa mennä kahville, toteaa Seija, kun noustaan autosta. … - Minä tarjoan 
teille nyt leivoskahvit. 
- Jokos Lassen silmät alkavat kirkastua? kysäisee Jarkko.   - Siellä takapenkillä on ollut aika hiljais-
ta. 
- No. Eiköhän se tästä pikkuhiljaa, örisee Lasse ulos kömpiessään. 
 
Lentoaseman kahviossa juodaan leivoskahvit. Jarkko antaa Seijalle Raunin puhelinnumeron. Seija 
lähtee matkalaukkunsa kanssa tulli- ja passin tarkastukseen. Jarkko ja Lasse suuntaavat ulos autol-
le. 
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- Anteeksi nyt Jarkko, että mä vähän töppäsin, alkaa Lasse jutella, kun on istahdettu autoon. - Ei 
olis’ pitänyt eilen ottaa niin paljon. … Onneksi sä nyt pelastit tilanteen. 
- No, sattuuhan sitä. … Yritinhän minä sinua eilen jarrutella, mutta ei tehonnut. 
- Kuule Jarkko! … Tuolla lähellä rajaa poiketaan yhden kurvikkaan Sabrinan luokse juomaan oikein 
hyvät cappuccinot. 
- Onko se joku baari? 
- Ei, ei. …. Sabrina on sellainen vähän yli kolmekymppinen nainen. Hauska ja seurallinen. Siellä mä 
poikkean silloin tällöin. Olen ollut siellä öitäkin. … Sillä on ihan oma nätti pieni talo siellä. .. No 
sittenhän näet. 
 
Matka jatkuu ja jutellaan välillä muita asioita. Kun ollaan jo melko lähellä rajaa, neuvoo Lasse 
kääntymään pientä tietä vasemmalle. Kilometrin verran ajellaan ja käännytään korkean pensas-
aidan ympäröimään pihaan. 
 
- Tässä on Sabrinan talo, sanoo Lasse.…. -  Mennään vaan tuonne ovelle. 
 
Samalla hetkellä ovi avautuu ja shortseihin ja T-paitaan pukeutunut neitonen tulee iloisena vastaan 
ja hyppää Lassen kaulaan. 
 
- Tervetuloa Lasse, hän iloitsee englanniksi.  Nyt olen taas ihan onnellinen, kun sinä tulit. 
- Tässä on suomalainen ystäväni Jarkko. … Kävimme viemässä vaimoni Ljubljanaan. 
- Tervetuloa Jarkko, Minä ole Sabrina, kertoo neitonen kätellessään. 
- Me tulimme nyt vaan juomaan cappuccinot, kertoo Lasse.  - Meidän on mentävä yöksi kotiin. 
Jarkko lentää huomenna Roomaan. 
- No mennään sisälle. …. Minä keitän cappuccinot teille. 
 
Astellaan tyylikkäästi sisustettuun olohuoneeseen ja istuudutaan pienen pöydän ympärillä oleviin 
nojatuoleihin. Sabrina alkaa touhuta pienehkössä keittiössä. Hetkeä myöhemmin hän tuo pöytään 
lautasella jonkinmoisia muffinsseja ja lopuksi kuppeihin valmiiksi tehdyt cappuccinot. 
 
- Olkaa hyvät, sanoo Sabrina ja istuu hymyilevänä pöydän ääreen. - Nuo ovat tänä aamuna tehtyjä 
sitruunamuffinsseja. 
- Herkullisen näköisiä, kehuu Lasse. 
- Varmaankin myös herkullisen makuisia, jatkaa Jarkko. 
- Tämä Jarkko on menossa Saudi-Arabiaan töihin, alkaa Lasse kertoa Sabrinalle. 
- Mitä sinä menet sinne tekemään? kysyy Sabrina Jarkkoon päin kääntyen. 
- Menen FAO:n maatalousprojektiin …. maatalouskone-ekspertiksi, kertoo Jarkko. 
- Mikä on FAO? 
- Se on ” Food and Agricultural Organisation of United Nations”, selittää  Jarkko.. Sen päämaja on 
Roomassa. Menen sinne nyt noin viikon kurssille. Perheeni, vaimo ja neljä lasta tulevat Saudiin 
myöhemmin. 
- Neljä lasta, oo-o, päivittelee Sabrina.  Minkä ikäisiä? 
- Nuorin on 2 ja vanhin 9-vuotias. Kolme tyttöä ja yksi poika. Poika on 7-vuotias. 
- Oo –o , miten ihanaa, päivittelee Sabrina…. - Sinä olet ollut ahkera, hän nauraa. 
- Jarkolla on upea caravan Triestessä, kertoo Lasse. … - Minä olen luvannut hoitaa Jarkon auton ja 
caravanin laivalla Saudiin. 
 
Hetki vielä jutellaan, kunnes kiitellään ja aletaan lähteä. Lasse keskustelee vielä Sabrinan kanssa  
jotakin italiaksi. Sen verran Jarkko ymmärtää puheesta, että Lasse lupaa tulla Sabrinan luokse seu-
raavana iltana. … Arrivederchi, huutaa Sabrina vilkuttaessaan, kun lähdetään pihasta. 
 
Triesteen tultaessa Lasse jää kotiin ja Jarkko ajelee vaunulleen. Lassen kanssa on sovittu, että Las-
se tulee omalla autollaan Jarkon luo aamulla kello 8. Sitten ajellaan peräkkäin camping-alueelle, 
jonne Jarkon auto ja vaunu jäävät odottelemaan laivausta. Lasse vie Jarkon sitten lentokentälle. 
Lento Roomaan lähtee kello 13.30. 
 
Ennen nukkumaan käyntiä Jarkko pakkaa matkalaukkunsa lähtökuntoon. Mukaan on otettava sel-
laista, mitä tarvitaan päivittäin ja sitten perillä Saudissa, vaatteita, pyyheliinoja, parit jalkineet, ka-
mera. – Kaitafilmikamera kookkaampana saa jäädä vaunun lokeroon. 
 
 
 

           4.  Roomaan 
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Sunnuntaiaamuna Jarkko herää vaunussaan jo kello 6, käy suihkussa, ajaa partansa, pukeutuu ja 
laittaa teeveden kaasuliedelle. Jääkaapissa on vielä kaksi bratvurstia ja nokare voita, joista syntyy 
”näkkärivoileivät”. Aamupalan nautittuaan hän sammuttaa jääkaapin ja sulkee myös ulkopuolella 
kaasupullokotelossa olevan kaasupullon hanan. Illalla pakattu matkalaukku auton takapenkille. 
Pienessä asiakirjasalkussa ovat kaikki tarvittavat asiapaperit. Vaunun tukijalat on veivattava ylös ja 
vaunu kytkettävä auton vetokoukkuun ja kiinnittää autoon levikepeilit. Sitten onkin kaikki valmista 
lähtöä varten, kunhan Lasse saapuu. Jarkko vilkaisee kelloaan. Lassen pitäisi tulla puolen tunnin 
kuluttua. – Mutta onkohan Lasse malttanut olla illan ryyppäämättä, aprikoi Jarkko mielessään. 
 
Lasse saapuu autollaan paikalle pirteän oloisena aivan aikataulussa.  
 
- Buon giorno, Jarkko! … Hyvinkö olet nukkunut tässä, kysyy Lasse heti autosta noustuaan. 
- Good morning, Lasse, vastaa Jarkko.  - Oli vähän sellaista koiran unta tämä yö. Kyllä muut yöt 
olen nukkunut ihan sikeästä. Tässä on yöllä aika rauhallista, vaikka tuo tie on ihan vieressä…. Mi-
nulla on kaikki valmiina. Mukaan otettavat veskat ovat tuolla autossa.. Kaikki auton paperit on yh-
dessä isossa kirjekuoressa. Annanko sen jo nyt sinulle vai ..? 
- Katsotaan ne paperit siellä camping-alueella. … Lähdetään ajelemaan. 
 
Peräkkäin ajellaan sitten camping-alueelle.  Johtaja osoittaa Jarkon autolle ja vaunulle varjoisan 
paikan päärakennuksen seinustalla. Jarkko nostaa laukkunsa Lassen autoon, lukitsee autonsa ovet 
ja antaa auton ja vaunun avaimet Lasselle.  
 
- Vaunussa on kaasuhanat kiinni ja sähköt katkaistu pääkytkimestä, kertoo Jarkko.  - Tukijalkojen 
veivi on tuossa kaasupullokotelossa…. Missä me katsellaan papereita? 
- Mennään tuonne baarin puolelle. … Juodaan samalla kupilliset kahvia. 
 
Baarissa ostellaan kahvit ja istuudutaan pöytään, Jarkko ottaa salkustaan kirjekuoren, jossa kaikki 
Lasselle annettavat paperit ovat. 
 
- Tässä ovat nyt kaikki ne paperit, jotka koskevat autoa ja vaunua, kertoo Jarkko   … - Auton kaup-
paan liittyvät tehtaan paperit ja alkuperätodistus, ettei autossa ole mitään israelilaista, tässä Suo-
men tullin paperit ja noiden vientikilpien rekisteriote…tässä. … Ja FAO:n paperi, jossa kerrotaan 
mihin tehtävään Saudiin olen tulossa. …. Ja vaunun papereita on loput. … Etköhän sinä näillä pär-
jää, aprikoi Jarkko. … Enempää papereita ei ole…. Ne ovat kaikki nyt tässä kuoressa. 
- Täältä lähtiessä ei noita kaikkia tarvitakaan. Saudin päässä Jeddassa tullatessa Finnwheelsin pojat 
hoitavat sitten tullauksen. Siellä saattavat vaatia vielä käännöksiä arabiksi joistakin papereista. … 
No, juodaan kahvit ja lähdetään kentälle. 
 
Matkalla lentoasemalle jutellaan suomalaisyrityksistä, joita Lasse tietää Jeddassa toimivan. 
 
-  Finnwheelsin lisäksi siellä toimii betonitehdas SBM, Saudi Building Materials, joka toimittaa beto-
nimassaa Jeddan rakennustyömaille, kertoo Lasse. Suomalaiset tekevät myös merikartoitusta koko 
Saudi-Arabian rannikolle Punaisellamerellä. … Suomen lähetystö on myös Jeddassa vaikka maan 
pääkaupunki on Riad…. Jedda on noin kolme kertaa Helsingin kokoinen. Siellä ei ole katujen nimiä 
eikä osoitteita. Isoilla amerikkalaisilla autoilla ne siellä ajelevat ja liikenne on aika villiä. 
- No eiköhän siellä liikenteessäkin pärjäile, aprikoi Jarkko. - Liukkaita kelejä siellä ei ainakaan ole ja 
bensa lienee halpaa. … Kunhan nyt saat tuon minun ajokaluston täältä sinne. … Roomassa 
FAO:ssa kai kertovat lisää Saudin oloista.. … FAO on varannut minulle huoneen läheltä FAO:n 
päämajaa. Hotelli Lancelot on pienehkö kolmen tähden hotelli.  
 
Lentoasemalle saavutaan ja Lasse pysäyttää terminaalin pääoven eteen. Jarkko ottaa matkalauk-
kunsa ja salkkunsa, kiittelee Lassea palveluksista ja astelee terminaalin ovesta sisään. Lähtöselvi-
tyksen jälkeen jää odotteluaikaa koneen lähtöön vielä toista tuntia. Odotushallin neuvontatiskillä 
on myytävänä postikortteja. Niitä Jarkko ostaa muutaman ja alkaa ajankuluksi kirjoitella niitä tut-
taville lähetettäviksi. Viisi korttia kirjoitettuaan hän huomaa kentälle laskeutuvan Alitalian koneen, 
joka  rullaa terminaalin edustalle. Hetkistä myöhemmin tulee kuulutus italiaksi ja englanniksi, jos-
sa Roomaan matkustavia pyydetään siirtymään koneeseen. Roomaan lähtijöitä on vain parisen-
kymmentä henkeä. 
 
Kone lähtee aikataulun mukaisesti ja tunnin kuluttua laskeudutaan Rooman kentälle. Terminaalin 
matkatavarahihnalta löytyy tutun näköinen matkalaukku, jonka Jarkko nappaa mukaansa ja suun-
taa kulkunsa ulkopuolella olevaan taksijonoon…. ”Hotel Lancelot”, sanoo Jarkko kuljettajalle au-
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toon istahtaessaan ja auto ampaisee liikkeelle. Puolisen tuntia on vielä kestettävä ajoittain hurjalta 
tuntuvaa taksikyytiä läpi kaupungin vilinän, kunnes auto kääntyy pienelle sivukadulle ja pysähtyy 
vanhahkolta näyttävän nelikerroksisen talon eteen. Pääoven yläpuolella näkyy suurin metallisin 
kirjaimin  HOTEL LANCELOT. Jarkko maksaa kyydin ja kuljettaja antaa Jarkon matkalaukun taka-
kontista. Eihän tämä ainakaan ulkoa päin miltään luxuspaikalta näytä, tuumii Jarkko mielessään, 
kun astelee ovesta sisään. Sisäpuolella näyttää kuitenkin jo paremmalta. 
 
Respan tiskin ääressä näyttää olevan muutamia ennen Jarkkoa tulleita. Pian pääsee Jarkkokin asi-
oimaan. 
 
-  Hyvää iltapäivää. Olen Jarkko Mäkinen Suomesta, kertoo hän nuorelle herttaisesti hymyilevälle 
virkailijaneitoselle.   .. Täällä pitäisi olla FAO:n varaus. 
- Tervetuloa. Hetkinen, Olkaa hyvä, vastaa virkailija ja alkaa tutkia jotakin listaa. … - Kyllä, täällä on 
teille varattu huone viikoksi, jatkaa hän sitten ja antaa ilmoittautumislomakkeen. – Voisitteko täyt-
tää tämän lomakkeen? … Nimi, syntymäaika ja paikka, kansallisuus … ja osoitteeksi riittää FAO, 
hän neuvoo. 
 
Jarkko täyttää lomakkeen ja saa sitten virkailijalta huoneen avaimen. 
 
- Huone 210, sanoo virkailija avainta antaessaan. … - Toinen kerros, hissistä vasemmalle. … Illalli-
nen ruokasalissa kello 18 – 20. Ravintolasali on samassa kerroksessa. … ja aamiainen kello 7 – 9 
samassa paikassa. 
- Kiitos paljon, kiittelee Jarkko. … - Miten täältä voi soittaa Suomeen? kysyy Jarkko vielä. 
- Finland … Hetkinen, minä katson suuntanumerot. …. Minä kirjoitan ne tähän paperilapulle, hän 
jatkaa katseltuaan  luetteloa. … - Ensin  0  hotellista ulos, sitten 990 ulkomaanpuhelut … ja Suo-
men suuntanumero on … 358. 
- Kiitos paljon, kiittelee Jarkko vielä, ottaa matkalaukkunsa ja suuntaa kohti hissiä. 
 
Huoneeseen päästyään Jarkko riisuu päällystakin yltään ja laittaa sen naulakkoon, sitten kengät 
jaloistaan, kurkistaa kylpyhuoneeseen, katselee sitten ikkunasta avautuvaa näkymää. Pienellä pöy-
dällä olevasta vesituopista hän kaataa vettä lasiin ja ottaa siitä kulauksen. Katseltuaan vielä hetki-
sen ikkunasta ulos hän istahtaa tuolille puhelimen ääreen. Respasta saamaansa lappua katsellen 
hän alkaa kierrellä numeroita … Odottelee hetkisen ja … kuulee tutun äänen. 
 
- No hei kullanmuru. .. Nyt olen Roomassa, hotellihuoneessa.  
----- 
- En voinut soittaa aikaisemmin. … Triestestä ei voinut soittaa suoraan ja tilaamalla olis’ kestänyt 
ehkä tunnin. 
---  
- Ai se nainen. … Se oli sen Lasse Silenin vaimo, joka tuli Suomeen. Mä pyysin sitä soittamaan si-
nulle  heti Suomessa ja kertomaan, että minulla on kaikki hyvin. 
--- 
- No minun piti kuskata se sinne Ljubljanaan, kun se Lasse oli ihan kännissä silloin edellisenä ilta-
na ja vielä aamullakin.... Se näyttää olevan aikamoinen juoppo. 
---      
- Auto ja vaunu jäivät odottelemaan laivakyytiä. Se laiva on käynyt karilla ja on remontissa muuta-
man viikon. Lassen kanssa vietiin se seisomaan yhdelle campingalueelle. 
---    
- Kyllä Lasse hoitaa sen laivaan heti, kun se laiva taas kulkee. Rahti on kai noin 1000 taalaa ja se 
maksetaan vasta sitten Jeddassa. 
---    
- Tämä Lancelot on sellainen pienehkö hotelli. Lähellä FAO:n päämajaa. Taitavat olla kaikki nämä 
asukit FAO:n väkeä. Monen väristä porukkaa tuli tuolla käytävässä vastaan. 
----    
- Huone on ihan siisti ja hyvä …  se mitä nyt  muutamassa minuutissa olen katsellut. Ja se FAO:n 
päämaja on tuossa ihan näköetäisyydellä. Aamullahan sinne pitää sitten lähteä tutustumaan … 
Mutta miten te olette siellä pärjänneet? 
---    
- No ikävähän minullakin on. Mutta eiköhän me pärjäillä. 
---    
Matka on mennyt kaikin puolin hienosti. Se Gardajärvi oli hieno paikka. Mä koukkasin sen kautta, 
kun oli hyvää aikaa. Paljonhan olisi kerrottavaa. Kuvia olen ottanut aikalailla. 
---    
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- En tiedä kuinka kallista tämä puheleminen täältä on. Lopetellaanko nyt? Huomenna soittelen illal-
la, kun olen tutustunut FAO:oon. 
---    
Heippa ! ja lapsille terveiset. 
 
Katseltuaan huoneensa kaappeja ja varusteita Jarkko ottaa matkalaukustaan vaatteita kaapin ripus-
timiin oikenemaan. Vilkaistuaan kelloaan hän kellahtaa vuoteeseen loikomaan.. Illalliseen on aikaa 
vielä parisen tuntia. Loikoiltuaan tunnin verran hän ampaisee ylös, riisuutuu, käy suihkussa ja is-
tahtaa sitten sängyn laidalle. Olo tuntuu jotenkin oudolta, kun ei ole mitään tekemistä. Televisiota 
ei huoneessa ole. Salkusta Jarkko ottaa Rooman kartan, joka hänellä on ollut jo aikaisemmalta 
reissulta. Kartasta hän on löytänyt jo kotona FAO:n päämajan sijainnin ja Onnen Lähde Fontana di 
Trevi, on tuolla.  Tuohan olisi sopivan kävelymatkankin päässä jonakin iltana, hän tuumii. Niillä 
kulmillahan oli viimeksi hyviä pizzapaikkoja ja melkoista vilinää.  
 
Kellon lähestyessä ilta kuutta Jarkko pukeutuu puhtaaseen paitaan ja pitkiin housuihin ja lähtee 
tutustumaan hotellin ravintolaan. Ravintolasalin ovella parveilee enimmäkseen tummapintaisia 
miehiä pienissä ryhmissä jutellen. Ravintolasalin ovet ovat vielä kiinni. Kun ovet avataan, alkavat 
vieraat astella sisään. Jarkko liittyy joukkoon. Tämähän muistuttaa Ruotsi laivojen buffet illallista, 
hän huomaa ja menee muiden perässä suurehkon salaatti- ja leikkelepöydän ääreen muodostuvaan 
jonoon. Nosteltuaan lautaselleen erilaisia salaatteja, leikkeleitä ja muita pöydän antimia, hän istuu-
tuu läheiseen tyhjään pöytään. Pian täyttyvät muutkin paikat hänen ympärillään. 
Viereen tuleva tummahko mies tervehtii englanniksi ”Hyvää iltaa”, johon Jarkko vastaa. . 
 
- Oletko englantilainen? kysyy mies hieman erikoisella aksentilla. 
- En. Olen Suomesta, vastaa Jarkko. … Finland, hän jatkaa, kun näytti, ettei mies oikein ymmärtä-
nyt. 
- Finland … Missä on Finland? hämmästelee mies. 
- Finland on Skandinaviassa, Pohjois-Euroopassa, Ruotsin ja Neuvostoliiton välissä, selittää Jarkko 
- Aa-a, … Nyt minä ymmärrän.  … Onko siellä joku FAO:n projekti? hän jatkaa. 
- Ei, … Minä olen juuri tullut Finlandista ja olen menossa töihin Saudi-Arabiaan. 
- Saudi-Arabiaan, hämmästelee mies. … - Se on kuuma paikka. … Mitä sinä menet tekemään? 
- Siellä on maatalousprojekti ja minä menen sinne maatalouskone-ekspertiksi. 
- Eikö siellä ole vain hiekkaa? kysyy vastapäätä istuva mies naurahtaen. 
- On kai siellä jossakin sellaista maata, jota voi viljellä, aprikoi Jarkko, … - Tämä projekti on Punai-
senmeren rannalla lähellä Jemenin rajaa … Wadi Jizan Agricultural Project. 
- Oletteko te Intiasta? kysyy Jarkko hetken tauon jälkeen 
- Olemme, vastaavat molemmat miehet yhtaikaa.  
-  
- Meidän maatalousprojekti on Kyproksella lähellä Larnakaa, kertoo vastapäätä istuva mies. 
 
Keskustelu jatkuu sitten aterioinnin lomassa. Välillä haetaan lisää salaatteja ja lämmin ruoka tar-
joillaan suoraan pöytään. Valittavana on kanaa tai lammaspaistia. Intialaiset ovat kiinnostuneita 
Suomesta ja Jarkko kyselee sekä Intian oloista että Kyproksen projektista. Keskustelu jatkuu vielä 
illallisen jälkeenkin käytävän oleskelutilan nojatuoleissa istuen ja tarinointiin liittyy kaksi amerikka-
laista myös Kyproksella maatalousprojektissa työskentelevää miestä, jotka ovat saapuneet FAO:ssa 
pidettävään kokoukseen.  Keskustelua jatkuu iltamyöhään, kunnes lähdetään unten maille. 
 
Aamun sarastaessa Jarkko herää virkeänä. Aamutoimien jälkeen hän rientää aamupalalle ja ruoka-
pöydässä tapaa uusia tuttavuuksia. Kaikki ovat FAO:n projekteissa toimivia henkilöitä. Huonee-
seensa palattuaan Jarkko järjestelee hieman salkussaan olevia papereita ja lähtee sitten kävellen 
kohti noin puolen kilometrin päässä olevaa FAO:n päämajaa. 
 
Suuren 9-kerroksisen rakennuksen pääovesta sisään astuessaan hänet pysäyttää vartija, joka ohjaa 
hänet turvallisuusyksikköön. Jarkko esittää virkailijalle passinsa ja saamansa FAO.n kirjeen, jossa 
kerrotaan hänen tehtävistään. Virkailija ohjaa Jarkon pienehköön koppiin, jossa hänestä’ otetaan 
passikuva FAO.n passia ja henkilökorttia varten. Odoteltuaan parisenkymmentä minuuttia saa 
Jarkko virkailijalta kuvallisen ja numerolla varustetun henkilökortin, joka on kiinnitettävä rinnuk-
seen vasemmalle puolelle. Ilman tätä korttia ei ketään päästetä turvatarkastuksesta rakennukseen 
ja kortti on oltava näkyvissä aina rakennuksessa liikuttaessa, selittää virkailija. Virkailija antaa Jar-
kolle myös pienen kortin ja neuvoo menemään hissillä kuudenteen kerrokseen ja huoneeseen nu-
mero 637, jossa hänet ottaa vastaan Project Coordinator C.E. Cice.  
 
Jarkko katselee korttia ja lähtee hissiin.  Kuudennen kerroksen käytävään hissistä asteltuaan Jarkko 
katselee saamaansa korttia ” Project Coordinator C.E.Cice, room number 637  … ja lisäksi yhteys-
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tiedot. puhelin- ja telefax-numerot”, Huoneen ovi löytyy helposti ja Jarkko painaa ovenpielessä ole-
vaa nappia. Vihreä valo syttyy ja Jarkko astuu sisään. Suuren kirjoituspöydän takana istuu pieneh-
kö intialaiselta näyttävä mies, joka nousee tervehtimään.  
 
-  Hyvää huomenta, Olen Jarkko Mäkinen … Suomesta, aloittaa Jarkko 
- Hyvää huomenta ja tervetuloa Mister Makinen, tervehtii Cice kätellessään. … - Olkaa hyvä ja istu-
kaa, hän jatkaa osoittaen pöydän vastakkaisella puolella olevaa tuolia. …Hetkinen vain. Etsin tei-
dän paperinne. 
 
Cice selailee kaapissa olevan laatikon mappeja ja ottaa sieltä ohuehkon kansion. 
 
- Niin, kerron ensin vähän tästä projektista, aloittaa Cice.  - Tämä projekti on hieman erilainen kuin 
muut meidän projektit.  Saudi-Arabia on tilannut tämän FAO:lta ja heiltä tulee koko projektin ra-
hoitus. Saudi-Arabiahan on rikas valtio, mutta he haluavat nyt kehittää myös maataloutta. Siellä on 
muutamia alueita, joissa maata voidaan viljellä ja tämä Jizanin alue on yksi niistä. Tämä projekti on 
toiminut siellä jo lähes 7 vuotta.  Alue käsittää noin 7000 hehtaaria peltoja, joita voidaan kastella 
kanavakastelulla suuresta padotusta tekojärvestä. Lisäksi vettä saadaan porakaivoista. Projektilla 
tutkitaan ja kehitetään erilaisia viljelymenetelmiä ja koulutetaan paikallisia viljelijöitä. Projektilla on 
paljon traktoreita ja maatalouskoneita sekä autoja. Teidän tehtävänne on huolehtia kaluston kun-
nosta ja mekaanikkojen koulutuksesta. – No, nämä asiat selviävät paremmin siellä sitten. Projektin 
johtajana toimii tällä hetkellä amerikkalainen Gary McVey.  
- Teillä näyttää olevan vaimo ja neljä lasta, jatkaa Cice hetken kuluttua, katseltuaan papereita. 
- Kyllä on. 
- Tulevatko he myös Jizaniin? 
- Kyllä tulevat, heti, kun heille saadaan viisumit. 
- Niin, viisumia voitte hakea heti sinne päästyänne. Ne asiat hoitaa Riadissa UNDP.  
- Tehän saitte jo tiedot palkastanne. 
- Kyllä sain. 
- Palkkanne lisäksi teille maksetaan sitten vielä perhelisiä vaimosta ja lapsista. Selvitetään ne myö-
hemmin. Kaikki matka- ja muuttokustannukset maksetaan myös. Teidän hotellimajoituksen Lance-
lotissa maksaa myös FAO lukuun ottamatta ulkomaan puheluita. Pohjakerroksessa on puhelinko-
pit, joista voitte soittaa halvemmalla. Meillä on siellä myös oma matka- ja passitoimisto. Palkka 
maksetaan dollareina puolet Saudi-Arabialaiseen pankkiin ja toinen puoli teidän kotimaassa oleval-
le tilille. - Nyt seuraavaksi teille annetaan neljän päivän ajan koulutusta tulevaa tehtäväänne varten. 
Se tapahtuu kerrosta ylempänä huoneessa 710.  Kurssi alkaa tänään kello 13. … Henkilöstön ra-
vintola on ylimmässä kerroksessa…. - Me tapaamme vielä monta kertaa. 
- No, tässähän on sitten muutama tunti aikaa tutustua taloon, toteaa Jarkko vilkaistuaan kello-
aan…. – Näkemiin. 
 
Jarkko lähtee hissillä alimpaan kerrokseen. Aulasta turvatarkastuksen vierestä johtaa käytävä suu-
reen saliin. Sen toisella laidalla ovat matkatoimiston ja pankin palvelutiskit ja vastakkaisella puolel-
la rivi puhelinkoppeja. Pieniä jonoja näyttää olevan niin palvelutiskeillä kuin puhelinkopeillakin ja 
ihmisiä tulee jatkuvasti lisää. Jarkko tekee kierroksen salissa ja lähtee takaisin aulaan …  ja hissillä 
yhdeksänteen kerrokseen. Suuri hissi täyttyy eri kerroksista tulevista ihmisistä, joista useimmat 
jatkavat yhdeksänteen kerrokseen saakka ja hissin ovien auetessa kiirehtivät ravintolan ruokajo-
noon. Jarkko seuraa joukon mukana yhteen kolmesta jonosta. Itsepalvelulinjalta saa valita tarjotti-
melleen ja lautaselleen leivät, juomat, salaatit ja lämpimät ruoat, jotka lopuksi maksetaan kassalla. 
Ravintolassa käy melkoinen vilske ja kaikki pöydät näyttävät jokseenkin täysiltä 
 
Päästyään kassalta Jarkko katselee, mistä löytyisi vapaa paikka ja vapaita paikkoja näyttää etsivän 
moni muukin. Hetkisen tarkkailtuaan Jarkko löytää vapaan paikan salin perältä. Pöydässä ympärillä 
aterioivat tummapintaiset miehet ja naiset tervehtivät, kun Jarkko istuutuu pöytään. He ovat jo 
lopettelemassa ruokailuaan. Kun he poistuvat, tulee uusia heti tilalle. Kukaan ei puhu mitään. Ruo-
kailtuaan Jarkko vie ruokailuvälineensä astioidenpalautustiskille ja astelee ulos ravintolasalin tun-
goksesta. Aulassa hän huomaa, että useat ruokailusta poistuneet suuntaavat ylöspäin vieville por-
taille ja seinässä on opastekilpi ”Terrace”.. Niinpä Jarkkokin suuntaa portaille. Portaat johtavat laa-
jalle kattoterassille, jolla on ihmisiä runsaanpuoleisesti pienissä ryhmissä. Useat ryhmä ovat tulleet 
tupakka- ja keskustelutauolle. Muutamia ryhmiä on terassin kaiteiden ääressä katselemassa mai-
semia. Ryhmissä on ihonväriltään ja ulkonäöltään hyvin erilaisia ihmisiä, sillä FAO on maailmanlaa-
juinen järjestö ja maatalous- ja kalastusprojekteja on satoja eri puolilla maailmaa. Myös täällä 
FAO:n päämajassa työskenteleviä lienee kaikista YK:n jäsenvaltioista ja tässä valtavassa rakennuk-
sessa työskentelee ehkä tuhansia henkilöitä aprikoi Jarkko. Maailmanlaajuisesti FAO:n palvelukses-
sa on yli 10 000 henkilöä 197 jäsenvaltiossa, muistelee Jarkko lukeneen saamistaan papereista. 
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Jarkko kävelee verkkaisesti kattoterassin reunamia kiertäen ja ihailee mahtavaa näköalaa yli ympä-
rillä levittäytyvän Rooman kaupungin. 
 
Kellon lähestyessä 13:a Jarkko saapuu seitsemänteen kerrokseen ja huoneeseen 710, joka on pie-
nehkö luentosali. Penkeillä istuu jo muutamia mieshenkilöitä ja Jarkko istahtaa joukkoon. Pian 
saapuu lisää miehiä sekä muutama nainen ja joukko kasvaa 25:een. Hetkinen odotellaan, kunnes 
luentosalissa istuvan joukon eteen saapuu  pitkähkö mieshenkilö … ja toivotta salissa olevat terve-
tulleiksi. 
 
- Tervetuloa FAO.n palvelukseen, hän aloittaa. Minä olen Abdul Jihad Egyptistä. Työskentelen täällä 
hallinnollisella osastolla.… Te olette kaikki uusia experttejä FAO:n projekteihin eri maissa. Osa 
teitä on menossa maatalousprojekteihin, osa metsäprojekteihin ja muutama kalastusprojekteihin. 
Tämän päivän ohjelma on teille kaikille yhteinen. Seuraavina päivinä teidän ohjelmat eriytyvät. Nyt 
aluksi katsomme FAO:n esittelyfilmin, joka kertoo niistä monista ongelmista, joiden poistamiseksi 
me työskentelemme. 
 
Salin valot himmenevät ja sammuvat. Esitys alkaa. … Lähes tunnin pituisen filmin jälkeen pidetään 
pieni tauko. Sitten tulee toinen mies selvittelemään eri alojen asiantuntijoiden tehtäviä kehityspro-
jekteissa.. Sama aihepiiri jatkuu välillä pieniä taukoja pitäen kello 17:ään asti. Seuraavien kolmen 
päivän ohjelmat eriytyvät ja lopuksi jokaiselle jaetaan listat seuraavien päivien ohjelmista. Jarkon 
saamassa paperissa on ohjelma, mihin huoneeseen hänen on mentävä ja mihin aikaan. Kaikki 
poistuvat ja lähtevät hissillä alempiin kerroksiin. 
 
Vieläköhän alakerroksen puhelinkopeista pääsee soittamaan, tuumii Jarkko vilkaisten kelloaan. 
Alas päästyään siellä näyttää olevan melkoinen tungos kaikille palvelutiskeillä. Puhelinkopeillekin 
on jonoja. Ulkomaan puheluita varten on eri kopit ja ne täytyy tilata palvelutiskiltä, jonne ne myös 
maksetaan puhelun päätyttyä. Tiskillä katsotaan Jarkon henkilökortin numero ja hetken odottelun 
jälkeen hänet neuvottaan koppiin numero 4. ... Jarkko pyörittelee numerot … 990 … 358 … ja ko-
tinumero. 
 
- No hei kullanmuru.  ….. Haloo … Kuuluuko?   … Ai kuuluu heikosti.  … Kuuluisikohan paremmin, 
jos yritän uudestaan? 
- - - -- - 
- No kuuluuko nyt paremmin? … Hyvä. … Tännepäin kuuluu ihan hyvin myös. … Miten olette pär-
jäilleet? 
- - - 
- Sehän kiva. … Täällä on nyt yksi kurssipäivä takanapäin. Kohta hipsin Lancelottiin illalliselle. 
. - -  
- Ihan hyvä hotelli se on. Kaikki vieraat ovat FAO:n porukkaa.  … ja  on monen väristäkin. 
- - -  
- Eipä tänään mitään kovin uutta tullut. … Samoja asioita kuin niissä FAO:n papereissa. Meitä kurs-
silaisia oli 25 henkeä. Nyt seuraavina kolmena päivänä on yhtä ja toista jokaiselle erikseen. Huo-
menna on palkka-asioita heti aamupäivällä ja iltapäivällä raportointiasioita. 
- - - 
- Joo, puolet palkasta tulee saudilaiseen pankkiin, Bank of America, tilinumeron sain. Niillä on 
pankki myös Jizanissa. Toinen puoli palkasta tulee sinne Kuopion Säästöpankkiin meidän tilille. 
- - - 
- No tässä on nyt ainakin kolme päivää vielä valmennusta. Perjantainahan muslimeilla on pyhä. 
Varmaankin lauantaina pitää lentää Saudiin. Loppuviikolla tiedän enemmän. 
- - - 
- No mä soittelen huomenna tai ylihuomenna taas.  … Terkut lapsille. … Hei hei. 
 
Seuraavien päivien valmennustilaisuudet selvittelevät yksityiskohtaisemmin Saudi-Arabian projek-
tiin liittyviä asioita. Saudit ovat tilanneet tämän projektin FAO:lta ja myös rahoittavat sen. Uskonto 
tuo oman leimansa ja ajanlaskukin on erilainen. Muslimien pyhäpäivä on perjantai ja uusi viikko 
alkaa lauantaista. Joka päivä on 5 rukoushetkeä, jolloin kaikki työt pysähtyvät pariksikymmeneksi 
minuutiksi. Alkoholijuomat, sianliha ja pornolehdet ovat ankarasti kiellettyjä.  
 
 Projektilla on Jarkolle ja perheelle varattu kalustettu asunto 4 huonetta ja keittiö omakotitalon 
puolikas, jossa on pihaa ympärillä. Varusteina on jääkaappi, pesukome ja kaasuliesi. Jizanin pro-
jektille ei ole puhelinyhteyttä, telefax-yhteys on.  Posti kulkee sinetöidyissä postisäkeissä Riadissa 
olevan UNDP:n toimipaikan kautta kerran viikossa. UNDP hoitaa myös asiantuntijoiden viisumi-
anomus- ja muuttotavaralähetyksiin liittyvät asiat. Jeddassa on UNDP:n pieni toimisto, jossa Jizanin 
tavaratoimituksia ja muita asioita hoitaa sudanilainen Mr. Mortada. Jedda on noin miljoonan asuk-
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kaan kaupunki ja siellä toimivat toistaiseksi useimpien maiden lähetystöt. Niitä ollaan kuitenkin 
lähivuosina siirtämässä maan pääkaupunkiin Riadiin. Näistä asioista Jarkko on jo kertonut Raunille 
soittaessaan keskiviikkona. … Torstai-iltana on taas uutta kerrottavaa. 
-  
- No heippa taas kullanmuru. … Kuuluuko nyt hyvin? 
- - -  
- Nyt tänään sain YK:n passin ja lentoliput Jeddaan ja Jizaniin. 
- - - 
- Lauantaina iltapäivällä on lento Saudia-lentoyhtiölla  kello 14.45 Jeddaan. Yön olen siellä hotellis-
sa. Lentoaika on noin 5 tuntia. … Joskus iltasella kello yhdeksän kieppeillä paikallista aikaa olen 
Jeddassa. Hotelli Intercontinentalissa on huone varattuna. Saudissa on kai sama aika kuin Suomes-
sa. Sitten aamulla pitäis’ tavata joku mister Mortada … ja kello 10.15 on lento Jizaniin. Siellä on 
lentokentällä joku vastassa sitten. 
- - - 
- Joo,… Mä kävin pankissa eilen heti sen puhelun jälkeen ja panin tulemaan tuhatviisisataa taalaa 
sinne meidän tilille…. Kyllä se pitäisi siellä olla lähipäivinä. 
- - - 
- Eiköhän sieltä Jeddan hotellista pysty soittamaan vielä lauantai-iltana. 
- - - 
- No lopetellaan taas. Huomenna  on minulla vapaapäivä. Heippa. 
 
Perjantaina on Jarkolla vapaa päivä. Niinpä hän lähtee heti aamupalan jälkeen kamera mukanaan 
kävellen katselemaan kaupungin keskustan vilinää. Kartasta hän on katsellut missä ovat Colos-
seum, Fontana di Trevi onnen lähde, Forum Romanum ja muut nähtävyydet. Colosseumilla käyty-
ään hän suuntaa kulkunsa Fontana di Treville. Onnenlähteellä ja sen lähiympäristössä on runsaasti 
turistiryhmiä. Pari kuvaa lähteestä otettuaan ja pizzabaariin poikettuaan kierros jatkuu, kunnes 
usean tunnin kävely alkaa tuntua jaloissa sellaiselta, että on parasta lampsia jo takaisin hotellille. 
Huoneeseen päästyään Jarkko oikaisee itsensä sängylle ja … nukahtaa. 
 
Jarkon herätessä on päivä jo hämärtymässä illaksi. Illallispöydässä syntyy keskustelua uusien jut-
tukaverien kanssa ja tarinointi jatkuu vielä ravintolasalin ulkopuolellakin jonkin aikaa. Ennen nuk-
kumaan käyntiä on Jarkon vielä laiteltava matkalaukku lähtökuntoon huomista lentomatkaa varten, 
 
Lauantai-aamuna aamiaisen jälkeen Jarkko hoitelee hotellin respassa laskunsa ja pyytää tilaamaan 
taxin. Hetkeä myöhemmin taxikyyti lentokentälle alkaa. 
                                    

       
       
        

5. Vihdoin Saudiin 
       

 
        
Lentokentällä lähtöselvityksestä sekä passi- ja turvatarkastuksista päästyään on Jarkolla runsaasti 
aikaa tutustua laajan taxfree myymälän tuotteisiin. Kiireisen tuntuisia ihmisiä tungeksii joka pai-
kassa. Odotushallin suurella valotaululla ei näy vielä Jeddan lennon numeroa eikä lähtöporttia. 
Vielä jonkin aikaa odoteltuaan Jarkko havaitsee Jeddan lennon tiedot valotaululta. Lähtöportti 18 
löytyy pienen haeskelun jälkeen. Ihmisiä alkaa kerääntyä portin laajahkoon odotusaulaan. Suurin 
osa heistä on miehiä. Joukko kasvaa vähitellen yhä suuremmaksi. Useimmat ympärillä olevat kes-
kustelevat arabiksi. Puolisen tuntia ennen ilmoitettua lähtöaikaa saapuu portille kaksi  miespuolis-
ta virkailijaa, jotka alkavat laskea matkustajia portista heidän lippunsa ensin tarkastettuaan. Jarkon 
päästyä portista ulos johtavaa käytävää ulos, on siellä odottamassa kolme valtavan suurta bussia. 
Bussit vievät matkustajat noin kahdensadan metrin päässä seisovat Saudian suuren Boeing 747  
jumbojetin vierelle. Kentällä koneen vieressä on pitkä rivi matkalaukkuja ja muutama kenttävirkaili-
ja. Koneeseen mentäessä jokaisen pitää tunnistaa oma laukkunsa ja nostaa se toiseen tunnistetuis-
ta laukuista muodostuvaan riviin. Tämä on turvallisuustoimenpide, aprikoi Jarkko, nostaa laukkun-
sa ja seuraa muiden mukana koneeseen. Lentoemännät opastavat matkustajia paikoilleen, osa 
”ykkösluokkaan” ja suurin osa turistiluokkaan. Jarkko pääsee ikkunan viereen. Ikkunasta hän nä-
kee, kuinka matkalaukut kentältä siirretään koneen rahtitiloihin. Kestää puolisen tuntia, kunnes 
kone alkaa valmistautua lähtöön. Portaat koneen viereltä viedään pois ja moottorit alkavat hiljal-
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leen ulista. Matkustajia kehotetaan kiinnittämään istuinvyöt ja sammuttamaan savukkeet. Kaksi 
lentoemäntää matkustamon edessä ja toiset kaksi keskivaiheilla esittelevät turvalaitteiden, pelas-
tusliivien ja happilaitteiden käyttöä samalla kun käytön selostus tulee kaiuttimista ensin englan-
niksi, sitten arabiksi. Koneen rullatessa kohti kiitorataa tulee kapteenin kuulutus, jossa matkusta-
jat toivotetaan tervetulleiksi ja kerrotaan, että lentoaika Jeddaan on noin 6 tuntia kymmenen mi-
nuuttia. Ennen kiitoradalle pääsyä on vielä pysähdyttävä hetkeksi odottamaan ja syy näyttää olevan 
kiitoradalle juuri laskeutuva toinen kone. Heti kiitoradalle päästyä ulvahtavat moottorit täyteen 
tehoonsa ja vauhdin kiihdyttyä kone kohoaa ilmaan. Pian ollaan jo pilvien yläpuolella ja pilvien 
lomasta siintää siniseltä näyttävä Välimeri. 
 
 Kun tunnin verran on lennetty, alkavat lentoemännät tarjoilemaan jonkinlaista illallista tarjoilu-
vaunuistaan. Jarkkokin saa eteensä tarjottimen, jossa on foliolla peitetyissä pienissä rasioissa sa-
laatti ja lämmin ruoka ja kaksi keksiä, juotavaksi tarjoillaan joko teetä tai kahvia. Muut lähellä istu-
vat ottavat teetä, Jarkko pyytää kahvia. Salaatin ja maukkaan palapaisti-perunasoseannoksen syö-
tyään ja keksit kahvin kanssa nautittuaan alkaa Jarkkoa nukuttaa ja niinpä hän torkahtaakin joksi-
kin aikaa. Herättyään hän alkaa seurata matkustajien liikehdintää koneessa. Miehiä menee koneen 
vessoihin harvakseltaan ja sieltä poistuessaan heillä onkin yllään pitkä valkoinen kaapu ja pääs-
sään jonkinmoinen huivista tehty turbaani. … Ja kun lentoaikaa on enää tunnin verran jäljellä, ovat 
miltei kaikki matkustajat muuttaneet asunsa valkeaan kaapuun. Ne, jotka eivät ole vaihtaneet asua 
ovat ilmeisesti Jarkon tavoin ulkomaalaisia. 
 
Moottoreiden humina on jonkin aikaa ollut jo melko hiljainen ja tuntuu siltä, että liu’utaan alem-
maksi, kun tulee kapteenin kuulutus. Laskeudumme Jeddaan kahdenkymmenen minuutin kuluttua. 
Kiinnittäkää istuinvyöt ja sammuttakaa savukkeet. Ikkunoista alkaa näkyä alapuolella valtavan laaja 
valomeri, joka on ilmeisesti Jeddan kaupunki. Vähitellen kone laskeutuu alemmaksi ja pian alkavat 
erottua jo kaupungin kadut ja niillä liikkuvat autotkin. Lentokenttä näyttää olevan aivan kaupungin 
keskustassa. Suuri kone laskeutuu pehmeästi kentän pintaan ja rullaa kiitoradalta lähelle kentän 
laidalla olevia rakennuksia. Koneen pysähdyttyä pieni traktori tuo portaat koneen vierelle ja paikal-
le saapuu kolme suurta bussia. 
 
Terminaalissa ulkomaisten matkustajien passit, rokotustodistukset ja matkatavarat tutkitaan tar-
kasti. Jarkon tullessa terminaalista ulos on oven edessä heti jono taxeja, suuria amerikkalaisautoja. 
Odoteltuaan vuoroaan hetkisen pääsee Jarkkokin taxiin. Kuljettaja puhuu sujuvasti englantia. Jed-
dan liikenne näyttää melko hurjalta. Kaistoilta toiselle siirrytään miten sattuu eikä suuntavilkkuja 
juuri käytetä. Äänitorvet soivat jatkuvasti ja ajovaloja vilkutellaan. Suurin osa autoista on isoja 
amerikkalaisia. Kaupungin keskusta näyttää hyvin modernilta ja värikkäitä vilkkuvia mainosvaloja 
näkyy kaikkialla. Vain muutaman korttelin matka on ajettu, kun taxi pysähtyy hotelli Intercontinen-
talin eteen. Jarkolla ei ole Saudi-Arabian rialeja, mutta dollaritkin kelpaavat. Kuljettaja ottaa Jarkon 
matkalaukun takakontista ja lähtee kantamaan sen hotellin vastaanottoaulaan. Vastaanottotiskillä 
Jarkko esittää miesvirkailijalle YK:n passinsa ja täyttää henkilötietolomakkeen. Huone 301 on kol-
mannessa kerroksessa, aamiainen tarjoillaan tässä kerroksessa hissistä oikealla olevassa ravinto-
lassa kello 7:stä alkaen, kertoo virkailija. Nuorehko hotellipoika lähtee Jarkon matkalaukkua kanta-
en opastamaan Jarkon huoneeseen.  
 
- Hetkinen vielä, havahtuu Jarkko otettuaan pari askelta tiskiltä.  – Miten täältä voisi soittaa Suo-
meen? 
- Se täytyy tilata keskuksesta, kertoo virkailija. … - Annatte vain minulle numeron niin puhelu tulee 
noin puolessa tunnissa. Haluatteko tilata sen nyt heti? 
- Kyllä, jos mahdollista. … Minulla on numero tässä paperilapulla. … Tuo ensimmäinen 358 on 
Suomen koodi. 
- Kiitos. … Minä tilaan ja yhdistän sen teidän huoneeseen. 
- Kiitos, kiittelee Jarkkokin ja lähtee hotellipojan perässä kohti hissiä. 
 
Jarkko on ollut huoneessaan puolisen tuntia, kun puhelin soi ja miesääni kertoo englanniksi ” 
Suomen puhelu”. Aluksi kuuluu epämääräistä surinaa ja sitten puhuu naisääni Lontoosta kertoen 
yhdistävänsä Suomeen. Taas surinaa … hälytysääni … ja hetken päästä vastaa Raunin ääni… ”- 
Haloo … haloo!” 
 
-  No hei … Jeddasta. Tämähän kuuluu hyvin. Kuuluuko sinnekin päin? 
- - - - 
- Juu, nyt olen jo hotellihuoneessa. … Hiton siisti ja hieno paikka. Aika uusi hotelli tämä on. 
- - -  
-  No koneessa tarjottiin jonkinmoinen sapuska. Kyllä sillä pärjäilee aamuun asti. 
- - -  



 33 

- Kone oli iso jumbojetti, varmaankin yli kolmesataa matkustajaa. … Suuri osa muutti matkan aika-
na asunsa vessassa valkeisiin kaapuihin … arabeiksi. Lähtiessä ei sellaista ollut kenelläkään. Lii-
kenne vaikuttaa ihan hurjalta. Torvia soitetaan melkein jatkuvasti ja autoja on paljon, isoja amerik-
kalaisia enimmäkseen. 
- - - 
- No aamulla pitäis’ soitella ja tavata joku sudanilainen mister Mortada. Se kai tulee hakemaan mi-
nut täältä hotellista ja sitten pitäis’ lentää puolilta päivin Jizaniin. Se on kai sellainen tunnin lento. 
Sieltä ei soittaminen onnistu … eli lähettelen telefaxeja. 
- - - 
- Tässä kai olivat tärkeimmät. Kerro lapsille terveiset. Nukkumassahan he ovat jo tähän aikaan. 
Nukkumaan käyn minäkin. 
- - - 
- Heippa! 
 
Uusi aamu valkenee. Aamutoimien jälkeen Jarkko käy aamupalalla ja soittaa sitten huoneestaan 
Mortadalle. Puolisen tuntia myöhemmin Mortada saapuu ja tapaa Jarkon hotellin aulassa. Mortada 
kertoo olevansa sudanilainen ja työskentelevänsä UNDP:n ja FAO:n yhdyshenkilönä Jeddassa. Jark-
ko makselee hotellilaskunsa vaihtaen samalla dollareita Saudi-Arabian rialeiksi, hakee sitten huo-
neestaan matkalaukkunsa ja lähtee Mortadan mukaan.  Mortadan Toyota Corollalla ajetaan muu-
taman korttelin päässä olevaan UNDP:n toimistoon.  
 
Mortada kertoo työstään Jeddassa. Hän hoitaa Jizanin projektin asioita, hankintoja ja niiden toimit-
tamista Jeddasta Jizaniin. Jarkon tullessa lentäen Jizanista Jeddaan tekemään varaosa- ja työväline-
hankintoja hän saa käyttöönsä FAO:n Pick-Upin, avolavapakettiauton, kaupungilla liikkumista var-
ten ja hän neuvoo kaupungissa liikkumista. Kaupungissa ei ole katujen nimiä eikä osoitteita vaan 
on liikuttava muilla keinoin. Kuljetukset Jeddasta Jizaniin tapahtuvat pääasiassa kuorma-autoilla. 
Jarkko tarvitsee työtään varten Saudi-Arabian ajokortin ja sitä varten Mortada pyytää Jarkolta suo-
malaisen ajokortin sekä Jarkolla olevan kansainvälisen ajokortin. Kortin saaminen kestänee noin 
viikon. Saudi-Arabiassa ei hyväksytä kansainvälistä ajokorttia, kertoo Mortada. 
 
Liikenteessä on oltava varovainen. Mortada suosittelee ottamaan henkilökohtaisen liikenne vakuu-
tuksen, jonka maksimikorvaus on 20 000 rialia. Tämä on korvaus kuolemantuottamuksesta. On-
nettomuuksissa syy yritetään vierittää helposti ulkomaalaiselle ja tämä on itse myönnettävä vaikka 
olisi syytönkin. Kun kysytään: ”Olisiko tällaista tapahtunut ellet sinä tullut tähän maahan”, on sinun 
myönnettävä syyllisyytesi.  … No tämä on vaan pelottelua, selittää Mortada.  Keskustelu jatkuu 
välillä teetä juoden, kunnes on aika lähteä lentokentälle. Matkalla poiketaan vielä pankkiin, jossa 
Jarkko vaihtaa valuuttansa rialeiksi. 
 
Terminaalin parkkipaikalle tultaessa Mortada lähtee opastamaan Jarkkoa lähtöselvitykseen Jarkon 
matkalaukkua kantaen. Mortada kertoo, että Jizanin kentällä on joku vastassa FAO:n vaaleansinistä 
logoa heiluttaen. Lähtöselvityksen jälkeen Mortada toivottaa hyvää matkaa ja Jarkko lähtee passin-
tarkastuksen kautta odotushalliin. Odotushallissa on miesten ja naisten osastot erikseen. Puolisen 
tuntia on vielä odoteltava, kunnes tulee kuulutus Jizanin lennolle. Lähtöportilta siirrytään kävellen 
kentällä odottelevaan Saudian Boeing 737:ään. Melkein kaikki matkustajat ovat valkokaapuisia 
arabimiehiä, ulkomaalaisia vain kymmenkunta.  Ennen koneeseen nousemista on oma matkalauk-
ku jälleen tunnistettava muiden joukosta ja nostettava mukaan otettavien riviin. 
 
Tunnin lentomatkan jälkeen laskeudutaan Jizanin kentälle, joka näyttää olevan pienehkön kaupun-
gin laidalla. Koneesta ulos tultaessa pöllähtää vastaa helteinen kostea tuulahdus. Terminaaliin siir-
rytään kävellen. Matkatavaroiden saapumista kuljetushihnalle joudutaan odottelemaan jonkin ai-
kaa. Saatuaan matkalaukkunsa Jarkko astelee muiden mukana suurehkoon aulaan, jossa seisoske-
lee runsaasti matkustajia vastaan tulleita ihmisiä.  Heidän joukossa Jarkko huomaa FAO:n vaalean-
sinistä kylttiä näkyvästi kädessään pitävän pitkähkön harmaatukkaisen herrasmiehen ja suuntaa 
kulkunsa häntä kohti. 
 
- Hyvää päivää, tervehtii Jarkko englanniksi jo käsi ojossa vastaan tulevaa herrasmiestä. 
- Hello… Tervetuloa Jizaniin, tulee vastaus kätellessä ”amerikkalaiselta vaikuttavalla englannilla”. 
   Olen Raymond Kohlbeck USA:sta. … Onko matka sujunut hyvin …mister  Makainen?  … Anteeksi, 
miten nimesi äännetään? 
- Jarkko … Mäkinen, lausuu Jarkko hitaasti.  Sano vain Jarkko. … Matka on mennyt aivan hyvin. 
- Jarkko. … Menikö oikein? 
- Oikein, naurahtaa Jarkko. 
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-  Minä olen Ray  (”Rei”). …. No … lähdetään ulos. Meillä on noin 30 mailin matka projektille. Tässä 
vieressä on autonkuljettajamme Abdullah, esittelee Ray parin metrin päässä seisovan vanhahkon 
arabimiehen, joka tulee käsi ojossa heti tervehtimään. 
 
Abdullah ottaa Jarkon matkalaukun, kun lähdetään kohti ulko-ovea. Lähellä ovea seisoo suuri ame-
rikkalainen GMC-maasturi, jonka ovissa on isot vaaleansiniset FAO:n logot. Jarkko ja Ray istahtavat 
takapenkille, kun lähdetään liikkeelle. 
 
- No miltä tämä Saudi-Arabia nyt tuntuu? kysäisee Ray, kun ajellaan vielä pikkukaupungin kadulla. 
- Hyvin lämmintä teillä ainakin on. Sen huomasi heti, kun astui lentokoneen ovesta ulos. … Ja auto-
ja näyttää olevan paljon. 
- Nyt meillä on täällä jo viileä kausi, naurahtaa Ray. … - Lämpötila on nyt vain noin 35 astetta. Puo-
len vuoden päästä siihen tulee 10 astetta lisää. … Ja tämä ilma on kosteaa, kun meri on tuossa 
lähellä. Aurinko paistaa aina puhtaalta taivaalta. Elokuun lopussa on viisi päivää, jolloin voi sataa. 
Muulloin ei sada pisaraakaan eikä ole pilviä, kertoo Ray. 
- Mistä te saatte vettä kasveille? 
- Pohjavesi on noin 200 jalan … 50 … 60 metrin syvyydessä ja sitä pumpataan porakaivoista. Sitten 
projektin lähellä on pato ja suuri tekojärvi, jonka vettä saadaan kastelukanavilla noin 7000 hehtaa-
rin alueelle. Pian näemme täällä tien varrellakin porakaivoja, kun ajamme kaupungista ulos. Kau-
punkiin tuodaan vesi tankkiautoilla porakaivoista. Tämä Jizan on rakennettu kauan sitten suolakai-
voksen päälle ja nyt jostakin on merivesi päässyt kaivoskäytäviin, jotka ovat alkaneet sortua. Kau-
punkia ollaan siirtämässä kauemmaksi rannikosta. Täällä kaupungissa on monta rakennustyömaa-
ta jäänyt kesken, kun perustukset ovat alkaneet vajota. 
- Mistä se vesi siihen järveen tulee, jos täällä ei sada, ihmettelee Jarkko. 
- Tuolla 50 … 100 mailin päässä rannikosta on korkea vuoristo ja siellä sataa enemmän nyt viileäl-
lä kaudella. Sieltä virtaava Jizanjoki, Wadi Jizan, tuo vedet siihen padottuun järveen. … Wadi on 
suurimman osan vuodesta aivan kuiva. … Nyt tuossa risteyksessä on poliisin tarkastuspiste. Kaikki 
nuo autot tuossa ovat takavarikoituja, koska niistä on löytynyt huumeita. Tuo oikealta tuleva tie 
johtaa Jemeniin ja sieltä yrittävät tuoda huumeita, ”crackiä”, se on kokaiinikasvi.  Kaikki nuo moot-
toripyörät on otettu ajokortittomilta nuorilta. Siihen ne jäävät kai ikuisiksi ajoiksi. 
- Uskomatonta, hämmästelee Jarkko.  – Niitähän on tuossa monta sataa. Suurin osa on melko uu-
den näköisiä autoja ja moottoripyöriä. 
- Täällä on kovat lait, jatkaa Ray.  - Tässä voivat pysäyttää ja tarkastaa joskus sinunkin auton. Nyt 
eivät meitä pysäytä. … Kun ajetaan täältä Jeddaan, niin matkalla on useita tarkastuspisteitä. Me 
ulkomaaliset käymmekin Jeddassa vain lentäen. … Jemenin rajalle on tästä vain 40 mailia. 
- Tiet näyttävät olevan täällä hyviä ja suoria. 
- Valtatiet ovat, mutta pienemmät tiet ovat huonoja ja pehmeässä hiekassa ei pääse nelivetoisella-
kaan. … Nyt tuossa vasemmalla on yksi porakaivo ja pieni tankkiauto on juuri ottamassa siitä vet-
tä. … Ja siinä vieressä kasvatetaan nyt viileällä kaudella vesimeloneja, paprikaa, tomaattia tai jota-
kin muuta … ja sorghumia. … Viileä kausi on täällä viljelykausi. Kuuma kausi on liian kuuma 
useimmille kasveille, kertoilee Ray. … Täällä on nyt uusia aloittelevia farmareita, joille valtio rahoit-
taa porakaivot ja antaa maata käyttöön. Näitä farmareita me koulutamme tuolla projektillakin sa-
malla, kun tutkitaan ja kehitetään erilaisia viljely- ja kastelumenetelmiä. Vaikka tuo maa on vain 
hiekkaa, niin siinä kasvaa monenlaisia kasveja, kun pannaan siemeniä, lannoitteita ja vettä. … On-
ko teillä Suomessa paljon maanviljelystä? Teillähän on ainakin pitkä ja kylmä talvi. 
- On meillä maanviljelystä aika paljon. Viljellään kauraa, vehnää, ohraa ja ruista, perunaa, porkka-
naa ja kaalia, …mansikkaa, luettelee Jarkko. … - Kasvihuoneissa kasvatetaan tomaattia ja kurkkua. 
… Meidän kesäkausi on lyhyt, vain 4 – 5 kuukautta. Maissille se ei riitä. Kesällä lämpötilat ovat vain 
noin 20 – 25 astetta Celsiusta. Joskus sataa liikaa ja joskus liian vähän. 
- Sinullahan on perhe? 
- On. Vaimo ja neljä lasta. He ovat tulossa myös tänne, kun saan heille viisumin. 
- Gary McVey, meidän ”project manager” kertoi siitä. … Ja tehän olette olleet aikaisemmin kaksi 
vuotta Afrikassa. 
- Kyllä olimme, Tansaniassa. …Olin siellä pohjoismaisen maatalousprojektin korjaamo- ja huolto-
päällikkönä. 
- No sitten sinulla on paljon kokemusta meidänkin autoihin, traktoreihin ja koneisiin.  … Nyt tässä 
oikealla puolella on uusi amerikkalainen sairaala ja tähän ympärille ovat alkaneet rakentaa myös 
muita taloja. Täällä on hyvät ulkomaiset lääkärit. … Vielä on matkaa 15 mailia Abu Arishiin, mikä 
on meidän lähin pikkukaupunki. 
- Onko nuo kamelit ja aasit ihan villejä, vai ovatko ne jonkun omia? kysäisee Jarkko. 
- Kamelit kuuluvat kamelien kasvattajille, mutta aasit ovat enimmäkseen villejä ja kodittomia, Joil-
lakin on omiakin aaseja ja niillä ratsastetaankin. 
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Parisenkymmentä kilometriä ajetaan vielä hyvää asfalttitietä, kunnes käännytään tien penkalta alas 
hietikolle, jossa on vain jonkinmoinen ajoura. Muutama kilometri ajetaan aavikolla mutkittelevaa 
tieuraa, kunnes edessäpäin alkaa näkyä puurivistö ja matalahkoja rakennuksia. 
 
- Nyt saavumme projektille, kertoo Ray.  - Tuossa on ensiksi porttivahdin koppi.  Nyt siinä ei ole 
vahtia. Se on ollut tyhjänä jo monta vuotta. Tuolla kauempana näkyvät rakennukset kuuluvat italia-
laiselle Vianini-projektille, joka on tehnyt kaikki kastelukanavat tälle alueelle. Ne kanavat ja viljely-
alueet ovat tuolla tämän asuinalueen takana. Kaikki nuo puut tässä teiden varsilla ovat istutettuja. 
Tuo pitkä rakennus tuolla on toimisto. …  Ja tuossa tuon ison kentän ympärillä olevat talot ovat 
kaikki henkilökunnan asuntoja. … Nyt viemme sinut ensiksi ”Guest Houseen” (vierastaloon), jonne 
täällä vierailevat majoitetaan. Huomenna sinulle annetaan oma talo tuolta kentän laidalta  aivan 
minun naapurista. … Tässä on ”Guest House”. … Nyt täällä ei ole muita. 
 
Auto pysähtyy talon eteen ja noustaan autosta. Rayn perässä astellaan ovelle Abdullahin kantaessa 
Jarkon matkalaukkua. Ray avaa oven ja astutaan sisään. 
 
- Tässä on iso ruokasali, tuossa on makuuhuoneita ja tuolla on keittiö, tuossa kylpyhuone, jossa 
on suihku, esittelee Ray tiloja. - Tämä ensimmäinen makuuhuone on nyt sinulle.  
 
Abdullah nostaa Jarkon matkalaukun huoneeseen. Jarkkokin laskee olkalaukkunsa huoneen nurk-
kaan. 
 
- Keittiön jääkaapissa ja pakastimessa on ruokaa sinua varten niin, että selviät huomiseen, jatkaa 
Ray. … - Juotavaksi on pulloissa vettä. Vesijohtovedessä on niin paljon kivennäisaineita, että se 
pitää ennen käyttöä suodattaa puhdistimen läpi. … Tässä on sinulle ulko-oven avain. … Minä tulen 
aamulla kello 9 hakemaan sinut täältä ja mennään sitten yhdessä toimistoon. … Keittiössä on kaa-
suliesi. Sellainen on sinulle varmaankin tuttu.   
- Kyllä, kaikki näyttää olevan ihan hyvin.  … Kiitos. 
-  No sitten me lähdemme. … Hei, huomenna jatketaan. … Nähdään aamulla. 
 
No tämähän alkaa ihan mukavasti, tuumiskelee Jarkko istahtaessaan huoneensa nojatuoliin. Het-
ken istuttuaan Jarkko astelee keittiöön … ja avaa jääkaapin. … Täällähän on vaikka mitä, hän 
hämmästelee. … Sämpylöitä, voita, munia, juustoa, pekonia, tomaatteja, kaksi sipulia ja paprikaa, 
pieni pullo oliiviöljyä ja kolme isoa vesipulloa. … Avaa sitten pakastimen oven ….  ”Pom Frits-
pakkaus” ranskalaisia perunoita ja ”Beef - No pork ” … tuo on jotakin lihaa, ei sikaa, hän toteaa. 
Näistähän saa ihan kunnon illallisen. Keittiön kaapeista löytyy vielä kattiloita, paistinpannu, maus-
teita, teepusseja sekä ruokailuvälineitä. 
 
Auringon lähestyessä jo taivaanrantaa alkaa Jarkko kokkailla itselleen illallista. Ensin kaksi pihviä 
paistipannulle paistumaan, sitten ranskalaisten perunoiden kypsennys … ja leikkelee niiden höys-
teeksi lautaselle viipaleet tomaattia ja paprikaa. ”Fresh water… made in Libanon” lukee vesipullois-
sa. Pitääkö vesikin tuoda ulkomailta? ihmettelee Jarkko pakkausten tekstejä tutkiessaan. 
 
  Aamun valjetessa kello lähestyy seitsemää, kun Jarkko heräilee. Käytyään suihkussa hän ajelee 
partansa ja pukeutuu shortseihin ja T-paitaan. Aamupalaksi hän paistelee kaksi kananmunaa ja 
pekonia ja laittaa teeveden kiehumaan. Kupillinen teetä ja sämpylän puolikkaista tehdyt muna-
pekoni voileivät tuovat mieleen kotimaan aamut. 
 
Ikkunoista ei näe ulos. Ne ovat kaikki maitolasia. Ilmastointilaitteet ikkunoiden alla hurisevat jat-
kuvasti. Muuten on aivan hiljaista. Jarkko menee kurkkaamaan ulko-ovelta ulos. Lämmin kostean 
tuntuinen hönkäys tupsahtaa ulkoa heti vastaan.  Ketään ei näy pihoilla vielä liikkuvan. 
 
Istuskeltuaan huoneessaan tunnin verran kellon lähestyessä yhdeksää, kuuluu keittiön suunnasta 
voimakas ääni, kuin jonkin linnun rääkäisy. 
 
- Olisikohan tuo ovikello, havahtuu Jarkko ja astelee ulko-ovelle. 
- Good morning, mister Jarkko,  tervehtii Ray.  - Kuinka voit? Nukuitko hyvin? 
- Kaikki hyvin. … Erinomaista. 
- Oletko jo syönyt aamiaista? 
- Kyllä. … teetä ja erinomaisia muna-pekoni voileipiä. … Aivan kuin Suomessa. 
- Hyvä. … Noita valkeita leipiä saa tuolta Abu Arishin leipomosta ison pussillisen yhdellä rialilla. 
- Joko me lähdetään? 
- Oletko valmis? 
- Kyllä olen. 



 36 

- No sitten… lukitse ovi niin lähdetään. 
 
Rayn sinisellä GMC Pick Upilla ajetaan ensin läheisen toimistorakennuksen eteen, jossa seisoo pari 
samanlaista autoa. Heti ovella tulee vastaan nuorehko, pitkä mies iloisesti hymyillen ja ojentaa 
kättä tervehdykseen.  
- Good morning! Tervetuloa mister Jarkko! … Minä olen Fernando Salvatori … Fernando vain. 
…Toimistopäällikkö. 
- Good morning, vastaa Jarkkokin kätellessään. … - Ja minä olen vain Jarkko. … Sinä olet italialai-
nen nimestäsi päätellen. 
- Kyllä olen… Palermosta.  … Mennäänkö minun huoneeseen nyt ensimmäiseksi? … Onko sinulla 
jotakin Ray nyt juuri Jarkolle? 
- Ei ole. … Vähän myöhemmin sitten. 
- Mennään tuohon oikealla olevaan huoneeseen, neuvoo Fernando. … - Istu vaan tuohon minua 
vastapäätä. 
 
Fernando selaa hetkisen pöydällään olevia papereita ja aloittaa sitten juttelemaan. 
 
- Olen saanut FAO:lta kaikki sinua koskevat tiedot.  Sinun perhe, vaimo ja neljä lasta ovat tulossa 
myös tänne. – Niinkö? 
- Kyllä.  Joulukuun lopussa, jos mahdollista. 
- Meidän täytyy tehdä pian viisumianomus ja lähettää se ja sinun passi UNDP:lle Riadiin. He hoita-
vat viisumianomuksen muutamassa viikossa. Minulla on tässä perheenjäseniesi henkilötiedot. Tuo 
minulle vain uusi YK:n passisi. Meiltä lähtee postisäkki Riadiin kerran viikossa. … Sitten. … Me 
olemme varanneet sinulle asunnon 4 huonetta ja keittiö. … Se on kahden perheen talon puolikas. 
Tohtori Lugani, egyptiläinen asuu siinä toisessa päässä ja Rayn talo on naapurissa. Käytte Rayn 
kanssa kohta sitä katsomassa. … Meidän projektin johtaja Gary McVey on tämän viikon matkoilla. 
Hänet tapaat vasta ensi lauantaina. … Meillä on työkielenä englanti, mutta työntekijät puhuvat vain 
arabiaa, osa ei osaa edes lukea ja kirjoittaa. Sinä saat apulaiseksi, assistentiksi, egyptiläisen Abdul 
Gavadin, joka kääntää asiat arabiksi. Hän on työskennellyt täällä jo seitsemän vuotta. Sinun tehtä-
väsi ovat täällä autojen, traktorien ja maatalouskoneiden huolto- ja korjaustöiden opettaminen 
mekaanikoille ja aluksi korjaamon varustaminen tarvittavilla laitteilla. Autoja on yli 20,  Massey 
Ferguson- ja John Deere-traktoreita saman verran, kaksi leikuupuimuria, yksi Komatsu tela-
puskukone… ja lisää on tulossa. Meidän voima-asemalla on kolme suurta 600 kilowatin aggregaat-
tia, amerikkalaisia Caterpillareita … ja niiden huolto kuuluu myös sinulle. 
- Kuulostaa hyvältä. …. Työtä varmasti riittää, naurahtaa Jarkko. 
- Saat käyttöösi heti tänään Toyota-jeepin, jolla pääset liikkumaan. Projektin alueen ulkopuolelle ei 
ole vielä hyvä mennä ennen kuin saat Saudi-ajokortin. Mortada hankkii sen sinulle Jeddassa. 
- Good morning Fernando, tervehtii iso musta mies ovelta. 
- Tule sisään vain, kehottaa Fernando. … Tässä on meidän uusi ekspertti, mister Jarkko Suomesta. 
… Hän on mister Wahbi, Sudanista, kertoo Fernando.  .. Ja Jarkko on maatalouskone-ekspertti. 
 
Jarkko ja Wahbi kättelevät, minkä jälkeen Fernando jatkaa. 
 
- Mennään seuraavaksi tapaamaan meidän paikallista johtajaa, Avad Sallamia. Hän on oikein muka-
va mies. Hänen huoneensa on tuolla käytävän päässä.  
 
Awad Sallam valkoisessa arabiasussaan tuleekin jo käytävällä vastaan ystävällisesti hymyillen. 
 
- Tässä on uusi eksperttimme mister Jarkko, ehättää Fernando esittelemään. 
-  Oo … Tervetuloa Saudi-Arabiaan mister Jarkko, hän lausuu kätellen. - Minä olen Awad Sallam, 
tämän projektin johtaja.  … Mennään tuonne minun huoneeseen vähän keskustelemaan. 
Fernando, tule sinä myös mukaan. 
 
Awad Sallamin perässä mennään hänen huoneeseensa ja istuudutaan nojatuoleihin pienen pöydän 
ympärille. Vanhahko miespalvelija tuo huoneen nurkkauksesta tarjottimella pöytään pienet teeku-
pit ja kaataa niihin vahvaa teetä. 
 
- Arvoisa Mister, aloittaa Sallam. … - Olen iloinen, että olet tullut tänne kehittämään autojen ja ko-
neiden huoltoa. Meillä on paljon autoja, traktoreita ja erilaisia koneita … ja ne on pidettävä hyväs-
sä kunnossa. …. Olkaa hyvä ja ottakaa teetä. … Onko matka tänne sujunut hyvin? 
- Kyllä, erittäin hyvin. 
- Tämä Saudi-Arabia on varmaankin kovin erilainen kuin Suomi. … Minä en ole koskaan käynyt 
Suomessa. 
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- On täällä todella paljon erilaista. … On lämmintä ja paljon hiekkaa. Teidän ajanlasku, uskonto ja 
kulttuuri ovat erilaisia, mutta autot ja traktorit ovat täällä samanlaisia kuin muuallakin maailmassa. 
… Olemme kyllä tottuneet elämään toisenlaisissakin kulttuureissa. Olimme jo kaksi vuotta Afrikas-
sa, Tansaniassa. Siellä oli hyvin köyhää ja vaarallistakin. Teillä on rikkaampaa ja olen kuullut, että 
on myös hyvin turvallista. 
- Kuulin, että sinun perhekin tulee tänne. 
- Kyllä. …  Minulla on vaimo ja neljä pientä lasta. He tulevat tänne, kun saadaan heille viisumit. 
- Kouluja täällä ei ole ulkomaisille lapsille. Onko se suuri ongelma? 
- Ei se ole. Meillä on Suomessa hyvä järjestelmä ulkomailla oleville. Lapset voivat käydä suomalais-
ta koulua täällä kotona vanhempien ohjatessa. Koulukirjat otetaan Suomesta mukaan. 
- Fernando, onko se mister Jarkon talo jo aivan kunnossa? 
- Kaikki muu on kunnossa, mutta yksi ikkuna pitää vielä korjata, kertoo Fernando. 
- Teillä on täällä ihan hyvä olla, kun muistatte kolme asiaa, joihin ei pidä puuttua. Ne ovat uskonto, 
politiikka ja meidän perinteiset tavat.  … Tervetuloa … ja toivotaan, että kaikki menee hyvin. 
- Kiitos, lausahtaa Jarkko, kun noustaan pöydästä. 
- Nyt mennään seuraavaksi mister Kohlbeckin huoneeseen, kertoo Fernando. … - Se on tuossa oi-
kealla. 
 
Ray keskustelee intialaiselta vaikuttavan miehen kanssa, kun astutaan huoneeseen. 
 
- Sieltä tulee uusi eksperttimme mister Jarkko, kertoo Ray. …. - Ja tässä on eksperttimme Christna 
Gupta.  
- Hauska tutustua, sanoo Gupta, kun kätellään. 
- Mister Jarkko on uusi maatalouskone-ekspertti ja tulee Suomesta. 
- Finland, hieno kaunis maa, toteaa Gupta iloisena. …- Olen käynyt siellä kaksi vuotta sitten. Paljon 
järviä ja metsiä. … Kuopio,  kaunis kaupunki … järvien keskellä, … Helsinki … teidän pääkaupunki. 
Siellä oli viikon pituinen seminaari Kuopiossa. Helsingistä menimme sinne lentokoneella. 
- Oletko sinä käynyt Intiassa? 
- En ole. … Mutta tiedän, että siellä on hyviä lomakeskuksia ja paljon nähtävää. 
- Mutta Ray, keskeyttää Fernando, … - Lähdetkö esittelemään Jarkolle projektia. Käykää siellä 
asunnossa ensin. Minulta saatte avaimen. 
 
Hetken kuluttua lähdetään Rayn autolla tutustumaan projektin alueeseen. Ensin ajetaan lähellä 
sijaitsevan paritalon eteen. 
 
- Tässä tämän talon oikeanpuoleinen asunto on sinun, kertoo Ray. …- Minä asun tuossa seuraavas-
sa. … Mennään katsomaan. 
- Tässähän on iso nurmikko ympärillä, toteaa Jarkko, kun astutaan pensasaidan portista pihalle.  
- Täällä pitäisi olla uudet huonekalut, kertoo Ray, kun avataan ovea ja astutaan sisään. 
- Suuri olohuone, ihastelee Jarkko. … - Ja hyvän näköiset … sohva, nojatuolit ja pieni pöytä … ovat 
ihan uusia…isompi ruokapöytä ja kuusi tuolia. … Ilmastointilaitteet ovat jokaisen ikkunan alla. … 
Tuossa tuo yksi ikkunan lasi on rikki. .. Voisiko siihen laittaa ihan kirkkaan lasin, että näkisi ulos? 
- Pitää kertoa Fernandolle ennen kuin hän lähettää miehet töihin. 
- Ja täällä on amme … ja ihan uusi pesukone, huomaa Jarkko kurkistaessaan kylpyhuoneeseen. 
Tämähän on aika erikoinen. … Onko tämä amerikkalainen. 
- Amerikkalainen. … Tällaisia pesukoneet meillä ovat. 
- Ja makuuhuoneissa on hyvän näköisiä sänkyjä … kaappejakin monta…. Ihan hyvältä täällä näyttää 
kaikki. …. Ja keittiö on tuolla. Katsotaanpa vielä sitä. 
- Keittiöstä on toinen ovi ulos … tuonne takapihan puolelle, kertoo Ray. 
- Ihan sopivan kokoinen keittiö, … ja kaasuliesikin näyttää uudelta … ja siinä on grillikin. … Onko 
tuo valkoinen sylinteri tuossa vesihanan vieressä suodatin. 
- Se on suodatin, joka puhdistaa veden kivennäisaineista. Ruokiin on käyttävä aina suodatinvettä 
tai kaupasta ostettuja vesipulloja. 
- Ja tästä ovesta pääsee pihalle, toteaa Jarkko ja avaa oven. … Kolme porrasaskelmaa ja …  Onko 
nuo pyöreät tuossa puussa linnunpesiä? … Niitähän on paljon. 
- On. … Nuo keltaiset pikkulinnut kutovat ruohosta tuollaisia roikkuvia pesiä jatkuvasti. Yksi on 
niillä oikea pesä. Muut ovat valepesiä petolintuja varten. Petolinnun on vaikea erottaa mikä on oi-
kea ja mikä valepesä. 
- Noita pesiähän on tuossa puussa varmaankin  yli 30. … Ja siellä muutama lintu kutoo niitä lisää. 
- Mutta nämä linnut ovat täällä viljelyksillä suuri ongelma, kertoo Ray. Ne tulevat suurina parvina 
tuonne sorghum ( = durra.) viljelmille ja syövät suuret määrät jyviä. Meillä on niitä varten myrkytet-
tyjä jyviä, jotka vaikuttavat niin, että linnut nukkuvat noin 24 tuntia ja niiden poikaset kuolevat 
pesissä nälkään. 
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- Ja tuossa pensasaidan takana on suuri kenttä. Siellähän on lapsille joitakin laitteita… kiipeilyteline 
… ja keinuja. … Onko täällä paljon lapsia? 
- Kyllä niitä on paljon, … arabiperheillä,… saudeilla, egyptiläisillä ja palestiinalaisilla. Iltaisin, kun 
ilma vähän viilenee, niitä tulee tähän kentälle. Naisiakin tulee pienten lasten kanssa myös. … Joko 
jatketaan muualle? 
- Okei, mennään. 
 
 Ray ajaa seuraavaksi korjaamolle. Pihalla Ray esittelee juoksujalkaa juttelemaan tulevan miehen… 
 
- Jarkko, … tuossa tulee mister Allam, joka työskentelee rakennusten ja teiden kunnostustöissä. 
Hänellä taitaa olla meille asiaa. 
- Hei Allam, tässä on uusi maatalouskone-eksperttimme … mister Jarkko. 
- Tervetuloa, hauska tutustua, tervehtii kättelemään tullut Allam. 
- Oliko sinulla jotain asiaa? 
- Fernando kertoi, että te olette mister Jarkon talossa siinä sinun naapurissa, mutta en vielä ehtinyt 
sinne. … Onko siellä joku ikkuna rikki. 
- Tulimme juuri sieltä. … Siellä yksi olohuoneen ikkunan lasi on rikki. Voisiko siihen laittaa ihan 
kirkkaan lasin? 
- Kirkkaan lasin?   
- Niin, läpinäkyvän … että näkee ulos. 
- Kyllä voidaan tehdä. … On meillä sellaistakin lasia. … Onko teillä sinne avain. Menisin katsomaan. 
- Jarkko, anna se avain Allamille. … Ja Allam, anna sinä se avain sitten Fernandolle, kun lasi on 
laitettu. … Mennään me nyt tuohon korjaamoon, jatkaa Ray, kun Allam on saanut avaimen. … - 
Tuo Allam on Eritrean pakolainen. Hän on oikein mukava ja ahkera poika. … Niin tämä korjaamo 
on vain tällainen katos ilman seiniä. Katto on vain auringonpaistetta ja sadetta varten. Ei täällä 
seiniä tarvita.  Tuolla on sinun assistentiksi tuleva mies, egyptiläinen Abdul Gawad. Hän on työs-
kennellyt täällä kai jo monta vuotta. Hän osaa hyvin englantia. …” Hello, Abdul!  Tule tänne!”, huu-
taa Ray. … … 
- Tässä on sinun uusi kaveri, mister Jarkko, maatalouskone-ekspertti. Sinä alat työskennellä mister 
Jarkon apulaisena…. ”Bukra” ( huomenna ). 
 
Abdul katselee hetken silmät pyöreinä, kuin ei oikein ymmärtäisi, mutta tulee sitten tervehtimään. 
 
-  Hello, Abdul, minä olen Jarkko … Suomesta, kertoo Jarkko kätellessään. 
- Finland … missä se on? hämmästelee Abdul. 
- Se on yksi pohjoismaista, kertoo Ray. … -” Denmark, Norway, Sweden, Finland” 
- A-haa. … Nyt tiedän. 
- Huomenna alat työskennellä mister Jarkon kanssa. … Bukra, jatkaa Ray arabiksi. 
- Okei, ymmärrän. 
- Kutsutko nuo mekaanikot tähän meidän luo, kehottaa Ray.  … ja Abdul huutaa mekaanikoille 
jotakin arabiksi. 
 
Viisi miestä saapuu paikalle ja Abdul esittelee heidät. Norman, Jahia, Fahid, Hassan ja Muhamed. 
 
- Kerro heille nyt, että tämä mister Jarkko on uusi korjaamon esimies ja hän alkaa laittaa korjaa-
moa parempaan kuntoon ja opettaa mekaanikkoja.…. Abdul kertoo tämän arabiksi miehille, jonka 
jälkeen Jarkko tervehtii jokaisen kätellen. 
 
- Nyt Jarkko, sinun pitäisi alkaa suunnitella tämän korjaamon kehittämistä, jatkaa Ray.. … - Mitä 
työvälineitä tarvitaan, että voidaan pitää kaikki autot, traktorit ja koneet kunnossa. Meillä on tässä 
7 – 8 mekaanikkoa, jotka pitäisi kouluttaa myös. Osa heistä ei osaa edes lukea ja kirjoittaa. 
- Eihän täällä näytä olevan edes työpöytiä eikä kunnon nostureita. Tuolla lattialla istuenko nuo 
purkavat kaasutintakin? hämmästelee Jarkko. 
- Tämä on nyt sinun ensimmäinen tehtävä. Tee lista kaikesta, mitä tarvitaan.  Saudeilla on kyllä 
rahaa. … Tuossa vastakkaisella puolella oleva rakennus on keskusvarasto. Sinne mennään myö-
hemmin. Nyt mennään voima-asemalle. Se on tuo korkeampi rakennus tuolla. 
 
Ajetaan muutaman sadan metrin päässä olevan rakennuksen eteen. Rakennuksesta kuuluu voima-
kas jyrinä ja avoimista ovista näkyy isoja keltaisia koneita. 
 
- Täällä tehdään meille sähköä, aloittaa Ray. … - Kolme 600 kilowatin-aggregaattia. Kaksi käy aina 
samanaikaisesti, yksi on lepovuorossa. … Moottorit käyvät yhtäjaksoisesti 200 tuntia, minkä jäl-
keen ne pysäytetään huoltoa varten ja toinen kone käynnistetään tilalle. 
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- Caterpillarin aggregaatteja. … Ovatpa suuria koneita. Korkeuttakin on yli kaksi metriä. Kuusisylin-
terisiä dieseleitä, toteaa Jarkko. 
- Toisen koneen kytkemisessä pitää tehdä generaattoreiden synkronointi, selittää Ray….- Generaat-
toreiden pitää toimia samassa tahdissa. … Minä en osaa tarkemmin selittää sitä. … Kyllä se sinul-
lekin opetetaan. … Kuumalla kaudella, kun sähköäkin tarvitaan enemmän, on moottoreiden jääh-
dyttimiä jäähdytettävä vesisuihkulla, ettei moottorit ylikuumene. 
 
Seuraavaksi ajellaan katselemaan projektin laajoja viljelmiä, kastelukanavaverkostoa, porakaivoja 
ja erilaisia kastelumenetelmiä. Kun parituntisen kierroksen jälkeen palataan takaisin korjaamolle, 
annetaan Jarkolle työautoksi aivan uusi Toyotan Land Cruiser ”jeeppi”.  
 
- Tämä Toyota on nyt sinun työajoneuvosi, kertoo Ray. … - Valitettavasti tässä ei ole ilmastointilai-
tetta. Tuossa korjaamon takana voit täyttää polttonestetankin aina tarpeen mukaan. Kun saat Sau-
di-Arabian ajokortin, voit ajella tällä aivan mihin vain tarpeen mukaan, esimerkiksi Jizaniin ostoksil-
le.  
- Hyvä, …. kiitos. Alue on aika laaja, joten eihän täällä voi muuten liikkua. 
- Nyt saat loppupäivän vapaata. Me työskentelemme täällä aamu 8:sta noin kello 3:een iltapäivällä. 
Iltapäivä on liian kuuma ulkona työskentelyyn. … Nyt voit hakea kaikki tavarasi ”Guest Housesta” ja 
voit ottaa oman talosi käyttöön. Hae avain Fernandolta. … Jäikö sinne jääkaappiin vielä syötävää? 
- Kyllä siellä on vielä ruokaa, naurahtaa Jarkko. Johan tähän aikaan alkaa olla nälkäkin. 
- Ota sieltä sitten kaikki ruoat mukaasi ja irrota jääkaapin johto. … Illalla mennään syömään yh-
dessä tuonne Vianini-projektin ravintolaan. … Mennään minun autolla. Tule soittamaan ovikelloani 
kello 7 aikaan. 
 
Jarkko ajelee Toyotallaan toimistolle. Fernando kertoo, että talon pääoveen on vain yksi avain eikä 
Allam ole vielä tuonut sitä hänelle. Hän on kai juuri laittamassa siellä ikkunaa yhden työmiehen 
kanssa. 
 
- Ota sen takaoven avain itsellesi, neuvoo Fernando. … Ja käske Allamia tuomaan pääoven avain 
minulle, niin voidaan teettää siitä muutama kopio. 
 
 Jarkko ajelee talolleen ja tapaa Allamin ja työmiehen irrottelemassa risaa lasia ikkunasta. Nyt on 
sisällä mukavan viileätä, koska Allam on laittanut kaikki ilmastointilaitteet päälle. Otettuaan taka-
oven avaimen Jarkko ajelee majataloon. Tekee jääkaapissa vielä olevista ruokatarvikkeista itselleen 
voileivän. Kannettuaan kaikki tavaransa ja jääkaapissa olleet ruokatarvikkeet autoonsa hän palaa 
”uuteen kotiinsa”. Allam ja työmies ovat juuri lopettelemassa ikkunan korjausta. Jarkko pyytää Al-
lamia antamaan pääoven avaimen Fernandolle. 
 
Allamin lähdettyä Jarkko tutkii asuntoaan tarkemmin. Kytkee jääkaappi-pakastimen johdon pisto-
rasiaan, menee sitten makuuhuoneeseen ja purkaa matkalaukussa olevat vaatteet kaappeihin. Keit-
tiön kaapeissa on astioita sen verran, että niillä tulee aluksi toimeen. Avoimesta keittiönpuolen 
ulko-ovesta hän seurailee sitten keltaisten kutojalintujen pesänrakennuspuuhia läheisessä puussa. 
Ulkoilma on kuitenkin hiostavan kuumaa ja siksi ovi on parasta sulkea. Päivä on ollut hiostava ja 
siksi on mukava käydä suihkussa virkistäytymässä. Makuuhuoneen sänkyyn on laitettava lakanat. 
Sitten vain odottelua kunnes ilta alkaa hämärtyä ja kello lähestyy 7:ää. 
 
Rayn autolla ajellaan sitten noin kilometrin päässä olevan naapuriprojekti ravintolarakennukseen. 
Ruokajonossa Raylla näyttää olevan useita tuttuja ja jonoon saapuvat myös Fernando ja Allam. … 
Jono etenee hiljalleen tiskille, josta jokainen nostelee lautasilleen haluamaansa ruokaa muutamas-
ta vaihtoehdosta. Jarkko seuraa edellä menevän Rayn esimerkkiä ja ottaa makaroni-laatikkoa, palan 
patonkia ja juomaksi pullon, jonka etiketissä lukee ”Near Beer”.  Ray kertoo, että se on amerikka-
laista alkoholitonta olutta, kun ollaan kassalla maksamassa. 
  
Ruokailtaessa Jarkko kertoo, mitä Awad Sallam oli neuvonut. Politiikkaan, uskontoon ja heidän 
perinteisiin tapoihin ei pidä puuttua, niin kaikki menee hyvin. Raylla on perinteisiin tapoihin yksi 
tärkeä asia kerrottavaa. – Vasemmalla kädellä ei pidä näille muslimeille ojentaa mitään, hän selit-
tää. Jos annat heille jotakin, niin anna aina oikealla kädellä. Vasen käsi on vain takapuolen pyyhki-
mistä varten. 
 
Ruokailusta palataan runsaan tunnin kuluttua, kun on jo pimeää. Ray kertoo, että tehtäisi vielä 
pieni lenkki autolla aivan projektin naapurustossa olevaan kylään. Kylässä asuu Afrikan puolelta 
tulleita siirtolaisia, selittää Ray. Pian saavutaankin aivan afrikklaistyyliseen pieneen kylään, jossa 
näyttää olevan savipaakuista muurattuja pyöreitä olkikattoisia majoja vierivieressä. Mutta mitä 
kaikkea siellä majojen pihapiireissä onkaan?  
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 - Ajetaan vaan hitaasti tästä läpi, kertoo Ray.  – Mutta katso tätä kontrastia. 
 
Pihoilla istuskellaan tai makaillaan ulos kannetuissa sängyissä ja katsellaan talon ulkoseinään tai 
läheisiin puihin ripustettuja väritelevisiota. Ulkoseiniin ja puihin on ripustettu myös loisteputkiva-
laisimia. Jokaisessa pihapiirissä näyttää olevan uudehkolta näyttävä amerikkalainen auto ja savima-
jojen seiniin on rakenneltu ilmastointilaitteitakin. Pihamaan katteena näyttää olevan muovimaton 
pätkiä. Tien laidat ovat täynnä kaikenlaista törkyä. 
 
- On todella melkoinen kontrasti, hämmästelee Jarkko. … - Alkeellinen afrikkalaismaja, mutta kaik-
ki mahdolliset nykyajan mukavuudet. 
- Näin he täällä elävät, naureskelee Ray. 
 
Lenkin jälkeen palataan projektille ja Ray pysäyttää autonsa valaistulle tielle Jarkon asunnon koh-
dalle. Jarkko kiittää kyydistä ja kertoo, että hänen on nyt mentävä kotiin takaoven kautta, koska 
pääoven avain oli annettu Fernandolle lisäavaimien tekemistä varten. 
 
- Onko sinulla taskulamppu? kysyy Ray. 
- Ei, … ei ole. 
- Täällä on vaarallista kulkea pimeässä ilman taskulamppua. Täällä on myrkyllisiä käärmeitä. … Ota 
tästä minun taskulamppu, kehottaa Ray ja antaa kojelaudan hyllyllä olevan lampun. 
- No kiitos … ja hyvää yötä, toivottaa Jarkko ja nousee autosta. 
 
Käveltyään portista pihalle ja lähtiessä talon sivuitse takaovelle, hän sytyttää taskulampun. Kään-
nyttyään talon nurkalta kohti keittiön oven portaita, hän säpsähtää. … Portaiden alimman askel-
man nurkkauksessa on iso tummanruskea käärme, joka valokeilan osuessa alkaa liikkua. Jarkko 
nappaa talon seinää vasten olevan haravan ja tappaa karkuun yrittävän käärmeen. Hetken aikaa 
Jarkko seisoo pelosta vapisten, ottaa sitten vielä hieman kiemurtelevan, noin metrin pituisen, kah-
vinruskean valkojuovakuvioisen käärmeen haravan piikkeihin roikkumaan ja lähtee näyttämään sitä 
naapurille. … Jarkon painettua ovikellon nappia Ray tulee ovelle…. 
 
- Tällainen siellä oli minua odottamassa,  sanoo Jarkko näyttäen haravassa roikkuvaa käärmettä. 
- ” Oh, my God…Oh my God!” hämmästelee Ray. …. ”Carpet Wiper” …. Se on tappavan myrkyllinen 
käärme. … Jos ei puolessa tunnissa saa vastamyrkkyä, kuolee. …. Se on yksi maailman myrkylli-
simmistä käärmeistä. 
- Ray, sinä olet pelastanut henkeni. … Jos olisin mennyt sinne ilman taskulamppua, olisi käärme 
varmasti iskenyt jalkaani astuessani portaille…. Tämä oli siinä maassa alimmaista askelmaa vas-
ten. … Lähti heti liikkeelle, kun valo osui siihen. 
- Täällä on hyvin vaarallista kävellä hämärässä. Aina pitää olla valo ja pitää katsella tarkkaan mihin 
astuu. … Täällä kuolee paljon ihmisiä käärmeiden pistoihin. 
- Huomenna pitää hankkia itselle oma taskulamppu, pohtii Jarkko. 
- Pidä  vaan tuo lamppu nyt omanasi, minulla on niitä useampia. 
- Kiitos! … Huomenna täytyy ottaa tästä käärmeestä vielä valokuva, toteaa Jarkko ja lähtee käär-
mettä haravassa taas roikottaen kotipihalleen. 
 
Uusi aamu on taas valjennut ja aamutoimien jälkeen käärmeestä otettu pari valokuvaa, kun ja Jark-
ko on saapuu Fernandon toimistoon. Ray on ehtinyt jo kertoa Fernandolle Jarkon kohtaamasta 
käärmeestä ja tapahtumasta kuulevat nyt myös muut paikalle saapuneet ekspertit. Jarkko tapaa 
ensikertaa myös seinänaapurina asuvan ekspertti Luganin sekä ekspertit Fong ja All Saffar. Lugani 
on egyptiläinen, Fong kiinalainen ja All Saffar Gruusiasta kotoisin oleva jenkki. Fernandolla on jou-
kolle FAO:lta tullutta tiedotettavaa ja hän kertoo myös, että projektin johtaja Gary McVey on koko 
viikon matkoilla Riadissa ja Jeddassa. Fernando osoittaa Jarkolle työhuoneeksi yhden pienehkön 
toimistohuoneen. Jarkon pitäisi ensitöikseen alkaa laatia luetteloa korjaamolle hankittavista työvä-
lineistä assistenttinsa Abdul Gawadin kanssa. Raylla on kuitenkin yksi kastelulaitteisiin liittyvä kii-
reellinen pulma, jonka Jarkko saattaisi ratkaista. Niinpä lähdetäänkin Rayn johdolla tutustumaan 
pellolla olevan kastelulaitteen ongelmaan. Abdul otetaan työkalupakkeineen korjaamolta mukaan. 
 
Rayn perässä ajellaan laajojen viljelmien halki noin kilometrin päässä olevalle pellolle, jolla näyttää 
toimivan suuri pyörivä vesitykki. Tykin vesisuihku on kymmenien metrien mittainen. Autot pysä-
köidään pellon laitaan ja astellaan neljän suurehkon pyörän varassa olevan vesitykin luo. Paikalla 
on yksi työntekijä.  – Ray kertoo, mikä ongelmana on. 
 
- Tämä on uusi Italiasta tullut liikkuva vesitykki, jonka pitäisi kastella peltoa 100 metrin leveydeltä. 
Vesi tulee porakaivosta tuonne vesisäiliöön ja siinä vieressä oleva dieselmoottorin käyttämä 
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pumppu työntää veden kovalla paineella tuohon pitkään 4 tuuman putkeen ja edelleen vesitykille. 
Letkun pituus on yli 300 metriä. …- Tuo vesisylinteri tuossa vesitykin vaunussa pyörittää veden 
paineen voimalla hitaasti tuota kelaa, jolta lähtee vaijeri pellon toisessa päässä olevaan ankkuri-
tappiin. Näin vesitykki kulkee itsestään ja vetää tuota paksua letkua perässään. … Nyt ongelma on 
siinä, että kaikki vesi menee tuonne 50 metrin päähän eikä sada tasaisesti koko matkalle. … Men-
nään ensiksi sammuttamaan tuo moottori, että voidaan tutkia vesitykkiä tarkemmin. 
 
Kävellään pumpun ja sitä pyörittävän ison dieselmoottorin luo. 
 
- Näyttää olevan 6 sylinterinen diesel …. ja Fiat, toteaa Jarkko.  - Voimaahan tuohon tarvitaan. … 
Tuosta nupista tämä ilmeisesti sammuu. 
 
Kävellään takaisin vesitykin luo ja Jarkko alkaa tutkia sitä tarkemmin. 
 
- Tuossa näyttäisi olevan paineensäädin ja vieressä varoventtiili. … Pitäisiköhän kokeilla mitä pai-
neen nostaminen tai laskeminen vaikuttaisi. … Tuosta ruuvistahan sitä säädetään. … ja noista ra-
joittimista säädetään tykin kääntymissektori. 
- Tuolla tykin päässä on suutinrengas, kertoo Ray.  – Niitä on viiden renkaan sarja, joissa on eri 
kokoisia reikiä. Nyt siellä on keskimmäinen koko.  
- Minkälaisia ne ovat? 
- Tuossa pienessä laatikossa niitä on, näyttää Ray … ja ottaa suutinrenkaat laatikosta. 
- Ruostumattomasta teräksestä tehtyjä renkaita,   … reiät vaan eri kokoisia. …Voidaan kokeilla 
myös, mitä erikokoinen reikä vaikuttaa, esittää Jarkko. 
 
Seuraavaksi käynnistetään pumppu uudelleen ja Jarkko säätelee painetta. Kun painetta nostetaan, 
vesisuihku lentää kauemmaksi … ja painetta laskiessa vesi tulee lähemmäksi, mutta yhteen paik-
kaan eikä tasaisesti koko matkalle.  
 
Pumppu välillä sammuttaen vaihdetaan tykkiin pienempi suutinrengas, sitten kokeillaan isommalla 
… ja havaitaan, että reiän koko vaikuttaa vain veden määrään, mutta vesi menee aina liiaksi vain 
yhteen paikkaan. Jarkko miettii, mitä pitäisi tehdä ja ehdottaa … 
 
- Rei’än reunoihin pitäisi tehdä koloja vaikka viilalla, että vesisuihku saataisi hajoamaan, ehdottaa 
Jarkko. 
- Meillä on näitä vain yksi sarja. Ei me voida näitä pilata, toteaa Ray. 
- Minusta se olisi ainoa keino saada vesisuihku hajoamaan, selittää Jarkko. … Kaasuhitsaussuutti-
men reiässä olevat rosot hajottavat kaasuliekin monihaaraiseksi. Nyt pitäisi vesisuihku saada ha-
joamaan. … Kyllä nyt kokeillaan ja otetaan tuo, jossa on pienin reikä ja käydään viilaamassa sen 
reikään lovia. 
 
Jarkko, Abdul ja Ray lähtevät Rayn autolla käymään korjaamolla. Abdul huomaa, että on muslimien 
rukoushetken aika ja käy projektin rukoushuoneessa rukoilemassa. Löydettyään ison kolmikulmai-
sen viilan, Jarkko viilaa suutinrenkaan reiän tähden muotoiseksi, minkä jälkeen ajetaan takaisin 
tykin luo.  Viilattu rengas vaihdetaan vesitykkiin ja puuhia seuraillut työmies lähtee käynnistämään 
pumpun. Ray, Abdul ja Jarkko seuraavat vesitykin vieressä, mikä on tulos. 
 
- No Ray, mitä sanot, kysyy Jarkko, kun vesisuihku hajottaa veden nyt tasaisesti koko matkalle. 
- Erinomaista, erinomaista, Jarkko.  … Sinä olet mestari. 
- En ole koskaan aikaisemmin ollut vesitykin kanssa tekemisissä, kertoo Jarkko. …. - Ajattelin vain, 
että ei tuota suihkua muuten saa hajoamaan. …. Nyt voidaan painetta vielä nostaa niin, että saa-
daan tuo sade leviämään pitemmälle matkalle. Tehdään se vielä. 
- Mainiota, mainiota, hokee Ray.  … - Nyt tämä tykki kulkee itsestään hitaasti tuon vaijerin vetämä-
nä tuonne pellon päähän asti, kunnes tuo letku on ihan suorana.  Vaijerin pituus on 400 metriä. 
kertoo Ray. 
 
Tyytyväisinä kolmikko palaa pellolta. Ray lähtee muihin tehtäviin ja Jarkko alkaa Abdulin kanssa 
tutustua korjaamoon. Abdul kertoo, että Norman on mekaanikoista osaavin. Normanilla on neljä 
vaimoa ja 16 lasta. Hän on rakentanut kaikille vaimoilleen omat talot ja viikonvaihteet hän viettää 
vuorotellen vaimojensa luona. Koskaan ei tiedä, minkä vaimon luona hän milloinkin on, jos häntä 
tarvittaisi viikonvaihteessa jostakin syystä projektilla. Nyt Norman on vaihtamassa tuolla pakoput-
kea yhteen vanhempaan Toyota-maasturiin.  
 
- Pakoputket ovat aika lyhytikäisiä, selittää Abdul.  - Ne palavat puhki alle vuoden ikäisinä.  
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- Olisikohan tähän syynä tämä kuuma ilmasto, arvelee Jarkko. - Pakokaasut ovat ilmeisesti niin 
kuumia, että pakoputket eivät kestä kauempaa.  
-  Myös akkuja pitää vaihtaa aika usein, kertoo Abdul. 
-  Akun lämpötila ei saisi nousta yli 50 asteen, muistelee Jarkko opiskeluajoiltaan. - Kuumuus ly-
hentää akun ikää. Täällä on auton konepellin alla varmasti lähes 100 asteen lämpötiloja, kun au-
rinko paistaa koko ajan ja vieressä on vielä iso kuuma moottori. 
- Jahia on kotoisin Jemenistä, tietää Abdul. Hän on ahkera ja tietää aika paljon autoista. Jahia osaa 
puhua vähän englantiakin, mutta ei osaa lukea eikä kirjoittaa. Fahid, Hassan ja Muhamed osaavat 
vaihtaa öljyjä ja filttereitä … ja sellaisia helpompia huoltotöitä. 
- Onko tuo hitsauskone kunnossa? kysyy Jarkko osoittaen paksun pölyn peittämää hitsaus-
generaattoria. 
- On se kunnossa. … Olen nähnyt, kun Norman hitsasi sillä. … Jahiakin osaa hitsata. 
- Kuinka kauan sinä olet ollut täällä töissä? 
- Yli kuusi vuotta. 
- Mitä olet tehnyt täällä? 
- Aika paljon olen ollut tulkkina … kuka ei osaa arabiaa … niin olen kääntänyt. 
- Onko näillä miehillä omat työkalupakit ja työvälineet? 
-  Ei ole jokaisella. Täällä on vain kolme työkalupakkia, mutta ne työkalut ovat aika huonoja. … Jos 
pitää mennä korjaamaan jotakin pelloille, niin otetaan yksi työkalupakki mukaan … , mutta joskus 
siitä ei löydy oikeita työkaluja, selittää Abdul. 
- Nyt tutkitaan, mitä niissä pakeissa on. 
 
Jarkko tutkii vuorotellen kaikki kolme pakkia ja toteaa, että tilanne on todella surkea. Pakeissa on 
sekaisin metri- ja tuumajärjestelmien mutteriavaimet, työssä usein tarvittavia pihtejä ei juurikaan 
ole tai ne ovat surkeassa kunnossa. Ruuvitaltat ovat loppuun kuluneita ja … 
Jarkko ottaa yhdestä pakista kaksi hylsyavainta, toisessa on numero 12 ja toisessa 1/2 ja kysyy 
Abdulilta… 
 
- Mitä tarkoittavat nämä merkinnät, 12 ja 1/2 ? 
- Onko se avaimen koko, arvailee Abdul. 
- Samat numerot 1 ja 2, mutta mitä eroa näillä on? 
- En ymmärrä, sanoo Abdul hetken mietittyään. 
- Hae Jahia tänne, kysytään häneltä. 
 
Ei osaa Jahiakaan selittää. Samaa kysytään Normanilta.  – Ei tiedä hänkään. 
Eivät tunnu ymmärtävän edes numeroitakaan, muita kuin omat arabialaiset. Niinpä Jarkko selittää 
nyt noiden numeroiden merkityksen. 
 
- Tämä 12 tarkoittaa, että tämä sopii mutteriin, jonka avainväli on 12 millimetriä,  Tämä ½ tarkoit-
taa, että tämä sopii mutteriin, jonka avainväli on puoli tuumaa. … Yksi tuuma on 25,4 millimetriä.  
Täällä on nyt kahdenlaisia autoja ja koneita. Toiset on tehty millimetrimitoilla ja toiset tuumami-
toilla. Eurooppalaiset ja Japanilaiset käyttävät millimetrimittoja ja amerikkalaiset tuumamittoja. … 
Katsotaan nyt muutamia avaimia lisää täältä pakista.  Nämä silmukka-avaimet ovat metrisiä eli mil-
limetrimitoilla … 12, 14, 17, ja 19 millimetriä. … Sitten nämä ovat tuumamittoja 1/2 on puoli 
tuumaa, 9/16 on yhdeksän kuudestoistaosa tuumaa, 5/8 on  viisi kahdeksasosa tuumaa ja tuo 
3/4 on kolme neljäsosa tuumaa. Se on kooltaan aika lähellä tuota 19 millimetriä, mutta ei ihan 
tarkasti sama. Tuo puoli tuumaa on 12,8 millimetriä.  – Nyt nämä millimetriset avaimet käyvät eu-
rooppalaisiin ja japanilaisiin autoihin ja koneisiin … ja tuuma-avaimet amerikkalaisiin. Englannissa 
on käytetty nyt molempia. Siellä on nyt siirrytty  tuumamitoista millimetreihin, mutta vanhemmat 
koneet ovat tuuma mitoilla. – Nämä asiat pitää teille opettaa aivan perusteellisesti heti, kun saa-
daan teille uudet työkalut. … Ja tuumaiset ja millimetriset työkalut on pidettävä pakissa toisista 
erillään .. ei sekaisin. 
 
Jarkko tutkii sitten pakista löytämäänsä rullamittaa. Siinäkin on vain tuuma-asteikko. 
 
- Abdul, jos sinulla olisi tämä rullamitta ja sinun pitäisi mitata esimerkiksi 95 senttimetrin pituus, 
…. niin löydätkö sellaisen mitan tästä. 
 
Abdul tutkii rullamittaa muutaman minuutin ja toteaa sitten, että ei hän löydä. 
 
- Eihän siitä löydy senttimetrejä eikä ne pienimmät osatkaan ole millimetrejä, naurahtaa Jarkko    - 
Siinä on kokonaisia tuumia ja tuuman osia. 
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 Ray on tullut korjaamolle ja tulee työkalupakin luona puuhailevan joukon luo. 
 
- Joko Jarkko sinulla on oppitunti menossa? hän kysyy naurahtaen. 
- Näyttää siltä, että oppitunnit pitää aloittaa hyvin perusasioista, toteaa Jarkko.  
- Niinkö? 
- Ensin näille pitää opettaa meidän numerot. … Sitten pitää selvittää mittajärjestelmät, metrijärjes-
telmä ja tuumajärjestelmä. Sen jälkeen ruuvien ja muttereiden avainkoot, että ymmärtävät mikä on 
14 millimetrin avain ja mikä 9/16 tuuman avain … ja koko tuumaisten avainkokojen sarja, …. Ja 
mittaaminen erilaisilla mittalaitteilla, …. mitä ovat kymmenesosamillimetrit ja tuhannesosatuumat. 
…. Kyllä tässä näyttää työmaata olevan. … Käsityökalut ovat myös huonokuntoisia ja kaikki näyttää 
olevan sekaisin joka paikassa. 
- No Gary McVeyn kanssa oli tästä jo keskusteluja ja hän on vain odottanut, että sinä tulet tänne. 
… McVey tulee matkoiltaan ensi lauantaina. Saatko siihen mennessä oman puutelistasi tehtyä? 
Laita listaan vaan kaikki mahdollinen mitä korjaamolla tarvitaan. Kyllä Saudeilta rahaa löytyy kaik-
keen. 
- Onhan tässä muutama päivä aikaa. Kyllä sellainen lista syntyy. 
- Mutta toinen asia. … Me voitaisi lähteä yhdessä käymään Jizanissa. Minun pitää käydä siellä ruo-
kaostoksilla ja varmaan sinäkin tarvitset kaikenlaista. … Joko sinulta on ruoka lopussa? 
- Aika vähissä se jo on. Ajattelin jo tulla sinulta kyselemään, milloin lähdettäisi ruokakauppaan. 
- Pidetään nyt ensin vähän siestaa … ja lähdetään kello 4, kun alkaa tulla vähän viileämpää. 
- Minun pitäisi lähettää telexillä vaimolle vähän tietoja Suomeen. Saisikohan toimistolta lainaksi 
jonkinlaisen kirjoituskoneen, että voisin kirjoitella kotona myöhemmin illalla kirjeen valmiiksi. 
- Minulta saat kirjoituskoneen lainaksi. Tule vaan hakemaan. … Fernandolla on sinulle jo niitä 
avaimia. Käy hakemassa. 
- Okei, minä lähden käymään Fernandon luona. … Ja tulen sitten hakemaan sinulta sen kirjoitus-
koneen. 
 
Rayn autolla sitten lähdetään ostosmatkalle Jizaniin. Matkalla Jarkko kertoo Raylle perheestään, 
aikaisemmista työkokemuksistaan ja myös siitä, kuinka tuli omalla Mercedeksellä ja caravanilla 
Suomesta Triesteen … ja auto odottelee nyt Italiassa laivausta Jeddaan. Ray ihmettelee hieman, 
miksi Jarkko on ostellut auton, kun täällä saa ajella projektin autoilla aivan ilmaiseksi missä halu-
aa. Kun Jarkko kertoo Suomen korkeista autoveroista ja, että hän saa nyt viedä autonsa sinne vero-
vapaasti, ymmärtää Ray asian. Jutellessa matka on taittunut mukavasti ja kellon lähestyessä viittä 
saavutaan Jizaniin. Ray opastaa Jarkon ensin laajalle basaarialueelle, jossa näyttää olevan melkoi-
nen tungos. 
 
- Näiltä kauppiailta löydät melkein mitä vain, kertoo Ray. … - Ruokaa menemme ostamaan toiseen 
paikkaan. … Mitä sinun pitäisi ostaa? 
- Muutamia astioita ainakin …  ja tuollaisen olkihatun kuin sinulla. Se suojaa hyvin auringon pais-
teelta. 
- Tuolla vähän edempänä on sellaisia kauppiaita vierivieressä. Täällä myydään ihan kaikkea, mitä 
maailmassa valmistetaan ja hinnat ovat edullisia … ja niistä voi yleensä vielä tinkiä. … Tuossa on 
japanilaisia kameroita, televisioita, radioita ja soittimia. … Tuossa vieressä kellokauppiaita … ja 
tuosta voit ostaa kaikenlaisia musiikkikasetteja. Tuolla toisella laidalla on paljon vaatteita  ja  he-
delmiä ja mausteita. 
- On täällä kaikenlaista.  Ja ihmisiäkin on paljon ostoksilla. 
 
Jonkin aikaa kierrellään ja katsellaan. Sitten Jarkko löytää osteltavaakin. Paistinpannu, pienehkö 
kattila ja ruokailuvälineitä pannaan muovikassiin. Taas jatketaan kiertelyä ja löytyy olkihattukin. 
Raykin ostelee itselleen kaksi paitaa ja sandaalit. 
 
- Nyt viedään nämä kassit autoon, toteaa Ray kelloa vilkaistuaan. … - Kohta täällä kaikki hiljenee, 
kun tulee illan rukoushetki. … Kaikki muslimit, myyjät ja asiakkaat menevät tuossa lähellä olevaan 
moskeijaan rukoilemaan. Osa kauppiaista rukoilee täällä omissa nurkissaan. 
- Kuinka kauan he ovat poissa? 
-  Vajaan puoli tuntia se kestää, kun taas palaavat.  …. Me voimme ajaa jo ruokakaupan luo odotte-
lemaan. Se on tuolla kaupungin laidalla. 
 
Basaarialueen laidalla Ray ja Jarkko seuraavat, kuinka ihmiset rientävät moskeijaan ja kaupankäynti 
hetkeksi loppuu. Kaikkialla asiakkaat poistuvat ulos kaupoista ja ovet sulkeutuvat. Liikenne kaduil-
lakin näyttää pysähtyvän. Tämä rukoushetki ajoittuu juuri auringonlaskun aikaan. 
 
- Lähdetään me ajamaan tuonne kaupungin laidalla olevaan ruokakauppaan, esittää Ray. …- Täällä 
on paljon pieniä ruokakauppoja, mutta me menemme nyt uuteen suureen kauppaan. Melkein kaik-
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ki liharuoka tulee tänne ulkomailta pakastettuna. Virvoitusjuomat tulevat ulkomailta myös. Perunat 
ja pullotettu vesi tulee Jordaniasta tai Libanonista. … Sianlihaa ei täällä sallita ja kaikissa lihatuot-
teissa pitää olla teksti ”No pork” ( Ei sianlihaa),  
 
Ruokakauppaan on vajaan kilometrin matka. Hetki saadaan vielä odotella rukoushetken päättymis-
tä ennen kuin ovet aukeavat ja ulkopuolelle jo kertynyt miesjoukko pääsee sisään. Kauppa on itse-
palvelutyyppinen ja vaikuttaa hyvin siistiltä. Pakastealtaita ja –kaappeja näyttää olevan paljon. Ray 
ja Jarkko ottavat ostoskärryt ja lähtevät kierrokselle. Pakastealtaissa on monenlaisia lihatuotteita 
naudan ja lampaan kyljyksiä, jauhelihaa, lihapullia, pakastettuja kalkkunoita, kanoja ja kanankoi-
pia, nakkeja, erilaisia siivutettuja makkaroita.  Valikoimaa on kuin kotimaan marketeissa toteaa 
Jarkko. Vain sianlihaa ei näy missään muodossa. 
 
- Nämä uusseelantilaiset lampaankyljykset ovat hyviä, kehuu Ray ja ottaa niitä kaksi pakettia kär-
ryynsä  … ja jauhelihaa. 
- No minä otan samanlaisia myös … ja jauhelihaa… ja kanankoipia, juttelee Jarkko. 
- Minulla on autossa iso kylmälaukku, jossa pakasteet pysyvät kylminä kotiin saakka, kertoo Ray. 
 
Ranskalaisia perunoita ja pakastevihanneksia nostellaan kärryihin. Hyllyköistä Jarkko löytää ruoka-
öljyä, ketsuppia, suolaa, sokeria, riisiä ja vehnäjauhoa. Voi on suolatonta ja tehty Irlannissa, huo-
maa Jarkko pakkausta tutkiessaan. Juustojakin näyttää olevan laaja valikoima, mutta niitä Jarkko ei 
ota. Rayn perässä kierros jatkuu juomakorien luo.  
 
- Tätä sinä tarvitset varmasti ainakin yhden laatikollisen, sanoo Ray osoittaen vesipullolaatikkoa. 
- Vettä 1.5 litran pulloissa, toteaa Jarkko. …- Laatikossa on 12 pulloa… Libanonista. 
- Minä otan 2 laatikkoa, päättää Ray. 
- No minä otan myös. … Täällähän on myös ihan tuttuja virvoitusjuomia, Pepsi, Apsi, Jaffa, Seven 
Up … ja.  …. Otan tuosta yhden laatikollisen Seven Up tölkkejä. 
- Jokohan meillä nyt on kaikkea? kysäisee Ray. 
- Munia, … onko täällä munia? 
- Ai niitähän minunkin pitää ottaa, havahtuu Ray. …. – Niitä on tuolla peränurkassa. 
- Onko täällä leipää? 
- Leipää me ostamme Abu Arishista, kertoo Ray. …- Siellä saamme kuumia leipiä suoraan uunista. 
 
 Lopuksi mennään kassalle makselemaan ja pakataan ostokset muovikasseihin. Auton luokse pääs-
tyä Ray neuvoo, että lavalla on iso kylmälaukku, jonne laitetaan pakasteet. Pannaan muut kassit 
siihen kylmälaukun viereen. 
 
Kotimatkalla poiketaan Abu Arishiin ja siellä olevaan leipomoon, josta saadaan tulikuumia paton-
keja suoraan uunista muovikasseihin. Projektille tultaessa Ray pysäyttää Jarkon asunnon eteen. 
Jarkko ottaa lavalta ostoksensa, kiittelee Rayta, toivottelee hyvää yötä ja lähtee kantamuksineen 
asuntonsa pääovelle. Nyt on Jarkolla oven avain. Katuvalo valaisee pihaa eikä ole vaaraa käärmeis-
tä. Edellisen illan kokemukset tulevat kuitenkin vielä mieleen ja siksi on nytkin syytä katsella tark-
kaan eteensä. 
 
Laiteltuaan ruokaostoksensa jääkaappiin ja pakastimeen tekee Jarkko itselleen hieman iltapalaa. 
Nyt on kirjoiteltava kokemuksista Raunille pitkä kirje, tuumii Jarkko avatessaan Rayltä saatua mat-
kakirjoituskonetta. … Paperia vaan koneeseen ja naputtelu alkaa. 
 
Kaksi liuskaa tulee täyteen melko tiivistä tekstiä. Pitempää ei kehtaa tässä vaiheessa faksilla lähet-
tää, tuumiskelee Jarkko lopetellessaan. Tuossa nyt ovat tärkeimmät asiat. Kirjoitellaan seuraavalla 
kerralla lisää. 
 
Aamulla toimistolle saavuttuaan Jarkko antaa Fernandolle passinsa ja perheenjäseniensä henkilö-
tiedot, jotka Fernando on pyytänyt perheviisumin hakemista varten. Fernando lähettää ne Riadiin 
UNDP:lle, joka hoitaa viisumianomuksen eteenpäin. Keskusteltuaan Fernandon kanssa suunnitel-
laan, että Jarkko saattaisi käydä hakemassa perheensä Suomesta noin joulukuun puolivälissä. Jar-
kon pitäisi varmuuden vuoksi käydä varaamassa lennot joulukuun puoliväliin jo lähipäivinä, koska 
Joulun ja Uuden Vuoden aikaan lennot Eurooppaan ovat hyvin täysiä, neuvoo Fernando.  
 
- Voisitko Fernando lähettää tällaisen minun kirjeeni faksilla Suomeen, kysyy Jarkko sitten. - Pitäisi 
kertoa kotiin vähän näistä olosuhteista ja ensikokemuksista. Olen kirjoitellut myös, että saattaisin 
tulla hakemaan heidät tänne joulukuun puolivälissä, kun lapsilla alkaa joululoma. 
- Kyllä se onnistuu. Onko sinulla siinä faksinumero Suomeen? 
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- Se on tässä. …. Tuo on Suomen suuntanumero ja tuo on postitoimiston faxi. Sieltä toimittavat 
kirjeen perille. … Näkyykö tämä faksin numero sinne menevässä faksissa? 
- Se näkyy …. mutta voit kirjoittaa sen vielä tähän kirjeen loppuun. … Se on tässä. 
- Nyt avataan faksi ja naputellaan tuo numero ja painetaan tätä nappia, opastaa Fernando hetkisen 
kuluttua. … - Odotetaan, että yhteys kytkeytyy. …. - Kuuluu tuollainen piipittävä ääni … ja … nyt 
syötetään nuo paperiliuskat tuonne. 
 
Kone vetää paperiliuskat hitaanpuoleisesti sisään ja toisesta aukosta ulos. Sitten kuuluu taas piipi-
tystä ja kone työntää ulos vielä paperin, josta ilmenee, että toimenpide onnistui. 
 
- Nyt kirjeesi on Suomessa, naurahtaa Fernando. … Tämä on nopein tapa tiedottaa ja ottaa yhteyk-
siä. 
- Kiitos Fernando! … Nyt lähden korjaamolle. 
 
Seuraavat päivät kuluvat sitten korjaamon puutelistaa täydennellen sekä välillä Abdulin tulkkaa-
mana asentajia korjaus- ja huoltotöissä neuvoen. Myös laajoilla peltoviljelmillä käydään Abdulin 
kanssa tutustumassa erilaisiin kastelujärjestelmiin. Vettä nostetaan putkistoihin porakaivopumpuil-
la, joita käyttävät suuret yksisylinteriset Robson-dieselit hihnavedolla. Hitaasti ”humpsuttavan” 
moottorin hihnapyörä on halkaisijaltaan noin metrin ja noin neljän metrin päässä olevan pumpun 
hihnapyörä noin 20-senttinen. Porakaivopumppuja on alueella neljä. Putkistoja pitkin vesi johde-
taan korjaamorakennuksen vieressä olevaan vesitorniin. Kastelu-sprinklereitä käyttäviä pieniä die-
selmoottorikäyttöisiä pumppuja on eri puolilla viljelmiä kymmenkunta. Suurehkot maavalleilla raja-
tut durra-viljely pellot on kasteltu kanavakastelulla, kertoo Abdul ja durra on jo kylvetty.  Muuta-
man kilometrin päässä olevasta padotusta tekojärvestä on vettä juoksutettu kanavia myöten pel-
loille maavalliin tehdystä aukosta noin 20-30 senttimetrin kerros, minkä jälkeen aukko on suljettu. 
Kun vesi on imeytynyt maahan ja maaperä kantaa traktorin, on peltoon kylvetty sorghum eli durra. 
Tämä kastelu riittää koko kasvukaudeksi, selittää Abdul. Kasvi kasvattaa juuriaan syvemmälle kos-
teuden perässä.  Tämä viileämpi kausi on täällä viljelykausi. Kuuma kausi on kasveille liian kuuma. 
 
Hedelmäpuuviljelmillä käytetään tiputuskastelua, jossa jokaisen puun juurella on pieni tiputussuu-
tin, jolla annetaan valmiiksi lannoitettua kasteluvettä tietyn ohjelman mukaisesti aamulla ja illalla. 
Hedelmäpuut ovat sitrushedelmä-, mango-, papaija- ja banaanipuita. Tomaatti-, paprika-, ja melo-
niviljelmillä käytetään ojakastelua, jossa vettä johdetaan ojia pitkin kasvirivien välisiin vakoihin. 
Suurta vesitykkiä käytetään kokeiluluontoisesti sorghum-, meloni- ja maapähkinä viljelyyn. 
 
Torstaina iltapäivällä Jarkko lähtee Rayn kanssa Jizaniin ostoksille ja Jarkko käy myös Saudian toi-
mistossa ja varaa lennot Suomeen joulukuun 16. päiväksi. Perjantai on sitten muslimien pyhäpäivä. 
Matkoilla ollut projektin johtaja Gary McVey on palannut torstai-iltana ja perjantaina aamupäivällä 
hän tulee Rayn kanssa tapaamaan Jarkkoa. Jarkko näkee kirkaslasisesta ikkunaruudustaan Rayn ja 
toisen shortsiasuisen miehen saapuvan pensasaidan aukosta pihalleen ja menee ovelle jo heitä 
vastaan. 
 
- ”Good morning”, ehättää Jarkko tervehtimään ensiksi. 
- ”Good morning mister Jarkko”, vastaa Ray.  - Tässä on sinun ”pomosi” Gary McVey, kun Gary jo 
ojentaa kättään Jarkolle. 
- Tervetuloa Wadi Jizan projektiin, toivottaa Gary kätellessään. …- Miten on työ alkanut? 
- Kiitos oikein hyvin. …Enimmäkseen olen vasta tutustunut työtovereihin, … katsellut korjaamoa ja 
muita paikkoja ympäriinsä.  Jonkin verran olemme Abdul Gawadin kanssa jo neuvoneet mekaanik-
koja. … Korjaamon välineistö on erittäin huono ja puutteellinen … ja mekaanikot tarvitsevat perus-
teellista opetusta. Minulla on jo aika pitkä luettelo työvälineistä, joita pitäisi hankkia. Olin sitä 
tuossa juuri täydentämässä, kun näin teidän tulevan. 
- Hyvä, erittäin hyvä. … Ray jo kertoi, miten olit saanut suuren vesitykin kastelemaan suurenmoi-
sesti. … Ja käärmeestä heti ensimmäisenä iltana. 
- Rayn antama taskulamppu pelasti henkeni. … Ilman sitä en ehkä olisi nyt tässä. 
 … Sopisiko sinulle tulla meille, minun ja vaimoni Nancyn luo iltapäiväkahville ja juttelemaan asi-
oista? 
- Kiitos, kyllä se sopii. … Mihin aikaan? 
- Kello 3, … sopiiko? … Minä asun siinä GestHousen ( vierastalon) vieressä. 
- Kyllä sopii, kiitos.  Kyllä tiedän sen talon. … Ray kertoi minulle. 
- Ja Ray, tule sinä myös! … Kello 3. 
- Kiitos. Kyllä tulen mielelläni. 
 
Miesten lähdettyä Jarkko jatkaa hetken korjaamon puutelistan täydentelyä. Keittiöstä takapihalle 
avautuvasta ovesta hän seurailee välillä läheisessä puussa hyörivien keltaisten kutojalintujen pe-
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säntekopuuhia. Oksien päistä riippuvia pallomaisia pesiä pienehkössä puussa hän laskee olevan yli 
neljäkymmentä.  
 
 Ensimmäinen vapaapäivä tuntuu aika oudolta yksinään suuressa asunnossa. Ulkona on hiostavan 
kuuma eikä sisätiloissakaan ole juuri mitään tekemistä. Kaikki ikkunatkin ovat maitolasia, joista ei 
näe ulos. Vain olohuoneen ikkunan yksi risana ollut pieni ruutu on läpinäkyvää lasia. Jokaisen ik-
kunan alle sijoitetut ilmastointilaitteet hurisevat ja pitävät lämpötilan sisällä sopivan viileänä. Voi-
sipa edes soittaa kotiin, mietiskelee Jarkko. Mitenhän he siellä pärjäilevät? … McVeylle pitäisi läh-
teä iltapäiväkahville. Kylään mentäessä olisi kiva viedä jotakin lahjaksi, mutta eihän sellaiseen nyt 
ole mahdollisuutta. 
 
 Kello kolmelta Jarkko lähtee sitten parhaaseen asuunsa pukeutuneena ulos kävelläkseen McVeyn 
luo. Naapurista Ray astelee kadulle samaan aikaan ja näin kaverukset keskenään rupatellen jatka-
vat parinsadan metrin päässä olevalle McVeyn talolle. Gary ja vaimonsa Nancy ottavat iloisina kätel-
len vieraansa vastaa. Aluksi istahdetaan olohuoneen nojatuoleihin juttelemaan.  
 
Jarkko saa vastailla Garyn ja Nancyn useisiin Suomea koskeviin kysymyksiin. Jarkko kertoo myös, 
että hän tuo vaimonsa ja neljä lastaankin tänne, kunhan saa heille viisumit. Fernando on jo lähet-
tänyt viisumianomukset Riadiin. 
 
- Sinulle pitää tilata sitten isompi auto, toteaa Gary.  - Tuo pieni Toyota on muutenkin huono, kun 
siinä ei ole ilmastointilaitetta. Meillä kaikilla eksperteillä on täällä ilmastoidut GMC tai Chevrolet 
Pick Upit, nelivetoiset avolavat, … minulla tuo kuuden hengen Suburban. 
- Jarkolle on tulossa myös oma Mercedes ja iso caravan, kertoo Ray. 
- Eihän kenelläkään ole täällä omia autoja, ihmettelee Gary. … - Miksi sinä sellaisen tuot tänne? 
- Yksi syy on se, että meillä Suomessa on hyvin korkea autovero, selittää Jarkko. … - Ja kun palaan 
täältä takaisin Suomeen, saan tuoda auton sinne verovapaasti. Nyt ostin sen verovapaasti ja se 
maksoi vain noin kolmasosan siitä, mikä olisi ollut verollinen ostohinta Suomessa. … Ja sain teh-
taalta vielä 10 % diplomaattialennusta. 
- Onhan siinä ilmastointi? 
- On. … Moottori on 6-sylinterinen 2,8 litrainen bensakone, kaasuttimella… ei ruiskutus, tropiikki-
jäähdytin, tummat lasit, sähköiset ikkunat ja keskuslukitus, luettelee Jarkko. Vaihteisto on manu-
aalinen, automaatista en pidä. … Caravan on myös aika iso ja kattoluukun paikalle asennettiin il-
mastointilaite, amerikkalainen Coleman. … Erittäin mukavan tuntuinen auto ja caravan myös.  
Ajoin sen Suomesta Italian Triesteen … ja sieltä se tulee laivalla Jeddaan. 
- Sinulla on aika monipuolinen työkokemus, kun katselin sinun papereita. 
- Onhan sitä jo tullut tehtyä monenlaista, naurahtaa Jarkko. …. - Mutta uutta opittavaa tulee jatku-
vasti … ja mekaanikkojen kouluttaminen on minulle tuttua ja mieluista. Täällähän sitä tarvitaan 
myös. …. Korjaamolla näyttää työvälineistö olevan aika puutteellinen ja huonossa kunnossa eivät-
kä mekaanikot ymmärrä edes avaimien kokomerkinnöistä mitään…. Eivät taida tuntea edes meidän 
numeroita. 
- On se varmaankin niin, myöntelee Gary. 
- Me jo Abdul Gawadin kanssa testattiin.  Avainten kokomerkinnät ovat aivan hebreaa. Nyt ensin 
heille pitäisi opettaa numerot. … Sitten avaimien tuumajärjestelmä ja metrinen … milli-
metrijärjestelmä. … Meillähän on täällä autoja ja koneita, joista toiset ovat tuumamitoituksella ja 
toiset millimetrimitoituksella. … Teillä on Amerikassa tuumajärjestelmä. Japanissa ja Euroopassa 
on metrinen järjestelmä. … Englantikin on jo siirtynyt millimetrimitoitukseen. … Eihän nuo mekaa-
nikot ymmärrä mikä on 12 millimetriä ja mikä ½ tuumaa ennen kuin nämä asiat niille opetetaan. 
Tästä minä aion opetuksen aloittaa. … Mutta ensin olisi mekaanikoille hankittava täydelliset kiin-
tosilmukka-avain- ja hylsysarjat, sekä tuumaiset että millimetriset ja ne sarjat olisi pidettävä työka-
lupakeissa erillään niin, että oikea avainkoko olisi helppo löytää. 
- Hyvä … Oikein hyvä, kehuu Gary.  
- Eikö jätetä nuo tekniset työasiat huomiseksi, ehdottaa Ray. 
- Niin tehdään, toteaa Gary.  - Jatketaan Jarkko aamulla minun toimistohuoneessa. Minulla on jon-
kinlainen luettelo välineistä mitä pitäisi hankkia. 
- Minä olen tehnyt myös aika pitkän  luettelon. Se on minulla kotona. 
- Nyt  miehet, siirtykää tuonne kahvipöytään, kehottaa Nancy. 
 
Nancy on kattanut pöydän koreaksi ja siinä on suurehko vadillinen pizzaa ja monenlaisia muita 
leivonnaisia. Pöydän ääreen istahdettua Nancy kaatelee kuppeihin kahvia … ja  napostelun ohessa 
aletaan keskustella sitten muista asioista. Gary kertoo, että hän on kasvitieteen tohtori, virkava-
paalla Minnesotan yliopistosta ja on ollut tällä projektilla jo vuoden. Ray kertoo olevansa taloustie-
teilijä, kotoisin Illinoisista ja tullut projektille samaan aikaan Garyn kanssa. Jarkko kertoo lyhyesti 
ammattikoulutaustastaan, parivuotisesta kokemuksestaan Tansaniasta sekä perheestään. Sitten 
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alkaa Gary kertoilla Saudien uskonnon ja kulttuurin huomioimisesta. Maassa on paljon siirtotyö-
voimaa naapurimaista, Jemenistä, Egyptistä ja Sudanista, pakolaisia Palestiinasta ja Eritreasta ja 
jonkin verran myös kauempaakin Filippiineiltä ja Intiasta tulleita. Saudit itse eivät juurikaan halua 
ruumiillista työtä tehdä vaan haluaisivat esiintyä vain valkoisissa viitoissaan ja sandaaleissaan. Ga-
ry kertoo, että Jeddan suurista marketeista löytyy miltei kaikkea mitä maailmassa valmistetaan. 
Vain alkoholin ja sianlihan kieltää koraani. Naiset eivät saa tehdä ansiotyötä. Naisten apteekeissa-
kin on miesmyyjät. Musliminaisilla on yllään mustat kaavut ja kasvot peitetty huivilla eivätkä he saa 
kulkea yksin ulkona. Kaupunkibusseissa on erikseen miesten osasto ja naisten osasto. Naisten 
osasto on bussin etuosassa, koska se on vaarallisempi paikka. Pojille ja tytöille on eri koulukyydit. 
Tyttöjen koulubussin ikkunat on suljettu verhoilla. Yliopistossa naisopiskelijat eivät pääse isoon 
luentosaliin vaan voivat seurata luentoja sivuhuoneen monitorista. Nainen ei saa ajaa autoa, eikä 
edes polkupyörää. Ulkomaisia naisia työskentelee sairaanhoitajina ja lentoemäntinä. Ulkomaisten 
naisten ei tarvitse kulkea hunnutettuina, mutta on käytettävä pitkähihaisia ja sääret peittäviä asuja. 
Koraani on muslimeilla niin kova laki, että rikollisuutta ei maassa juurikaan ole. Kaikkialla on hyvin 
turvallista, ihmiset ovat rehellisiä ja ystävällisiä eikä varkaita tarvitse pelätä, vakuuttaa Gary. 
 
Muslimeilla on myös oma ajanlasku, kertoo Gary. Nyt marraskuun puolivälissä heillä alkaa vuosi 
1400. Heidän vuodessa on 11 päivää vähemmän, kuin meidän vuodessa ja kuukaudet vaihtuvat 
kuun kierron mukaan. Yhdeksäs kuukausi on Ramadan, joka on pyhiinvaellus- ja paastoamiskuu-
kausi. Silloin Mekkaan tulee muslimeja kaikista islamistisista maista miljoonittain pyhiinvaellus-
matkalle. 
 
Jeddan lähellä oleva Mekkahan on muslimien pyhä kaupunki, johon pääsevät vain muslimit. Mekan 
suureen pyhään moskeijaan on kai juuri hyökännyt joku fanaattinen terroristijoukko, joka vastus-
taa Saudi-Arabian uudistuksia. Asiasta on uutissulku, mutta Jeddassa tiedettiin, että siellä on me-
nossa kova taistelu terroristeja vastaan. Mekan portit on kai suljettu eikä kukaan pääse sisään eikä 
ulos. … Mortadakin on saattanut jäädä sinne porttien sulkeuduttua, koska häntä ei ole nähty toi-
mistolla muutamaan päivään. 
 
- No, eikös Jarkko meidän olisi jo aika lähteä kotiin, toteaa Ray kelloa vilkaistuaan. Ulkonahan on jo 
aivan pimeää. 
- Älkää nyt kiirehtikö, toppuuttelee Gary.  … - Onhan tätä iltaa vielä pitkästi. 
 
Hetken aikaa jatketaan vielä jutustelua, mutta sitten kiitellään ja lähdetään. 
 
- Tule Jarkko sitten aamulla toimistolle minun huoneeseen kello 8,  kehottaa Gary vielä ulko-ovella. 
 
Kävellessään kotiin Jarkko ja Ray jatkavat vielä keskustelua vierailun aikana esiin tulleista aiheista. 
 
- Mitähän siellä Mekassa mahtaa tapahtua? aprikoi Ray. …- Jos terroristijoukko on valloittanut py-
hän moskeijan. Kyllä armeija heidät kukistaa … ja syylliset sitten teloitetaan pelotuksesksi muille. 
- Mortada lupasi lähettää minulle Saudi-Arabian ajokortin parin päivän kuluttua, mutta jos hänkin 
on Mekassa suljettujen porttien takana, niin siinä olisi syy kortin viipymiseen. … Eihän sillä nyt 
mitään kiirettä kuitenkaan ole. 
- Gary kysäisi minulta voisinko lähteä sinun kanssa ensi- tai seuraavalla viikolla Jeddaan, kun kor-
jaamovälineiden hankintalista on valmis. … Jutteliko hän sinulle mitään sellaisesta? 
- Ei hän Jeddaan menosta mitään puhunut, mutta huomenna pitäisi meidän yhdessä sitä listaa kai 
kehitellä. … Onko sinulla myös jotakin asiaa sinne? 
- UNDP:n kanssa on vähän neuvoteltavaa siellä. Meille on tulossa muutamia koneita USA:sta. … 
Yksi leikkuupuimuri ja maapähkinäpuimuri. … Niiden kokoonpano taitaa sitten olla sinun hommia, 
kunhan ne tulevat … ehkä vasta ensi vuoden puolella. Yksi iso John Deere traktorikin kai tilataan. 
- Onhan tuota kalustoa jo ennestään  täällä aika paljon. … Gary lupasi tilata minulle isomman au-
tonkin, kun kuuli, että minulle on tulossa perhekin tänne. 
- Saudeillahan on rahaa. Me voidaan tilata tänne ihan mitä vaan haluamme. … Kyllä rahaa löytyy. … 
Ai mehän olemmekin jo täällä.  Sinä menet tästä portista ja minä seuraavasta. … Hyvää yötä! … 
Huomenna nähdään. 
- Hyvää yötä! 
 
Lauantaiaamuna alkaa uusi työviikko ja ensimmäiseksi Jarkko tapaa Gary McVeyn toimistossaan. 
Gary antaa Jarkolle oman korjaamovälineiden hankintalistansa ja Jarkko omansa Garylle. Hetken 
Jarkon listaa katseltuaan alkaa Gary kommentoida. 
 
-  Jarkko, tässä on jokseenkin kaikki samat kuin minullakin, mutta sinulla on aika paljon enemmän.  
… On tämä sinun listasi perusteellisempi. … Kyllä kaikki nämä ovat varmaankin tarpeellisia.   …  
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Korjaamonostimet,  puominosturi, hydraulinen prässi, Mig-hitsauslaite, penkkihiomakone. … Mitä 
kuuluu noihin käsityövälinesarjoihin?  … 8 sarjaa? 
- Mekaanikkojen pakkeihin tulevat käsityökalut, … kiintosilmukka-avain- ja hylsysarjat, sekä tuu-
ma- että millimetrikoot ¼ tuumasta / 6 millimetristä yhteen tuumaan / 24 millimetriin, vasaroita, 
ruuvitalttoja, erilaisia pihtejä, talttoja, metallisaha, sähkötyöpihdit , …  luettelee Jarkko. 
- Hyvä, hyvä, … Voitko lähteä tämän viikon lopulla tai ensi viikon alussa Rayn kanssa Jeddaan os-
toksille. … Raylle jo olen tästä vähän jutellut. … Mortadaan pitää vielä saada yhteys ennen teidän 
matkaa. … Mortada tulee sitten lentokentälle vastaan. 
- Kyllä se minulle sopii. 
  
Muutama työpäivä kuluu sitten erilaisia korjaus- ja huoltotöitä Abdulin kanssa korjaamolla ja pel-
loilla seuraillen ja tarvittaessa neuvoen. Toimistolta on saatu yhteys faksilla keskiviikkoaamuna 
Mortadaan, joka on ollut toista viikkoa Mekan suljettujen porttien takana. Iltapäivällä Ray ja Jarkko 
lähtevät Jizaniin varatakseen lentoliput Jeddaan sunnuntaiksi. Samalla kaupunkireissulla täydenne-
tään myös ruokavarastoja.  
 
Torstaina iltapäivällä Jarkko saa Fernadolta Suomesta faksilla Raunilta tulleen suruviestin, isäsi on 
kuollut eilen, hautajaiset ovat viikon päästä lauantaina. 
 
- Isäni on kuollut, kertoo vakavailmeinen Jarkko faksin luettuaan Fernandolle. 
- Järkyttävä viesti, toteaa Ferrnando. … - Otan osaa,  … ja puristaa Jarkon kättä. 
- No, tämä oli kyllä odotettavissa, kertoo Jarkko. – Kävin häntä juuri ennen lähtöäni sairaalassa 
tapaamassa, mutta ei hän minua enää tuntenut. … Oli aivan hirveän huonossa kunnossa, kuin luu-
ta ja nahkaa. On aivan hyvä, että ne kärsimykset loppuivat. 
- Oliko hänellä syöpä? 
- Ei ollut syöpä … vaan krooninen keuhkoputken tulehdus, joka paheni ja paheni. … Tupakoinnin 
seuraustahan se oli. … Hän lopetti kyllä tupakoinnin lääkärin kehotuksesta useita vuosia sitten, 
mutta ilmeisesti liian myöhään. 
- Minä lopetin tupakoinnin 6 vuotta sitten, kun minun isä kuoli … keuhkosyöpään. 
- Minä en ole koskaan aloittanutkaan, huokaa Jarkko.  … No, huomenna on täällä taas pyhäpäivä. 
… Lauantaina pitää laittaa kotiväelle faksi. …  Sunnuntaina me mennään Kohlbeckin kanssa Jed-
daan. Sieltä voin ehkä myös soittaa kotiin. 
 
Perjantai on jälleen muslimien pyhäpäivä. Jarkon ajatukset ovat enimmäkseen kotimaan tunnelmis-
sa. Hautajaisiin ei täältä nyt voi eikä kannattaisikaan lähteä. Raunikaan ei voi pienten lasten kanssa 
lähteä Helsinkiin hautajaisiin. Jarkko naputtelee Raunille lähetettäväksi faksin, jossa neuvoo lähet-
tämään mummille surunvalitteluadressin, johon laittaisi tekstiksi. ” Heinä kaatuu hetkellään, ih-
miselo määrällään. Tahto Herran ohjaa kerran iltatähden taa.”  …ja meidän kaikkien nimet alle.  
 
Lauantaiaamuna toimistolle tultuaan Jarkko sitten lähettää faksinsa Raunille. Iltapäivällä valmistel-
laan seuraavana päivänä alkavaa Jeddan matkaa. Gary kutsuu Jarkon ja Rayn toimistoonsa, jossa 
on myös projektin paikallinen johtaja Awad Sallam. 
 
- Jarkko, kuulin Fernandolta, että isäsi on kuollut Suomessa, aloittaa vakavailmeinen Gary. - Otam-
me osaa suruusi, jatkaa Gary ja kumartaa Jarkkoon päin. Myös Awad Sallam nyökkää Jarkkoon 
päin. 
- Kiitos osanotosta. … Odotin jo tuota surusanomaa, koska tiesin isän kuolevan pian, kertoo Jark-
ko.  - Kävin isääni katsomassa sairaalassa juuri ennen lähtöäni. Hän ei enää minua tuntenut. Oli 
aivan hirveän heikossa kunnossa. Hyvä, että ne kärsimykset loppuivat. 
 
Hetken hiljaisuus,… - Sitten Gary jatkaa. 
 
- Tässä Jarkko on sinulle tämä salkku, joka on täynnä rahaa ostoksia varten, kertoo Gary ja avaa 
kovapintaisen asiakirjasalkun pöydällään…. – Sadan Rialin setelit ovat 5000 Rialin nipuissa. Näillä 
sinun pitäisi pärjätä, naurahtaa Gary ja sulkee salkun. … - Mortada on teitä vastassa lentokentällä. 
… Hänellä on sinulle myös Saudi-Arabian ajokortti. Jeddassa saat käyttöösi GMC Pick Upin, jolla 
voit liikkua ostoksilla. Mortada neuvoo miten löydät työvälinekaupat ja huolehtii sitten työvälinei-
den kuljetuksen tänne. … Ja Ray, … - Mortada on varannut teille kahden hengen huoneen hotelli 
Intercontinentalista nimellä FAO. … Onko kysyttävää? 
- Eiköhän me noilla rahoilla pärjätä, naurahtaa Ray Jarkolle silmää iskien. 
 
Sunnuntaina puolenpäivän aikaan lähtevät Ray ja Jarkko projektin autonkuljettaja Abdullahin kyy-
ditseminä lentokentälle. Saudian Boeing 737 lähtee kello 14.30 ja tunnin lentomatkan jälkeen las-
keudutaan Jeddaan. Mortada on kentällä vastassa ja kyyditsee heidät hotelliin. 
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Parisen tuntia kuluu hotellihuoneessa jutellen, kunnes päätetään lähteä hotellin ravintolaan syö-
mään. Hotellin alimmassa kerroksessa sijaitseva ravintolasali on melkein tyhjä, kun Ray ja Jarkko 
istuutuvat salin laidalla olevaan pöytään. Miestarjoilija saapuu tervehtimään ja antaa kummallekin 
ruokalistan. 
 
- Mitä saisi olla juotavaksi? kysyy tarjoilija. 
- Dry Martini, lausahtaa Ray reippaasti hymyssä suin. 
- Meillä ei ole lainkaan alkoholijuomia, selittää tarjoilija. … - Meillä on… Pepsi, Apsi, Seven Up, 
Ami-Cola, .. sitruuna- ja appelsiinimehua ja jäävettä. 
- No, otetaanko me sitten Seven Uppia, kysäisee Ray Jarkolta. 
- Se on ihan OK. 
- Sitten kaksi Seven Uppia, kiitos, tilaa Ray. 
- Kiitos, nyökkää tarjoilija … ja Ray ja Jarkko alkavat tarkastella ruokalistoja. 
- Tiesinhän minä, ettei täällä ole alkoholijuomia, kertoo Ray naurahtaen, kun tarjoilija on lähtenyt, 
… mutta minä vaan testasin, miten hän tuollaiseen tilaukseen suhtautuu. … Mutta mitä me syö-
dään? … Tuossa olisi grillattua härkää ja ranskalaiset perunat. … Käykö sellaiset? 
- Kyllä se  minulle sopii. 
- Ja jälkiruoaksi … hedelmäcoctail. … vai … 
- Hedelmäcoctail on ihan hyvä. … Vai kokeiletko tilata kahvit ja konjakit, naurahtaa Jarkko. 
 
Tarjoilija saapuukin heti Seven Uppien kanssa ja Ray tekee ruokatilauksen. 
 
- Siistiä täällä on joka paikassa, toteaa Jarkko. … - Ja kaikki toimii ihan kuin Euroopassakin.  Olin 
minä tässä hotellissa jo yhden yön silloin, kun tulin Roomasta.  
- Niin sinä kerroit jo tuolla huoneessa. …Tämä Intercontinental on siisti ja hinnat ovat kohtuulliset. 
Tätä me ja myös UNDP käytämme. … On tuossa aika lähellä 10-kerroksinen Sheraton-hotelli, joka 
on hienompi ja paljon kalliimpi. Se on erityisesti Saudien suosiossa. 
- Minkälaiset ovat maantiet täältä Jizaniin, kysyy Jarkko. 
- En ole vielä ajanut, … mutta tiedän, että nyt on vielä kierrettävä jostain vuoristoisia teitä pitkin. 
Suora valtatie rannikkoa pitkin on työn alla ja sitä voi ajaa alkumatkan, mutta sitten on käännyttä-
vä jostakin pienemmille teille. Kuorma-autot tuovat meille täältä Jeddasta tavaraa noin kaksi kertaa 
kuukaudessa. 
- Niin, minun olisi ajettava oma autoni täältä sitten, kun se tulee. 
- Tiet ovat täällä kyllä hyväkuntoisia ja uusia teitä tehdään koko ajan. 
- Taxit ja muutkin henkilöautot näyttävät olevan enimmäkseen isoja amerikkalaisia … ja aika uusia. 
… Kuorma-autoista yleisimpiä ovat Mercedekset  … ja ne on maalattu hyvin koristeellisiksi. 
- Täällä rekisterikilvet ovat voimassa vain kaksi vuotta. … Jos auto on vielä silloin kunnossa, niin se 
on rekisteröitävä uudelleen. Rekisterikilvet ovat joka vuosi erivärisiä. 
- Autot ovat täällä kai halpojakin. 
- Täällä ei ole muita veroja kuin tuontitulli, joka on 3 % tavaran arvosta kaikille tavaroille. Liikkei-
den voitoista ja palkoista ei makseta mitään veroja. Maan öljytulot ovat niin valtavat, että mitään 
veroja ei tarvita.  … Nyt taitavat meidän grillipihvit jo tulla. 
 
Keskustelu jatkuu edelleen ruokailun lomassa ja jutustelua riittää huoneeseen palattuakin pitkään. 
Rayllä on paljon kerrottavaa Saudi-Arabian oloista. Kesken tarinoinnin Jarkko havahtuu, että pitäisi 
soittaa Raunille Suomeen. Ray kertoo, että huomenna UNDP:n toimistosta voisi soittaa ilmaiseksi. 
Hänkin soittaa vaimolleen USA:han. 
 
Hyvin nukutun yön ja aamupalan jälkeen tavataan Mortada hotellin aulassa. Hänen kyydillä siirry-
tään muutaman korttelin päässä olevaan UNDP:n toimistoon. Ensimmäiseksi hoidetaan puhelut 
kotimaihin. 
 
- Jarkko, paljonko kello on nyt Suomessa, kysyy Ray, 
- Siellä on aivan sama aika kuin täällä. 
- Meillä on yö. … Aamu alkaa vasta seitsemän tunnin päästä. … No soita sinä ensin.  Anna vaan 
numero Mortadalle niin hän tilaa. 
 
Puhelu tuleekin jo noin 10 minuutin kuluttua. 
 
- No hei kullanmuru, aloittaa Jarkko, kun kuulee Raunin äänen. 
--- 
- Jeddasta soittelen. Tultiin eilen tänne ostoksille. … Saitko faksin? 
--- 
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- Ai se värssy. … Jostakin se vaan pulpahti …tuolta selkäytimestä. … Jostakin kai olen sen joskus 
lukenut tai kuullut. 
--- 
- Lauantaina … ja Käpylän kirkossa ja seurakuntasalissa. Tietysti siellä. Olihan isä kirkkokuoron 
kunniajäsen ja äitikin pitkäaikainen kuorolainen. Kuorolaiset varmaankin avustavat järjestelyissä. 
--- 
- Niin, siellä Malmillahan on se mummin ja papan hautapaikka….Siihen päälle ilmeisesti. 
--- 
- No se on hyvä, että lähetit sen adressin jo. Sitten olette kotona vain hengessä mukana. 
--- 
- Nyt kohta lähden ostelemaan korjaamovälineitä. Antoivat salkullisen rahaa ostoksiin. Huomenna 
kai lennetään takaisin Jizaniin.  
--- 
Joo, kaikki hyvin. Lopetellaan. Terkut lapsille. Heippa. 
--- 
- Asiat ovat kunnossa, toteaa Jarkko puhelun päätyttyä.   - Nyt Ray .. Herätteletkö vaimosi USA:ssa? 
 
Rayn vielä jutellessa puhelimessa saa Jarkko Mortadalta ajokortit ja neuvoja työvälineliikkeiden 
sijainnista. Runsaan miljoonan asukkaan Jeddassa ei ole katujen nimiä eikä osoitteita. 
 
- Tässä on tuon pihalla seisovan sinisen Pick Upin avaimet, kertoo Mortada antaessaan avaimet 
Jarkolle. … Ja tässä sinun Saudi-Arabian ajokortti, ja suomalaiset ajokortit. … – Noista ensimmäi-
sistä valoista käännyt oikealle ja ajat noin kilometrin niin vasemmalla puolella on korkea rakennus 
”Queen’s Building”. … Siitä lähtee leveä katu oikealle ja sen varrella ovat kaikki työkaluliikkeet. 
Niistä löydät varmasti kaikki mitä haluat. 
 
Lopetettuaan puhelunsa Ray kertoo, että hänellä on muuta ohjelmaa ja Jarkko voi lähteä ostoksil-
leen. Mortadalta saatujen ohjeiden mukaan katu, jolla työkaluliikkeet sijaitsevat löytyy helposti. 
Jarkko ajaa hitaasti kadun muutaman korttelin edestakaisin katsellen liikkeiden mainoskylttejä. 
Erään suurelta vaikuttavan liikkeen eteen hän sitten pysäköi autonsa ja lähtee rahasalkkunsa kans-
sa myymälään. Nuorehko mies, ilmeisesti liikkeen johtaja, tulee lasikopistaan häntä tervehtimää. 
Jarkko esittelee itsensä ja työnantajansa sekä kertoo millaisesta hankinnasta nyt on kysymys. 
 
- Meillä on tässä kyllä hyvät valikoimat maailman parhaita tuotteita, esittelee kauppias. … Tässä 
tunnetuimpia käsityökalumerkkejä, Beltser, Hazet, Snap On, Stahlwille, Kamasa … 
- Jos katsottaisi ensin asentajien työkalupakkeja, keskeyttää Jarkko. … Niitä tarvitaan 8 … ja niihin 
kaikkiin sitten työkalut … tässä minulla olisi luettelo, mitä tarvitaan,  
- Työkalupakit ja –vaunut ovat tuolla.  
- Nämä kannettavat pakit ovat sopivia, toteaa Jarkko valikoimaa hetken tutkittuaan.  … - Näitä kah-
deksan. … Sitten jokaiseen pakkiin tällaisia työvälineitä. … Tässä minulla on luettelo. 
- Hetkinen, minä käsken tuolta varastosta kaksi poikaa avustamaan, toteaa kauppias. … - Hetki 
vain. 
 
Jarkko odottelee jonkin aikaa, kunnes kauppias ja kaksi nuorehkoa poikaa tuo kahdeksan pakkia 
varastosta paikalle. 
 
- Nyt nämä pojat alkavat kerätä työvälineitä pakkeihin, kun vaan kerrotte mitä haluatte, kertoo 
kauppias. 
- Kiintosilmukka-avain ja hylsysarjat, millimetrikoot 6 – 24 mm ja tuumakoot ¼ tuumasta yhteen 
tuumaan, kertoo Jarkko. … - Nuo millikoot voisivat olla Beltseriä ja tuumaiset Hazettia, …  niin 
erottuvat toisistaan. 
 
Kauppias selittää asian pojille arabiksi. Seuraavaksi Jarkko siirtyy kauppiaan kanssa valitsemaan 
pihtejä, ruuvitalttoja, vasaroita, talttoja ym. Jarkon listassa olevia työvälineitä. Kauppias kirjaa ni-
mikkeitä, kappalemääriä ja hintoja jonkinlaisen laskulomakelehtiönsä lehdille Jarkon tekemien 
valintojen mukaan ja pojat täyttelevät pakkeja saamiensa lisäohjeiden mukaisesti. Kun pakit on 
saatu täysiksi, kehottaa kauppias pojat kantamaan pakit kadulla seisovan Jarkon auton lavalle. 
 
Tämän Jälkeen Jarkko valitsee muutamia sähkö- ja paineilmakäyttöisiä pora- ja hiomakoneita sekä 
korjaamonostimia, ruuvipuristimia, ulosvetimiä ym., jotka pojat pakkaavat pahvilaatikoihin, sekä 
vielä hydraulisen prässin ja Mig-hitsauslaitteen. Kun kaikki tarvittava on keräilty ja pojat kantelevat 
ostoksia Jarkon autoon, alkaa kauppias laskea usealle lehdelle kertyneiden ostosten hintoja tasku-
laskimella yhteen. Saatuaan ostosten loppusumman kauppias laskee laskimellaan vielä jotakin … 
ja kirjoittaa sitten erillisen lapun, jonka ojentaa Jarkolle laskulomakkeiden kanssa. 
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- Anna minulle tämä summa rahaa, hän sanoo pientä lappua hymyssä suin näyttäen.  - Tämä alen-
nus onsinulle eikä firmalle. 
 
Jarkko katselee ihmeissään laskun loppusummaa …. 32540,00 Rialia … ja pienen lapun summaa. 
Pienen lapun summa… 29286,00 Rialia,mikä on 10 % pienempi.  
 
Jarkko laskee salkustaan ottamista seteleistä 29300 Rialia … saa  kauppiaalta 14 Rialia takaisin ja 
tositteet 32540 Rialin ostoksista. Jarkko on vielä hieman hämillään kiitellessään ja hyvästellessään 
kauppiasta. Keskipäivän rukoushetki on juuri alkamassa, kun Jarkko astelee kadulle autonsa luo. 
Hän järjestelee hetken Pick Upin lavalla olevaa ostosröykkiötä ennen kuin lähtee liikkeelle. ”Tämä 
alennus on sinulle eikä firmalle” sanoi kauppias, myhäilee Jarkko. … 3254 Rialia … Sehän on reilu 
kuukauden palkka. … Tuolla rahallahan koko perhe elää täällä monta kuukautta. 
 
Takaisin toimistolle tultuaan lähtevät Jarkko ja Mortada heti purkamaan lastin läheiseen varastoon, 
josta Mortada hoitaa tavarakuljetukset edelleen Jizaniin. Varastossa on jo melkoisesti USA:sta tul-
leita laatikoita kuljetusta odottamassa. Ray on odotellut Jarkon paluuta ostosreissulta ja ehdottaa, 
että lähdettäisi johonkin syömään lounasta. Jarkko kertoo saaneensa kaikki listalla olleet työväli-
neet ostetuksi samasta liikkeestä. Tämän kuultuaan Ray ehdottaa, että nyt voitaisi lentää takaisin 
Jizaniin jo iltakoneella, koska kaikki asiat on hoidettu. Mortada soittaa lentotoimistoon ja saa pai-
kat iltakoneeseen varattua. Faksilla lähetetään Fernandolle tieto, että hän lähettää auton kentälle 
tulijoita hakemaan. 
 
- Tässä on koneen lähtöön aikaa neljä tuntia, toteaa Ray. … Nyt voitaisi ajaa Mortadan kanssa en-
sin Saudian toimiston kautta hotelliin.  Syödään lounas hotellin ravintolassa … ja Mortada vie mei-
dät sitten kentälle. … Mortada sinähän tulet meidän kanssa syömään. … Sopiiko? 
- Kiitos, … kyllä se sopii, vastaa Mortada. 
 
Hetken päästä ajeltaessa Saudian toimistolle Mortada alkaa kertoa edellisen viikon kokemuksitaan 
Mekassa. Suuri joukko terroristeja oli valloittanut Mekan suuren pyhän moskeijan, jossa syttyi sota 
terroristeja vastaan. Mekan portit suljettiin eikä kukaan päässyt Mekasta pois. Hän oli ollut siellä 
suljettuna viikon.  Taistelut jatkuvat siellä edelleen, arvelee Mortada. Hän oli jostakin kuullut, että 
nyt hallituksen joukkojen ja poliisin avuksi on saatu joukko ranskalaisia sotilaita. Kukaan ei tiedä 
kuinka paljon siellä on kuolleita ja haavoittuneita. Ambulansseja oli ollut jatkuvasti liikkeellä. 
 
Kun lentoliput on saatu, ajellaan hotelliin lounastamaan. Lounaan jälkeen Ray ja Jarkko hakevat 
laukkunsa hotellihuoneestaan ja Mortada kyyditsee lentoasemalle, joka on aivan kaupungin kes-
kustassa. Uutta lentokenttää rakennetaan noin 10 kilometrin päässä, kaupungista Medinaan johta-
van valtatien varrella, kertoo Mortada. 
 
Lentoasemalla on melkoinen vilske, kun suuria koneita saapuu ja lähtee jatkuvasti. Ulkomaan len-
noille ja maan sisäisille lennoille on eri odotushallit ja miehille ja naisille odotushallit erikseen. 
Lähtöportti Jizanin lennolle löytyy Rayn aikaisemman kokemuksen mukaan helposti. Lähtöön on 
aikaa vielä puolisen tuntia. Noin 15 minuuttia ennen ilmoitettua lähtöaikaa portti avautuu ja mat-
kustajat pääsevät kävellen lähellä terminaalia odottavaan Boeing 737:ään. Kone näyttää tulevan 
jokseenkin täyteen. Valtaosa matkustajista on arabiasuisia miehiä. Pian rullataan jo kohti kiitorataa 
ja lentoemännät esittelevät turvalaitteiden käyttöä. 
 
- Onneksi nuo  muslimien rukoushetket eivät koske lentoasemia eikä lentokoneita, toteaa Ray. … 
Iltapäivän rukoushetki olisi juuri nyt… kello neljän aikaan. 
- Onko se seuraava rukoushetki auringonlaskun aikaan?  kysyy Jarkko. 
- On, se on noin puoli seitsemän aikaan, kun aurinko laskee. … Silloin olemme jo projektilla. 
-  Nyt ollaan kiitoradan päässä, toteaa Jarkko.   - Kohta alkavat moottorit humista. 
 
Nousun ajan katsellaan sanattomina ikkunoista avautuvia näkymiä. Sitten taas keskustelu jatkuu. 
 
- Tuolla Jeddassa on sitten varottava pysäköimästä autoa prinsseille varatuille paikoille, kertoo Ray. 
- Prinssejä, … onko niitä paljon? 
- Arviolta ainakin 10 000. … Kaikki Saudi-Arabian perustajan Ibn Saudin jälkeläiset ovat prinssejä 
ja prinsessoja … ja heillä on monenlaisia etuoikeuksia. … Ibn Saudillahan oli elämänsä aikana yli 
100 vaimoa, joita hän oli ottanut eri beduiiniheimoista … ja perillisiä oli sitten myös paljon. Luku-
määrä kasvaa kaiken aikaa. 
- Onpa ollut miehellä puuhaa. … Onko ne prinssien parkkipaikat merkitty jotenkin? 
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- On. … Seuraavalla kerralla kysy Mortadalta, niin hän näyttää sen merkin. … Ja joskus saattaa käy-
dä myös niin, että vaikka sinä olet varannut lentoliput hyvissä ajoin täältä Eurooppaan, niin et pää-
sekään koneeseen. Kun kentälle tulee ryhmä prinssejä, jotka haluavat päästä juuri sillä koneella 
Lontooseen, niin tavallisia matkustajia pyyhitään pois ja prinssit pääsevät koneeseen. 
- Toivottavasti minulla ei ole koskaan niin huono tuuri, naurahtaa Jarkko. … - On täällä sitten mo-
nenlaisia vaaroja. 
- Liikenteessä täällä tapahtuu myös paljon onnettomuuksia, jatkaa Ray. 
- Tuo liikenne Jeddassakin näytti välillä aika hurjalta. … Eihän siellä käytetä aina edes suuntavilkku-
ja, vaan viitotaan kädellä ikkunasta. 
- Ja niistä käsimerkeistä ei voi päätellä muuta kuin, että johonkin päin auto kääntyy, jos käsi tulee 
ulos ikkunasta.  
- Miten täällä vakuutukset toimivat? 
- Kyllä ne taitavat toimia hyvin eivätkä ole kovin kalliitakaan. Liikenne vakuutuksissa neuvotaan 
ottamaan korvaussummaksi kuolemantapauksissa 20 000 dollaria, mikä on saudi-ihmisen hengen 
hinta. Ulkomaalainen saatetaan täällä tehdä syylliseksi, vaikka hän ei olisikaan syyllinen … ja se 
pitää itse myöntää. 
- Miten ? 
- Jos sinulta kysytään: ”Olisiko tällaista tapahtunut, ellet sinä tullut tähän maahan?”… Mitä voit vas-
tata? 
-  Kyllä Mortadakin jo tästä minulle kertoi. Täällä pitää sitten ajella varovaisesti, ettei joudu tuollai-
seen tilanteeseen. 
 
 Välillä katsellaan ikkunasta avautuvia näkymiä. Lennetään rannikon tuntumassa Punaisenmeren 
yllä. Ilma on kirkas kuten aina. Vasemmalla puolella näkyy alppimaista vuoristoa ja sen takana laa-
jalti vain hiekanväristä aavikkoa. 
  
- Tuolla vuoristossa sataa jonkin verran enemmän, kertoo Ray.  - Lämmin tuuli puhaltaa täältä me-
reltä ja kun ilma nousee ylemmäksi, vesihöyryä tiivistyy sateeksi. Siellä on rajuja ukonilmojakin. 
Vesi valuu sitten hiekkaisia uomia, wadeja pitkin mereen asti. Wadi Jizan on ollut joki, jossa johon-
kin aikaan vuodesta on virrannut vettä. Nyt siellä meidän lähellä on suuri padottu järvi, josta saa-
daan vettä niihin kastelukanaviin. 
 
- Taidetaan kohta laskeutua, toteaa Jarkko, kun moottoreiden suhina tuntuvasti heikkenee.  – Lop-
pumatka mennään alaspäin liukumalla. 
 
Samalla hetkellä tuleekin kuulutus englanniksi ja arabiksi: ”Laskeudumme Jizaniin hetken kuluttua. 
Kiinnittäkää istuinvyönne ja sammuttakaa savukkeet.” Viitisentoista minuuttia liu’utaan alaspäin 
kunnes Jizanin kaupunki alkaa näkyä alapuolella. 
 
Autonkuljettaja Abdullah on terminaalin aulassa vastassa ja parkkipaikalla istahdetaan GMC-
maasturin kyytiin. Keskusteltavaa Saudi-Arabian oloista riittää loppumatkallakin. 
 
- Projektilla on paikkakunnan aloitteleville farmareille koulutuspeltoja, kertoo Ray. … - Kerrallaan 
on koulutuksessa noin 30 farmaria. Heidän pelloista 2 hehtaaria on koulutuspeltoa. Yksi hehtaari 
on viljan viljelyä, maissia tai durraa ja toinen hehtaari kasviksia, tomaatti, paprika, meloni tai he-
delmäpuita viljelijän valinnan mukaan. Projektin toimesta hoidetaan kaikki peltotyöt tämän viljeli-
jän seuratessa, kylvö-, lannoitus-, kastelu- ym. toimenpiteet … ja aina, kun pellolla tehdään jota-
kin, kutsutaan tämä viljelijä paikalle. Viljelijän tehtäväksi jää vain sadonkorjuu ja markkinointi. 
Näin viljelijä näkee mitä hänen pelloille tehdään ja myös mitä se maksaa. Viljelijät näkevät projek-
tilla myös erilaiset kastelumenetelmät ja he saavat myös halutessaan koneapua pelloilleen. Joka 
vuosi valitaan 30 uutta opetustilaa. Suunnitteilla on myös kursseja farmareiden pojille viljelymene-
telmistä, koneiden käytöstä ja huollosta. 
- Tämä on varmasti tehokas tapa opettaa, arvelee Jarkko. … - Minulla on edessä aika iso opetusteh-
tävä … saada nuo mekaanikot huoltamaan ja korjaamaan sekä autoja että monenlaisia maatalous-
koneita. Numeroista pitäisi aloittaa, mutta osa noista miehistä ei osaa edes lukea eikä kirjoittaa. … 
Abdul Gawad on minulla tulkkina ja assistenttina, mutta hänellekin pitää aivan yksinkertaiset asiat 
selvittää kaksi tai kolme kertaa ennen kuin hän ymmärtää. 
- Abdul on ollut täällä töissä jo useita vuosia, tietää Ray. 
- Niin hän kertoi minullekin, … 6 vuotta kertoi jo olleensa. Hänellähän on perhekin täällä. 
- Autoja ja traktoreita meillä on täällä paljon ja muitakin koneita, voima-aseman aggregaatit ja … 
- Autoja on varmaankin 20 ja traktoreita saman verran, aprikoi Jarkko. …- Leikkuupuimuri, Komat-
su-telaketju-puskukone, … ja traktorikaivuri … 
- Ja lisää on tulossa, jatkaa Ray. … Yksi John Deere leikkuupuimuri on tilattu … ja maapäh-
kinäpuimuri … ja yksi iso John Deere traktori … ja monenlaisia auroja ja kylvökoneita. Saudeilla on 
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rahaa. He haluavat tilata kaikenlaista uutta mitä kuvissa näkevät. … Haluavat kokeilla … ja tämä 
projektihan on eräänlainen pysyvä maatalousnäyttely ja koeasema. 
- On tämä aika erikoinen kehitysmaa. … Rahaa on, mutta tietoja ja taitoja ei … ja ammattitaitoista 
työvoimaa täällä tarvitaan. 
- Saudit ovat heränneet ja alkaneet ajatella, että öljy loppuu joskus ja heidän on pärjättävä senkin 
jälkeen. Nyt on alettu kehittää maataloutta ja teollisuutta. … Työvoima tulee muista maista. Saudit 
itse haluavat olla vain ”pomoina”, tuumiskelee Ray. … - Pellollakin heidän pitäisi pärjätä valkoisissa 
sandaaleissa, …mutta ei se oikein onnistu. 
 
Keskustelu jatkuu vielä, kunnes saavutaan kotiporteille auringon ollessa jo lähellä taivaanrantaa.  
 
- No saavuttiin kotiin juuri sopivasti, toteaa Ray. … - Abdullahkin ehtii vielä kotiinsa rukoilemaan. 
Puolen tunnin päästä alkaa illan rukoushetki. 
- Meillähän oli ihan mukava retki, toteaa Jarkko Raylle autosta noustessaan. … …  -”Abdullah, shu-
kran ( kiitos )”! kiittää Jarkko arabiksi .… - Ja huomenna on taas uusi päivä. … Aamulla nähdään 
taas, hei, lausahtaa Jarkko lähtiessään laukkuineen astelemaan kohti kotiovea. 
 
On taas vähän outo olo, mietiskelee Jarkko taas kotiin päästyään. … Tyhjä iso asunto, ei radiota, ei 
telkkaria, ikkunoista ei näe ulos kuin tuosta yhdestä pienestä ruudusta, vain ilmastointilaitteet 
hurisevat. Milloinhan se auto ja vaunu tulevat Jeddaan. Siellä olisi aika paljon tarpeellista tavaraa. 
… Kuukauden arveli se Lasse laivan olevan telakalla. Kohtahan se kuukausi on siitä kulunut. 
Nälkäkin on. … Pitää loihtia jotakin syötävää. Onhan siitä lounaastakin kulunut aikaa jo jonkin ver-
ran. … Teetä vain … ja pätkä patonkia saattaisi riittää. …  Yhtäkkiä puhelin soi.  Jarkko säpsähtää. 
… Onhan täällä projektilla sisäinen puhelin. … Kukahan nyt soittaa? 
 
- Jarkko Mäkinen, vastaa hämmästynyt Jarkko.  
- Ray tässä hei.  … Lähdettäisikö Vianinille syömään? 
- Kyllä, se sopii. … Ajattelin juuri alkaa tekemään itselleni jotakin ruokaa, mutta … helpompaa se 
on mennä Vianinin ravintolaan. 
- No tule ulos. Minä olen kohta tuossa autoni luona. 
- Kyllä, tulen. 
 
Ja niin kaverukset lähtevät naapuriprojektin ravintolaan illalliselle. 
 
Palattuaan illalliselta kotiin ei Jarkko käy vielä nukkumaan, vaan alkaa miettiä miten aloittaisi me-
kaanikkojen koulutuksen. Siihen pitäisi olla rauhallinen opetustila, ulkona varastorakennuksen 
päädyssä oleva katos … tai toimistohuone olisi parempi, kun on ilmastointilaite ja sähköpistorasi-
aakin tarvitaan. Siellä katoksessa ei ole sähköjä … Olisikohan heillä jossakin piirtoheitin? Sitä pitää 
huomenna kysyä Fernandolta. Jos sellainen on, niin saattaisi olla myös lämpökopioitavia kalvoja. … 
Kopiokone siellä näytti olevan. … Ja mekaanikot pitäisi saada muista töistä koulutukseen pariksi 
tunniksi päivässä. Siitä pitää jutella Garyn kanssa.  … Näistä asioista se alkaa. … Pitää tehdä näistä 
itselle pieni muistilista.  … Piirtoheitin …. englanniksi se on ”Over head projektor”… yli pään pro-
jektori, muistaa Jarkko. 
 
Seuraavan aamupäivän aikana alkavat asiat selvitä, kun sekä Fernandon että Gary McVeyn kanssa 
keskustellaan. USA:sta tuotu piirtoheitin on 110 voltin jännitteelle ja tarvitsee muuntajan muunta-
maan projektin 220 volttia 110 voltiksi. Ainakin silloin, kun heitintä tarvitaan, on opetustilana käy-
tettävä Jarkon huonetta. Lämpökopiokalvoja on jonkin verran. Mortada voi lähettää niitä lisää Jed-
dasta. Teknisten asioiden opetukseen saattaisi varastorakennuksen päädyssä oleva katos olla pa-
rempi. Jos sähköä tarvitaan, voi sinne vetää sähköjohdot varastorakennuksesta. Koulutusjaksot 
olisi ehkä parasta pitää keskipäivän rukoushetken jälkeen eli noin klo 13 – 15. – Se on kyllä päivän 
kuuminta aikaa, mikä haittaa katoksessa toimimista. 
 
Gary kertoo myös, että Englannista on tilattu projektille Bedford-merkkinen korjaamoauto, joka 
tulee noin puolen vuoden kuluttua. Nelivetoisen kuorma-auton alustalle rakennettu korjaamo on 
ilmastoitu ja varustettu diesel-aggregaatilla ja hitsauslaitteilla, kertoo Gary. Sillä voidaan käydä 
korjaus- ja huoltotöissä lähikylissä. 
 
Jarkko lähtee Abdulin kanssa korjaamolle ja samalla he katselevat vieressä olevan varastoraken-
nuksen päädyssä olevaa katosta. 
 
- Kun tästä siirretään muut tavarat pois, niin tästä saadaan kyllä hyvä opetustila, selittää Jarkko 
Abdulille. … - Istuimiksi tähän pitkät penkit ja tuohon varaston seinään liitutaulu … ja tähän reu-
naan voidaan tehdä pieni varastokoppi … vaikka vanerilevyistä. Tähän on tuosta korjaamolta lyhyt 
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matka. … Kun saadaan korjaamoauto, niin tuossa katoksen vieressä on sille hyvä paikka. … - Täs-
sä olisi sinulle nyt tehtävä. Ota muutama mies avuksesi ja siirrätte pois kaikki nämä tavarat tästä 
katoksesta. 
- Kyllä, ymmärrän mister Jarkko. … Bukra (huomenna). 
- Okei ! … Bukra, naurahtaa Jarkko. 
 
Viljelymenetelmien kehittelyssä puuhaileva Jarkon naapuri, egyptiläinen Dr. Lugani, tulee kerto-
maan, että yhden peltojen keskellä noin puolen kilometrin päässä toimivan porakaivopumpun 
moottori on pysähtynyt. Jarkko ja Abdul lähtevät katsomaan, mikä siellä on vikana. Paikalle tultu-
aan ja konetta tutkittuaan Jarkko toteaa, että ison Robson-dieselin polttonestesuodatin on aivan 
tukossa ja tankin pohjallakin näyttää olevan kerros jonkunlaista lietettä. Tankki irrotetaan ja lähde-
tään takaisin korjaamolle, jossa tankki voidaan puhdistaa. Kun sakasta ja ruosteesta puhdistettua 
tankkia tarkemmin tutkitaan, havaitaan se pohjassa pieniä reikiä. Tankin pohjalle kondensoitu-
neesta vedestä muodostuneiden tippojen tai ohuen vesikerroksen johdosta ruoste on syövyttänyt 
reikiä. Korjaaminen olisi melko vaikeaa. Helpompi tapa on tehdä uusi tankki lähes samankokoises-
ta muovikanisterista. Abdul ja yksi mekaanikoista, Jahia, saavat Jarkolta ohjeet tankin tekoon. – 
Ensin on Abdulin ja Jahian kuitenkin käytävä rukoilemassa. On keskipäivän rukoushetken aika. … 
Jarkko ajelee sillä aikaa kotiin nauttiakseen vähän välipalaa.  … Sitten taas takaisin töitä jatka-
maan. 
 
Kun muovikanisteriin on porattu muutama reikä, vaihdettu alkuperäisestä tankista irrotetut liitti-
met, suunniteltu tankin kiinnittämistä paikalleen ja haettu varastosta uusi suodatin, lähdetään 
Robson-dieselin kimppuun. Kun uusi tankki täytetään, lähtee iso yksisylinterinen moottori aluksi 
hieman rykien käyntiin. Samanlaisia ja samanikäisiä porakaivopumppuja on alueella kaikkiaan 4 
kappaletta. Abdul ja Jahia saavat tehtäväkseen tarkastaa muidenkin tankit ja suodattimet seuraa-
vien päivien aikana.  Kello alkaa olla jo 3 ja tämän päivän työt on tehty. 
 
Jarkon puuhat jatkuvat kuitenkin kotona. Jeddassa tehdyt ostokset saattavat saapua lähipäivinä ja 
mekaanikkojen koulutus voisi alkaa. Opetusmateriaalia on suunniteltava sellaiseksi, että lukutaido-
tonkin ymmärtää. Aluksi on suunniteltava työkalupakkien sisällöstä luettelo, jonka mukaan jokai-
nen voi tarkistaa pakkinsa sisällön. Suunnittelun tuloksena syntyy yhden arkin kokoinen kuvallinen 
luettelo, jossa on tekstinä työkalun nimi englanniksi ja arabiksi, sitten piirretty kuva ja rastitettavia 
ruutuja, joista ilmenee ko. työkalujen lukumäärä. Abdul saa kirjoitella työkalujen nimet arabiksi. 
Esim. ”vasarat, kuva ja 3 ruutua” kertoo, että pakissa on kolme erikokoista vasaraa, jos kaikki ruu-
dut on rastitettu. Samoin ”pihdit, kuva, ja neljä rastitettua ruutua”, jos pakissa on neljä erilaista 
pihtiä jne. Jokaiselle annetaan pakkia luovutettaessa ko. luettelo ja mekaanikot ovat vastuussa 
työkalujensa säilymisestä. Pakit numeroidaan ja mekaanikot merkitsevät sähkökynällä pakkinsa 
työkaluihin pakkinsa numeron. – Tämän pitäisi toimia niin, ettei työvälineet sekoitu toisten pak-
kien välineisiin. … Mutta ennen tätä on mekaanikoille opetettava numerot ja sen jälkeen avaimien 
millimetri- ja tuumakoot. Avainkokojen opetukseenkin on tehtävä kuvamateriaalia avuksi. Milli-
metrikokojen ymmärtämisessä ei pitäisi olla vaikeuksia. Tuuma-järjestelmä on vaikeampi. Avain-
koot ovat 1/16 tuuman välein ja merkitty avaimiin supistetussa muodossa. Avaimeen merkitty ¼ 
tuumaa on 4/16 tuumasta supistettu, seuraava koko 5/16 tuumaa on merkitty avaimeen, koska se 
ei supistu, seuraava koko 6/16 tuumaa supistuu 3/8:ksi, seuraava koko on 7/16 tuumaa, 8/16 
tuumaa supistuu ½ tuumaksi jne. 9/16, 5/8, 11/16, ¾. 13/16, 7/8, 15/16, ja 1 tuuma. Näistä alle-
viivatuista merkinnöistä ilmenee avaimien kokojärjestys. 
 
Näiden opetuslehtien mallikappaleet syntyvät illan tunteina ja seuraavana aamuna Jarkko kutsuu 
toimistoon Abdulin, joka saa tehtäväkseen kirjoitella englanninkielisten tekstien alapuolelle asian 
arabiksi. Näin täydennettyjä arkkeja monistetaan sitten mekaanikoille jaettavaksi. Jarkko tekee 
opetuslehdistä itselleen vielä piirtoheitinkalvot. 
 
Keskiviikkona ennen keskipäivän rukoushetkeä saapuu projektille Jeddasta suuri kuorma-auto, 
joka tuo kuormassaan myös Jarkon tekemät ostokset. Koko kuorma puretaan varastoon odottele-
maan seuraavan viikon työpäiviä. 
 
Perjantai on taas muslimien pyhäpäivä ja projektilla vapaapäivä. Kun muuta tekemistä ei juurikaan 
ole, käyttää Jarkko suuren osan vapaapäivästäänkin opetusmateriaalien suunnitteluun. Lauantaina 
alkaa taas uusi työviikko. Jarkon ajatukset ovat heti aamuvarhaisesta alkaen surumieliset. Tänään 
on Suomessa isän hautajaiset ja mielessä kangastelee hautajaistunnelma. … Sukulaiset ja tuttavat 
kokoontuvat tummiin asuihin pukeutuneina Käpylän kirkkoon siunaustilaisuuteen. Sen jälkeen 
käydään laskemassa arkku Malmin hautausmaalle ja palataan Käpylän seurakuntasaliin muistotilai-
suuteen. Nyt täytyy vaan olla hengessä mukana ja kuvitella tunnelmia siellä paikan päällä…. Sel-
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laista tämä elämä on. … Tahto Herran ohjaa kerran iltatähden taa. … Nämä ajatukset pyörivät kai-
ken aikaa mielessä, mutta töihin on taas lähdettävä. 
 
Tavatessaan Gary McVeyn aamulla toimistossa Jarkko näyttää hänelle tekemiään opetuslehtiä. Sen 
jälkeen lähdetään yhdessä varastolle tarkastamaan Jeddasta tulleita työvälineitä ja laitteita. McVey 
pitää Jarkon suunnitelmia erittäin hyvinä. 
 
- Pidetään nämä työvälineet vielä täällä varastossa toistaiseksi, kunnes olet opettanut nuo numerot 
ja avaimien koot mekaanikoille, esittää Gary. … - Sitten koko tuo korjaamotila olisi siivottava pe-
rusteellisesti.  On lakaistava ensin ja sitten pestävä lattia vielä vesisuihkulla. 
- Ainakin kaksi kunnollista työpöytää pitäisi tehdä, lisää Jarkko.  Nuo puiset ovat aika huonot ras-
kaampiin töihin. Tuolla varaston seinustalla on paksua teräslevyä, josta saisi hyvät pöydät. Niihin 
vain hitsattaisi tukevat jalat kulmateräksestä. 
- Norman osaa hitsata sillä hitsausgeneraattorilla. Eiköhän pöytien teko häneltä onnistu, kun annat 
ohjeita. 
- Kyllä puikkohitsaus sujuu minultakin …ja tuossa on uusi Mig-hitsauskone, jonka ostin, jatkaa 
Jarkko. … Minä opetan tuon käytön myös muutamalle mekaanikolle. … Pöytien teolla ei nyt ole 
kovin kiire. … Tehdään tärkeimmät työt ensin. Autojen ja työkoneiden huolto- ja korjaustöillä on 
aina etusija ja silloin, kun joudetaan, siivotaan ja järjestellään. 
- Sinä olet jotenkin surullisen näköinen, huomaa Gary. … Onko jotain ongelmia? 
- Ei mitään ongelmia ole, mutta … Suomessa siunataan juuri nyt isääni haudan lepoon. Jotenkin 
olen siinä hengessä mukana. 
- Ai niin. Kerroithan sinä siitä jo minulle. Otan osaa suruusi. … Tiedän kyllä miltä se tuntuu. Oma 
isäni kuoli puolisen vuotta sitten. … Mutta vielä yksi asia, jatkaa Gary.  Me lähdemme illalla Nancyn 
kanssa Jizaniin ostoksille. Lähtisitkö sinäkin niin voisin näyttää sinulle sellaisia liikkeitä, joissa on 
autotarvikkeita, akkuja ym. … Ja haluaisit varmaankin ostella myös itsellesi jotakin. 
- Kiitos, lähden ihan mielelläni mukaan. … Hieman lisää ruokailu- ja keittovälineitä ostelisin, että 
voin palauttaa ”Guest Housesta” lainatut sinne. … Mihin aikaan lähdetään? 
- Jos lähdemme kello puoli kuusi, niin olemme siellä juuri, kun illan rukoushetki on loppunut. Tu-
lemme hakemaan sinut kotoa. 
- Kiitos. … Olen valmiina kello puoli kuusi. 
 
Ostosmatkalla Gary esittelee tienvarren näkymiä, siellä täällä olevia porakaivoja ja niiden ympärille 
syntyneitä viljelmiä. Noin puolivälissä matkaa on uusi suurehko sairaalakompleksi, jossa työsken-
telee amerikkalaisia lääkäreitä ja jonne voimme mennä tarvittaessa. Lähellä Jizania on hyvät hiek-
karannat, jonne pääsee hietikoita pitkin autoilla. Siellä voidaan käydä uimassa viikonvaihteisin, 
kertoilee Gary. 
 
Auringon laskettua ja illan hämärtyessä saavutaan kaupunkiin juuri, kun liikkeet avautuvat ru-
koushetken jälkeen. Muutamassa autotarvikeliikkeessä piipahdetaan, kunnes poiketaan suureh-
koon markettiin.  
 
- Tarvitsetko tällaisia ruokailuvälineitä, kysäisee Gary osoittaen suurehkoa sarjaa ruostumattomia 
veitsiä, haarukoita ja lusikoita. 
- Tuohan on upea, ihastelee Jarkko ja alkaa tutkia sarjaa tarkemmin. Saksalainen … ja 12 kappalet-
ta kaikkia sortteja ja myös pienempikokoiset jälkiruokia varten.  … Ja vain 140 rialia. Tämän minä 
ostan. 
 
Pari kattilaa ja paistinpannu lähtee kaupasta myös Jarkon mukaan. Ruokakaupasta Jarkko ostelee 
10 kilon laatikollisen libanonilaisia perunoita, kaksi kappaletta amerikkalaisia peltipurkkiin säilöt-
tyjä kanoja sekä laatikollisen vesipulloja. Paluumatkalla poiketaan vielä Abu Arishin leipomossa 
ostelemassa muovikassilliset juuri uunista tulleita patonkeja. Kotona ollaan kello yhdeksän maissa. 
  
Seuraavina työpäivinä kehitellään varaston katokseen koulutuspaikkaa. Istuimiksi tehdään pitkät 
penkit, varaston seinään saadaan liitutaulu ja sen viereen rakennellaan paksusta vanerista pieneh-
kö varastokoppi, johon sijoitetaan yhteiskäyttöön hankittuja työvälineitä, mittauslaitteita ja ope-
tusvälineitä. Muutaman päivän kuluttua mekaanikkojen varsinainen opetuskin alkaa. Toimistohuo-
neessa Jarkko opettaa piirtoheitinkalvoja apuna käyttäen ja Abdulin tulkatessa asiat arabiksi nume-
rot, millimetri- ja tuumamitat sekä työkalupakkien sisältöluettelon. Tämän jälkeen mekaanikoille 
jaetaan varastosta uudet työkalupakit ja vanhat kannetaan varastoon. Abdul neuvoo sitten miten 
työkalupakit ja työvälineet numeroidaan. Yhteiskäyttöön hankituille välineille on opetuskatoksen 
varastokoppiin merkitty omat paikkansa ja käytön jälkeen on väline palautettava takaisin omalle 
paikalleen. Koppiin pitäisi saada myös sähköt. Abdul ehdottaa, että kutsutaan avuksi Vianinin säh-
köasentaja. 
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Vianinin sähköasentaja, italialainen Robertino saapuu seuraavana päivänä katsomaan, mitä pitäisi 
tehdä. Hän kuitenkin kieltäytyy ja sanoo, ettei suostu tekemään minkäänlaisia sähköasennuksia 
puiseen seinään. Jarkko kertoo hänelle, että Suomessa valtaosa omakotitaloista on puurakenteisia 
ja hän on itsekin tehnyt niihin sähköasennuksia. Niinpä nytkin hän tekee sitten tarvittavat asen-
nukset itse. 
 
Traktoreiden ja työkoneiden rakenteissa on paljon rasvanippoja, jotka käyttöohjeiden mukaan pi-
täisi voidella kerran päivässä tai 10 käyttötunnin välein. Aika monessa traktorissa näyttää tilanne 
siltä, että voitelu on unohtunut pitkiksi ajoiksi. Tämä työ kuuluu kuljettajille. Jarkon kehotuksesta 
Abdul kutsuu eräänä aamuna kaikki kuljettajat kokoon ja tästä asiasta muistutetaan. Voitelun puu-
te aiheuttaa osien ennenaikaista kulumista.  
 
Autojen ja traktoreiden huoltotöitä seuratessaan Jarkko alkaa ihmetellä vaihdettujen akkujen ja 
latausgeneraattoreiden määrää. Pois heitettyinä on melko uusiltakin näyttäviä generaattoreita sekä 
akkuja. Pian syy tähän selviää, kun Jarkko seuraa yhden mekaanikon toimia. Ilmeisesti generaatto-
reiden toimintaa on ”testattu” kytkemällä sen plus-napa ruuvitaltalla runkoon. Tätä alkeellista ta-
paa on käytetty vanhan tyyppisissä tasavirtageneraattoreissa. – Jos kipinöi, on kunnossa. Uudet 
vaihtovirtageneraattorit lakkaavat toimimasta tällaisella kytkennällä. Tämä asia on heti selvitettävä 
mekaanikoille. Akkujen lyhytikäisyys johtuu ilmeisesti korkeista lämpötiloista. Varsinkin autojen 
konepellin alla lämpötila saattaa lähennellä keskipäivällä sataa astetta, kun aurinko porottaa kirk-
kaalta taivaalta ja moottorin käyntilämpötila on 80 – 90 astetta. Myös Toyota- maastureiden pako-
putkistot palavat puhki alle vuoden ikäisinä. Myös pakokaasut ovat helteillä tulikuumat ja aiheutta-
vat tämän ongelman. Ilmaston kuumuus aiheuttaa täällä sellaisia ongelmia, joista Jarkolla ei ole 
aikaisempaa kokemusta. Yksi ongelma näyttää olevan vesi, joka on peräisin porakaivoista. Vedessä 
olevat kivennäisaineet kehittävät autojen ja traktorien jäähdyttimiin valkoista kerrostumaa, kattila-
kiveä, joka tukkii kennostojen ahtaita kanavia.  Tämän ongelman ratkaisemiseksi on haettava sa-
devettä kanavakastelua varten padotusta tekojärvestä. Projektin vesijohtovesi on tätä porakaivo-
vettä myös ja siksi ruoanlaittoon käytettävä vesi otetaan erityisen suodattimen kautta tai käytetään 
kaupoista saatavaa pullotettua vettä.  
 
Mekaanikot ovat toimineet tähän asti vain osien vaihtajina. Heillä ei ole juuri minkäänlaista käsitys-
tä moottorin ja sen apulaitteiden rakenne- ja toimintaperiaatteista. Opetettavaa riittää ja kiinnos-
tusta teknisten asioiden oppimiseen näyttää olevan kiitettävästi. 
 
Viikot vierivät ja päivät kuluvat erilaisten neuvonta- ja opetustehtävien merkeissä. Noin kerran vii-
kossa Jarkko lähettää Raunille faksin, jossa kertoo omista kokemuksistaan ja vallitsevista olosuh-
teista. Kirjeetkin kulkevat Suomeen ja Suomesta noin viikossa. Matti Haralta Suomen Yleisradiosta-
kin on tullut pitkä kirje ja lyhytaaltoaseman aaltopituudet ja lähetysajat. Matkaradio on vaan vielä 
matkailuvaunussa, jonka saapumista Jeddaan odotellaan. Postisäkit kulkevat UNDP:n Riadin toimi-
pisteen kautta. Jarkko on lähettänyt yhden projektilla kamerallaan kuvatun filmirullan Helioksen 
postipalveluun ja pannut siihen sekä laskutus- että lähetysosoitteeksi Raunin osoitteen. Lähettä-
mässään kirjeessä Rauni on saanut lisäohjeita mitä Saudiin lähetettävään muuttolaatikkoon on 
vielä lisäiltävä. Jizanissa ostoksilla käydessään Jarkko on ostanut pienen television, josta voi iltaisin 
katsella arabinkielisiä ohjelmia. Ohjelmistossa on paljon amerikkalaisia sarjafilmejä. Kaikki puhu-
vat filmeissä arabiaa. Uutisten jälkeisissä säätiedotteissa luvataan jatkuvasti auringonpaistetta ja 
noin 35 asteen päivälämpötiloja. Säätiedotukset ovat päivästä päivään jokseenkin identtisiä. 
 
Marraskuun 21. päivänä alkaa islamilaisen ajanlaskun vuosi 1400, joka on muslimien juhlapäivä. 
Mekassa aikaisemmin ollut terroristien kapina on kukistettu ja joukko syyllisiä on tuomittu kuole-
maan. Kuolemantuomioita toteutetaan nyt julkisesti eri kaupungeissa ja teloitukset näytetään 
myös televisiossa. Tämän tarkoitus on näyttää kansalle, miten terroristeille käy. – Torin keskelle on 
pystytetty mestauslava, jolle tuomittu tuodaan. Pää asetetaan pölkylle ja pyöveli iskee isolla käyrä-
teräisellä miekalla kaulan poikki. Pää lentää lavalle ja veri suihkuaa. … Ja kansa ympärillä iloitsee. 
 
Jarkon ”Mersun” ja matkailuperävaunun saapumisesta Jeddaan ei ole vielä tullut tietoa. Mortada on 
käynyt sitä kyselemässä Finnwheelsin toimistosta, mutta siellä ei vielä tiedetty muuta, kuin että 
Triestestä rahtia tuonut laiva on vielä telakalla. Eräänä marraskuun loppupuolen päivänä saapuu 
projektille autonkuljetusauto, joka tuo Jeddasta McVeyn Jarkolle tilaaman auton. Kuuden hengen 
ohjaamolla varustettu 4-vetoinen Chevrolet Pick Up lava-auto on väriltään punainen, varustettu 
isolla V-8 moottorilla, ilmastointilaitteella ym. ”Amerikan herkuilla”. McVey valittelee, että sattui 
tulemaan väriltään punainen auto. Se on hänen tietojensa mukaan kuuma väri. Jarkko katselee 
autoa ihmeissään. 
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- Tämä on sinulle sekä työ- että vapaa-ajan käyttöön, kertoo Gary.  - Nyt voit ottaa koko perheesi 
mukaan, kun lähdet käymään ostoksilla Jeddassa. - Ja ajelkaa missä vaan haluatte. Tuolla vuorilla 
on iso kaupunki Abha, jossa voitte käydä viikonvaihteina.  
- No, kunhan saan nyt ensin perheeni tänne, vastaa Jarkko. … - Onhan tämä aivan mahtava ajoneu-
vo. … Kolmen viikon päästähän minä lähden heitä Suomesta hakemaan. 
 
Jarkko on tehnyt pihassaan jo parina viikonvaihteena valmisteluja autonsa ja caravanin saapumista 
varten. Traktorikaivurilla hän on tehnyt nelisen metriä leveän aukon pihaa ympäröivään pensasai-
taan ja kaivanut kuopat portinpylväitä varten. Korjaamolla hän on hitsaillut metalliset portit ja pak-
susta putkesta portin pylväät. Seuraavan viikonvaihteen aikana hän valaa betonilla portin pylväät 
paikalleen. Talon seinään on vielä asenneltava pistorasia caravanin sähkökaapelia varten. Helteisiä 
päiviä riittää ja muutaman kuukauden kuluttua kuuman kauden alkaessa päivälämpötilat nousevat 
yli 40 asteen. Keskipäivän rukoushetken aikana voi käydä virkistäytymässä suihkussa, jonka Jarkko 
on rakennellut ulos talon seinään. 
 
 
 
 
 

6. Perhettä hakemaan. 

 
 
Viikot kuluvat, joulukuun puoliväli lähestyy eikä UNDP:ltä Riadista ole tullut minkäänlaista tietoa 
perheen viisumeista. Fernando on yrittänyt saada Riadiin yhteyttä faksilla, mutta mitään vastausta 
ei ole tullut. Jarkko on käynyt joulukuun alussa Saudian toimistossa Jizanissa varmentamassa len-
tonsa joulukuun 16. päivänä Suomeen. Kun UNDP:stä ei ole vielä viikkoa ennen saatu tietoa viisu-
mista, ehdottaa Fernando, että hän lentää Riadiin edellisenä päivänä ja tuo viisumin Jarkolle Jed-
daan. Näin sitten tehdään. 
 
Jarkko lentää 16. joulukuuta aamukoneella Jizanista Jeddaan. Saudian lento Jeddasta Ateenan kaut-
ta Frankfurtiin lähtee illalla kello 22.30. Jeddan lentoasemalla Jarkko käy vielä varmistamassa, että 
hänelle on paikka illalla lähtevällä lennolla Frankfurtiin. UNDP:n toimistossa hän tapaa puolen päi-
vän aikaan Riadista tulleen Fernandon, jolla on yllättävää kerrottavaa. 
 
- Jarkko, minä löysin viisumihakemuksesi UNDP:n pöydälle unohdettuina. Viisumia ei ole vielä edes 
haettu. 
- Mitä nyt tehdään? hätääntyy Jarkko. … - Perheeni on sanonut asunnon vuokrasopimuksen irti tä-
män kuun lopussa, kaikki tavarat on lähetetty jo tänne. … Tämähän on nyt aivan hirveä tilanne. 
- Eihän tämä ole sinun syytäsi, lohduttelee Fernando. … - Mr. Adly UNDP:ssä tässä on syyllinen. … 
Nyt sinä lennät Suomeen ja lähetät sieltä heti Mr. Adlylle faksin, jossa kerrot, että odottelette per-
heen viisumia nyt Suomessa. Lähettäkää tieto mistä ja milloin perheen viisumi on saatavana. 
- Voinko minä tehdä näin? hämmästelee Jarkko jo helpottuneen oloisena. 
- Kyllä sinä voit. Eihän tämä ole sinun syy. Minä laitan myös vielä faksin Adlylle tästä asiasta. 
- Tästä minun on nyt heti ilmoitettava vaimolle Suomeen. …. -  Mortada, tilaatko minulle puhelun 
Suomeen? … Tässä lapulla on se numero, jatkaa Jarkko ja antaa lompakostaan kaivamansa lapun 
Mortadalle. 
 
Hetken kuluttua Jarkko kertoo sitten Raunille yllättäen muuttuneen tilanteen.  
 
- Paluulento Suomesta Saudiin saattaa siirtyä jopa Joulun yli, arvelee Jarkko. .. - Ei sitä viisumia kai 
ihan hetkessä myönnetä. … Odotellaan siellä ihan rauhassa. 
- Mutta täällä meillä ei ole oikeastaan enää mitään, keroo Rauni. … - Vietetäänkö me sitten Joulu 
mökillä?  
- Eiköhän se sitten ole parasta viettää siellä. … No huomenna aamupäivällä tulen Helsinkiin, iltako-
neella Kuopioon ja sieltä taksilla kotiin. … Tuumitaan sitten mitä tehdään.  
 
Lento Jeddasta lähtee jostakin syystä noin puoli tuntia myöhässä. Ateenaan laskeudutaan aamulla 
puoli seitsemän aikaan. Matkustajia kehotetaan siirtymään transit-halliin ja isot bussit saapuvat 
koneen vierellee. Välilasku Ateenassa venyykin sitten Frankfurtissa vallitsevan sumun takia pari-
tuntiseksi ja Frankfurtiin tultaessa Finnairin vuoro Helsinkiin on jo lähtenyt. Seuraavassa Finnairin 
vuorossa parin tunnin päästä Helsinkiin on onneksi vielä tilaa. Lähtöä odotellessa on hyvää aikaa 
käydä kahvilla ja tutustua tax-free myymälän valikoimiin. Koneen laskeuduttua Helsinkiin Jarkko 
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ehtii juuri ja juuri Kuopion iltakoneeseen. Kuopiossa on pakkasta viitisentoista astetta, kun Jarkko 
astelee ripein askelin sandaaleissa, nilkkasukissa ym. helleasussa taksiin. 
 
Isän saapuminen kotiin on tunnelmallinen tapahtuma. Äiti ja lapset halailevat ja lapset alkavat sit-
ten kysellä kaikenlaista. 
 
- Oletpa sinä ruskea, hämmästelle Rauni. 
- Tarttuuhan se rusketus, kun aurinko porottaa jatkuvasti puhtaalta taivaalta. Kyllä se tarttuu siellä 
pian sitten teihinkin. 
- Mutta nälkäkin sinulla varmaa on, aprikoi Rauni. … - Me kyllä jo syötiin, mutta sinulle on uunissa 
kaalilaatikkoa. 
- Ei tässä ole nälkä kerinnyt vaivaamaan. Pientä hässäkkää on ollut jatkuvasti. Ateenasta päästiin 
kaksi tuntia myöhässä, kun Frankfurtissa oli sumua. Kun tultiin Frankfurtiin, oli Finnairin lento jo 
mennyt, mutta onneksi seuraavalla lennolla oli vielä tilaa ja Seutulassa oli sitten taas kiire Kuopion 
koneeseen…. Kyllä Finnair tarjosi koneessa sapuskaa. Ei tässä niin nälkä ole, mutta kaalilaatikko 
kyllä kelpaa. … Aika talviselta tuntui heti Kuopiossa … sandaaleissa, nilkkasukissa ja lyhyissä kal-
sareissa. Tämän pusakan vedin Frankfurtissa T-paidan päälle. 
 
Monenlaista kerrottavaa riittää koko loppuillaksi. Lasten käytyä nukkumaan jatketaan Raunin kans-
sa ensin hetken aikaa jutellen, käydään suihkussa ja sitten siirrytään sänkyyn. 
 
- Ai kun on ihanaa, kun ollaan taas näin lähekkäin, huokaa Rauni kuiskaten ja alkaa hivellä Jarkon 
reisiä. 
- Onhan tämä taas kuin unelmaa, kuiskaa Jarkko.  … - Nyt on kyllä jotenkin niin herkkä olo pitkän 
selibaatin jälkeen, …. että täytyy jättää esileikit väliin. … Nyt vaan äkkiä ennen kuin laukeaa. 
- - - - 
- Nyt kun nukutaan pari tuntia niin voidaan nauttia pitempäänkin, kuiskaa  Jarkko hetkisen kulut-
tua. 
 
Aamupuolella yötä heräillään nautiskelemaan uudelleen. Aamulla on kuitenkin taas herättävä var-
hain, koska Mervin ja Mikan on lähdettävä kouluun. Raunin kanssa harkitaan, että nyt olisi lähdet-
tävä mökille odottelemaan Riadista tulevaa viestiä. Jarkko lähtee postitoimistoon lähettämään Mr. 
Adlylle Riadiin telexin ja ilmoittaa samalla mökin osoitteensa, jossa odottelee vastausta. 
 
Asunnossa vielä jäljellä olevat tavarat, sängyt ja huonekalut pitää varastoida sinne myös.  Muuttoa 
varten Jarkko soittelee Varkauteen tuttavalleen ”Veksille”, joka lupaakin tulla kuorma-autollan ha-
kemaan muuttokuorman seuraavana iltapäivänä. Jarkko lähtee sitten Veksin mukana viemään tava-
roita mökille. Varkautelaisesta autoliikkeestä hän saa muutamaksi päiväksi lainaksi auton, jolla 
hakee sitten perheensä Juankoskelta. Koulussa alkaa joululoma juuri sopivasti. Vain viimeisen päi-
vän joulujuhla jää lapsilta pois ohjelmistosta. 
 
Kotoinen tunnelma jatkuu sitten parin päivän kuluttua mökillä ja mummilassa. Ennen Joulua ei 
Riadista saavu mitään tietoa ja niin voidaan Joulu viettää aivan rauhassa. Aattoiltana saunotaan 
mummilassa ja saunasta tultua huomataan, että Joulupukki on käväissyt tuomassa lahjasäkin kuis-
tille. Lapsilla riittää taas riemua lahjapaketteja availlessa. Muutama päivä nautitaan talvesta hiihte-
lemällä ja ulkoilemalla. Joulukuun 30. päivänä tuo posti vihdoin Riadista Mr. Adlyn lähettämän 
sähkeen. 
 
 ”Viisumi myönnetty 29.12.1979 … Referenssinumero 5264711 ja saatavana Saudi-Arabian Tuk-
holman konsulaatista 02.01.1980”  suomentaa Jarkko sisällön Raunille. 
- Tukholman konsulaatista, hämmästelee Rauni. 
- Hitto, … Niin tässä kerrotaan.  Suomessa ei ole Saudeilla lähetystöä eikä konsulaattia. 
- Onk’s meidän sitten mentävä ensin Tukholmaan? 
- Sinne on mentävä … ensin sinne ja sieltä sitten Saudiin.  … Hitto, nyt on lähetettävä heti vielä 
faksi FAO:lle Roomaan … Mr. Cicelle. 
- Miksi? 
- No FAO:lta on ilmoitettu Finnairille, että FAO maksaa meidän liput Varkaus – Helsinki – Jedda -
.Jizan. … Nyt siihen tulee mutka Stockholmin kautta. Siihen on saatava Roomasta FAO:n siunaus. 
Hitto, kun tuli se autokin jo palautettua Ismolle. Nyt ei ole autoa, jolla ajais’ postiin. … Tämä pitää 
hoitaa nyt puhelimitse. … Käyhän se kai niinkin. .. Pitää ensin löytää Cicen fax-numero … ja suun-
nitella teksti englanniksi. … Hitto! … Tietääköhän se Cice mitään tuosta Mr. Adlyn töppäilystä.  
Pitää muutamalla sanalla kai selvittää sekin, miksi viisumi tulee vasta nyt. …. No, eihän tässä muu-
ta vaihtoehtoa ole. 
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Puolisen tuntia myöhemmin Jarkko saa hoidetuksi puhelimitse faksin lähettämisen FAO:lle Roo-
maan. 
 
- No huomenna on jo Uudenvuoden aatto, huokaa Jarkko. … Saadaan viettää sekin vielä täällä. … 
Mutta olisikohan meidän lähdettävä täältä jo Uudenvuoden päivänä Tukholmaan, että oltaisi silloin 
tokana päivänä siellä Saudin konsulaatissa heti, kun se avautuu. 
- Mutta joko se FAO:n siunaus olisi silloin tullut Finnairille? huomaa Rauni. 
- Hitto, sekin vielä.  … Joo, lähdetään vasta ekana arkipäivänä aamukoneella täältä. … Jos ei 
FAO:lta ole vielä tullut Finnairille mitään, niin sinne FAO:lle pitää soittaa. 
 
Uutta Vuotta juhlitaan sitten mummilassa. Aattona saunotaankin. Uudenvuoden päivänä valmistel-
laan lähtöä ja seuraavana aamuna ajellaan taxikyydillä Varkauden lentoasemalle Joroisiin. Lento 
Helsinkiin lennetään noin kolmessa vartissa. Helsinki-Vantaan lentoasemalla Jarkko menee tiedus-
telemaan Finnairin tiskiltä onko heille saapunut FAO:lta faksia. Heillä on vain tieto aikaisemmasta 
tilauksesta Helsingistä Jeddaan ja Jizaniin. Virkailija ehdottaa, että he laittaisivat heti faksin FAO:lle 
aikaisempaan faksiin viitaten ja pyytävät pikaisesti luvan kirjoittaa liput Tukholman kautta. 
 
- Nyt vain istutaan noille penkeille odottelemaan, kertoo Jarkko palatessaan perheensä luo. … Ja 
matkalaukut siihen viereen.  .. Vastaus saattaa tulla piankin. 
 
Tunnin verran ehditään istuskella, kun virkailija viittoo Jarkkoa tulemaan tiskille. Vastaus FAO:lta 
on tullut  ja  Jarkko saa hetken odoteltuaan lentoliput Helsinki – Stockholm - Jeddah – Jizan. … Seu-
raava lento Tukholmaan on kello 15.20 kertoo virkailija. 
 
- Nyt tässä on parisen tuntia aikaa, toteaa Jarkko. … - Kannetaan nuo matkalaukut lähtöselvityk-
seen ja sitten mennään baariin puraisemaan jotakin. 
 
Baarissa syödään hampurilaiset, Jarkko ja Rauni juovat kupilliset kahvia, lapset juovat Jaffaa. Sitten 
siirrytään istumaan ja katselemaan lasiseinän takana näkyviä lentokoneiden nousuja ja laskuja 
sekä monenlaista hyörinää kentällä seisovien koneiden ympärillä. Jarkko käväisee pankin tiskillä 
vaihtamassa itselleen jonkin verran kruunuja. 
 
- Nyt alkaa olla aika lähteä sinne portille, huomaa Jarkko.  …- Kohta päästään koneeseen. 
- Isi, onko se Finnairin kone? kysyy Mika. 
- On Finnairin, kertoo isä. … - Varmaankin tuollainen  DC-9 … kuin tuo Finnairin kone tuossa. 
- Kuinka kauan me sitten lennetään? kysyy Mervi. 
- Tämä on lyhyt, … vain 45 minuuttia. … Täältä lähdetään 20 yli kolme ja Tukholmassa ollaan jo 
viisi yli kolme, naurahtaa isä. … Niin Tukholmassa aika on tunnin vähemmän kuin meillä. 
- Mennäänkö me sitten yöksi johonkin hotelliin? jatkaa Mervi. 
- Onhan meidän mentävä, toteaa äiti. … - Kentältä kaupunkiin kestää ainakin puoli tuntia. Matka-
laukutkin on taas raahattava. … Se Saudin konsulaatti on jo varmaankin kiinni. Sinne mennään heti 
huomisaamuna. 
- Tänään vielä selvitetään missä se konsulaatti on ja milloin se aukeaa. 
 
Lähtöportille saavuttaessa odotellaan hetki kunnes matkustajia aletaan päästää koneeseen. Lapsi-
perheet pääsevät ensin. Koneeseen päästäessä asetutaan heti etummaisiin penkkeihin. Kone täyt-
tyy pian ja lähdetään rullaamaan kiitoradalle lentoemäntien esitellessä koneen turvalaitteita. Sitten 
seuraa lentokapteenin kuulutus: ”Tervetuloa Finnairin vuorolle Tukholmaan. Lentoaikamme on 
noin 45 minuuttia.” ja sama ruotsiksi ja englanniksi. … Heti kiitoradalle saavuttua seuraa lähtö-
kiihdytys ja kohta kohotaan melko jyrkässä kulmassa kirkkaalle taivaalle. Lapset katselevat ikku-
noista alapuolella jatkuvasti pienenevää maata.  Nousua kestää parisenkymmentä minuuttia, sitten 
moottorien humina hiljenee ja koneen nokka laskeutuu hieman. 
 
- Nyt ollaan suurin piirtein matkan puolivälissä, Ahvenanmaan päällä, kertoo Jarkko.  - Nyt loppu-
matka liu’utaan loivasti alaspäin Tukholmaan ilman moottorien työntövoimaa. 
 
Hetkisen kuluttua tuleekin kuulutus: ”Hyvät matkustajat, laskeudumme Tukholmaan hetkisen ku-
luttua, kiinnittäkää istuinvyöt ja sammuttakaa savukkeet.” ja sama kielillä. … Ja noin viidentoista 
minuutin kuluttua laskeudutaan Arlandan kentälle. Matkalaukkujen tuloa terminaalin hihnalle odo-
tellaan viitisentoista minuuttia. Bussi kaupunkiterminaaliin lähtee pian sen jälkeen. 
 
- Nyt pitäisi löytää hotelli tästä läheltä, tuumaa Rauni heti bussista ulos astuttuaan. 
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- Tässä keskustassahan niitä on. Katsellaanpa vähän, ehdottaa Jarkko.  … - Tuo näyttää aika arvok-
kaalta. … Vilkaistaanpa tuonne nurkan taakse. Tuolla on Scandic Grand Central, vanhahko raken-
nus, mutta mennäänpä katsomaan. 
 
Melko pian ollaankin sitten hotellin 4 hengen sviitissä, jonne tuodaan yksi lisäpeti. Minnalle teh-
dään peti kahdesta nojatuolista. Jarkko on saanut hotellin respasta kaupungin kartan ja virkailija 
on merkinnyt siihen Saudi-Arabian konsulaatin sijainnin. Se näyttäisi olevan noin kahden kilomet-
rin päässä keskustasta. Konsulaatit aukeavat Tukholmassa yleensä kello 10 tiesi virkailija myös 
kertoa. Perjantaisin Saudi-Arabian konsulaatti on suljettu. 
 
- No huomenna on keskiviikko, toteaa Jarkko. … Eiköhän me päästä huomenna jatkamaan mat-
kaamme. 
- Lähdettäisikö kohta syömään johonkin? ehdottaa Rauni…. - Nälkähän tässä alkaa jo olla. 
- Eiköhän tuolta hotellin ravintolasta saataisi jonkinlaista illallista, aprikoi Jarkko. …- Lähdetään 
kohta sinne. 
 
Ravintolassa kuluu tunnin verran. Sen jälkeen istuskellaan hotellihuoneessa lasten kanssa jutellen, 
kunnes lapsia alkaa nukuttaa. Vanhemmat tuumailevat vielä miten seuraavana päivänä olisi paras 
toimia. 
 
- Hitto, kun ei ole vielä varmaa, että saadaanko me se viisumi heti aamulla, manailee Jarkko. … -   
Meidän on kai jätettävä nuo meidän laukut vielä tänne ja ajettava taxilla sinne konsulaattiin. 
- Pitääkö meidän kaikkien lähteä sinne? 
- Mennään sinne koko perhe, niin näkevät mistä on kysymys. … Ja heti, kun on saatu viisumit, on 
mentävä johonkin matkatoimistoon varaamaan lennot Jeddaan. … Sitten haetaan laukut täältä ho-
tellista. 
- Niin kai se on parasta. 
- Mutta eikös oteta tuosta baarikaapista pienet yömyssyt ennen kuin kömmitään tuonne peiton 
alle. …  
- Ja mitä sitten? 
- Eiköhän sinun tee mieli ihan samaa kuin minunkin, naurahtaa Jarkko. 
 
Aamulla heräillään melko varhain. Aamutoimien ja aamupalalla käynnin jälkeen lähdetään taksilla 
Saudi-Arabian konsulaattiin kello kymmeneksi.  Konsulaatin ulko-ovella on videovalvonta ja oven 
pielessä olevaa nappia painamalla saa yhteyden konsulaattiin. Napin painalluksen jälkeen kuuluu 
virkailijan ääni, joka kysyy englanniksi keitä olemme ja mitä asia koskee. Jarkon vastattua kysy-
mykseen oven sähkölukko aukeaa ja päästään sisään portaikkoon, jota noustaan toiseen kerrok-
seen. Jarkko astelee aulan sivustalla olevan lasiseinän takana olevan miesvirkailijan luo ja kertoo 
asiansa ja näyttää saamaansa faksia. Hetken kuluttua tulee luukulle hyvää suomea puhuva nuoreh-
ko naisvirkailija. Faksin luettuaan hän kertoo, että heidän on nyt tarkastettava muutaman päivän 
posti viisumipäätöksen löytämiseksi. 
 
- Voisitteko tulla tänne noin kahden tunnin kuluttua uudelleen? kysyy virkailija. 
- Voisimmeko odottaa täällä? kysyy Jarkko. … - Emme lähtisi pienten lasten kanssa tuonne kau-
pungin vilinään. 
- No, voitte istua tuolla. Minä alan selata postia. 
 
Konsulaatissa näyttää olevan hyvin hiljaista. Tunnin aikana vain kaksi asiakasta on käynyt, kun 
naisvirkailija kutsuu Jarkon luukulle, 
 
- Nyt minä löysin teidän viisumipäätöksen…. Me voimme nyt kirjoittaa viisumit, mutta henkilö, 
jonka pitää allekirjoittaa ne, on juuri lähtenyt ruokatunnille ja sen jälkeen hän menee hammaslää-
käriin … ja on paikalla noin kello 13. Voitteko tulla silloin tänne uudelleen? 
- No, tulemme sitten kello 13 uudelleen. 
 
- Hitto, vielä pitää odotella pari tuntia, että saamme viisumit, noituu Jarkko perheen luo palates-
saan. … - Joku ukko, jonka pitää allekirjoittaa ne viisumit, on lähtenyt ruokatunnille ja sitten me-
nee vielä hammaslääkäriin. 
- Eikö me voida sillä aikaa mennä nyt jo varaamaan lentoja, ehdottaa Rauni. 
- Sehän kyllä voidaan tehdä. 
 
Konsulaatilta vähän matkan päästä löytyy matkatoimisto, jonne sitten mennään. Jarkko odottelee 
hetkisen, kunnes tiskin takana oleva virkailija vapautuu. 
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- Meitä on tässä 6-henkinen perhe ja meillä on Finnairin kirjoittamat lentoliput Tukholmasta Jed-
daan, selvittää Jarkko virkailijalle. … Milloin olisi lentoyhteyksiä sinne? 
 
Virkailija alkaa näpytellä tietokonettaan. Pyörittelee päätään ja naputtelee taas. Tätä jatkuu jonkin 
aikaa, kunnes hän kertoo Jarkolle…. 
 
- Kaikki lennot täältä Jeddaan ovat täysiä ainakin viikon ajaksi. Yksittäisiä paikkoja kyllä olisi, mutta 
ei kuutta paikkaa. Nyt ovat kaikki palaamassa joululomiltaan sinne. 
- No saisitteko te meidät joillakin kyydeillä Roomaan, kysyy Jarkko hetken mietittyään. 
- Hetki vain. … Katsellaan. … … 
- Huomenna kello 9.40 pääsisitte SAS:llä Amsterdamiin ja sieltä kello 15.10 KLM:llä Roomaan. 
- Kyllä se sopii, vastaa Jarkko heti. 
- No, minä kirjoitan teille uudet liput. … Odotelkaa hetkinen. 
 
Rauni on seurannut Jarkon viipymistä tiskillä hieman huolestuneena. 
 
- Onko ongelmia, kysyy Rauni Jarkon saapuessa 
- Hitto, kaikki lennot täältä Jeddaan ovat täyteen buukattuja ainakin viikoksi eteenpäin, manailee 
Jarkko.  - Emmehän me voi tänne jäädä viikoksi odottelemaan. Meiltähän loppuisivat rahatkin. Ky-
syin sitten löytyisikö meille paikkoja Roomaan. … Huomenna … olikohan se joskus ennen kym-
mentä päästään ensin SAS:llä Amsterdamiin ja sitten joskus iltapäivällä toisella koneella Roomaan. 
… Odotellaan sitten Roomassa pääsyä eteenpäin. FAO:lta saamme ainakin rahaa. 
- Huh,huh! huokaa Rauni. … - Tulipas tästä aikamoinen reissu. … No hyvä, että päästään ainakin 
täältä pois. … Lapset, … yksi yö nukutaan vielä hotellissa täällä. 
- Äiti, joko me mentäis’ johonkin syömään? kysyy Mervi. 
- Tuossa vieressähän on baari, vastaa isä. …- Onhan meillä vielä melkein tunti aikaa. … Nyt meidän 
liput ovat tuolla valmiina. 
 
Kun baarissa on popsittu nakit ja muusit, Rauni ja lapset odottelevat ulkona Jarkon käydessä nou-
tamassa konsulaatista passeihin tehdyt viisumit. Taxikyydillä palataan taas hotelliin. 
 
- Meidän pitää olla jo puoli yhdeksältä aamulla Arlandassa, toteaa Jarkko Raunille hotellin aulassa 
lippuja tutkiessaan.   - Minä hoitelen hotellilaskun jo nyt valmiiksi. Baarikaapista ei oteta tänään 
enää mitään, vai … .?? 
- Ei oteta, naurahtaa Rauni. …- Olihan se sellainen yö taas pitkästä aikaa. 
- No, jospa sitten Roomassa… Siellä Hotelli Lancelotissa on paremmat petitkin kuin täällä, jatkaa 
Jarkko lähtiessään respan tiskille. 
- Äiti, tuliko se mun Ville mukaan? kyselee Minna. 
- Kyllä tuli. …. Se on meidän matkalaukussa. Otetaan se sieltä, niin nukut yön ehkä paremmin. 
- Aamulla meillä on taas aikainen herätys. Kello seitsemältä on kai jo mentävä aamupalalle, kertoo 
äiti lapsille. 
- Mikä se … essaaes on? kysyy Mika.  
- Se on lentoyhtiö … ihan kuin Finnairkin, Skandianavian Airlines on kai sen täydellinen nimi, selit-
tää äiti. … - Nähtiinhän me niitä koneita jo Seutulassa… isot kirjaimet S, A ja S koneen kyljissä. … 
Sellaisella lähdetään huomenna lentämään. 
- No lasku on maksettu, jatkaa Jarkko palatessaan respasta. …- Aamulla ajetaan taksilla Arlandaan. 
… FAO:han nämä viulut maksaa. Aamupalalle päästään kello seitsemän. … kuudelta pitää kai jo 
herätä. 
- Nyt lapset, … hissiin ja huoneeseen, hoputtaa äiti. 
- Ulkona alkoi lumipyry, huomaa Mika ulos katsellessaan. 
 
Hotellihuoneessa ilta kuluu TV:stä ruotsalaisia ohjelmia katsellen ja lasten kanssa rupatellen.  Aa-
mulla käväistään aamupalalla, kannetaan matkalaukut hissiin ja alhaalla respa tilaa taksin oven 
eteen. Puolessa tunnissa ollaan Arlandassa. Lähtöselvityksen jälkeen on vielä puolisen tuntia aikaa 
seurailla kentän vilskettä ennen kuin päästään koneeseen. Lapsiperheet pääsevät taas ensin ja 
etupenkkipaikat otetaan taas. Kone täyttyy jokseenkin täyteen. Ohjeet ja kuulutukset tulevat nyt 
ruotsiksi ja englanniksi. Kapteeni toivottaa matkustajat tervetulleiksi ja kertoo lentoajan olevan 
noin kaksi tuntia. Matkan aikana tarjoamme aamukahvit. 
 
Nousun jälkeen koneen päästyä vaakalentoon tulevat lentoemännät tarjoiluvaunuilla käytävälle ja 
jakelevat kullekin matkustajalle tarjottimellisen naposteltavaa sekä kaatelevat kuppeihin kahvia tai 
kuumaa vettä valintojen mukaan. Lapset saavat tahtonsa mukaan mehua. 
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- No tässähän on ihan mukavasti aamupalan jatketta, toteaa isä tarjottimen anteja tutkisteltuaan. 
… - Tuo on kai jonkinlainen lihapasteija, juustovoileipä ja muutama keksi, teepussi, sokeri ja ker-
ma. Lapsia pitää auttaa näiden pakkausten avaamisessa. Varokaa lapset, ettei ne mehut kaadu 
syliin.  …Teepussejahan me ei tarvita, kun otettiin kahvit. 
- Nyt lennetään pilvien yläpuolella, toteaa äiti.  - Ihan tasainen pilvimatto näyttää olevan. Saattaa 
sataa tuolla alapuolella. 
- Ihan hyvä oli tuo lihapasteija, kehuu isä. - Syökää lapsen vaan kaikki mitä siinä on, niin ei tule 
heti nälkä. 
- Onhan meillä Amsterdamissakin odoteltava monta tuntia, toteaa äiti. …- Täytyy meidän siellä 
syödä jotakin. 
- Niin me ollaan puolenpäivän aikaan Amsterdamissa, jatkaa isä.  … Ja sieltä on lento vasta kello 
15.10.  
- Onko siellä sama aika kuin täällä? 
- On. … Lontoossa on taas tunnin vähemmän. … Hei nyt tulee joku kuulutus, kun kilahti. 
…  - Joo, lennämme juuri Kööpenhaminan yläpuolella, kertoi kippari. - Nythän tässä ollaan jo liuku-
lennossa alaspäin. 
 
Vähitellen lähestytään alapuolella olevaa pilvimattoa ja hetken päästä ollaan pilvessä. 
 
- Isi, miten ne lentäjät oikein osaavat laskeutua oikeaan paikkaan, kun ei näe mitään? ihmettelee 
Mika. 
- Niillä on niin tarkat suunnistuslaitteet, korkeusmittarit ja tutkat, että ne tietävät ihan tarkasti 
missä ollaan ja missä on kenttä. Ja kentän lennonjohto valvoo, ettei koneet törmää ilmassa ja jo-
kaiselle koneelle annetaan tarkat laskeutumisohjeet. 
 
Hetki lennetään vielä pilvessä, kunnes alapuolella alkaa häämöttää jonkinlaista kaupunkimaisemaa 
ja oikealla puolella merta. Samalla tulee kuulutus ”Laskeudumme noin 15 minuutin kuluttua Ams-
terdamiin. Kiinnittäkää istuinvyönne ja sammuttakaa savukkeet.” 
 
- Harmaaltahan siellä näyttää, toteaa isä.  - Lunta ei täällä ole,.…Ja sataa vettä. … Katsokaa, koneen 
siivetkin ovat ihan märät. 
- No nyt ei tarvitse mennä ulos sateeseen. Transit-hallissa odotellaan muutama tunti, huokaa äiti. 
…- Miten meidän matkalaukut? … Onko ne otettava täällä ?… 
- Ei, ne menevät suoraan Roomaan, vastaa isä heti.  … Roomassa vasta otetaan matkalaukut. 
 
Koneen laskeuduttua matkustajat viedään isoilla busseilla terminaaliin. Matkaa jatkavat ohjataan 
transit-halliin ja maahan tulevat passi- tullitarkastukseen.  
 
- No nyt meillä on kolmisen tuntia aikaa hortoilla täällä, toteaa Jarkko. … - Aika vilskettähän täällä 
näyttää olevan. Mennään tuonne pitkälle penkille ainakin nyt aluksi. … Tämä on yksi Euroopan 
vilkkaimmista kentistä. Frankfurtissa ja Lontoossa saattaa olla vielä vilkkaampaa. 
- Ja näyttää olevan monenlaista kansallisuutta, jatkaa Rauni. 
- Täällä on hiton edullinen tax-free kauppa, tietää Jarkko.  - Tarvittaisiko me mitään? 
- Ei kai, aprikoi  Rauni. …. – Tai jos illaksi joku … hyvä juoma. Sellainen mikä mahtuis’ tähän mun 
laukkuun. 
- No istuskelkaa te tuossa penkillä. Minä teen pienen kierroksen. 
 
Jarkko kiertelee ympäri hallia ja katselee myymälöiden laajoja valikoimia. Juomakaupasta hän ostaa 
sitten puolen litran pullon Cointreau-likööriä. 
 
- No mitä siinä pussissa on, kysyy Rauni Jarkon saapuessa.  
- Tällaista ostin, näyttää Jarkko.  - Tämä kai mahtuu tuohon laukkuusi. 
- Ai tuota ”linnun maitoa”. … Sehän on aika koppava aine.  Onhan me joskus nautiskeltu. 
- Niin. … Tämä on appelsiinin ja sitruunan kuorista tehty likööri, 40 volttista.  Alkossahan tämä on 
aika kallista. Ruotsin laivaltahan me joskus tätä ostettiin. … Ai niin, se oli se yks’ nautiskelureissu. 
Alkolla oli joskus vastaava Triple Sec, joka oli kyllä ihan saman makuinenkin. …  Rooman jälkeen ei 
enää juhlita tällaisilla. Saudissa ei saa edes puhua alkoholista… Ei täältä tax-freestä kannattaisi 
mitään muuta ostella. Saudissa on kaikki vielä halvempaa. 
- Kuinka pitkä lento on vielä täältä Roomaan? 
- Kaks’ ja puoli tuntia. … Eli me ollaan Roomassa … noin kello kuuden tienoilla. … Me ehditään 
just sopivasti hotellin illallispöytään, kun ajetaan kentältä taksilla suoraan sinne. 
- Millainen se hotelli on? … Lancelotko se on nimeltään? 
- Se on melko pieni ja vähän vanhahtavakin hotelli. Ihan FAO:n päämajan vieressä. Melkein kaikki 
vieraat siellä tuntuvat olevan FAO:n hommissa. Ihan hyvä palvelu ja ruokakin siellä on. Näin talvella 
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saattaa olla huoneet vähän vilpoisia, kun ei ole lämpöpattereita ja ikkunatkin ovat yksinkertaiset. 
… Mutta eihän Roomassa juuri pakkasiakaan ole. … Kyllä me peiton alla tarjetaan. 
- Onk’s huoneissa kylppärit … ja suihkut vai ammeet? 
- Suihkut on .. ja ihan tilava kylppäri. …. Ja lämmintä vettäkin tulee kraanasta. 
- Eiköhän ne tarjoa tuolla seuraavallakin lennolla meille jotakin, niin jaksetaan siihen illalliseen asti. 
- Äiti, mulla on pissahätä, kertoo Minna. 
- Minullakin on, jatkaa Mervi. 
- Lähtekääpä te kaikki tytöt nyt äidin kanssa etsimään vessaa. Isä jää Mikan kanssa tähän odotte-
lemaan. Menkää isä ja Mika sitten, kun me tulemme. 
- Tuolla vasemmalle lähtevässä käytävässä näkyi vessan opasteita, kertoo isä. 
 
Odottelu jatkuu transit-hallin vilinää seuratessa ja välillä jutellessa. Kello kahden aikoihin lähde-
tään etsimään Rooman lennon lähtöporttia, jonka numero on ilmestynyt suurelle valotaululle. Mel-
ko pian portille tultua alkavat lentoemännät tarkastaa matkalippuja ja päästää matkustajia portista 
eteenpäin. Lapsiperheet pääsevät taas ensin. Käytävä johtaa kentälle, jossa odottelee suuria busse-
ja, joilla matka jatkuu kauempana odottava suuren koneen vierelle. 
 
- Nyt päästäänkin isoon koneeseen, kertoo Jarkko jo bussin ikkunasta katsellessaan. … - Boeing 
747 on tällä hetkellä maailman suurin jumbo jet. Tällaisella koneella jo lensin Roomasta Jeddaan. 
Siihen taitaa mahtua yli 500 matkustajaa. Katsokaahan, … ikkunoitakin on kahdessa kerroksessa. 
- Paljonhan oli ihmisiä lähtöportillakin, jatkaa Rauni. … - Ajattelin jo, että mahdutaankohan kaikki 
samaan koneeseen. 
- Neljä bussiahan siinä oli jonossa ja nämä ovat yli sadan hengen busseja. Taitaa tulla kone aika 
täyteen. … Ja laukkuja ja rahtia on tuossa menossa ihan pitkä juna. 
- Tämä kone jatkaa Roomasta Kairoon, ilmeni siitä valotaululta, kertoo Jarkko. … Roomasta Kai-
roon on vielä yli neljän tunnin lento. … Hei nyt lapset lähdetään bussista ulos.  
 
Koneen rappusia kiivetään sitten koneeseen ja tullaan laajaan matkustamoon. Lentoemäntä ohjaa 
perheen edessä vielä tyhjänä olevalle penkkiriville. 
 
- Täällä on kaksi käytävää, ja 10 istuinta rinnakkain, kertoo Jarkko. …- Kolme reunoilla ja neljä 
keskellä. Otetaan me tuosta äkkiä nuo kahden rivin kolme paikkaa, niin ollaan kaikki yhdessä. Me-
neekö Mervi ja Minna tuohon äidin viereen ja Mari ja Mika tähän isän viereen. 
 
Matkustajia tulvii sisään kumpaakin käytävää pitkin ja kone täyttyy vähitellen. Jarkko vilkaisee kel-
loaan. Se on tasan 15, kun matkustajavirta näyttää loppuvan. Lentoemännät kiertävät vielä mat-
kustamossa jonkinlaisen tarkastuskierroksen. Portaat viedään koneen viereltä pois ja kuuluu luuk-
kujen sulkemisesta johtuvaa pauketta. Mottotorit käynnistyvät ja kone alkaa hiljalleen liikkua. Rul-
laustietä kiitoradalle mentäessä tulevat taas tavanomaiset turvallisuusohjeet ja kapteenin tervetu-
lotoivotukset nyt englanniksi ja saksaksi. Mahtavan jylinän kuuluessa moottoreista noustaan pilvi-
selle taivaalle.  Hetken aikaa näkyy ikkunoista vaan sumua, kunnes päästään pilvien yläpuolelle 
auringon paisteeseen. Hetken aikaa vielä noustaan korkeammalle. Sitten koneen nokka laskeutuu 
hieman alemmaksi ja ollaan vaakalennossa. Lentoemännät tulevat käytäville vaunuineen ja tarjot-
timien jakelu matkustajille alkaa. 
 
- En saanut selvää tuosta kuulutuksesta, mutta jonkinlainen iltapäiväkahvi tai tee tämä on, toteaa 
Jarkko, kun on saatu kahteen kuppiin kahvia ja lapsille mehua. … - Näyttää melko samanlaiselta 
kuin aamuinen. … Tutkitaanpa taas noita pakkauksia. 
- Tämähän on pizzaa tässä paketissa, kertoo äiti saatuaan yhden paketin auki. … pieni juustosäm-
pylä ja vohvelikeksi …teepussi, sokeria ja kermaa.  … Aikalailla samanlaista kuin aamullakin. Tar-
joilevat varmaan tukevamman aterian Kairoon menijöille. … Autetaan lapsia. Tuo paketti on aika 
vaikea avata. 
- Olis’han tuosta kärrystä saanut konjakkipaukutkin kahvin lisukkeeksi, mutta se olisi maksanut, 
kuiskaa Jarkko Raunille. 
- Ei mitään semmoisia nyt. … Meillä on tuo linnunmaito illaksi. 
 
Matka jatkuu, lentoemännät alkavat keräillä tarjottimia takaisin kärryihinsä ja lentokone on taas 
hiljaisen tuntuisessa liukulennossa. Pian tulee taas kapteenin kuulutus: Laskeudumme Roomaan 
noin kahdenkymmenen minuutin kuluttua. Kiinnittäkää istuinvyöt ja sammuttakaa savukkeet. … 
Kairoon jatkavia pyydetään jäämään koneeseen.” 
 
Pilviä ei enää ole, kun laskeudutaan alemmaksi ja tehdään laaja kaarros ennen laskeutumista ken-
tälle. Kaksi bussia tulee hakemaan matkustajia koneen vierelle sen pysähdyttyä kentälle. Traktorin 
vetämä vaunujuna tulee ottamaan koneesta purettavia matkatavaroita ja rahtia. 
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Terminaalissa joudutaan odottelemaan melko kauan ennen kuin Amsterdamista tulevia matkatava-
roita alkaa tulla vastaanottohihnalle. Lopulta tulee kaksi tutun näköistä laukkua Jarkollekin. Jarkon 
pitää vaihtaa vielä liiroja ennen ulos ja taksiin menoa. Terminaalin ulkopuolella on pitkä taksijono 
ja kun vihdoin päästään taksiin on kello jo kuusi. Matkalaukut pannaan takakonttiin, Jarkko istah-
taa kuskin viereen etupenkille, Rauni ja lapset ahtautuvat taakse. Hurjan tuntuinen kyyti läpi kau-
pungin kiidättää perheen hotelli Lancelotin eteen. 
 
Respan virkailijat ovat Jarkolle jo melko tuttuja aikaisemman vierailun ajoilta. Nyt löytyy perheelle 
sopiva neljän hengen sviitti rakennuksen toisesta kerroksesta. Jarkko kertoo, että saattaa asua nyt 
muutaman vuorokauden, kunnes löytyy paikat lennolle Jeddaan. Jarkko on lähdössä juuri respan 
tiskiltä, kun hän säpsähtää. 
 
- Hitto, … Gary ja Nancy McVey ovat tulossa hissistä, hän huomaa ja astelee heti heitä tervehti-
mään. … - Rauni ja lapset, hän hihkaisee. … -Tulkaapa tänne. 
- Tässä ovat vaimoni Rauni ja lapset Mervi, Mika, Mari ja Minna, esittelee Jarkko .. Ja Gary ja Nancy 
McVey ovat meidän projektilta Jizanista. … Gary on projektin johtaja. 
- Ai kuinka ihana perhe sinulla on, hämmästelee Nancy kätellessään lapsia … ja Gary samoin. 
- Meillä on ollut monenlaisia vaikeuksia, kertoo Jarkko sitten. Ensin Adly Riadissa oli unohtanut 
viisumianomukset pöydälleen. Fernando neuvoi minua kuitenkin lentämään Suomeen ja lähettä-
mään sieltä faksin Adlylle Riadiin. 
- Tämän minä kuulin jo Fernandolta, kun hän tuli Jeddasta, kertoo Gary. 
- Nyt vihdoin saimme viisumit eilen Saudin Tukholman konsulaatista, mutta lentoja Jeddaan ei näy-
tä olevan ainakaan viikkoon. Siksi tulimme nyt tänne. 
- Meillä on aivan sama tilanne, kertoo Gary. Kävimme joululomalla Minnesotassa. Tänne pääsimme 
eilen, mutta täältä Jeddaan on kaikki lennot täyteen buukattuja ainakin viikoksi eteenpäin. … Vie-
kää vaan nyt laukkunne huoneeseen ja tulkaa sitten illalliselle puoli kahdeksan. Jutellaan sitten 
lisää, ehdottaa Gary. 
 
- No, minkähänlainen meidän sviitti nyt on, aprikoi äiti, kun isä availee ovea. 
- Käykäähän sisään ja katsokaa, kehottaa isä. 
- Eihän tämä ole hassumpi, toteaa äiti, kun katselee ympärilleen. … Kivasti tuo parisänky tuossa  
nurkkauksessa ja kaksi sänkyä tuolla toisella puolella. 
- Ja yhden lisäpetin he tuovat kohta lisäksi, jatkaa isä. … Ja noista nojatuoleista tehdään taas peti 
Minnalle. 
- Saanko minä sen Villen nyt viereen, sopertaa vieressä seisova Minna. 
- Kyllä sinä sen saat … ihan varmasti, lupaa äiti. …. - Ei täällä ainakaan nyt kovin vilpoiselta tunnu. 
Onhan tuossa jonkinlainen patterikin. 
- Ovat näköjään tuoneet irtonaisia sähköpattereita, kommentoi isä. … - Vilkaisehan kylppäriä. 
- Ei yhtään hassumpi tämäkään. … Haluaisitteko lapset käydä suihkussa ennen kuin mennään 
syömään. 
- Kuinka pian me mennään syömään? kysyy Mervi. 
- Tunnin päästä, toteaa isä kelloa vilkaistuaan. 
- Mä menen vasta sitten syönnin jälkeen … ja heti sitten nukkumaan. 
- Niin kai se on parempi, toteaa äiti. 
- Onhan aika veikeä tilanne, että McVeytkin ovat täällä motissa, naureskelee Jarkko. … - Minusta 
tuntuu, että nämä meidän matka-, hotelli- ja taksikulut, syömiset ja juomisetkin pannaan kaikki 
Saudien piikkiin. … Eihän tämä ole meidän syytä, kun matkaan tulee tämmöisiä mutkia. … Oli hi-
ton hyvä, että tultiin tänne. … Nyt on torstai. Viikonvaihde menee varmasti täällä. Huomenna täy-
tyy kyllä käydä tuolla FAO:n matkiksessa, että yrittävät löytää meille pääsyä Jeddaan. … Ja käydään 
samalla katselemassa upeita näkymiä FAO:n rakennuksen kattoterassilta. Siinä alakerrassa turvalli-
suusosastolla ne tekevät varmaankin sinulle sellaisen kuvallisen tunnistuslätkän kaulaan. Ilman 
sellaista ei saa siellä kerroksissa liikkua. 
- Miten me saadaan nämä päivät täällä kulumaan? kysyy Rauni.   -  Noiden pienten kanssa on aika 
hankala liikkua. … Kyllähän noiden isompien kanssa jo pärjää, mutta Minna on vielä niin pieni. 
- No, käppäillään nyt ainakin vähän tässä lähiympäristössä, puistoissa. … Kyllä minä kantelen Min-
naa, jos ei jaksa käpytellä. 
- Nämä meidän huoneiden ikkunat ovat pihan puolelle, toteaa Rauni. … - Ei näy kuin naapurin 
harmaata seinää.  
- Ei taida olla parempia näkymiä tuolla toisellakaan puolella. Tämä rakennus on niin muiden ra-
kennusten välissä. 
- Televisiotakaan ei ole. 
- Niitä on vain noissa yhteisissä tiloissa. … Ja italian kieli on meille yhtä hepreaa kuin arabikin. 
Kunhan päästään Saudiin, niin saatte katsella arabikielistä telkkaria varmaan ihan tarpeeksi. 
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- Näkyykö siellä telkkari? 
- Näkyy. … Enkös mä kertonutkaan, että ostin pienen telkkarin. 
- Et ole kertonut. … Telkkari näkyy, mutta puhelimet eivät pelaa.  
- Joo, ostin sellaisen pienen japanilaisen 10-tuumaisen Sharp-matkatelkkarin. Hyvät värit ja hiton 
terävä kuvakin siinä on. ... Ja se toimii myös matkailuperävaunussa 12 voltin akkujännitteellä. … Ja 
semmoinen sisäpuhelin siellä on, joka pelaa vain projektin rakennusten välillä. 
- Täytyy vielä parannella vähän meikkiä, ennen kuin mennään syömään. … Se Nancy oli niin tyylik-
kään näköinen. 
- Ihan hyvän näköinen sä olet ilman meikkiäkin. … Ja kroppa on kuin missillä. 
- Älä vinoile. … Laihtuahan nyt pitäis’. 
 
Ravintolasaliin tultaessa McVeyt ovat jo varanneet paikat erään pitkän pöydän päähän.  
 
- Tuolta seisovasta pöydästä voitte hakea salaatit ja leikkeleet. Lämmin ruoka tuodaan sitten tähän 
pöytään, neuvoo Gary. … - Tuolla toisella pöydällä on juomat. Tämähän on sinulle jo tuttua Jarkko. 
- Kyllä on tuttua. … Ja lämmin ruoka tilataan tarjoilijalta. 
-Tänään on grillipihviä ja ranskalaisia perunoita tai lammaspaistia ja perunasosetta, kertoo Gary. 
- Tiedän jo lapsilta kysymättä, että he haluavat ranskalaisia perunoita ja grillipihviä, vastaa Jarkko. 
… - Ja meillekin se käy myös. 
 
Ruokailun aikana Jarkko kertoo Garylle tarkemmin, mitä Mr. Adlyn töppäyksestä on seurannut. 
Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti Jarkko olisi tullut perheensä kanssa Jizaniin jo ennen Jou-
lua. Garyn mielestä tämä on UNDP:n ja Adlyn syytä, mutta koko juttu voidaan maksattaa Saudeilla. 
 
Seuraavana aamuna aamupalan jälkeen lähtevät Jarkko perheineen ja McVeyt yhdessä FAO:n pää-
majaan. Ensin turvatarkastuksessa tehdään Raunille kuvallinen henkilökortti ennen kuin päästään 
sisään. FAO:n matkatoimistossa käydään kertomassa, että tarvittaisi lentoliput Jeddaan 6:lle henki-
lölle niin pian kuin paikkoja löytyy. McVeyt ovat jo jonossa. Tilanne näyttää kuitenkin toivottomalta 
ainakin viikoksi eteenpäin. Tämän jälkeen käydään tapaamassa Mr. Ciceä, joka hoitaa projektin 
henkilöstön asioita. Cice ei voi muuta kuin valitella Mr. Adlyn aiheuttamaa ongelmaa. Nyt on vain 
odoteltava lentoja, hän toteaa. Gary McVeylle ja Jarkolle Cice neuvoo, että kaikki matkaan liittyvät 
laskut, jotka on itse maksettu, on säilytettävä ja lähettävä laskut hänelle. 
 
Cicen luota jatketaan hissillä rakennuksen ylimpään kerrokseen ja kattoterassille, josta avautuu 
upea näköala yli Rooman kaupungin joka suuntaan. Vaikka on tammikuun alku, on ilma kesäisen 
lämmin. Jarkko kertoo Garylle ja Nancylle, että Rooma on perheelle tuttu jo aikaisemmalta reissul-
ta, kun oltiin palaamassa Tansaniasta kotimaahan kesällä 1978. Silloin odoteltiin täällä viikko au-
tomme saapumista rahtikoneella Nairobista. Kaikki Rooman nähtävyydet tuli silloin kierreltyä. 
 
- Kävittekö Rooman eläintarhassakin? kysäisee Nancy. 
- Kävimme, vastaa Jarkko. … Colosseum, Fontana di Trevi, Pietarin kirkko, Vatikaani ym. kierreltiin. 
Minna oli vasta oppinut kävelemään. Piti ostaa hänelle rattaan, ettei tarvinnut kantaa sylissä. … 
Kun automme tuli, ajelimme sitten täältä Suomeen. 
- Täällähän on paljon kauniita puistojakin, jatkaa Nancy. 
- Niin, … emme lähde nyt mihinkään pitemmälle, toteaa Jarkko. …- Kierrellään lasten kanssa tässä 
lähiympäristössä. Ulkona täytyy olla silloin, kun ei sada. Päivällä voidaan käydä jossakin baarissa 
syömässä. Illallinen syödään täällä hotellissa. 
- Meillä aamupalat ja illalliset kuuluvat hotellilaskuun ja sen maksaa FAO, kertoo Gary. 
 
Muutama päivä kuluu lasten kanssa puistoissa ja lähikortteleissa lenkkeillen. Perjantai-iltana, kun 
lapset on saatu nukkumaan, ottaa Rauni esiin laukkuunsa ”unohtuneen” pullon. 
 
- Eiköhän me nyt voitais’ rentoutua ja viettää sellainen unelmayö, hän ehdottaa Jarkolle. 
- Ai hitto, enhän enää muistanutkaan, että meillä on tuollainen, ilostuu Jarkko. 
- Otetaanko ensin tätä linnunmaitoa? … Mä tuon lasit. … Ja sitten mennään yhdessä suihkuun ja … 
- Ja mitä sitten. … Otetaan lisää linnunmaitoa … ja  … siitähän se tunnelma alkaa. 
  
Maanantaina ja tiistaina Jarkko käy FAO:n matkatoimistossa kyselemässä olisiko mitään lentoyh-
teyksiä Jeddaan löytynyt. Tiistaina vihdoin löytyy yksi mahdollisuus. Virkailija on löytänyt keskivii-
kolle Japan Airin lennolta paikat Kairoon ja sieltä 5 tunnin odottelun jälkeen Egypt Airilla Jeddaan. 
Koska Jarkon alkuperäinen lippu on annettu Saudialt, hänen olisi käytävä itse Saudian toimistossa 
vaihtamassa se Japan Airin lippuun. Jarkko lähtee heti taxilla Saudian toimistoon kaupungin kes-
kustaan. Siellä Jarkolle yllättäen kerrotaan, että Saudialla on seuraavana aamuna ylimääräinen lento 
Roomasta Jeddaan, Boeing 747, kello 10.15. … ja siinä on vielä tilaa. Jarkko ilostuu ja hetken ku-
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luttua hänellä on koko perheelle liput Jeddaan. … Jarkko kiirehtii hotellille ja onnistuu löytämään 
pian myös McVeyt. Gary soittaa heti Saudiaan ja niin hekin pääsevät samalle lennolle. Rauni rie-
mastuu kuullessaan tämän uutisen. 
 
- Ai kuinka kiva, huokaa Rauni. … - Hei lapset, huomenna päästään pois täältä, hän huutaa. … - On 
tässå ollut jo kestämistä. … Hyvänen aika, me ollaan oltu täällä jo viikko. 
 
Illallisella tavattaessa Gary ja Nancy kiittelevät iloisina Jarkkoa. Garykin on saanut lentoliput FAO:n 
matkatoimiston kautta ja hän on soittanut Jeddaan Mortadalle, että hän tulee lentokentälle vas-
taan. Lentokentälle on lähdettävä aamulla kello 8 kahdella taxilla. … Illallinen sujuu sitten hyvin 
iloisissa tunnelmissa tarinoiden. Päätteeksi Gary tarjoaa kahvit ja konjakit, lapset saavat jäätelöan-
nokset. 
 
Illalla Rauni kaivaa matkalaukuista aamuksi puhtaita vaatteita ja laukut pannaan valmiiksi lähtö-
kuntoon. Aamutoimien ja aamupalalla käynnin jälkeen ollaan sitten lähtövalmiina. 
 
Taksikyyti kentälle kestää puolisen tuntia. Lähtöselvitysten jälkeen jää aikaa koneen lähtöön noin 
tunti. Lähtöportilta matkustajat astelevat odottaviin suuriin busseihin, jotka vievät koneen vierelle. 
Jokaisen on sitten ennen koneeseen nousemista tunnistettava omat matkalaukkunsa kentälle lado-
tusta rivistä ja nostettava ne mukaan otettavien riviin. Nyt ei istuuduta matkustamon eturiviin vaan  
lentoemäntä ohjaa koneen keskivaiheille. Näyttää siltä, että kaikki paikat täyttyvät. Puolisen tuntia 
istutaan vielä koneessa, kunnes ovet ja luukut suljetaan ja portaat viedään koneen viereltä pois. 
Lentoemännät kiertävät ja tarkastavat, että kaikilla on istuinvyöt kiinni. … Ja turvalaitteiden ”esitte-
ly” alkaa koneen rullatessa kohti kiitorataa. 
 
- Ei näkynyt matkustajissa yhtään arabiasuista, toteaa Jarkko Raunille, kun lentoemännät alkavat 
esittää turvallisuusohjeita. … - Mutta, kun lähestytään Jeddaa, arvelen arabiasuisia olevan ainakin 
puolet tästä porukasta. 
- Isi , miks’ ne niin tekevät? kysyy Mervi. 
- No täällä he eivät halua erottua muista ihmisistä, mutta Saudi-Arabiassa heidän täytyy pukeutua 
arabiasuun. … Se on kai maan laki. … Heidän pyhä kirjansa Koraani määrää monia asioita, jotka 
meidänkin täytyy ottaa huomioon. Naiset eivät saa ajaa autoa … eikä polkupyörääkään  … eivätkä 
saa lähteä kotoa mihinkään ilman miestään. … Naiset eivät myöskään saa käydä ansiotyössä. … 
Nuo lentoemännätkin ovat kaikki ulkomaalaisia. … - Tytöillä ja pojilla on eri koulut ja koulukyydit-
kin. … Kerroinhan minä näistä teille jo kotona. … No nyt lähdetään taas taivaalle. 
 
Pian nousun jälkeen alkavat lentoemännät jaella lounastarjottimia matkustajille. Nyt tarjotaan kas-
vissalaattia, kanarisottoa, hedelmäcoctail ja juotavaksi teetä, kahvia tai appelsiinimehua. Lapsia on 
taas avustettava ruokapakkausten avaamisessa.  
 
Kun parisen tuntia on lennetty, alkaa matkustajia liikkua käytävillä koneen vessoihin päin. Ja het-
keä myöhemmin nähdään ensimmäinen arabiasuinen mies saapuvan vessan suunnasta paikalleen. 
 
- No Rauni! … Tuossa oli ensimmäinen arabiasuinen, kuiskaa Jarkko. …- Kohta niitä tulee sieltä 
lisää. 
- No onpa teatteria, naurahtaa Rauni. … - Mitenkä naiset?….. Muuttavatko hekin? 
- Yleensä kai vain miehet matkustelevat ja naiset jäävät kotiin, mutta varmaan tässä joukossa on 
joku nainenkin…. Naisilla on sitten musta kaapu yllään ja ehkä kasvotkin peitossa. … Voi tässä 
porukassa olla joku sellainenkin. … Seurataan. 
 
Eikä kovin kauaa tarvitse odotella, kun nähdään kahden mustakaapuisen naisen tulevan käytävää 
pitkin peräkkäin paikoilleen. Ja kun parisen tuntia myöhemmin ollaan lähestymässä Jeddaa, on 
arabiasuisia puolisen koneellista, kuten Jarkko oli jo arvellut. Kuulutus kehottaa taas kiinnittämään 
istuinvyöt ja sammuttamaan savukkeet, kun kone liukuu loivasti alaspäin Punaisenmeren yllä. 
Kaupungin katot lähestyvät ja laskeudutaan kaupungin keskustassa olevalle kentälle. 
 
- Matkalaukkuja joudutaan tuolla terminaalissa ehkä odottelemaan puolisen tuntia, aprikoi Jarkko, 
kun koneen ovet avataan ja matkustajat alkavat siirtyä kohti ovea. … - Odotellaan me vielä tässä 
paikoillamme, kunnes nuo kiireisemmät ovat menneet. … Sitten tullissa penkovat laukkumme 
tarkkaan. … Etsivät mahdollisia huumeita, alkoholia ja pornolehtiä. 
 
Laukkuja odotellaan sitten terminaalissa yhdessä Gary ja Nancy McVeyn kanssa ja molempien lau-
kut saapuvat hihnalle samaan aikaan. Passintarkastuksen jälkeen Jarkko ja Gary menevät laukku-
jensa kanssa tullin tarkastukseen. Aikansa laukkuja pengottuaan tullimiehet päästävät heidät jat-
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kamaan. Suuren hallin laidalla odottelee Mortada, joka on tullut ”apulaisensa” kanssa matkalaisia 
vastaan kahdella autolla. Kello on Saudissa 18,15, kun lähdetään lentoasemalta. Meneillään on 
juuri alkanut illan rukoushetki, kun ajellaan hotelli Intercontinentaliin. Liikenne on hiljentynyt ja 
liikkeet ovat hetkeksi sulkeneet ovensa. Rauni ja lapset katselevat sanattomina auton ikkunoista 
avautuvia näkymiä. 
 
- No mikä on ensivaikutelma Jeddasta? kysäisee Jarkko Raunilta, kun noustaan autossa hotellin 
edessä. 
- Ihan upean näköistähän täällä on. Kadut ovat leveitä, valtavasti isoja mainosvaloja ja suuria näy-
teikkunoita. Ihmisiä ei ole kuin muutamia kaduilla.  
- Kyllä kohta on taas vilskettä, kun tulevat rukoilemasta, naurahtaa Jarkko. 
- Ja lämmintä täällä on. 
- Tämä on viileää kautta vielä kolmisen kuukautta, naurahtaa Jarkko. … - Ja Jizanissa on vielä läm-
pimämpää. … Mennään vielä 800 kilometriä etelämmäksi. 
 
Respan tiskillä kirjoitellaan ilmoittautumiskortit ja saadaan avaimet neljän hengen huoneeseen, 
jonne tuodaan yksi lisävuode. Mortada kertoi jo lentokentällä saaneensa tiedon Finnwheelsiltä, että 
Jarkon auto ja matkailuperävaunu ovat saapuneet Jeddaan juuri ennen vuodenvaihdetta. Suomesta 
lähetetty suuri lentorahtilaatikko on myös toimitettu jo ennen Joulua Jizaniin. Garyn kanssa asiasta 
keskustellaan ja päätetään, että Jarkko pyrkii seuraavana päivänä, torstaina, saamaan autonsa ulos 
satamasta ja tulevat sitten perheensä kanssa ajamalla Jizaniin perjantaina. McVeyt lentävät torstain 
aamukoneella kotiin. Mortada tulee aamulla, vie McVeyt lentokentälle ja samalla Jarkon Finnwheel-
sille satamaan. 
  
- Onpas ihan hieno huone, hämmästelee Rauni, kun astellaan sisään. … Tämähän on ihan luxusta. 
- Vilkaisehan tätä kylppäriä, kehotta Jarkko ja avaa kylppärin oven. 
- No on hieno tämäkin.    …. Katsokaapa lapsetkin. 
- Hieno on, toteaa Mervi. 
 
Ilta kuluu sitten Garyn ja Nancyn kanssa illallispöydässä keskustellen, sen jälkeen hotellihuoneessa 
lasten kanssa rupatellen ja ikkunasta kaupungin vilinää välillä katsellen. Lapset käyvät vuoronpe-
rää suihkussa ja käyvät nukkumaan. Vanhemmat suunnittelevat vielä seuraavan päivän ohjelmaa. 
 
- Aamulla on lähdettävä breakfastille puoli kahdeksalta, tuumii Jarkko. … - Mortada tulee puoli 
yhdeksältä. … Sinun pitäisi pärjätä lasten kanssa täällä huoneessa siihen saakka, kun minä tulen. 
- Meneeköhän sinulta siellä kauan? 
- Vaikea arvailla. …Auton tullaus ensin ja sitten on saatava rekisterikilvet. … On tehtävä kai jon-
kinmoinen vakuutuskin. … Eiköhän ne Finnwheelsin pojat neuvo. 
- Entäs, jos siinä menee pitkään? … Voinko minä lähteä ilman sinua lasten kanssa tuonne alas ra-
vintolaan syömään jotakin? 
- Kyllä sinä sen voit tehdä, … mutta odotelkaa nyt ainakin kello kahden korville asti. 
- Anna sitten minulle vähän rahaa. 
- Ai hitto, eihän minullakaan ole rialeja kuin ihan vähän. … Saanhan minä vaihdettua dollareita 
rialeiksi nyt tuolla respassakin. … Täällä on joka paikassa sama vaihtokurssi, hotelleissa, pankeis-
sa ja kaupungin rahanvaihtokioskeissa. … Ja kaikissa kultakaupoissa kulta maksaa saman verran. 
Kultakauppoja on tässä keskustassa melkein joka korttelissa. Korut pannaan vaa’alle ja hinta mää-
räytyy painon ja maailman markkinahinnan mukaan. Se meidän naapuri ”Ray”, Raymond Kohlbeck, 
kertoi, kun olimme yhdessä täällä. 
- No, mene nyt käymään siellä respassa. Eiköhän mekin sitten kömmitä tuonne peiton alle. 
 
Jarkon päästyä aamulla Finnwheelsille, hän tapaa siellä kaksi suomalaista, Pasin ja ”Ramin”. Heillä 
on siellä auton tullauspaperit jo valmiina. Laivarahdista ei ole vielä tullut mitään laskua. Se tulee 
myöhemmin. Osa auton papereista on täytynyt viranomaisia varten kääntää arabiksi, jonka firman 
pojat ovat hoitaneet. Jarkon on vain käytävä paperien kanssa läheisessä tullissa. Sen jälkeen auto 
on rekisteröintiä varten ajettava katsastuskonttorille, jossa tarkistavat auton tiedot, valmistenume-
ron ja auton pakolliset varusteet.  Oppaaksi Jarkko saa firmassa työskentelevän somalialaisen nuo-
rukaisen, ”Wardin”, joka puhuu hyvää englantia ja on oppinut hieman suomeakin. 
 
- Mina olen Wardi, hän sanoo suomeksi kätellessään Jarkkoa. … - Mina olen somalia…lainen … 
mutta mina haluaisin olla suomalia…lainen, hän jatkaa leveästi hymyillen. 
- Sinähän puhut suomea hyvin, kehuu Jarkko. 
- Wardi on ollut meillä jo kaksi vuotta, kertoo Pasi. … - Kyllä tässä ihan väkisinkin suomea oppii. 
- Mina uritan oppia, jatkaa Wardi. … - Suomi on vaikea kieli, mutta mina uritan oppia, hän sanoo 
hitaasti. 
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- Lähdetään, sanoo Jarkko. … - Puhutaan vaan englantia, kun se on sinulle helpompaa. 
- Tämä on helppo juttu, kertoo Wardi. 
 
Paperit tarkastetaan tullissa ja tullaan tullivirkailijan johdolla korkealla verkkoaidalla ympäröityyn 
tarhaan. Jarkko kiertää melko pölyisen Mersun ja caravanin ympäri. Kaikki näyttää olevan kunnos-
sa, kunnes huomio kiintyy auton kattoon. Siinä näyttää olevan pieniä painumia. Tarkemmin kattoa 
tutkiessaan Jarkko huomaa siinä kengän jäljet. 
 
- Hitto, joku on kävellyt tämän yli, hän noituu ensin suomeksi. … - Kertoo sitten saman englannik-
si. … Tuossa katolla tuulilasin yläpuolella on kaksi kämmenen kokoista painumaa, hän näyttää. 
 
Tullivirkailija ei ota vastuuta auton kunnosta, vaan kehottaa keskustelemaan asiasta Finnwheelsin 
ja laivayhtiön kanssa. Jarkon mielestä tämä asia selvitetään sitten myöhemmin. Nyt otetaan vaan 
auto ulos ja rekisteröidään Saudi-Arabiaan. Wardin kanssa ajetaan sitten muutaman kilometrin 
päässä teollisuusalueella olevalle katsastusasemalle. Siellä on täytettävä arabinkielinen rekisteröin-
tianomus, jonka Wardi tekee nopeasti ja neuvoo, mihin Jarkon on kirjoitettava nimensä. Jarkon 
osoitteeksi anomukseen merkitään UNDP Jeddah. Katsastusmies käy tarkastamassa auton valmis-
tenumeron, katselee hetken moottoritilaa ja auton varusteita, turvavyöt, ensiapulaukun, varoitus-
kolmion ja perävaunun kytkennän. Auton papereista hän ottaa arabiankieliset käännökset mu-
kaansa ja menee toimistohuoneeseen. Hetken odottelun jälkeen Jarkko saa suurikokoiset rekisteri-
kilvet ja vaaleanruskealle paksulle paperille tehdyn rekisteriotteen maksettuaan rekisteröinnistä 85 
Rialia. Perävaunuja ei Saudi-Arabiassa rekisteröidä, selittää Wardi. 
 
Keskipäivän rukoushetki on juuri alkamassa, kun Wardin kanssa palataan Finnwheelsin toimistolle. 
Jarkko irrottaa autosta suomalaiset kilvet ja kiinnittää saudilaiset tilalle porattuaan niihin ensin 
reiät kiinnitysruuveja varten. Auton katossa ilmenneiden painumien synnystä ei Finnwheelsillä tie-
detä mitään. 
 
- Kuljetuksesta vastasi merivakuutus, kertoo Pasi. - Auto on ollut paperien mukaan sekä laivatessa 
että purettaessa virheettömässä kunnossa. Painumat ovat ilmeisesti tulleet vasta satama-alueella. 
 
Koska painumat ovat varsin huomaamattomat, päättää Jarkko jättää asian tutkimatta. Tuskinpa 
niiden korjaaminenkaan täkäläisissä korjaamoissa onnistuisi, hän arvelee. 
 
- Vielä pitäisi autolle tehdä jonkinlainen liikennevakuutus, toteaa Jarkko. 
- Me voimme hoitaa sen, kertoo Pasi. Me välitämme niitä yhtiöön, jossa meidän omat autot on va-
kuutettu.  
 
Vakuutushakemusta täytettäessä Pasi neuvoo laittamaan vakuutuksen korvaussummaksi 20 000 
Rialia, minkä hintainen kerrotaan olevan yhden saudikansalaisen henki kuolemaan johtaneessa 
onnettomuudessa. Vakuutus on voimassa heti, kun siinä on omistajan allekirjoitus. Maksat tästä 
60 Rialia nyt ja saman verran vuoden kuluttua. 
 
- Tämähän on sujunut hienosti ja nopeasti, hämmästelee Jarkko. … Miten sitten, jos joutuu onnet-
tomuuteen? 
- Ota yhteys meihin, neuvoo Pasi. 
- En minä ehkä omalla autollani täällä paljon ajele, kertoo Jarkko. … - Sain FAO:lta ajokikseni 4-
vetoisen Chevrolet Pick Upin kuuden hengen ohjaamolla. Sillä minä alan tuota vaunuakin vetele-
mään. 
- Säästeletkö vain kotiin vietäväksi? kysäisee Rami. 
- Niin. … - Milloin arvelette laivayhtiön laskun tulevan? 
- Käy kyselemässä seuraavan kerran, kun tulet Jeddaan. 
. No, suuret kiitokset Pasi ja Rami … ja Wardi myös! … Palaillaan. 
 
Nyt kiireesti hotellille tuumii Jarkko kelloaan vilkaisten ja astelee autoonsa. Kuinkahan Rauni ja 
lapset ovat malttaneet siellä odottaa? … Sompailtuaan hotellin eteen hän kiirehtii huoneeseen. 
 
- No miten täällä jaksellaan? kysyy Jarkko heti ovea avatessaan. 
- Ai, ihanaa, että sä tulit, ilostuu Rauni ja lapset rientävät myös isää kohti.-  … Oltais’ varmaan läh-
detty ihan kohta alas ruokaa etsimään. … - No miten meni? 
- Kaikki on kunnossa. … Auto ja vaunu ovat tuossa hotellin edessä kadulla. … On tullattu, rekiste-
röity ja vakuutuskin tehtiin jo. 
- Mitä nyt sitten? 
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- Lähdetään syömään.  … Sitten lähdetään tekemään vielä yksi ostos.  …. Ja huomenna lähdetään 
ajelemaan Jizaniin heti breakfastin jälkeen. 
- Isi, onko sinne vielä pitkä matka? kysyy Mika. 
- On aika pitkä, noin 800 kilometriä. … Ehkä joudutaan nukkumaan jossakin välillä. 
- Mitä nyt vielä pitää ostaa? kysyy Rauni. 
- Semmoinen aggregaatti, jolla saadaan sähköä vaunun ilmastointilaitteelle silloin, kun ei saada 
verkkovirtaa. Täällähän on yölläkin yli 30 astetta lämmintä… ainakin, kun kuuma kausi alkaa. … 
Mutta lähdetään nyt ravintolaan syömään. … Minä kerron siellä lisää. 
 
Ravintolassa syödyn kana-aterian jälkeen lähdetään ostosreissulle. Auton luokse tultaessa katsel-
laan ensi uusia rekisterikilpiä. 
 
- Tuommoiset rekkarit, huomaa Mika ensimmäisenä 
-  Sinisellä pohjalla mustat numerot, toteaa äiti. … Ja onk’s nuo ylärivin numerot nyt niitä arabialai-
sia? 
- On. … Ja joka vuosi eriväriset kilvet, jotka ovat voimassa kaksi vuotta. … Jos auto on vielä kah-
denvuoden kuluttua käytössä, on se rekisteröitävä uudelleen. … No, nyt autoon. … Lähdetään. 
 
 Jarkko ajelee samaan paikkaan, jossa teki parisen kuukautta aikaisemmin työvälineostokset. 
 
- On tuo ilmastointilaite täällä tarpeen, toteaa äiti, kun on ajettu jonkin matkaa.  - Täällä autossa 
on niin mukavan viileää. 
- Odotelkaa te autossa, neuvoo isä, kun pysäköidään liikkeen eteen. … - Minä menen ostoksille. 
Jätetään moottori tyhjäkäynnille, että tuo ilmastointi pelaa. 
 
Lähes puoli tuntia on kulunut, kun kaksi nuorta miestä kantaa Jarkon johdolla suurehkoa laitetta 
liikkeestä ulos ja laite nostetaan matkailuvaunun ovesta vaunuun. Jarkko kiittää kantajia ja sulkee 
vaunun oven. 
 
- Sehän oli aika iso vehje, hämmästelee Rauni Jarkon istuutuessa autoon. …. - Jaksaako sitä yksi-
nään liikutella? 
- Aika isohan se on, mutta pienemmällä ei pärjätä, toteaa Jarkko. … - Tuo vaunun katolla olevan 
”coolerin” ottama virta on noin 11 ampeeria 220 voltin sähköä.  Tuon aggregaatin antama maksi-
mivirta on 15 ampeeria. … Hondan bensakone pyörittää generaattoria. Kymmenen litran bensa-
tankillisella se pörisee noin 7 – 8 tuntia. … Ihan näppärän tuntuinen kone se on. 
- Pörisee? … Voidaanko me semmoisessa pörinässä nukkua? ihmettelee Rauni. 
- Ei se niin hirveää pörinää kai pidä ja se nostetaan pörisemään 10 - 20 metrin päähän vaunusta. 
- Oliko se kallis? 
- Maksoihan se 950 rialia. … Se pomo antoi aika reilun alennuksen, kun se tuli minulle itselleni.  
Siinä taisi olla hintalappu 1250 rialia. 
- No eihän tuo nyt hirveän kallis ollut.  … Mitäs nyt? … Ruokaa pitäisi ostaa kai huomista varten. 
- Ja auto pitää tankata ja … jerry-kannuun bensaa tuota aggregaattia varten. … Ja rialeja voin vaih-
taa hotellin respassakin. … Taalojahan mulla on. 
- Siinä hotellin vieressähän on jonkinmoinen marketti. Mennään siihen, ehdottaa äiti. 
 
Kun auto on tankattu ja ostettu jerry-kannu täytetty, palataan hotellin nurkalle ja mennään ruoka-
ostoksille markettiin. Jarkko kytkee matkailuvaunun jääkaapin toimintaan kylmässä säilytettäviä 
ostoksia varten. Osa ostoksista kannetaan hotellihuoneeseen, 
 
- No nyt pitäisi kaikki olla valmista huomista lähtöä varten, huokaa Jarkko. 
- Onko sinulla reitti selvä sinne Jizaniin? kysyy Rauni. 
- Ensin lähdetään moottoritietä Mekkaan päin. … Tuollahan oli selvät viitat. Ennen Mekkaa on sit-
ten käännyttävä jollekin sivutielle Mekan ohi, selitti Mortada.  - Mekkaan pääsevät vain muslimit. … 
On mulla maantiekartta. Ihan rantaa pitkin se tie näyttää menevän. … Projektilla kyselin jo sitä 
reittiä, mutta kukaan eksperteistä ei ole käynyt täällä autolla. 
- Jossakin matkan varrella meidän pitää kai nukkua, aprikoi Rauni. … - Vai meinaatko, että ajettais’ 
yhteen syssyyn? 
- Jos se on koko matkan hyvää tietä, niin se tietäis’ noin kymmenen tunnin ajoa, mutta onhan mei-
dän pidettävä taukojakin.  … Aamulla on lähdettävä ajelemaan heti breakfastin jälkeen. … Vaunus-
sa on kyllä melkoisesti tavaraa, mutta kyllä me siellä mahdutaan nukkumaankin. … Pimeä täällä 
tulee jo kello seitsemän aikoihin. Outoja teitä on parempi ajella valoisaan aikaan. 
- Isi, onko täällä camping-alueita? kysyy Mervi. 
- Sellaisia ei taida olla. … Mutta joka paikassa on ihan turvallista nukkua. Rosvoja ei tässä maassa 
ole. 
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- Jokohan sieltä ravintolasta saataisi illallista? aprikoi äiti. 
- Kohta alkaa illan rukoushetki, toteaa isä kelloa vilkaisten. … - Eiköhän ne pidä sen tuolla ravinto-
lassakin. Lähdetään vasta tunnin päästä …  kello seitsemältä. … Eihän tässä mitään kiirettä nyt ole. 
- No odotellaan sitten vielä. 
 
Illallisen ja suihkussa käynnin jälkeen lapset pian nukahtavat. Rauni ja Jarkko laittelevat matkalau-
kut aamuksi lähtökuntoon. Jarkko käy makselemassa hotellilaskun respassa ja vaihtaa samalla 
dollareitaan rialeiksi. 
 
Aamulla breakfastin jälkeen lähdetään ajelemaan Jeddasta Mekkaan päin. Kaupungin laidalla tie 
muuttuu leveäksi moottoritieksi, jolla on neljä kaistaa kumpaankin suuntaan. 
 
- Onpa mahtava baana, hämmästelee Jarkko.  … - Ja liikennettäkin melkoisesti. 
- ”Mecca 60 km” luki tuossa viitassa arabitekstin alla, kertoo Rauni. 
- Niin näkyi olleen. …. Isoilla amerikkalaisilla autoilla ne täällä enimmäkseen ajavat. … Ja valkoisia 
pitkänokkaisia busseja jokunen joukossa. … Amerikkalaisilta näyttävät nekin. 
- Isi mitä nuo eläimet ovat tuolla? kysyy Mika. 
- Missä? 
- Tuolla aika kaukana. 
- Ai tuolla oikealla puolella kaukana menee joku lauma, huomaa äiti. … - Ne on kameleita. 
- Joo, kamelilauma siellä menee, vahvistaa isä. 
- Onko ne ihan villejä? kysyy Mervi. 
- Kyllä ne ovat jonkun sheikin omistamia, vastaa isä. 
- Onko täällä kirahveja? kysyy Mika. 
- Ei täällä ole muita, kun noita kameleja, aaseja ja villejä koiria. Aika paljon on ihan villejä aaseja. 
… Ja lintuja on paljon.  … Lampaita on ja vuohia. … Lehmiä en ole nähnyt. 
- Mistä ne saavat sitten maitoa? kysyy Mervi. 
- Ei täällä taida olla maitoa kaupoissakaan. … Jos on, niin se on ulkomailta tuotua. 
- Onko siellä Jizanissa uimarantaa? kysyy Mika. 
- On siellä hyvä hiekkaranta jossakin. En ole vielä käynyt, mutta meidän naapuri kertoi, että on. 
Punainenmerihän tuossa on ihan lähellä. 
- Onko se vesi punaista? jatkaa Mika. 
- Vesi on kyllä ihan lasinkirkasta. … En tiedä miksi sitä kutsutaan punaiseksi mereksi. … Monenlai-
sia värikkäitä kaloja ja koralliriuttoja siinä on.  … Koralliriuttojahan te näitte muutama vuosi sitten 
Mombasassa. 
- Mutta tuota hiekkaa täällä näyttää olevan silmänkantamattomiin, toteaa äiti. 
- No sitä kyllä on. …. Aikalailla samanlaista maisemaa näyttää olevan joka puolella, toteaa isä. … - 
Helppoahan täällä tien teko on, kun ei ole mäkiä, ei kiviä eikä kallioita.  Ei tarvitse ojiakaan tehdä, 
kun täällä ei sada. … Ja asfaltti on tällaiselle öljyvaltiolle halpaa. … Jokos me ollaan tulossa Mekan 
porteille? …Tuolla on isoja sinisiä kylttejä.   
 
Kaikkien moottoritien neljän kaistan yläpuolella on isokokoiset opasteet arabiksi ja englanniksi 
”MOSLEMS ONLY” ( vain muslimit ) ja oikealle lähtevän kapeamman tien viitassa ”NON MOSLEMS” ja 
Mekkaan johtavalla moottoritiellä noin 300 metrin päässä risteyksestä näkyy olevan tarkastuskopit 
ja puomit kuten maiden rajoilla. 
 
- Hitto, ei taida tuonne päästä muut kuin muslimit, hämmästelee Jarkko hiljennellessään vauhtia 
ennen risteystä.  … - Tuolla Mekan porteilla tarkastetaan paperit. …. Me lähdetään nyt tänne ”pa-
kanatielle”. 
- Ei tästä vielä näy mitään Mekan rakennuksia, toteaa Rauni.    
- Varmaankin sinne kaupunkiin on tästä vielä matkaa useampi kilometri. 
- Mikä tuo liikennemerkki on?  … yks’ pystyviiva ja kaksi pistettä. 
. Nopeusrajoitus … Sata kilometriä tunnissa.  Tuo pystyviiva on ykkönen ja nuo pisteet nollia. … 
Meidän nolla on heidän viitonen ja viidenkympin nopeusrajoitusmerkissä on nolla ja piste, kertoi-
lee Jarkko. 
 
Toistakymmentä kilometriä ajellaan ”pakanatietä” kunnes tullaan taas isommalle ilmeisesti Mekas-
ta tulevalle tielle ja sitä muutamia kilometrejä jatkaen risteykseen, jossa isokokoinen viitta JIZAN 
opastaa kääntymään vasemmalle. 
 
- Tie Jizaniin näyttää olevan selvästi merkitty, toteaa Jarkko. …. - Nyt vain seuraillaan tienviittoja ja 
huristellaan eteenpäin. …. Uutta leveää tietä näyttää olevan. 
- Ei noissa viitoissa ole kerrottu matkoja, toteaa Rauni. 
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- Eipä ole. …. On tästä sinne vielä yli 700 kilometriä, aprikoi Jarkko. … - Katsokaahan noita vastaan 
tulevia kuorma-autoja …. kuinka koristeellisia ne ovat. 
- Ovatpa värikkäitä … ja täynnä maalauksia ja koristeellisia viivoituksia, hämmästelle Rauni. 
- Kaikkiin mahdollisiin tasopintoihin noissa lavoissa ja kopeissa on maalailtu maisemakuvia, jatkaa 
Jarkko. … Ja pimeällä niissä on monenlaisia värikkäitä lamppuja joka puolella. 
- Katsokaa tuota, hihkaisee Rauni. … - Tuulilasin ympärillä on hapsureunaiset verhot. 
- Tuollaisia näkee monissa henkilöautoissakin, kertoo Jarkko. 
 
Matka jatkuu yksitoikkoisia hiekkaisia maisemia katsellen. Noin vajaan kilometrin päässä oikealla 
siintää Punainenmeri.  Siellä täällä tienvarressa lojuu osittain jo hiekkaan peittynyt kolaroidun au-
ton ”raato”. Muutamia pienehköjä kyliäkin sivuutetaan ja pienehköjä teitä haarautuu vasemmalle 
sisämaahan päin. Risteyksissä opaste JIZAN näyttää suoraan eteenpäin. Lapset ovat välillä torkah-
taneet välillä taas katselevat näkymiä ja juttelevat keskenään. Kun parisen tuntia on ajettu, pide-
tään pieni jaloittelutauko ja napostellaan banaanit. 
 
Kun matkaa on taitettu jälleen parisen tuntia, loppuu asfaltti ja tie muuttuu sorapintaiseksi. Viiti-
sen kilometriä myöhemmin tien pinta muuttuu pehmeäksi upottavaksi hiekaksi. 
 
- Hitto, kun menee huonoksi tämä tie, hämmästelee Jarkko.  … - Nyt on joku asia pielessä. 
- Eikä ole ollut mitään risteyksiäkään, missä olisi voitu ajaa vikaan, hämmästelee Raunikin. 
- Jizaniin näytti viitta vielä tuolla asfaltilla vähän ennen kuin asfaltti loppui. … No, jospa tämä kohta 
muuttuisi taas paremmaksi. 
 
Tie kuitenkin huononee ja hetkeä myöhemmin juututaan pehmeään upottavaan hiekkaan kiinni. 
 
- Mitäs nyt? hätääntyy Rauni. 
- Juututtiin hiekkaan ja edessäpäin näyttää aina vaan huonommalta. … Jotenkin tästä on nyt pääs-
tävä irti  … ja käännyttävä takaisin päin. 
- Meidän takaa tulee yks’maasturi, hihkaisee Mika takapenkiltä. 
 
Iso amerikkalainen maasturi pysähtyy vierelle ja autosta nousee kaksi miestä, joista toinen tulee 
kyselemään Jarkolta minne hän on matkalla. 
 
- Jizaniin ollaan yrittämässä, kertoo Jarkko. 
- Ei tästä pääse vielä Jizaniin, kertoo mies. … - Ei edes nelivetoisella maasturilla. Tietä puuttuu vielä 
noin 200 kilometriä.  Me olemme täällä tietä tekemässä. Tänään on vapaapäivä, mutta huomenna 
taas työt jatkuvat. 
- Me ollaan seurattu Jizanin viittoja, mutta ei ne ole mihinkään muualle näyttäneet, hämmästelee 
Jarkko. 
- Tietä vasta tehdään ja viittoja asetetaan jokaiselle pätkälle silloin, kun se on valmis, selittää mies. 
Tienviitat kuuluvat myös urakkaan. 
- Mistä meidän nyt pitäisi sitten ajaa? 
- Ei kai sinne pääse kuin tuolta vuoriston kautta. Läheltä Mekkaa se tie lähtee. … Teidän on nyt 
ajettava muutama sata kilometriä takaisin päin.  
- Kyllä sinne pitäisi päästä jostakin suorempaakin, kertoo Jarkko. 
- Voi ehkä päästä, mutta minä en osaa neuvoa. … Mutta me autetaan teidät nyt tästä irti.  Takaisin 
päin teidän on nyt kuitenkin ajettava. 
 
Rauni ja lapset nousevat autosta seuraamaan, kuinka auto ja vaunu saadaan pois upottavasta hie-
kasta. …Vaunun vetokytkin irrotetaan Mersun vetokoukusta.  Jarkko saa ajetuksi autonsa irti hie-
kasta ja kääntää sen keulan vastakkaiseen suuntaan. Vaunu kytketään maasturin koukkuun, vede-
tään irti hiekasta ja muutamia kymmeniä metrejä takaisin päin kantavammalle pinnalle. Jarkko 
kiittää auttajia, jotka lähtevät jatkamaan matkaansa eteenpäin. … Jarkko kiinnittää vaunun uudel-
leen auton vetokoukkuun ja lähdetään ajamaan takaisinpäin. 
 
- Nuo olivat kai amerikkalaisia … puheesta päätellen, aprikoi Jarkko, kun on taas päästy liikkeelle.  
- Nyt pitäisi löytää joku, joka osaisi neuvoa. …. Jostakin meidän pitäisi nyt ilmeisesti kääntyä oike-
alle … tuonne vuoristoon päin, …. kunhan nyt päästään ensin asfaltille  … ja tulee joku tienhaara. 
- Eikö siitä tiekartasta selviä mitään? kysyy Rauni. 
- Onhan siinä sellaisia pikkuteitä vaikka kuinka, mutta ei niiden kunnosta tiedä millaisia ne ovat. 
 
Takaisinpäin on ajettu kolmisenkymmentä kilometriä, kun jonkin matkaa tien laidasta on laajahko 
kenttä, jossa seisoo neljä rekka-autoa. 
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- Mene Jarkko kysymään noilta rekkakuskeilta, kehottaa Rauni. … - Ne voivat tietää. 
 
Jarkko pysäyttää auton tien laitaan ja lähtee kävellen tiekartta kädessään jututtamaan rekkakuske-
ja. 
 
- Hyvää päivää, tervehtii Jarkko. …. - Voisittekohan te neuvoa miten täältä pääsee Jizaniin? 
 
Miehet keskustelevat hetken arabiksi, kunnes eräs heistä vastaa .. 
 
- Teidän on ajettava täältä takaisin päin lähelle Mekkaa ja lähdettävä sieltä Al Taifin kautta. 
- Pitäisi olla joku suorempi reitti, toteaa Jarkko ja alkaa lähteä jo takaisin autolleen, kun yksi mie-
histä huutaa. 
- Hello ”mister”, nyt minä tiedän. 
 
Jarkko palaa miehen luo ja mies alkaa piirtää reittiä Jarkon karttan syrjään. Ensin on ajettava 40 
kilometriä vielä takaisin päin Al Qouziin, josta on käännyttävä oikealle. Sitten noin 50 kilometriä 
risteykseen, josta taas oikealle jne. …. Mies piirtää kartan laitaan koko reitin. Kartassa olevista 
teistä ei näytä olevan apua. … Jarkko kiittää ja palaa autolleen.  
 
- No selvisikö jotain, kysyy Rauni heti Jarkon palattua. 
- Kyllä nyt varmaankin jo osataan. …. Yksi noista kuskeista piirteli mulle tähän kartan reunaan oh-
jeet. … Hitto, neljäkymmentä kilometriä on vielä ajettava takaisin päin, Al Qoutsi on se paikka … ja 
siitä lähdetään oikealle … ja sitten pitää seurailla tämän karttapiirroksen ohjeita.   … Ensin tuntui, 
ettei kukaan heistä tiedä mitään, mutta sitten yks’ niistä huusi minut takaisin. … Onhan tuossa 
kartassa tuo Qoutsi … mutta ei tuollaisia teitä siitä näytä lähtevän. 
- Ei tämä sitten ihan helppoa olekaan täällä suunnistaminen, toteaa Rauni. 
- Aika erikoista, että tienviitat laitetaan paikoilleen ennen kuin tie on valmis.  … Mutta hyvä, että 
päästiin sieltä hiekasta irti. … Eiköhän tämä nyt tästä suju paremmin.  … Lähdetäänpäs ajelemaan 
takaisin päin. 
- Äiti, eikö meidän pitäisi syödä välillä jotakin, ehdottaa Mervi. 
- Kyllä pitää, myöntää äiti.  …. - Nyt isä, kun tulee joku sellainen paikka, että päästään vähän si-
vuun, niin pidetään ruokailutauko. 
- Ollaanhan me jo ajeltu tuntitolkulla. Nälkähän tässä jo on. …. Katsellaan nyt vain sopivaa tauko-
paikkaa. 
 
 Parisenkymmentä kilometriä ajellaan, kunnes tien varressa on suurehko levike ja sille ajetaan. 
 
- Nyt kokataan tuolla vaunussa ruokaa ja syödään, toteaa äiti. … - Keitetään spagettia ja tehdään 
jonkinlainen jauhelihakastike. … Hedelmiä sitten jälkiruoaksi. … Nyt lapset voitte jaloitella, kunnes 
ruoka on valmis. 
- Hiton kuuma tuolla vaunussa on. Pitäis’kö jo kokeilla sitä aggregaattia? 
- Siinä menee vain aikaa, aprikoi äiti.   – Kyllä me pärjätään, vaikka on kuumakin. Kaikki luukut 
vaan auki. 
-  Ja lapset, älkää menkö tuonne heinikkoon, varoittaa isä. … - Täällä voi olla myrkyllisiä käärmeitä. 
- Onko meillä tankissa vielä bensaa tarpeeksi, kysyy Rauni Jarkolta. 
- Yli puoli tankkia on vielä, mutta tankataan, kun tulee seuraava tankkauspaikka. 
 
Tunti vierähtää taukopaikalla, kunnes matka taas jatkuu. Saavutaan Al Qoutsiin, jossa on tank-
kauspaikka ja Jarkko ostelee tankin täyteen bensaa. Nuorehkolta kauppiaalta hän varmistaa, että 
Jizaniin on lähdettävä kääntymällä seuraavasta risteyksestä oikealle. 
 
Tie on kapeampi ja mutkainen, mutta hyväkuntoinen. Vähitellen maasto kohoaa ja edessäpäin nä-
kyy vuoristoa. 
 
- Nyt sitten tätä tietä olisi ajettava noin 50 kilometriä ja tulee risteys, josta käännytään oikealle, 
juttelee Jarkko, … - Ja tuossa piirroksessa tämä tie jatkuu suoraan ja meidän pitäisi kääntyä kohti-
suoraan oikealle. 
- Hei nyt tulee joku kylä, huomaa Rauni  …. - Tuossa on kuopan merkki ja onks’ toi nopeusrajoi-
tusmerkki? … Kolmonen väärinpäin ja piste. 
- Niinpä on. … Se on 40 kilometriä tunnissa. … Hitto, täällähän on hidasteita, toteaa Jarkko ja jar-
ruttaa voimakkaasti, kun huomaa tien poikki tehdyn ”hyppyrin”.  … Aika korkea. … Matalammalla 
autolla saattaisi raapaista lattiaa. … Aika uutta tietä tämä on … tai äskettäin asfaltoitu. 
- Tuolla on ihan kivistä tehtyjä taloja, huomaa Mika. 
- Missä? kysyy Mervi. 
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- Tuolla vuoren rinteessä. 
- Niinpäs on, huomaa äitikin. 
- Ja tuossa on kioski, jatkaa isä. …. - Katsokaa, kun on koko tie littanaksi ajettujen peltipurkkien 
peitossa. … Ja onhan noita tölkkejä melkoisesti tuolla pientareillakin. 
- Ei täällä taideta roskiksia tuntea. … Törkyä on joka paikassa. 
- Niin on. … Kyllä se näkyy siellä meidän projektin naapurustossakin. 
 
Matka jatkuu. Pian saavutaan ensimmäiseen risteykseen, josta pitää kääntyä oikealle.   
 
- Onpas täällä hyvät tiet, ihastelee Jarkko, kun on ajettu risteyksestä muutama kilometri. Suoraa 
tietä ja melko uutta asfalttia. … Ei tämmöistä tietä tuossa kartassa ole. … Nyt mennään taas 
enemmän alamäkeen. 
- Aika vähän täällä on liikennettä, toteaa Rauni. 
- Isi, kuinka pitkään me vielä ajetaan, kysyy Mika. 
- Kohtahan alkaa tulla jo pimeä. … Ajetaan nyt vielä pari tuntia ja sitten katsellaan sopiva paikka 
yöpymiseen. … Voittehan te nukkua siinä istualtaan, jos väsyttää. 
- Mari ja Minna jo nukkuvat, kertoo Mervi. 
- Perkele! karjahtaa isä yhtäkkiä ja jarruttaa voimakkaasti.  
 
Auton pompahtaa ja alta kuuluu melkoinen rysäys. Auto pysähtyy renkaat vinkuen. 
 
- Mitä tapahtui? pelästyy äiti. 
- Isi … ne pyöristä … ne sellaiset kapselit lensivät tuon sillankaiteen yli  … tuonne monttuun, selit-
tää Mika hätääntyneenä. 
- Hitto, kun en huomannut ajoissa, sadattelee  isä.  …. - Tuo sillan kansi oli 15 … 20 senttiä tien-
pintaa korkeammalla. … Siihen me rysäytettiin. … Ajetaanpa hitaasti tuohon sivuun ja katsotaan 
mitä tapahtui.  …. Joku tuolla takapyörässä ainakin napsuttaa. 
 
Noustaan autosta ja isä alkaa tutkia autoa. Mika menee hakemaan oikeanpuoleisista pyöristä ir-
ronneita kapseleita kuivillaan olevan joen pohjalta. 
 
- Etupyörien asento on selvästi muuttunut, toteaa isä. … - Tuntuu varmasti ohjauksessa. … Ja ta-
kapyörän vanne on levinnyt.  Tuo korkea kantti on iskenyt vanteeseen asti.  Ihme, että ilmat on 
pysyneet renkaissa. 
- Mitä nyt? … Päästäänkö me jatkamaan? hätääntyy äiti. 
- Ei kai tässä niin pahasti käynyt, toteaa isä kurkistellessaan auton oikean takapyörän taakse. 
… Tämä pyörä pitää kyllä nyt ottaa irti ja … vannetta oikaistava sen verran, ettei se ota kiinni tuol-
la takana olevaan tankoon. 
- Miten sinä sen voit oikaista? 
- Katsotaanhan sitten, kun saan sen ensin irti. … Nyt nostellaan tavaroita pois takakontista sen 
verran, että saan tunkin sieltä alta. … Voidaanhan me panna varapyöräkin tuohon, jos ei oikomi-
nen onnistu. 
 
Kun pyörä on irrotettu, iskee isä levinnyttä vanteen reunaa sillan pielestä löytämällään kivellä muu-
taman kerran ja saa reunan oikenemaan. 
 
- On se nyt sen verran parempi, että voidaan jatkaa, toteaa isä.   - Vaunun vanteet ovat kunnossa ja 
auton vasemman puolen pyörät myös. Tuo sillan kansi oli korkeammalla tällä oikealla puolella. … 
Nyt vaan pyörä takaisin paikalleen ja matka jatkuu.  … Kapselit pannan takakonttiin. Nuo vantei-
den kantit ovat sen verran kiharat, etteivät kapselit ehkä pysy kiinni. 
- Mitenkäs ohjaus? 
- No se nähdään kohta kun lähdetään ajamaan. … - On tässä näköjään rysäytelleet muutkin  Asfalt-
ti on ennen siltaa jarrutusjäljistä mustana ja noita irronneita pölykapseleitakin on kymmenittäin 
tuossa yliajettuinakin. … Hitto, kun en huomannut ajoissa. 
 
Pian pyörä on paikallaan ja lähdetään taas eteenpäin. Heti liikkeelle lähdettyään Jarkko huomaa, 
että auton ohjaus on muuttunut raskaammaksi ja tuntuu vetävän vuoroin vasemmalle vuoroin oi-
kealle. 
 
- Etupyörien asentokulmat ovat kyllä pahasti pielessä, kertoo isä. … - Pyörät harittavat nyt jonkin 
verran … vasen pyörä vasemmalle ja oikea oikealle. … Joku tukivarsi siellä on taipunut. … Mutta 
kyllä tällä ajamaan pystyy. … Korjataan vasta perillä.  Ajetaan vielä jonkin aikaa, kunnes tulee pi-
meä. 
- Isi, eikös tommosessa paikassa pitäis’ olla joku varoitusmerkki? kysyy Mervi. 
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- Pitäis’ olla. … Mutta täällä ei taida kukaan huolehtia sellaisesta sen jälkeen, kun tie on tehty. Joku 
ulkomainen firma on tehnyt tien urakalla valmiiksi ja silloin tie on ollut kunnossa. Sen jälkeen 
hiekka asfaltin alla on laskenut jostakin syystä siinä sillan kannen luona. Täällä ei varmaankaan ole 
sellaista tielaitosta, joka valvoisi teiden kuntoa. … Ihan hulluahan on laittaa valtatielle Jizanin vii-
tatkin sitä mukaan kuin tienpätkät valmistuvat, vaikka sitä tietä ei Jizaniin vielä pääsekään. … Mut-
ta ilmeisesti ne viitatkin kuuluvat siihen tieurakkaan. Ei täällä ole viittoja Jizaniin, vaikka sinne ol-
laan nyt menossa. 
 
- Pidetäänpä pieni pissatauko, ilmoittaa isä, kun on muutama kilometri ajettu. - Tuossa on hyvä 
paikka pysähtyä. 
- Joko me kohta tullaan siihen seuraavaan risteykseen, kysäisee äiti, kun on taas lähdetty liikkeelle. 
- Eiköhän se kohta tule. … Tuolla suoran päässä on taas taloja ja taitaa olla neljänkympin rajoitus. 
Varmaankin on taas hyppyrikin. 
-  Rekkojakin siellä seisoo kaksi vai onko kolmekin. … Siinä on kauppa. … Käy isä jututtamassa 
noita kuskeja ja kysele, mistä käännytään Jizaniin päin. 
 
Jarkko pysäyttää auton rekkojen taakse ja menee kyselemään reittiä Jizaniin. Jonkin aikaa juteltu-
aan hän palaa ja kertoo…  
 
- Nuo kolme rekkaa ovat menossa Jizaniin ja he lähtevät kohta taas liikkeelle. … Niiden perässähän 
olisi hyvä ajaa. 
- Jaksatko sinä? 
- Kyllä minä jaksan, jos te jaksatte. … Pimeässä on ihan hyvä seurata edellä ajavien takavaloja eikä 
tarvitse kyttäillä tienristeyksiä. … Asfalttitiet eivät pölyäkään.  … Joskus puolenyön jälkeen oltaisi 
perillä. 
- No, mennään. … Hei lapset, ottakaa sieltä kasseista banaanit. Nyt ajetaan yhteen syssyyn perille 
asti. … Yrittäkää nukkua, jos väsyttää. 
- Sitten odotellaan vain, kunnes nuo lähtevät … ja seuraillaan perässä.  … Ei tarvita karttaa enää. 
 
Illan hämärtyessä ja muuttuessa pimeäksi yöksi ajellaan rekkojen perässä sopivan etäisyyden 
päässä. Toista tuntia on matka jatkunut, kun hyvä asfalttitie muuttuu äkisti sorapintaiseksi ja rekat 
nostattavat sakean pölypilven.  Hetken päästä rekkojen vauhti putoaa miltei kävelyvauhdiksi ja tien 
pinta alkaa tuntua epätasaiselta. 
 
- Hitto, kun muuttui tie huonoksi, manailee Jarkko. … - Toivottavasti tätä ei jatku kovin pitkään. … 
Mutta seurataan vaan perässä. …. Tienpinta näyttää olevan ladottu hevosen pään kokoisista kivis-
tä. Siksi tämä on tällaista röykytystä. … Näyttää olevan tietyöt täällä käynnissä. 
 
Parisenkymmentä kilometriä kestää röykytystä, kunnes päästään taas hyvälle asfaltille. Parisen 
tuntia on taas ajettu ja muutamasta risteyksestä on käännytty rekkojen perässä seuraten, kun tul-
laa isommalle tielle. Auton valoissa vilahtaa tienviitta JIZAN. 
 
- Nyt taidetaan olla jo aika lähellä, aprikoi Jarkko. … Vilahti Jizanin viitta äsken valoissa. … Ja … nyt 
tulee jonkinlainen tarkastuspiste. … Joo, ”Check Point” lukee kyltissä … ja poliiseja tuossa kohta. 
Ohjaavat ajamaan tuohon viereiselle kentälle. … Rekatkin pysähtyivät … ja kaksi poliisia tulee mei-
tä tapaamaan. 
 
- Passit, ajokortti  ja auton paperit, pyytää toinen poliiseista englanniksi. 
- Annahan Rauni ne passit sieltä lokerosta, kehottaa Jarkko … ja alkaa ottaa ajokorttia lompakos-
taan. … ja saatuaan passit antaa ne poliisille, oma diplomaattipassi päällimmäisenä, sitten ajokor-
tin ja auton rekisteriotteen. 
 
Poliisi katselee passeja ja auton rekisteriotetta, kiertää vielä auton ja vaunun ympäri ja ojentaa 
passit ja paperit Jarkolle toivottaen hyvää matkaa. Rekat ovat jo menneet näkymättömiin, mutta 
pian alkavat niiden takavalot taas näkyä edessäpäin. Muutamia kymmeniä kilometrejä seurataan 
vielä rekkoja, kunnes Jarkko tunnistaa tutun risteyksen. 
 
- Haa, nyt ollaan Sabyassa, hän huudahtaa. … - Tästä minä jo osaan. … Rekat saavat mennä, me 
käännymme tänne vasemmalle. … Vielä jokunen kilometri niin käännytään meidän aavikkotielle. 
- Aavikkotie, millainen se on? hämmästelee Rauni. 
- Oikeastaan se ei ole tie … vaan maastoon syntynyt mutkitteleva ajoura  … Kolme kilometriä sel-
laista ja olemme perillä. … Täällä on yöllä pimeää, mutta meillä on siellä hyvät katuvalot. … Nuk-
kuvatko lapset, kun on niin hiljaista? 
- Nukkuvat kaikki. 
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- Tässä oikealla on meidän lähin kylä, Abu Arish. … Vielä vähän matkaa, niin päästään aavikkotiel-
le. 
 
 
 

                              7.  Kotoutuminen 
 
 
Hetken kuluttua Jarkko ajaa penkalta vasemmalle alas aavikkotielle. Auton valoissa näkyy vain le-
veähköt ajourat ja molemmilla puolilla hiekkaisia kumpareita. 
 
- Tällaista tämä luonto täällä on, naurahtaa Jarkko.  …. - Hiekkaa, hiekkaa … ja siellä täällä joitakin 
kuivahkoja ruohotupsuja…. Joissakin paikoissa on pieniä pensaitakin. … Kohta on kyllä vihreäm-
pää, kun saavutaan projektille. 
- Onpa kuivaa ja ankean näköistä.  
- Joko me ollaan kohta perillä? kysyy Mervi. 
- Ai sinä heräsit. … Ihan kohta ollaan perillä, vastaa äiti. … - Pari kilometriä enää. 
- Onpa huonoa tietä. … Ei kai vaan juututa taas hiekkaan. 
- Ihan hyvää ja tasaistahan tämä on, naurahtaa isä.  … - Nyt ajetaan pienen hiekkakumpareen yli ja 
kohta vielä toisenkin. … Ihan kovaa hiekkaa tässä on. Ei se upota. … Kohta alkavat edessäpäin 
kajastella meidän projektin valot. … Tuolla oikealla näkyvät valot ovat naapuriprojektin, Vianinin 
valoja. Nyt alkavat näkyä jo meidänkin valot.  
 
Saavutaan puurivien reunustamille valaistuille teille, joiden molemmin puolin on pienehköjä taloja  
ja pensasaitojen ympäröimiä pihoja. 
 
- No nyt vihdoin ollaan meidän projektilla, huokaa isä. … - Tässä oikealla on Guest House, jossa 
nukuin ekan yön. … Tuossa, missä seisoo tuo maasturi asuvat McVeyt. … Meidän talo on tuon seu-
raavan kulman takana eka talo. …. Tästä käännytään vasemmalle ja nyt tämän talon toinen puoli 
on meidän. … Tässä päässä asuu egyptiläinen Mr. Lugani. Tuo Pick Up on hänen. … Me ajetaan 
tämä ajokki tuosta portista pihalle.  Tuo katuvalo valaisee mukavasti pihan. …  Istukaa vielä autos-
sa, kun avaan portin. 
- Sinäkö itse teit tuon portin? kysyy äiti. 
- Itse tein alusta loppuun asti. Odottakaa nyt hetki, kun käyn avaamassa sen. 
 
Jarkko ajaa auton ja vaunun pihanurmikolle talon päätyyn. 
 
- Ja nyt sitten … katsokaa lapset tarkkaan mihin astutte, varottaa isä.  - Älkää menkö tuonne talon 
taakse. Näin pimeällä täällä voi liikkua käärmeitä. Lapset … nyt tästä käytävää pitkin isän perässä 
ovelle. Minä avaan oven ja sytytän valot. … Eikä meluta. Naapurit nukkuvat. … Me kannetaan äidin 
kanssa tavaroita sen verran, että pääsette nukkumaan. … Tässä on vielä muutama tunti pimeää. 
- Huh, on täällä aika kuuma näin yölläkin, huokaa Rauni, kun Jarkko palaa autolle 
- Saattaa olla liki kolmekymmentä astetta, mutta tuolla sisällä on mukavan viileää. Ilmastointilait-
teet siellä hurisevat jatkuvasti. … Mitäs me nyt kannetaan sisään? 
- Tuo iso matkalaukku ja vaunusta petivaatteita sen verran, että päästään nukkumaan. … Pitää 
tässä muutama tunti nukkua, että jaksetaan purkaa loput. 
- Katsohan noita auton eturenkaita, kehottaa Jarkko. 
- Onk’s ne …. ? 
-  Kuluneet aivan sileiksi. …. Ei ole kulutuspintaa enää yhtään. … Kyllä sitä arvelin jo ajaessa, kun 
ohjaus oli niin raskas ja veti vuoroin oikealle vuoroin vasemmalle. ... No, autoa ehditään korjailla 
myöhemmin. Nyt vaan äkkiä kannellaan mitä tarvitaan ja nukutaan muutama tunti. 
- Aika isohan tämä olohuone on, hämmästelee Rauni sisään astuttuaan. … Ja onks’ noi huonekalut 
ihan uudet?  
- Ihan uusia ne ovat. … Pesukone, liesi ja jääkaappi-pakastin ovat myös uusia. Makuuhuoneiden 
sängytkin ovat uusia. 
- Ihan kivat huoneet. … Kunhan saadaan vaan mattoja lattioille ja verhot ikkunoihin.  
- Niin , ikkunat ovat maitolasia. Niistä ei näe ulos. … Nyt pimeällä sitä ei niin huomaa. 
- Ja keittiö on ihan sopivan kokoinen. … Nyt täytyy laittaa vaan äkkiä petit kuntoon. Katsellaan 
huomenna tarkemmin. … Ihan sopivan kokoinen asunto tämä on. 
 
Aurinko on jo noussut melko korkealle, kun lapset heräilevät ja herättävät vanhempansakin. 
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- Joko te nyt jaksatte mennä suihkuun? kysyy äiti.  … - Yöllä, kun tultiin, olitte niin väsyneitä, että 
halusitte heti päästä nukkumaan. 
- Joo, mä menen ainakin, sanoo Mervi.  
- Menkää vaan kaikki vuorotellen. … Saatte sitten puhtaat vaatteet. 
- Aika hyvinhän se meitäkin nukutti sitten sen jälkeen, naurahtaa Jarkko Raunille.. 
- Niin, sen jälkeenhän kyllä yleensä nukuttaa makeasti, naurahtaa Raunikin. … Ihan hyvä peti meil-
lä on. 
- Isi, pitääk’s noi ilmastointilaitteet aina tollaista hurinaa? kysyy Mika. 
- Kyllä ne hurisevat jatkuvasti. … Jos ne lakkaisivat hurisemasta, niin täällä olisi yhtä kuuma kuin 
ulkona. … Kyllä siihen hurinaan tottuu. 
- Outoa, kun ikkunat ovat tuommoista lasia, ettei näe ulos, jatkaa Mika. 
- Onhan meillä tuolla yksi ruutu, josta näkee, naurahtaa äiti. 
- Nyt pitäis’ kai loihtia jotakin aamupalaa, toteaa isä. … - Oletko jo vilkaissut jääkaappiin ja pakas-
timeen, mitä siellä on.  
- Just äsken vilkaisin. Jääkaapissa on munia, ihan kivikovia sämpylöitä ja muutama homehtunut 
appelsiini. … Pakastimessa on ranskalaisia perunoita ja joku lihaköntti. … Pitää hakea nyt ne ruoat 
vaunun jääkaapista. Nuo munat ovat kai vielä hyviä vaikka ovat olleet tuolla kolme viikkoa. 
- Joo, se lihaköntti on lammaspaistia. … Ota se sulamaan niin saadaan lounaaksi ranskalaiset pe-
runat ja lammaspaisti. … Onhan meillä ruokaa pariksi päiväksi. … Huomenna tai ylihuomenna voi-
taisi iltasella lähteä Jizaniin ruokaostoksille. Nyt pitää ruveta purkamaan tavaroita vaunusta ja au-
tosta ja meidän muuttolaatikkokin on tuolla jossakin. 
- Nuo sun ostelemat veitset, haarukat ja lusikathan ovat tosihyvän näköiset, ihastelee äiti. 
- Eikös olekin. … hienommat kuin meidän suomalaiset.  
- Pitääk’s sun korjata toi autokin, että päästään kauppoihin? 
- Höpsis! … Eihän me nyt Mersua tarvita. Meillähän on iso punainen Chevrolet, jolla me ajellaan. 
Pitää vaan hakea se tuolta pajalta tuohon pihaan. … Sillä me ajellaan ja ruvetaan vetelemään vau-
nuakin. Kunhan on naposteltu aamupalaa, niin täytyy käydä tuolla toimistolla ilmoittautumassa ja 
samalla tuon sen ajokin tuohon pihaan. … Vaunuun pitää vetää sähköt ja panna sielläkin kuuleri 
hurisemaan. 
- Isi, mikä semmonen kuuleri on? kysyy viereen tullut Mika. 
- Kuuleri, se on ilmastointilaite englanniksi, cooler … se kirjoitetaan 
- Hae nyt ihan ensiks’ ne ruoat sieltä vaunun jääkaapista, hoputtaa äiti. 
- Pitää hakea. … Täytyy samalla sammuttaa se kaappi. Kaasulla se on pelannut yön ajan. Lähde 
Mika kaveriksi kantelemaan niitä sapuskoja. 
- Siellä vasemman puoleisessa yläkaapissa on sämpyläpussi. Tuokaa sekin. 
 
Aamupalan jälkeen Jarkko lähtee käymään toimistolla, hakee sitten autonsa korjaamon viereisestä 
katoksesta ja varastosta kannetaan lavalle Suomesta tullut iso muuttolaatikko. 
 
Kotona on sitten äidillä ja lapsilla ihmettelemistä, kun isä ajaa suurella punaisella Pick Upilla pi-
haan. 
 
- No, tällä me sitten ajellaan täällä, kertoo isä autosta noustessaan.  - Mersua säästellään kotimat-
kaa varten. … Tällä me vedellään tuota vaunuakin, kun tehdään reissuja. … Nyt tässä pihalla se 
varmaankin alkaa toimia teidän lapsukaisten kouluna. … Ulkona on niin kuuma päivällä, että var-
maankin olette mieluummin viileämmissä sisätiloissa. 
- On se iso, hämmästelee äiti. … - Pitkä ja korkea. 
- Ja nelivetoinen, iso V-8 moottori.  
- Isi, mitä se nelivetoinen tarkoittaa? kysyy Mika. 
- Kaikki neljä pyörää vetää, etupyörät ja takapyörät, Mersussa vain takapyörät … ja V-8 moottori 
tarkoittaa, että moottorissa on 8 sylinteriä, Mersussa on vain kuusi. 
- Ja sinä toit meidän muuttolaatikonkin, ilahtuu äiti. … Nythän meillä on hommaa. 
- Isi, ihana puu tuo missä on noita linnunpesiä, ihastelee Mervi. … - Ne linnut tekevät koko ajan 
uusia pesiä. 
- Ovat ne melkoisia rakentajia. … Taitavasti kutovat pitkistä heinistä tommosia palloja. … Joko 
laskit montako pesää siinä on? 
- On niitä ainakin neljäkymmentä. 
- Minä laskin ennen kuin lähdin Suomeen … neljäkymmentäkaksi pesää, mutta sen jälkeen ovat 
varmaan tehneet ainakin kymmenen lisää. 
- Älkää nyt ruvetko laskemaan linnunpesiä, tuohtuu äiti. … - Nyt isä avaa tuon laatikon ja aletaan 
kantaa tavaroita sisälle. Pysykää Mari ja Minna sisällä. … Mervi ja Mika voivat olla kantelemassa, 
kunhan tuo isä saa laatikon auki. 
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- Aika lujatekoisen laatikon ovat huolintaliikkeen pojat tehneet, tuumailee isä. …- Nuo teräspannat 
pitää saada ensin poikki. …. Ei tätä näköjään ole tullissa avattu, kun näihin pantoihin ei ole kajot-
tu. 
 
Muutama tunti siinä sitten vierähtää, kunnes laatikko on purettu ja tavarat kanneltu sisään. Välillä 
pidetään ruokailutauko. Mika iloitsee, kun saa laatikosta nostetun polkupyöränsä pihalle. Vähitel-
len saadaan muuttolaatikosta puretut tavarat kaappeihin. Lattiat imuroidaan ja pannaan niille ko-
toiset matot. Caravanin kaapeissakin on vielä paljon tavaraa. Jarkko ottaa työn touhusta muutamia 
valokuvia ja saatuaan caravanin mukana matkanneen kaitafilmikameransa hän ottaa myös tilan-
teista elävää kuvaa. Lapset laittelevat tavaroitaan järjestykseen omissa huoneissaan. 
 
- Ihan kiva kotihan tästä tulee, toteaa Rauni, kun alkaa olla valmista. … - Ihan kivan kokoiset huo-
neet, paljon kaappeja, kaikki mukavuudet. … Nuo sameat ikkunat ja ilmastointilaitteiden jatkuva 
hurina vaan tuntuvat oudoilta. 
- Kyllä niihin tottuu, kommentoi Jarkko. …- Minä olen jo tottunut. … Ja tuohon hiton kuumaan il-
maankin tottuu vähitellen. … Nyt seuraava homma taitaa olla tuolla pihalla. … Vaunu pitää kytkeä 
sähköverkkoon, että saadaan ilmastointilaite sielläkin hurisemaan. Siitä tulee lapsille mukava paik-
ka opiskella. 
- Ne kotikoulun ohjeet ja kaikki koulukirjat ovat tuossa pahvilaatikossa, kertoo Rauni. - Meidän 
täytyy tutustua tarkemmin niihin ohjeisiin ensin. 
- Minulla on jo suunnitelma, miten lasten opiskelu toteutetaan…. He saavat opiskella tuolla vau-
nussa ihan itsekseen. … Aamulla ja illemmalla, kun on vähän viileämpää, voivat mennä ulos. Kes-
kipäivällä on niin kuumaa, että silloin on vilpoisessa vaunussa hyvä opiskella. Me sitten iltasella 
tarkastamme, mitä ovat saaneet aikaan. 
- Miten sellainen onnistuu? 
- Onnistuu varmasti. … Itse neuvova opetus, INO, sitä käytetään kouluissakin. Minäkin olen sitä 
käyttänyt. … Näet sitten, kun selvitän sen lapsille.  
- Mitenkäs toi meidän auto?  … Laitatko sen peiton siihen päälle? 
- Pitää se ensin huomenna pestä … ja sitten se peite päälle suojaamaan auringonpaisteelta. 
- Tuossa pihallako sen peset? 
- On tuolla seinässä vesihana ja kasteluletkuakin on. Kyllä se onnistuu tuossa pihalla. 
- Mistä tuo vesi tulee? 
- Porakaivoista … noin 50 – 60 metrin syvältä … ja pumpataan tuolla korjaamon vieressä olevaan 
vesitorniin. …. Tehdään illemmalla kierros koko projektin alueella, niin näet mitä kaikkea täällä on. 
- Joko sinun pitää mennä huomenna töihin? 
- Onhan sinne jo mentävä. … Tässähän on ollut kuukauden pituinen ylimääräinen loma sen Mr. 
Adlyn töppäyksen vuoksi. … Aamulla menen kahdeksan kieppeissä ja lopetellaan noin puoli kol-
melta. … Kahdentoista maissa tulen käymään kotona, kun muut menevät rukoilemaan. … Yleensä-
hän pidetään kello kahdesta neljään siestaa ja jatketaan töitä kello kuuteen asti, mutta tuolla pel-
loilla on iltapäivällä niin kuumaa, ettei siellä jaksa työskennellä. … Mitäs minun pitikään tehdä seu-
raavaksi? 
- Pitikö vaunuun saada sähköt ja ilmastointi ?… 
- Hitto, sehän se oli. … Minäpä lähden nyt sinne. 
- Nyt illaksi pitäisi tehdä jotakin syötävää, mutta mitä? … Vaunusta toitte hernekeittopurkkeja. Kä-
visikö sellainen? … Ja jälkiruoaksi pannukakkua. … Munia on ja maitojauhetta. Sekin onnistuu. 
- Kyllä käy. … Mutta ajelulle on lähdettävä ennen pimeän tuloa. … Käydään ajelulla ensin. … Ote-
taan kameratkin mukaan. … Niin saadaan sitten lähetellä kuvia mummilaan. 
 
Kello viiden maissa ollaan juuri lähdössä kiertoajelulle, kun naapuri Raymond Kohlbeck tulee por-
tista pihalle tervehtimään. 
- Hello Ray! tervehtii Jarkko. … - Tässä on vaimoni Rauni ja lapset Mervi, Mika, Mari ja Minna, esit-
telee hän perheensä, … Ja Raymond on meidän naapurimme. 
-  Ai kuinka hurmaava perhe. ... Tervetuloa tänne, sanoo Ray alkaessaan kätellä jokaista. Minä olen 
Ray. 
 
Lapsia vähän ujostuttaa, kun eivät ymmärrä englantiakaan. Jarkko selittää heille, että ”Ray-setä” 
asuu tuossa naapuritalossa ja on isän työkaveri. 
 
- Miten olette nyt kotiutuneet? kysyy Ray Raunilta. … - Teillä on ollut monenlaisia ongelmia matkal-
la. 
- Nyt on kaikki hyvin. Koti alkaa olla kunnossa. … Ne ongelmat ovat jo takana päin, naurahtaa 
Rauni. 
- Nyt lähdetään tekemään pieni sight-seeing kierros projektille ja koeajamaan tätä amerikkalaista 
autoa., toteaa Jarkko.  - Huomenna on palattava taas töihin.  
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- Viihtyisää iltaa. Aamulla nähdään. 
 
Lapset kipuavan takapenkille ja äiti eteen, kun lähdetään. 
 
- Ai yksi asia tuli mieleen tuosta Raystä, mitä se neuvoi, ketoo isä heti autoon noustuaan. – Noille 
muslimeille ei pidä ojentaa mitään vasemmalla kädellä … vaan aina oikealla. 
- Mikäs taika siinä on ? kysyy äiti. 
- Heidän kulttuurissaan vasen käsi on vaan pers… takapuolen pyyhkimistä varten. He eivät ota vas-
taan mitään, jos annat sen vasemmaalla kädellä. 
- Jaa, pitääpä muistaa. 
- Nyt … käynnistetäämpä tuo iso ”mylly” … ja lähdetään … vähän ajelulle. 
- On tämä hirveän iso rotisko, kauhistelee äiti  
- Älä ny rotiskoksi hauku. … Ihan hyvä pelihän tämä on melkein kaikilla amerikkalaisilla mausteilla. 
… Ilmastointi. sähköllä toimivat ikkunat … vain automaattivaihteisto puuttuu. Sellainen on amerik-
kalaisissa henkilöautoissa vakiona. … Lähdetäänpä tästä portista nyt vasemmalle …. ja ajetaan 
ensiksi korjaamolle. 
- Isi, onko nämä puurivit kaikki istutettuja? kysyy Mervi. 
- Istutettuja ne ovat. Eihän täällä muualla puita kasvakaan. 
- Miten ne voi kasvaa, jos täällä ei sada koskaan? 
- Niitä kastellaan silloin tällöin. … Meidän pensasaitojakin pitää kastella. 
- No nyt tuolla korjaamo jo näkyy. … Tuo siksak-kattoinen. 
- Siinä ei ole seiniä ollenkaan, ihmettelee Mervi. 
- Kerroinhan minä siitä jo joskus ja lähetin kuviakin. Katto on vain suoja auringon paistetta vas-
taan. Seiniä ei tarvita. … Ei täällä ole varkaita missään. … Ja mukava, kun ilma vaihtuu.  …. Tuolla 
vasemmalla on vesitorni ja toimistorakennus on vasemmalla tuolla kauempana. … Mutta ajetaanpa 
me tästä oikealle. … Nyt tuolla edessä näkyvä korkeampi rakennus on ”Power House” eli voima-
asema, missä tehdään meille sähköä. 
- Täältäkö se jyrinä kuuluu meidän pihalle asti? kysyy äiti. 
- Täältä se kuuluu. … Pysäköidäänpä hetkeksi tuohon isojen ovien eteen ja mennään katsomaan 
millaiset koneet siellä jyrisevät. 
- Onpa kovaa jyrinää, hämmästelee äiti heti auton oven avattuaan. … - Lapset nyt varovasti sieltä 
alas. Tämä on paljon korkeampi kuin Mersu. Auta sinä Mervi vähän pikkusiskoa. 
- Seisokaapa hetki siinä auton vieressä niin napataan kuva. 
- Olkaa lapset nyt hetki liikkumatta, kehottaa äiti. 
- Nyt mennään kohta tuosta ovesta sisään, kertoo isä kuvan napattuaan. …. - Mutta siellä on niin 
kova meteli, että minä kerron nyt tässä. … Siellä on kolme lähes kolme metriä korkeaa Caterpillar-
moottoria, joista kaksi aina käy yhtaikaa. Ne pyörittävät sähkögeneraattoreita, joista tulee sähkö 
koko tälle projektille. Mennään nyt ovesta sisälle.  
 
Isän perässä mennään sisälle ja ison jyrisevän koneen viereen. Maria ja Minnaa hirveä melu ja isot 
jyrisevät koneen pelottavat niin, että he haluavat heti lähteä pois. 
 
- Kuuluuko noiden koneiden huoltokin sinun reviiriin? kysyy äiti, kun on tultu ulos. 
- Kuuluu.  … Isoja dieseleitähän ne ovat, mutta periaate on ihan sama kuin auton tai traktorin 
moottoreissa. … Nyt tehdään vielä kierros tuolla pelloilla. …  Kömpikäähän autoon. 
- Mikä tuo rakennus tuossa vasemmalla on? kysäisee äiti. 
- Se on vanha ”Power House”, voimalaitos. Se on jäänyt liian pienitehoisena pois käytöstä. Siellä on 
kolme isoa 12-sylinteristä Mersun moottoria generaattoreineen. Ovat kuulemma ihan käyntikuntoi-
sia vielä. 
- Nyt lähdetään tästä alas ja ajetaan tuosta kuivana olevan kastelukanavan ylitse pelloille. … Nyt 
kohta tuossa oikealla alkavat meloniviljelmät. … Isoja keltaisia kukkia siellä näkyy olevan ja onhan 
siellä jo aika isoja melonejakin.   
- Isi, mitä nuo pienet puut ovat tällä toisella puolella? kysyy Mervi. 
- Papaijapuita ja tuolla taempana Mangopuita. … Täällä on niin montaa sorttia erilaisia kasveja, 
että en kaikkea vielä tiedä. …. Noissa penkeissä kasvaa maapähkinää. … Ajetaan nyt tuonne ihan 
perälle. Siellä on laajat alueet sorghumia.  … Tuossa on sitruuna- ja greippipuita. … Ja tuossa on 
yks’ porakaivopumppu. … Iso Robson-diesel siinä pyörittää pumppua tuolla pitkällä remmillä. 
- Mitä tuolla vasemmalla kasvaa? kysyy äiti. … Tuo iso alue. 
- Se on tomaattia. 
- Tomaattia? 
- Niin, tomaattia se on, vaikka ei niillä ole mitään keppejä tukena.. … Se kasvaa ihan maata myö-
ten. … ”Money Maker” on se lajike. Hiton tuottoisa. … Tuolla on nyt sitä täkäläistä viljakasvia, 
sorghumia eli durraa. … Ja tuossa tuo härveli on iso vesitykki, jonka saaminen sadettamaan tasai-
sesti oli minun ensimmäinen keksintö täällä, jatkaa isä pysäyttäen auton. … - Se odottelee tuossa 
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nyt kai seuraavaa sesonkia.  … Noista vesiposteista saadaan porakaivovettä ja tuo iso moottori 
tuossa pyörittää vesipumppua, jolla tuo vesitykki ampuu vesisuihkun noin 50 metriä pitkänä kaa-
rena molemmin puolin … ja tuo tykki kulkee noiden pyörien varassa veden paineen käyttämänä ja 
kiskoo tuota paksua letkua perässään…. Tuossa kelalla on vaijeria monta sataa metriä ja se vaije-
rin pää ankkuroidaan saran toiseen päähän ja sitä kelaamalla se kiskoo itseään eteenpäin. 
-  Isi! Katso västäräkki!  hihkaisee Mervi. 
-  Missä? 
- Tuolla pellolla … tuolla ! neuvoo Mervi kädellään osoittaen. 
-  Onkohan tuo västäräkki? … - Kyllä se on ihan sen näköinen. 
-  Voisivatko ne lentää näin kauas talvehtimaan, aprikoi äiti. 
- Tarkkoja ovat nuo lapset. … Noin kaukaa tunnisti västäräkin, hämmästelee isä. 
-  On siellä vielä toinenkin, jatkaa Mervi. … Kyllä ne ovat ihan västäräkin näköisiä. 
- Tutkitaapa kotona Fokuksesta missä västäräkit talvehtivat, neuvoo äiti. 
- Onpa niillä pitkämuuttomatka, jos ne västäräkkejä ovat, jatkaa isä. 
- Tuolla on joku rakennuskin, huomaa äiti.  – Mikä se on? 
- Joo, se on sellainen varastorakennus ja siinä on yks’ luokkahuonekin, jossa pitävät joitakin kurs-
seja. … Tuossa tuon maavallin takan on pieni kylä. … Savimajoja, ihan sellainen afrikkalaistyylinen 
kylä. … Sinne me vahingossa suihkaistiin vettä tuolla tykillä, kun sitä Rayn kanssa kokeiltiin silloin 
ihan ekoina päivinä, kun tulin. … Yks’ akka sieltä tuli tuohon vallin päälle meluamaan meille, kun 
vettä oli lentänyt pihalla nukkuneen lapsen päälle. … No nyt ajellaan takaisin päin. Kohta tulee 
pimeää. … Tuo aurinko on jo putoamassa näkymättömiin ja se pimeä tulee täällä äkkiä. 
- On täällä valtavat alueet noita viljelmiä, hämmästelle äiti. 
- Ja autoja ja koneitakin on paljon. Katsellaan niitä vaikka huomenna.  
 
Kotiin tultua käydään katsomassa vielä talorivien välissä olevaa kenttää, jossa lapsille on suurehko 
puolipallon muotoinen kiipeilyteline, keinut ja pieni karuselli.  
 
- Täällä käy lapsia aamuisin ja iltaisin, kun on vähän viileämpää, kertoo isä.   - Tuossa päädyssä on 
tuollaista kuivunutta heinää ja pusikkoa. Sinne älkää lapset menkö. Siellä voi olla käärmeitä. … Ja 
tuolla alanurkassa on jonkinlainen kosteikko. Älkää menkö sinnekään. … Taitaa viemäriverkostos-
ta vuotaa sinne jotakin lientä. 
- Onko täällä paljon lapsia? kysyy äiti. 
- On niitä jonkin verran. Isommat ovat kai päivisin koulussa Abu Arishissa. Useilla saudiperheillä ja 
palestiinalaisilla on lapsia. Illan hämärtyessä näkyy tuossa myös hunnutettuja naisia lasten kanssa. 
- Voidaanko mekin mennä sinne? kysyy Mervi. 
- Voitte mennä milloin vain haluatte. … Aamulla ja illalla on viileämpää ulkona. Opiskelkaa sitten 
keskipäivällä, kun ulkona on liian kuuma. 
 
Kotona äiti alkaa valmistella illalliseksi hernekeitto- ja pannukakkuateriaa. Isä yrittää löytää matka-
radiosta Suomen lyhytaaltoasemaa, mutta kuuluvuus tuntuu surkealta. Televisiosta tulee arabinkie-
listä ohjelmaa, jota ei ymmärretä.  
 
Illallinen valmistuu ja sen jälkeen ilta jatkuu jonkin aikaa päivän kokemuksista ja maan olosuhteis-
ta jutellessa. Koti on saatu kuntoon ja se tuntuu ihan viihtyisältä. Ilmaston kuumuuteen totuttele-
mine vie varmaankin aikaa. Sitten isä alkaa suunnitella Mervin ja Mikan kanssa kouluasioita. Yh-
dessä tutkitaan Kansainvalistusseuran Kotikoulun ohjeistoa ja mukaan saatuja koulukirjoja. Mervi 
opiskelee peruskoulun kolmatta luokkaa ja Mika toista. Valinnaisaineiksi on otettu englanninkieli 
kummallekin. Isä alkaa laatia lapsille lukujärjestystä, jonka mukaan he voivat toimia pihalla olevas-
sa matkailuperävaunussa. 
 
- No tässä on nyt tämä lukujärjestys, jonka mukaa voitte toimia, selvittää isä. … - Jos haluatte, voit-
te aloitella jo huomenna itseopiskelua. … Ja näin se toimii. … Teillä on näistä aineista sekä teksti-
kirja että harjoituskirja. Otetaanpa tuosta nyt nuo kaksi äidinkielen kirjaa. … Aloitatte lukemalla 
tästä tekstikirjan kappaleen ja nuo kieliopin selitykset niin, että ymmärrätte ja osaatte sen mitä 
siinä kerrotaan. Sitten panette tekstikirjan kiinni ja avaatte tästä harjoituskirjasta tähän kappalee-
seen kuuluvat harjoitustehtävät ja ratkaisette ne. … Jos tehtävät tuntuvat vaikeilta, suljette harjoi-
tuskirjan ja luette tekstikirjan kappaleet uudestaan… alusta loppuun. Sitten taas tekstikirja kiinni 
ja jatkatte harjoituskirjan tehtävien ratkaisua. … Periaate on, että molemmat kirjat eivät ole kos-
kaan samanaikaisesti auki. … Oletteko ymmärtäneet? 
- Ihan selvä, sanoo Mervi. 
- Niin on, jatkaa Mikakin. 
- Sitten iltapäivällä, kun minä tulen töistä kotiin, me äidin kanssa tarkastamme teidän harjoituskir-
jojenne tehtävät … ja korjaamme ja selitämme, jos on tarvetta. … Lukujärjestyksen mukaan otatte 
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esiin eri aineiden oppikirjat ja harjoituskirjat. … Ei tätä lukujärjestystä tarvitse ihan tarkalleen nou-
dattaa. … Etenette sen mukaan kuin tuntuu hyvältä. 
- Voinhan minä käväistä välilläkin katsomassa miten teidän opiskelu sujuu, jatkaa viereen tullut 
äiti. 
- Jos haluatte joistakin asioista lisätietoa … vaikkapa maantiedon asioista, niin meillähän on neli-
osainen Fokus-tietosanakirja, jatkaa vielä isä. … - Voitte kantaa senkin tuonne vaunuun. Tuskinpa 
me äidin kanssa sitä tarvitaan.  
- Fokus on jo tuossa pöydällä, kertoo äiti. 
- Katsotaanko siitä Fokuksesta nyt heti missä västäräkit talvehtivat, ehdottaa Mervi. 
- Katsotaan kohta. 
 
Ja Fokuksessa kerrotaan, että västäräkit talvehtivat Luoteis-Afrikassa ja Lähi-Idässä, löytää äiti tie-
don. 
 
 - Kyllä se sitten on västäräkki, toteaa isä. … - Lähi-Itäähän tämä Saudi Arabiakin on. … Kauaksipa 
ne talveksi lentelevät. 
 
- Ja sitten lapset … tuossa pihanurmikollakin on katseltava tarkkaan, ettei ole käärmeitä, varoitte-
lee äiti. 
- Vastahan ne hämärän tullessa alkavat liikkua, jatkaa isä.  … - Mutta älkää menkö päivälläkään 
tuonne pusikoihin, kivikoihin tai paikkoihin missä kasvaa pitempää heinää. Tuossa kentän päädys-
sä on sellainen heinikkoinen pusikko, jossa saattaa olla käärmeitäkin. … Sieltä se varmaan oli tul-
lut se Carpet Wiperikin, jonka tapoin tuossa keittiön rappujen luona. … Hitto, jos ei olisi ollut sil-
loin sitä ”fikkaria”, niin en ehkä olisi tässä nyt teitä varoittelemassa. 
- Katsokaahan lapset mitä kello jo on, huomauttaa äiti. … - Eiköhän olisi jo aika lähteä suihkuun ja 
sitten nukkumaan. … Minna jo nukkuu. 
- Taitaisihan se suihkussa käynti ja uni maittaa jo meille aikuisillekin, naurahtaa isä. 
- Menkäähän nyt lapset ensin, jatkaa äiti. … - Me mennään isän kanssa vähän myöhemmin. 
- Ja sitten … sen jälkeen nukuttaa hyvin, kuiskaa isä äidin korvaan. … Sen jälkeen. 
- Ai … jaa … sen jälkeen, naurahtaa Rauni.  
- Eikö sinunkin tee jo mieli?  … Pitkä paussihan tässä on taas ollut. 
- No ei niin kovin pitkä paussi.  … Ai, mutta yks’ ihan muu asia tuli mieleen. Oletko tehnyt Roo-
maan laskua kaikista  meidän muuttokustannuksista? 
- Hitto, sehän on ihan unohtunut. Pitää tehdä huomisiltana. On minulla kaikki tositteet tallessa, 
taksi- ja hotellilaskut … ja kaikki mitä on itse jouduttu maksamaan. … Huomenna pitää tehdä kirje 
ja lasku tositteineen … ja  lähettää FAO:n Cicelle. Vai teenkö jo nyt? 
- Ei nyt. … Kohta lähdetään suihkuun. 
 
Seuraavana iltana illallisen jälkeen illan jo pimennyttyä käydään pienellä autolenkillä katsomassa 
projektin takana olevan ”afrikkalaiskylän” elämää, josta Jarkko on jo ennakkoon kertonut. Lenkiltä 
palattua lapset käväisevät suihkussa ja kömpivät vuoteisiinsa ja Jarkko alkaa laatia FAO:lle Roo-
maan kirjettä ja laskua kaikista perheen muutto- ja matkakustannuksista, jotka FAO:n pitäisi mak-
saa.  
 
- Aikamoinen summahan tästä kaikesta tulee, hän kertoo Raunille. … - Se teidän Suomesta haku 
takseineen ja hotellilaskuineen Tukholmassa ja Jeddassa pitää laskuttaa. Roomassa se hotelli meni 
FAO:n piikkiin. … Päivärahat saattavat tulla niistä matkapäivistä. 
- Maksaako FAO auton ja vaunun laivarahdinkin? 
- Sitähän ei ole vielä maksettu, mutta pitää kysyä Ciceltä. 
 
Sillä aikaa, kun Jarkko tekee kirjettä laskuineen, jatkaa Rauni jo päivällä aloittamaansa kirjettä sis-
kolleen ”Pikelle” mummilaan lähetettäväksi. Jarkkokin saa iltamyöhällä oman kirjeensä  laskuineen 
valmiiksi.  
 
- Hei, autorahdista kysyn ja kerron, että olen maksanut siitä 1000 dollaria, kertoo Jarkko. – Sillä se 
Lasse lupasi sen hoitaa. Katsotaan nyt mitä Cice vastaa. 
- No, odotellaan vastausta. 
- Huomenna annan tämän nivaskan Fernandolle. Se lähtee seuraavassa postipussissa UNDP:lle Ria-
diin ja sieltä Roomaan. … Niin ja tuo sinun kirje pannan samaan säkkiin.  
- Voitais’ko me lähteä huomenna ruokaostoksille? 
- Lähdetään heti, kun tulen töistä.  … Tai juodaan iltapäiväteet ensin. Voidaan katsella sitä kau-
punkia vähän tarkemminkin. … Ruokakauppoja, basaarialuetta, pankissakin pitää käydä. … Ja mo-
nenlaisia kauppojahan siellä on. …Kultakauppojakin on melkein joka korttelissa. … Mutta koko 
kaupunki on aika rujon näköinen. Kesken jääneitä rakennuksia on paljon. … Sinne kaupungin alla 
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olevaan suolakaivokseen kun pääsi merivesi, niin kukaan ei varmuudella tiedä missä kohtaa maa 
alkaa seuraavaksi vajota. … Ja siksi siellä ei enää uusia taloja rakenneta. … Mutta … Jokohan me 
joudettais’ nukkumaan? 
- Jo. … Mennään suihkuun. 
- Se eilinen ilta oli niin … ihana sellainen, että voitaisi ihan uusia. 
- Olihan se taas sellainen. … Tuntuu vieläkin tuolla jossakin. 
-  
 
 
 
 

                                            8.  Työtä ja perhe-elämää 
 
 
 
Viikot kuluvat nopeasti. Monenlaista puuhaa on sekä työn merkeissä kuin kotiaskareissakin. Jarkko 
on havainnut vaunussakin hieman korjattavaa. Vasemmassa etukulmassa ovat lattiarakenteet jon-
kin verran pettäneet lattian ja rungon kiinnityskohdassa. Jeddan matkan puolivälissä keskeneräistä 
hyvin muhkuraista tietä oli ehkä parikymmentä kilometriä ja se on ilmeisesti ravistellut vaunua 
liikaa. Kiinnityskohtaa on vahvistettava ylimääräisellä vanerilevyllä. Samaan nurkkaan sohvan alle 
sijoitettu vaunun akku on hankalassa paikassa ja Jarkko kehittelee sille vaunussa paremman pai-
kan keskemmältä erään kaapin alaosasta. Näissä hommissa menee yksi viikonvaihde. 
 
Vähitellen aletaan tottua muuttuneisiin olosuhteisiin. Kuumaan ilmastoon, ja ympäröivään islami-
laiseen kulttuuriin sopeutuminen ovat tuoneet elämiseen uusia piirteitä. Ilmastointilaitteiden jat-
kuvaan hurinaan ja maitolasisiin ikkunoihin on totuttu. Aamu valkenee kello kuuden aikaan. Aami-
aista napostellaan yhdessä, kunnes isä lähtee töihinsä kello kahdeksaksi. Lapset lähtevät hetkeksi 
ulos leikkikentälle, mutta tulevat melko pian takaisin. Mervi ja Mika lähtevät pihalla olevaan mat-
kailuvaunuun opiskelemaan ja Marikin haluaa sinne mukaan. Pihapuussa pesivien kutojalintujen 
touhuja on aamusella mukava hetken seurailla.  
 
Keskipäivän rukoushetken aikaan isä tulee käväisemään kotona ja silloin syödään lounasta. Äiti 
puuhailee kotiaskareissa Minna seuranaan ja piipahtavat joskus vilkaisemassa matkailuvaunun 
”koululaisia”. - Hyvin on itseopiskelu alkanut toimia. Marikin siellä lukee omia kirjojaan ja juttua 
tulee vaikka kirja on välillä ylösalaisin. 
 
Jossakin vaiheessa Jarkko on istuttanut maahan pihapuun varjostamaan paikkaan kaksi libanoni-
laista perunaa kokeillakseen onnistuisiko perunoiden kasvatus näin ”viileällä kaudella”. Kastelun 
tuloksena vartta on hiekkaisesta maasta jo noussutkin jonkin verran. 
 
Helmikuun 16. päivänä juhlitaan Marin 6-vuotissyntymäpäivää. Äiti on tehnyt kauniin hedelmäka-
kun ja paistanut korvapuusteja. Lasten  toivomuksesta he saavat juomaksi kaakaota. 
 
Uimapaikkakin on löytynyt naapurin, Rayn opastuksella läheltä kaupunkia. Siellä käydään viikon-
vaihteisin torstaina tai perjantaina. Maantieltä on meren rantaan matkaa parisen kilometriä hiekka-
aavikon ajouria pitkin. Upeata hiekkarantaa on useita kilometrejä. Aavikolla ajettaessa on pysytel-
tävä kovalla hiekalla. Pehmeään hiekkaan juuttuu helposti nelivetoisella autollakin. Kun aurinko 
paistaa jatkuvasti kohtisuoraan, on hiekka keskipäivällä polttavan kuumaa. Auto on jätettävä noin 
50 metrin päähän rantaviivasta kovalle pinnalle. Polttavassa hietikossa on mentävä sandaalit jalas-
sa aivan vesirajaan saakka, ettei polta jalkapohjiaan. Lämmintä on merivesikin, ehkä noin 30-
asteista. Nousu- ja laskuvesi siirtää rantaviivaa. Ylä- ja alaveden vaihtelu on noin 1,5 –  2 metrin 
luokkaa. 
 
Kun vesi on alimmillaan, on kovaa märkää rantaa paljastunut noin kolmenkymmenen metrin levey-
deltä. Paikalliset nuoret autoilijat tulevat silloin kaahaamaan autoillaan ajaen kovaa vauhtia vesira-
jaa hipoen. Joillekin hurjastelijoille on käynyt vahinko, kun ovat ajaneet liiaksi veteen. Veden vas-
tus on imaissut auton syvemmälle ja moottori on sammunut. Sieltä ei olekaan helppoa päästä ta-
kaisin rannalle. Nousuvesi on sitten peittänyt auton kokonaan upoksiin. Neljä jo pahoin ruostunut-
ta auton raatoa näkyy ranta-alueella laskuveden aikaan enimmillään ovenkahvoja myöten. Nousu-
veden aikaan ne ovat täysin upoksissa. Tuoreita veteen suistumistapauksia ja pelastamispuuhia 
saatetaan nähdä silloin tällöin, kertoi Ray. Toistaiseksi sellaista ei ole vielä nähty. 
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Arkisin on Jarkolla jatkuvasti työkiireitä. Aamuisin työpäivän alkaessa tervehditään huoltopuolen 
työntekijät kätellen paikallisen tavan mukaan. Sitten jaetaan työt ”assistentti” Abdulin tulkatessa 
asiat arabiksi ja lähdetään töihin. Korjaamolla on autoja, traktoreita ja työkoneita huolloissa ja 
pikkukorjauksissa ja välillä on lähdettävä opastamaan mekaanikkojen kanssa pelloilla toimivien 
koneiden, pumppujen ja kastelujärjestelmien huoltotöissä. Korjaamon vieressä sijaitsevan katok-
sen opetustilassa Jarkko pitää mekaanikoille iltapäivisin oppitunteja tekniikan perusasioista. 
 
Opetustilan nurkkaan paksusta vanerista rakennettuun varastokoppiin tarvittiin myös pistorasiat 
sähköisiä työvälineitä varten. Viereiseltä Vianini-projektilta saatu sähkömies, italialainen Robertino, 
kieltäytyi kuitenkin tekemästä minkäänlaisia sähköasennuksia puiseen seinään. Niinpä Jarkon oli 
tehtävä asennukset itse. Työajokkiinsa, Chevrolet Pick Uppiin, on Jarkko asennellut matkailuperä-
vaunua varten vetokoukun ja pistorasian vaunun sähköjä varten. Lähiaikoina on ohjelmistoon tu-
lossa varaosien ja työvälineiden hankintamatka Jeddaan ja sinne lähdetään perheen kanssa. 
 
Eräänä aamuna projektille saapuu rekkakuljetuksena amerikkalainen maapähkinäpuimuri, pyörillä 
oleva runko-osa ja monta isoa puulaatikollista varusteita. Koneen kokoaminen toimivaksi puimu-
riksi on yksi seuraavien viikkojen melkoinen palapeli. Ohjekirjat ovat osaksi meriveden kastelemia 
ja sivut liimautuneet yhteen. Gary kertoo, että tulossa on myös yksi amerikkalainen John Deere 
leikkuupuimuri, mikä pitäisi saada käyttökuntoon vielä ennen sadonkorjuun alkua. Gary kertoo 
myös, että projektille tilattu korjaamoauto, liikkuva korjaamo, on jo lähtövalmiina Englannissa. Sen 
pitäisi tulla noin kahden kuukauden kuluttua. Sillä päästäisi tekemään huolto- ja korjaustöitä ym-
päristön farmareille. Auto on rakennettu 4-vetoisen Bedford kuorma-auton alustalle ja siinä on 
paineilmakompressori ja -työvälineet sekä sähköhitsauslaitteet.  
 
- Voisitko lähteä ensi viikolla Jeddaan? kysyy Gary sitten.  … - Perheesi kanssa. … Sieltä olisi han-
kittava varaosia ja tarvikkeita. Sinähän tunnet jo tienkin. Me muut olemme käyneet siellä vain len-
täen. 
- Ensi viikolla? … Kyllä se sopii. … Reitti ei kyllä ole aivan selvä. Se pitää tutkia kartasta jonkun sel-
laisen kanssa, joka on sinne ajanut. … Kuka osaisi neuvoa? 
- Valid, palestiinalainen Valid. … Hän tuntee nämä tiet hyvin. 
- Valid on mukavan tuntuinen mies. Hän varmasti neuvoo. 
 
Hetken päästä lounastauolla on uutiset kerrottava Raunille ja lapsetkin ovat kuulolla, kun istuudu-
taan ruokapöytään. 
 
- Ensi viikolla Jeddaan, hämmästelee Rauni  Jarkon kerrottua reissusta. … - Minä päivänä? 
- No, ei se nyt kai ole niin kiireellistä. Jos lähdettäisi vasta loppupuolella viikkoa … keskiviikkona 
tai torstaina. … Aika rankka reissuhan se taas on, kahdeksansataa kilometriä. Pitäisi kai yrittää 
ajaa se yhteen syssyyn. … Tai voidaanhan me nukkua yö jossakin välilläkin. Turvallistahan täällä 
on joka paikassa. Aggregaatti vaan pörisemään, että vaunun ilmastointi pelaa. 
- Syö nyt välillä! kehottaa Rauni. 
- No ei tässä nyt mitään hitonmoista hoppua ole. 
- Entäs siellä Jeddassa? jatkaa Rauni. … - Missä siellä nukutaan? 
- Ne Finnwheelsin pojat kertoivat, että jossakin Jeddan ohikulkutien varressa on suomalaisten be-
toniasema, jossa on suuri laaja piha. Siellä saadaan sähköä ja heillä on hyvä saunakin. … Eiköhän 
se sieltä löydy. Kysellään tarkemmin Finnwheelsin pojilta. Täytyy meidän etsiä Suomen lähetystö-
kin sieltä. Kyllä sielläkin tiedetään. 
- Isi … tolla punaisella autollako me lähdetään? kysyy Mika. 
- Tuolla Chevroletillahan me ajellaan. Sehän on jämäkkä ja turvallinen … ja tilavakin. 
- Onko sulla töissä kiireitä ennen sitä? kysäisee Rauni. 
- Onhan niitäkin. … Hitto, se maapähkinäpuimurin kokoaminen on aika kimuranttinen homma. 
- Mikä siinä ? 
- No, kun osia on monta laatikollista … ja niistä ohjekirjoista on vaikea saada selvää, kun ne ovat 
kastuneet merivedessä ja sivut liimautuneet yhteen. … Eiköhän me siitä kuitenkin selvitä. … Hi-
tonmoinen palapeli se kyllä on. 
- Maapähkinäpuimuri? … Miten se toimii? jatkaa Rauni. 
- No Ray mulle selitti, että maapähkinän korjuussa on kaksi vaihetta. Ne pähkinäthän kasvavat 
maassa ihan kuin perunat … niissä juurissa. Ensin ne nostetaan maasta varsineen kaikkineen pin-
taan koneella, joka on kuin perunannostokone. Sitten ne saavat siinä maan pinnalla kuivua muu-
taman päivän. Kun ne pähkinät ovat kuivia ja tuntuvat irtoavan juurista ravistelemalla, niin sitten 
ajetaan puimurilla, joka kerää ne maasta, … kopistelee pähkinät erilleen varsista. Varret palaavat 
silppuna peltoon ja pähkinät suureen lavaan, josta ne sitten kipataan … vaikkapa traktorin perä-
kärryyn. Se puimuri on traktorivetoinen ja se kytketään traktorin voimanottoakseliin. – Ymmärsit-
köhän? 
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- No ehkä jotakin. … Kai mä näen sen sitten toiminnassa, kun sillä puidaan.  
- Onhan tässä nyt vielä muutama päivä meidän lähtöön. … Eiköhän me saada se pelaamaan ennen 
sitä. … Seuraava palapeli olis’ kai sitten leikkuupuimurin kokoaminen. Kiire kai silläkin on, kunhan 
nyt saavat sen ensin tänne. … Hei nyt alkaa olla jo kiire taas.  … Jatketaan illemmalla. … Pi-
täis’köhän rakennella suihku tuonne ulos talon seinään. … Voisi käydä välillä vähän jäähdyttele-
mässä. … On tää ilmasto niin hiostavaa, jatkaa Jarkko astellessaan ulos. … Ja nyt se pikkuhiljaa 
vaan lämpenee. … Mitähän tuo ”termometri” nyt näyttää tuossa seinässä?  … Oho, 37 pykälää … 
varjossa! 
 
Jarkon palatessa töistä on ohjelmassa taas lasten koulutehtävien tarkastus. Sen jälkeen Jarkko al-
kaa rakennella talon takapuolen seinään, keittiöön johtavien portaiden tuntumaan suihkua. Kylpy-
huoneeseen tulevasta kylmävesiputkesta hän haarottaa putken ja johtaa sen ulkoseinän läpi. Ha-
nan ja kiinteän suihkun hän ”proppaa” kiinni seinään. 
 
- No tulehan Rauni katsomaan! Nyt se on valmis, kehottaa Jarkko lopuksi. 
- No, näytähän nyt miten se toimii. 
- Ihan tavallinen suihkuhan tämä on.  … Tästä vaan hana auki ja tuohon suihkun alle. … Tässähän 
on ihan kiva ottaa suihkut päivällä, kun tulen lounastauolle … ja joskus voi käydä työn lomassakin 
jäähyllä, kun työmaa on tuossa ihan vieressä. 
- Tuleeko siitä vain kylmää vettä? 
- Eihän täällä kylmä vesikään kovin kylmää ole, naurahtaa Jarkko. … - Mukavan piristäväähän se on. 
 
Seuraavana päivän lounastauolle tullessa Jarkko virkistäytyy ensin ulkona suihkussa ennen kuin 
astelee keittiön ovelle. 
 
- Heippa! … Heitätkö mulle jonkinlaisen pyyhkeen, hän sanoo ovelle tulleelle Raunille. – Ihan kiva 
tuo suihku. … On täällä ulkona niin hiton hiostava olo. 
- No miten on aamupäivä sujunut? kysäisee Jarkko kotiin tulessaan. 
- Siivotessa, pyykkiä pesten  ja ruokaa laitellessa vaan, vastaa Rauni. … - Entäs töissä. 
- Niitä palapeli hommia vaan jatketaan. Kaksi kaveria on siinä hommassa, mutta ei siitä ilman mi-
nua juuri mitään tule. Koko ajan pitää neuvoa mitä tehdään. … Kohta se kone on koossa. … Välillä 
piti käydä yhtä sprinkleriäkin virittelemässä tuolla pellolla. … Ja korjaamon touhujakin pitää siinä 
sivussa seurailla. 
- Nyt olis’ kanaa ja riisiä, tomaattejakin ja tuota valkoista leipää. … Käykö? … Lapset kävivät jo 
syömässä. Menivät takaisin vaunuun. Minnakin on siellä. … Ihan kivasti ne siellä viihtyvät. 
- Nyt olisi kiva reissu viikonvaihteessa, aloittelee Jarkko istuuduttuaan pöytään. 
- Otahan nyt ensin sapuskaa!   … Mikä reissu nyt? 
- Gary ja Ray kertoivat, että tuolla muutaman kymmenen kilometrin päässä … Sabyasta eteenpäin 
on kiva rantapaikka, pitkä mereen työntyvä niemi, jossa on hyvät uimarannat ja hienoja koralliriut-
toja. Siellä ei ole ketään muita. Sinne mennään jonkun rannikkovartioston luvalla. ”Coast guard” .. 
Eikö se ole rannikkovartiosto? … Nyt sinne voitaisi lähteä perjantaina heidän kanssaan. … Sinne 
perille pääsee vain maastureilla ja reitti voi välillä vaihdella nousuveden korkeuden mukaan. … 
Minä jo ilmoittauduin mukaan. Aamulla mennään ja illaksi tullaan takaisin. Evästä mukaan, ruokaa 
ja juomia … ja kalastellakin siellä voi, kertoi Ray. … Ovat olleet siellä jo muutamia kertoja. 
- No lapsillehan tämä on mieleen, kun pääsevät taas uimaan, ihastuu Rauni. … - Ja meille aikuisil-
lekin. Kerrotaan lapsille vasta illalla. … Syö nyt ennen kuin jäähtyy. 
- Varmaankin huomenna päästään jo kokeilemaan sen puimurin toimintaa. … Ei vielä kyllä voida 
maapähkinöitä puida. Ne saavat kuulemma kasvaa vielä ainakin parisen viikkoa. … Awad Sallamkin 
kävi aamusella katsomassa meidän puuhia. 
- Oletko nähnyt sen Sallamin vaimoa? … Onko sillä yks’ vai useampia? 
- Yksi on vain. Kerran, viime viikolla näin aika etäältä, kun kävelivät tuolla pihalla. … - Aamulla ta-
pasin sen Validin, palestiinalaisen, korjaamolla. … Se lupasi tulla nyt iltapäivällä tuomaan hyvän 
tiekartan ja selvittää sen reitin täältä Jeddaan. … Erittäin mukava ja hyväntahtoinen mies. … Olen 
sen kanssa jutellut aikaisemminkin.  
- Onko sellainen harmaa- tai valkotukkainen … päälaelta vähän kalju. 
- On. … Oletko tavannut? 
- Semmoinen mies kävi tuossa Luganilta jotakin hakemassa. Näin vilaukselta, kun kävin pihalla. 
Tervehti siitä pensasaidan yli. 
- Luganin hommissa se puuhailee kastelujärjestelmien kanssa. 
- Tehtäis’kö tänä iltana taas kauppareissu Jizaniin? … Alkaa olla ruokapuoli vähissä. 
- Voidaan tehdä. … Lapsille pitää ostella snorkkelit, että voivat sukellella. … Nyt pitää kai taas läh-
teä jatkamaan töitä. 
Iltapäivällä töiden jälkeen kotiin palattuaan ja suihkussa virkistäydyttyään Jarkko menee Raunin 
kanssa tarkastamaan vaunussa opiskelleiden lasten aikaansaannokset. Opiskelu näyttää etenevän 
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nuottien mukaan. Kevyehkön iltapalan jälkeen lähdetään ajelemaan Jizaniin ostoksille. Matkalla äiti 
ja isä kertovat lapsille, että perjantaina, ylihuomenna, lähdetään koko päiväksi retkelle ja he pää-
sevät uimaan sellaiselle rannalle, missä ei ole muita ja siellä on myös koralliriuttoja värikkäine ka-
loineen. Kaupungissa ollaan sopivasti juuri illan rukoushetken päätyttyä ja kauppojen auetessa. 
Jarkko käy pankissa nostamassa rahaa, parissa ruokatavarakaupassa tehdään ruokaostokset ja 
laajalta basaarialueelta löytyy myös urheiluvälineliike, josta katsellaan snorkkeleita. 
 
- Nämä kävisivät kai Merville ja Mikalle, näyttää isä hyllystä löytämiään laitteita.   
- Miten tommosella voi hengittää? ihmettelee Mika ja Mervikin on vieressä mietteliään näköinen. 
- No tällä voi sukellella pinnassa niin, että tämä putken pää on pinnan yläpuolella. Silloin voitte 
hengittää sisään ja ulos. … Jos menette syvemmälle, että tämä putken yläpää painuu pinnan alle, 
niin tässä putken käyrässä päässä oleva kevyt pallo estää veden tulemasta suuhun. Ulospäin voitte 
kyllä hengittää…. Ettekö enää muista, kun kokeiltiin tämmöisiä muutama vuosi sitten Mombasas-
sa? 
- Ai niin… kyllä mä nyt muistan, kertoo Mervi. … Siellähän me oltiin koralliriutoillakin … ja nähtiin 
semmoinen meritähti. … Ollaanhan me katseltu joskus kotona niitä filmejäkin. 
-  Ja nähtiin paljon muutakin, jatkaa isä. … Värikkäitä kaloja ja … 
-  Ja siellä sen hotellin altaassa oli semmoisia kultakaloja, muistaa Mervi. 
- Etkö sinäkin osta itsellesi snorkkelin? kysäisee Rauni. … Sinun vanha snorkkeli jäi meidän  mökin 
vintille. … Siellä se oli yhdessä laatikossa … kesällä, kun jotakin siellä pengoin. 
- Kyllä olen ajatellut ostaa, mutta katselen vielä noita vähän toisenlaisia.  Ja sinulle ostetaan myös. 
- En minä sellaista tarvi. Minä sukeltelen vaan ilman. … Sukelluslasit korkeintaan, että näkee veden 
alla paremmin. … kokeilinhan minäkin snorkkeliea silloin Mombasassa. 
- No, … kunhan kokeilet minun snorkkelia, niin saatat ruveta haluamaan. … Tärkeintä näissä on 
tiiveys, … että nuo reunat ovat joka kohdasta pärstässä kiinni niin, ettei vesi vuoda sisään. Hiuksia 
tai kulmakarvoja ei saa jäädä väliin. 
- Tuollainen kumipatjakin voisi olla rannalla kiva, huomaa Rauni. 
- Ostetaan. … Ja pumppukin. 
- No nyt on lapsilla uintivehkeitä, toteaa äiti, kun ollaan autossa.   - Mervi ja Mika saivat snorkkelit 
ja Mari pienen uimapatjan. … Ja isä snorkkelin ja minä uimalasit. 
- Ne koralliriutat ovat upeita ja kalat värikkäitä, kertoo isä. … - Laskuveden aikaan ne riutat ovat 
aika lähellä pintaa, kertoi Ray. … Ja kaloja on kuin akvaariossa. … Tuossa ”Jizanin beachillä” ei ole 
kaloja eikä koralleja. … On vain ne muutamat ruosteiset autonromut siellä upoksissa. 
 
Ostokset tehdään, kierrellään vielä basaarin kauppoja katsellen ja lähdetään ajelemaan kotiin päin. 
 
Paljon oli basaarissa kello- ja kultakauppoja, hämmästelee isä vielä ajaessaan.  
- Ja televisioita, kameroita kaikenlaista kodinkonetta ja vempainta, jatkaa äiti. … - Vaatteitakin val-
tavasti ja ihan farkkuja ja T-paitojakin. 
- Ja mausteiden myyjiä oli aikamoinen alue, jatkaa isä. … - Mahtavat aromit siellä. … Mutta kunhan 
näet Jeddan kauppoja. Siellä on sellaista, mitä täällä ei vielä ole. … Katsokaahan taas tuota poliisin 
takavarikoimien autojen ja moottoripyörien määrä tuossa ”Check pointilla”. Siihen ne jäävät loju-
maan kai ikuisiksi ajoiksi. … Joskus pitää napata ohi ajaessa tuosta kentästä kuva … salaa. 
- Miks’ ne poliisit ottaa ne pois? kysyy Mervi. 
- Varmaankin monesta syystä…  Jemenistä tulevista autoista löytyy huumeita, crackia … jonkinlais-
ta huumaavaa ruohoa.  … Ja moottoripyöräpojilla ei ole ajokorttia, … ne kai ovat yleisimpiä syitä 
arveli Ray. 
- Mitä siellä Jeddan kaupoissa on sellaista, mitä täällä ei ole, jatkaa äiti. 
- No esimerkiksi upeita parisänkyjä, joiden yläpuolella on koko sängyn kokoinen peili. Niitä on 
ihan näyteikkunoissa. … Sitten minkki- ja soopeliturkkeja. … Miehet pitävät niitä juhla-asuina. 
- Voi taivas! … Semmoinen iso peili me voitais’ kyllä ostella meidän sängyn yläpuolelle kattoon. … 
Eiks’olis aika vekkulia joskus siitä katsella miltä se näyttää, supattaa Rauni hiljaa, ettei lapset kuu-
le. … Onk’s tuolla tapahtunut joku onnettomuus? 
- Näyttää olevan auto katollaan tuolla luiskassa. … Poliisithan siinä jo hoitelevat hommia. … Ajel-
laan ohi vaan. … Onnettomuuksia täällä tapahtuu paljon ja autojen raadot jäävät usein tien var-
teen. Pahempia ruttuja ei kannata korjata eikä osatakaan … ja uudet autot ovat halpoja. … Näh-
tiinhän me niitä romuja joissakin kohtaa tienvarsissa jo silloin, kun tultiin Jeddasta. 
- Käydäänkö vielä Abu Arishissa ottamassa kassillinen niitä tulikuumia patonkeja. 
- Joo, tehdäänpä se mutka vielä. … Huomenna tulee projektille joitakin korkea-arvoisia saudeja. 
Kaikki ulkomaiset expertit on kutsuttu juhlalounaalle ”guestHouseen”.  … On melko primitiivinen 
juhlalounas, varoitteli Ray. … Syödään isojen vatien ympärillä lattialla istuen … riisiä ja lammasta. 
- Mihin aikaan? 
- Oli vissiin heti sen keskipäivän rukoushetken jälkeen. … Syökää te lounasta ilman minua. 
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Leipäkaupassa vielä poiketaan ja ajellaan kotiin. Lapset ovat väsyneitä ja suihkussa käväistyään 
kömpivät vuoteisiinsa. Melko pian ovat vanhemmatkin unessa. 
 
Aamulla jJarkon ollessa lähdössä töihin saapuu pihaan pieni 5 - 6 vuotias poika, joka alkaa kysellä 
jotakin englanniksi. … ” Tuleeko Ensano ulos? ” ymmärtää Jarkko. Raunikin tulee ovelle ja tuntee 
pojan ja he ovat Mikan kanssa tavanneet aikaisempina päivinä leikkikentällä. Poika toistaa kysy-
myksensä. Nyt Mikakin kutsutaan paikalle. … ja Raunia alkaa naurattamaan. 
 
- ”Ensano”. … Nyt tiedän mistä se on tullut, aprikoi Rauni. …- Poika kysyi Mikalta ”What is your na-
me? (mikä nimesi on). … Mika ymmärsi kysymyksen, mutta vastasi suomeksi. ”En sano.” 
  
Näin poika on ymmärtänyt, että Mikan nimi on Ensano. Pojalle selitetään nyt mitä on tapahtunut ja 
niin Mikaa kuin kaveriakin naurattaa. Poika kertoo nimekseen Joni. 
 
Puolenpäivän aikaan Jarkko lähtee muiden experttien kanssa juhlalounaalle ”Guest Houseen”. Gary 
ja Ray vitsailevat mennessä juhlalounaan tunnelmasta. Heille ja muutamalle muullekin expertille se 
on ennestään tuttua. Guest Housen edustalla hyörii joukko valkokaapuisia saudipomoja, kun pro-
jektin johtaja Awad Sallam ja kaksi muuta valkokaapuista saapuvat autolla rakennuksen eteen. 
Sallam ja vieraat astelevat ensin sisään, sitten muu joukko alkaa seurata perässä, ekspertit viimei-
sinä. Oven pieleen riisutaan jaloista kengät ja sisään hipsutellaan paljain jaloin. Suuren salin keski-
lattialla on viisi suurta, halkaisijaltaan noin puolitoistametristä teräsvatia, joiden keskelle on kaa-
dettu läjä riisiä ja sen päälle lampaan lihoja. Ryhmitytään aluksi seisten vatien ympärille noin kah-
deksan henkilöä vatia kohden. Vateja tarkastellessa näyttää siltä, että pihalla isossa padassa on 
keitetty riisiä, jossa mausteena on ilmeisesti currya. Toisessa padassa on keitetty kokonainen lam-
mas ehkä kaksikin … ilman turkkia ja mahalaukkua … epämääräisesti paloiteltuna. Sitten kasa 
riisiä on kaadettu vadille ja lampaan osaset ripoteltu kasan päälle. Muutama vesipullo ja kaksi lasia 
on jokaisen vadin vieressä ja kasa banaaneja näyttää olevan jälkiruoaksi. 
 
Awad Sallam esittelee vieraansa, jotka ovat tulleet maatalousministeriöstä, ensin arabiksi ja sitten 
lyhyesti englanniksi. Gary McVey on Sallamin ja vieraiden ryhmässä. Tämän jälkeen istuudutaan 
lattialle ruokavatien ympärille. Saudit istuutuvat jalat ristissä. Jarkon vieressä olevalle Raylle istu-
maan käynti tuntuu vaikeahkolta ja hän asettuu polvilleen. Jarkko seuraa Rayn esimerkkiä. Sitten 
alkaa ruokailu … paljain käsin. Saudeista jokainen alkaa hamuta ja repiä lampaan paloja sormin. 
Kasassa näyttää olevan mukana miltei kaikki lampaan sisäelimet, pää aivoineen ja silmineen. Eräs 
saudeista nappaa päästä yhden silmän ja haukkaa sitä kuin kananmunaa, toinen repii aivoja ja 
tunkee paloja suuhunsa ja riisiä mätetään suuhun sormin. Mitään ruokailuvälineitä ei ole, pullotet-
tua vettä ja kaksi juomalasia on käytettävissä vatia kohden ja laseja käytetään vuorotellen. 
 
- Kyllä tässä menee ruokahalut, lausahtaa Jarkko hiljaa Raylle. … - Täytyy kai tuosta varovasti jota-
kin ottaa isäntien mieliksi. … Juhlalounas! 
- Tämä on heidän perinteinen juhlaruoka, naurahtaa Ray. … - Ja menu on aina sama. … Ja tämä 
haju on hirveä, kun osa vieraista on tullut suoraan pellolta ja riisunut kengät hikisistä jaloistaan. 
- Tuosta repäisen palan selvää lihaa, mutisee Jarkko ja repäisee palan lampaan reidestä. 
- Minä otan siitä myös, jatkaa Ray. 
- On tämä aika mautonta, arvostelee Jarkko. … - Olisi edes vähän suolaa. … Tuossa riisissä on 
varmaankin currya, kun se on noin keltaista. 
- Haluaisitko juoda vettä? kysäisee Ray. … - Otanko sinulle tuolta lasin? 
- Ei kiitos, naurahtaa Jarkko. … - Juon vasta kotona. … Eihän näillä rasvaisilla käsillä voi tuohon 
lasiin eikä vesipulloonkaan tarttua. … Olisi edes pyyhepaperia, johon voisi pyyhkiä kädet välillä. 
 
Saudit ahmivat suihinsa vuoroin lammasta vuoroin riisiä, josta osa tippuu lattiallekin. Ray, Jarkko 
ja muutkin ekspertit näykkivät kasasta harvakseen joitakin pienehköjä lihanpaloja suuhunsa ja 
välillä vähän riisiäkin.  Tätä ”näytelmää” kestää jonkin aikaa, kunnes lampaan parhaat palat on syö-
ty. Riisiä jää vadille vielä runsaasti ja sitä on lattiallakin vadin ympärillä. Kun kukaan ei enää ota 
lammasta eikä riisiä, ottavat muutamat ruokailijat vadin laidalta banaanin jälkiruoaksi. Sen jälkeen 
Awad Sallam ja vieraat nousevat ylös lattialta ja muut seuraavat esimerkkiä. Vieraat suuntaavat 
Awadin johdolla kylpyhuoneeseen, jonka ovelle syntyy käsien pesuun pääsyä odottelevien jono. 
Ekspertit odottelevat käsien pesulle pääsyä jonon viimeisinä ja keskustelevat hiljaisella äänellä 
keskenään enimmäkseen juhlalounaasta vitsaillen. 
 
- Voi hitto! … Olipa varsinainen juhlalounas! ovat Jarkon ensimmäiset kommentit hänen saapuessa 
kotiin. 
- No? … Millaista oli? hämmästelee Rauni. 
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- Hitto, olihan se varsinainen juhlalounas! … Isoissa teräsvadeissa, niitä oli viisi siinä lattialla, … oli 
läjä riisiä ja sen päälle riepoteltu lammasta. Siinä oli halkaistu pää aivoineen ja silmineen, sorkat, 
lihanriekaleita, sisäelimet … turkkia ei ollut, ja siihen vadin ympärille lattialle istuttiin syömään 
paljain käsin. Ei mitään välineitä. … Ruokahaluthan siinä meni. … Kyllä Ray jo ennakkoon siitä va-
roitteli. … Saudit ahmivat kilpaa lammasta suihinsa. Yks’ nappasi silmän ja söi kuin kananmunaa, 
toinen repi aivoja, kolmas keuhkoa… Ja hitto se haju, kun kaikki olivat riisuneet kengät hikisistä 
jaloistaan,… Voi helvetti! … Se tuntui ihan hirveältä. … Juhlalounas. 
- Söitkö sinä mitään? 
- No olihan siinä pakko jotakin yrittää siitä läjästä ottaa. … Mutta ihan se rupes’ yököttämään. 
Rayn kanssa me revittiin palaset lampaan reidestä … ja vähän sitä riisimössöäkin. 
- Olik’s mitään juotavaa? 
- Joo, … jokaista vatia kohti oli pari vesipulloa ja kaksi lasia. … Ne oli sen vadin vastakkaisella puo-
lella. Jotkut sitä ryyppäsivätkin. … Mutta eihän se lasi olisi limaisissa käsissä oikein pysynytkään. 
… Jälkiruoaksi olis’ ollut sitten banaaneja. … En ottanut. … Ruokahalut sinä hävis’ heti, kun kyykis-
tyttiin niiden vatien ympärille. … Nyt voisin jo syödä jotakin. 
- No meiltä jäi kanakastiketta ja spagettia.  Lämmitänkö, niin syöt. 
- Ei tarvi lämmittää. … Kyllä se menee kylmänäkin. 
- No tuossa se on jäähtymässä. En vielä laittanut sitä jääkaappiin. … Sitten kohta hörpitään iltapäi-
väteet. … Mulla on pannukakku tuolla uunissa paistumassa. …Lapset viihtyvät hyvin tuolla vaunus-
sa. Sinne ne pinkaisivat heti, kun olivat syöneet. … Ennen syömään tuloa kävivät kokeilemassa 
tuota sinun suihkuakin. … Syöhän nyt. Minun pitää kohta nostella tuo pannari siihen pöydälle. 
- Mä käväisen kohta katsomassa niiden koulutehtävät … ja sitten tullaan syömään pannaria. 
 
Myöhemmin illalla Jarkko katselee kalastusvälineensä valmiiksi seuraavan aamun retkelle lähtöä 
varten ja Rauni valmistelee retkieväitä.  
 
Perjantaiaamuna lähdetään sitten Garyn ja Rayn esittämälle merenrantaretkelle. Gary ja vaimonsa 
Nancy lähtevät maasturillaan etummaisina, Jarkko ja perhe seuraavina, sitten Ray assistenttinsa 
Ahmed Salehin kanssa ja viimeisenä Christna Gupta GMC-Pick Upillaan. Asfalttiteitä ajellaan peräk-
käin ensin Sabyaan ja siitä vielä muutamia kilometrejä eteenpäin, kunnes käännytään Garyn ajokin 
perässä pehmeälle hiekkaiselle ajouralle.  Jo ennen lähtöä Gary on kehottanut hiekkatielle käännyt-
täessä kytkemään autoihin 4-veto päälle ja ajamaan hiekassa pysähtymättä. Muuten voi juuttua 
pehmeään hiekkaan. Vajaan kilometrin matka on taittunut ongelmitta, kun saavutaan suurehkon 
valkean rakennuksen pihaan. 
 
Gary ja Ray astelevat rannikkovartioston rakennukseen sisälle ja hetken päästä he tulevat ulos ara-
biasuisen miehen kanssa. Mies selittää Garylle ja Raylle jotakin ja viittoilee samalla käsillään edes-
sä aukeavalle hiekka-aavikolle päin. Sitten mies tulee lähemmäksi tervehtimää autojen vierelle 
nousseita retkeläisiä. 
 
Gary kertoo sitten, että merenpinnan korkeudesta johtuen ensin on ajettava edessä olevan hiek-
kaisen notkelman oikeata laitaa noin kolme kilometriä ja sieltä lähtee vasemmalle ajoura, joka joh-
taa notkelman vastakkaista puolta kapealle niemelle. Aikaisemmin on päästy suorempaakin reittiä. 
Garyn johdolla lähdetään sitten jatkamaan matkaa. Vasemmalle käännyttäessä ajouran oikealla 
puolella kohoavat korkeahkot hiekkadyynit, vasemmalla olevassa notkelmassa näkyy olevan pai-
koittain vettä. Ajouran molemmilla puolilla kasvaa paikoitellen matalahkoja pensaikkoja. Kun lähes 
kymmenen kilometriä on ajeltu rannikkovartioston pihalta, saavutaan ja pysähdytään kapean pen-
saikkoisen niemen kärkeen, jossa hiekkarantaa ja kirkasta merivettä on laajalti niemen molemmin 
puolin. 
 
- Nyt voitte tältä alueelta itse valita omat paikkanne, kertoo Gary, kun on noustu autoista.  … - 
Täällä ei ole ketään muita. … Niin kuin näette, koralliriutat ovat aivan lähellä pintaa ja matalaa ran-
taa on pitkälti. Tuolla toisella puolella on syviäkin paikkoja kalamiehille. Varokaa tuolla riutoilla 
sellaisia pitkäpiikkisiä merisiilejä, varoittelee Gary. … - Tuolla, missä nuo Mangrove-pensaat kasva-
vat ihan vedessä, voi niiden rungoista löytyä ostereitakin. … No, liikkukaa ihan missä haluatte. 
- Onko täällä käärmeitä? kysyy Rauni. 
- Ei tässä hietikoilla ole, aprikoi Gary. … Mutta älkää menkö tuonne pensaikkoihin. Siellä voi olla. 
- Jäädään me tähän, sanoo Mervi hiljaa äidille. Tässä on niin kivan matalaa ja ihanan hienoa hiek-
kaa. 
- No katsotaan nyt mitä nuo muut tekevät. … Kyllä me voidaan varmaan jäädä tähänkin. 
- Eiköhän me jäädä tähän, toteaa isä. … - Mä ajan auton tuohon tuon puskan varjoon. 
- Nyt pannaan aurinkovoidetta jokaiselle, ettei nahka pala, neuvoo äiti. …. - Ja verkkopaidat on 
pidettävä yllä koko ajan uidessakin. 
- Ja jaloissa tennarit, jatkaa isä. … - Korallit voivat tuntua jalkapohjiin aika karkeilta. 
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Hetkistä myöhemmin on koko perhe vedessä. Isä neuvoo Merviä ja Mikaa snorkkelin käytössä pa-
rinkymmenen metrin päässä rantaviivasta, jossa vettä on noin metri syvyydeltä ja näyttää itse esi-
merkkiä. Nopeasti oppi menee perille. Äiti kahlailee Marin ja Minnan kanssa matalammassa ranta-
vedessä värikkäitä kalaparvia ihastellen. Isä napsii kuvia kamerallaan ja välillä pätkän kaitafilmika-
merallakin. 
 
- Täällähän on kaloja kuin akvaariossa, huutaa Rauni Jarkolle. 
- Niin on. … Tämä Punainenmerihän on yksi maailman kalarikkaimpia vesiä, huutaa Jarkko takai-
sin. 
- Ei tuolla Jizanin rannalla kaloja näkynyt. Täällä niitä on ihan valtavasti. 
- Täällä syvemmällä vilahtelee isompiakin kaloja. … Tämä on aika erikoista koralliriuttaa, kun täällä 
on välissä leveitä hiekkakäytäviä. Tuolla syvemmällä riutta näyttää olevan yhtenäisempää. 
 
Mervi ja Mika ovat innoissaan päästyään snorkkelilla sukeltamisen makuun. Vähänväliä he huutele-
vat vanhemmilleen minkälaisia värikkäitä kaloja olivat nähneet ja päässeet aivan lähelle. Isäkin on 
ollut silloin tällöin jonkin aikaa lasten seurana sukeltelemassa ja kahlaillut kameran kanssa tapah-
tumia kaitafilmille kuvaten. Äiti on päässyt myös katselemaan sukelluslaseillaan vedenalaista väri-
kästä maailmaa. Välillä on noustava rannalle syömään autossa olevasta kylmälaukusta otettuja 
eväitä ja äiti hieroo lisää aurinkovoidetta lasten selkiin ja käsivarsiin. Sen jälkeen on lapsilla taas 
kiire veteen. Näin aika kuluu. Kalastusvälineidensä kokeilun Jarkko jättää seuraavaan kertaan. Ilta-
päivällä kellon lähestyessä kolmea on lähdettävä paluumatkalle. Nousuveden ollessa ylimmillään 
saattaa vesi nousta jossakin kohtaa paluureitille, varoittelee Gary. 
 
Paluumatka sujuu ongelmitta. Rannikkovartiostossa on käytävä näyttäytymässä, että koko ”jouk-
kue” on palannut. Lapset juttelevat keskenään kaikesta siitä mitä ovat päivän aikana nähneet. 
 
- No lapset! … Onko ollut kiva retki? kysyy isä, kun on päästy hyvälle tielle. 
- On … On ollut, tulee moniääninen vastaus. 
- Isi, miten siellä voi olla noin hirveästi … monenlaisia kaloja? kysyy Mika. 
- Ja ne on ihan kesyjä, jatkaa Mervi.  – Niitä voi melkein koskettaa kädellä. 
- Ihmeellistähän se on minustakin, vastaa isä. … - Ihan kuin uisi suuressa akvaariossa. … Ja ne mo-
nenlaiset värikkäät korallit ovat mahtavia. 
-  Ja on meritähtiäkin … ja ne liikkuvat, jatkaa Mervi. … Silloin siellä Mombasassahan jo nähtiin. 
- Niinhän ne liikkuvat. … Meritähtihän on eläin. Se on selkärangaton. Sillä ei ole päätä eikä aivoja. 
Se syö jotakin pikkunilviäisiä pohjasta. Sen alapinnalla on ihan pieniä jalkoja, joilla se liikkuu. Lu-
kekaa lisää siitä Focuksesta. 
 
 
 

                                          9.    Jeddan reissu 
 
 
Viikonvaihteen jälkeen lauantaina aletaan valmistella Jeddaan lähtöä. Jarkko on saanut Garyltä lis-
tan Jeddasta hankittavista tarvikkeista ja Jarkolla on itselläänkin pitkähkö puutelista. Projektin toi-
mistosta Fernando on antanut ”salkullisen” 100 rialin seteleitä tehtäviä hankintoja varten ja yksi 
toimiston monistuskonekin pitää viedä Jeddaan korjattavaksi.  
 
Palestiinalaiselta Mr. Validilta saadun hyvän kartan ja reittiohjeiden mukaan matkaa Jeddaan on 
noin 850 kilometriä. Kun tie on melkein koko matkan hyvää, pitäisi matka taittua päivän valoisana 
aikana. Heti aamun alkaessa sarastaa olisi lähdettävä matkaan. Sunnuntaina pakataan vaunuun 
kaikki matkalla tarvittava, petivaatteet, ruokatarpeita ja juomia menomatkaa varten, lasten oppikir-
jat ja vihkot jne. Lapset hyörivät valmisteluissa mukana kysellen kaikenlaista matkaan liittyvää. 
Jarkko kiinnittää autoon lisäpeilit, täyttää vaunun vesisäiliön ja tarkistaa sekä auton että vaunun 
rengaspaineet, yhdistelmän kytkennän, valojen ja vilkkujen sekä vaunun jääkaapin toiminnan ym. 
tekniset seikat. Vaunun ilmastointia varten hankitun aggregaatin Jarkko nostaa Pick Upin lavalle. 
Illalla kaikki on valmista aamulla lähtöä varten. - Jarkon aikoessa vielä kastella puun varjossa jo 
lähes kukintaan kasvaneita perunoitaan, hän huomaakin kasvit lakastuneiksi. Kuumuus on ilmei-
sesti ollut kasveille liikaa. 
  
Herätys on maanantai-aamuna kello viisi, kun on vielä pimeää. Aamupalan ja aamutoimien aikana 
alkaa aamu vähitellen sarastaa ja matkaan päästään hieman ennen kello kuutta. Aamupalalta täh-
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teeksi jääneet ruoat pannaan vielä vaunun jääkaappiin ja takapenkin jalkatilaan nostetaan pieneh-
kö kylmälaukku, jossa on banaaneja ja juomatölkkejä. … Sitten kömmitään autoon. 
 
- Onko ajokortti ja meidän passit mukana? kysäisee äiti, kun on lähdetty pihasta liikkeelle. 
- Pitäähän ne olla, naurahtaa isä. … - Ja auton rekisteriotekin on aina tuossa oven taskussa. - Kyllä 
ne niitä kyselevät ja tutkivat tuolla matkan varrella. Ensimmäinen ”check point” on kai jo tuolla 
noin 80 kilometrin päässä. … Saattaahan se olla etteivät meitä pysäyttele, kun on nuo isot FAO:n 
merkit ovissa. … Eihän meitä ole pysäytelty Jizanin check pointillakaan. … Tuo Saudien ajokortti on 
humoristisen vähäpätöisen näköinen lappunen. Ei siitä ymmärrä meikäläinen mitään muuta kuin 
kuvan … ja syntymäaika siinä näkyy olevan. 
- On meillä tässä ihan hyvät tilat, toteaa äiti.   – Nämä penkit ovat leveämmät kuin meidän Mersus-
sa. Lapsillakin on ihan mukavasti tilaa tuossa takapenkillä. 
- Mutta ei näissä ole niin hyvä istua, jatkaa isä.  Nämä jenkkipenkit eivät anna mitään sivuttaistu-
kea ja ovat aika kovatkin. … Ja tämmöisen maasturin jousituskin on hiton kova. … Johan me ollaan 
se Jizanissa ajellessa huomattu ja nyt viimeksi tuolla merenrantaretkellä. Aikamoinen ”hyppyheik-
ki” tämä on. 
- Onk’s tankki täynnä? 
- On on.  Tankkasin toissapäivänä. … Ja jerrykannussa on 20 litraa aggregaattia varten.… Saapas 
nähdä kuinka paljon tuo kuusilitrainen mylly kuluttaa nyt, kun on tuo vaunu perässä. Mersu kulutti 
Euroopan teillä noin 12 litraa satasella, ilman vaunua noin 8 litran kieppeillä. … Tämähän hotkii 
yksinään jo 12 - 14 litraa, vaunun kanssa nyt varmaan parisenkymmentä. … Mutta sehän on täällä 
halpaa ja kaikki menee ”firman” piikkiin. 
- Onko noi kaikki aasit täällä ihan villejä? kysyy Rauni. 
- Osa on villejä ja osa on jonkun omistamia. … Kameleita ei kai ole ihan villeinä. Tuokin lauma on 
jonkun saudin. … Täällä ne vaan hortoilevat ja yrittävät löytää jotain tuolta aavikolta. … Onhan 
siellä muutamia kuivia ruohotupsuja siellä täällä. … Tuolla on yks’ juomapaikka. Tuovat sinne vet-
tä tankkiautolla. … No kohta päästään tältä röykyttävältä aavikkopolulta kunnon tielle. Abu Arish 
ensin ja … Sabyaan astihan tämä on jo tuttua. 
- No nyt päästiin asfaltille, huokaa äiti. … Ad Darb on tässä kartassa sitten sellainen paikka, josta 
pitää kääntyä vasemmalle. 
- Sinne on matkaa kai noin 80 kilometriä. Siinä on ”check point” ennen sitä risteystä, kertoi Valid.  
Siitä suoraan menee tie vuorille Abhaan. … Valid kertoi, että mutkikas tie kiipeää hyvin jyrkästi 
vuoristoon ja Abha on moderni kaupunki. 
- Sitten seuraava risteys, josta pitäisi kääntyä oikealle … pienemmille teille on Bahr Abu. … Aika 
kaukana tuosta Darbista. 
- On sekin väli kai noin 100 kilometriä ja sitten se koko vuoristolenkki ennen kuin tullaan taas me-
ren rantaan on yli 200 kilometriä. Suuri osa siitä tultiin silloin pimeässä niiden rekkojen perässä. 
Hyvää asfalttihan se oli. Parikymmentä kilometriä oli jossakin hiton pölyävää tietyöpätkää … ja 
sellaisia hevosenpään kokoisia kiviä tuntui olevan se pinta. 
- Isi onko täällä yhtään apinoita? kysyy Mika 
- Ei taida olla … eikä muitakaan villieläimiä, kuin villejä koiria. Niitähän siinä meilläkin pyörii öisin 
laumoittain. Ja pyöriihän noita villejä aasejakin meidän projektilla. 
- Onhan täällä ainakin käärmeitä, jatkaa Mervi. 
- Juu. … Niitä on ja niiden suhteen pitää olla varovainen. Niitä voi olla missä tahansa pusikossa ja 
heinikossa. … Meidän kukkapenkeissä ja pensasaidoissakin voi olla ja ne leikkikentän päissä ole-
vat pöheiköt ovat vaarallisia niin kuin olen varottanut. Nyt täällä tien varressa jos pysähdellään, 
niin älkää menkö pusikoihin. … Eihän niitä kyllä täällä juuri missään olekaan.  
- Tuossahan on isot viljelmät, huomaa äiti. … Onk’s tuo tomaattia? 
- Tomaattia näyttää olevan. 
 
Matka jatkuu tienvarren näkymistä jutellen ja lasten kysymyksiin vastaillen. Tiellä alkaa olla vähitel-
len enemmän liikennettä. Tunnin verran on ajettu, kun tien varressa näkyy valkoinen koppi ja 
puomi  … ja kaksi sotilasasuista miestä osoittaa kääntymään tien varressa hieman alempana va-
semmalla olevan suuremman rakennuksen pihaan. 
 
- No nyt tutkitaan ilmeisesti meidän paperit, toteaa Jarkko ajaessaan pihaan. 
 
 Pihalla oleva sotilasasuinen mies näyttää pysäytysmerkin ja tulee auton viereen. Jarkko avaa auton 
sivuikkunan. Mies sanoo jotakin arabiksi, josta Jarkko ymmärtää sen verran, että hän haluaa nähdä 
passin ja auton paperit. Jarkko ojentaa miehelle diplomaattipassinsa, saudilaisen ajokortin sekä 
auton rekisteriotteen. Mies tutkii papereita hetken, käy katsomassa perävaunua, tulee takaisin ja 
antaa sitten paperit takaisin katsellen hetken takapenkillä olevia vaaleatukkaisia lapsia … ja sanoo 
sitten hymyillen jotakin arabiksi, josta Jarkko tunnistaa kaksi sanaa, ” caravan … Finlandii”. … ”Yes” 
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vastaa Jarkko englanniksi. Sitten tulee taas muutama sana arabiaa, joka saattaisi olla ”hyvää mat-
kaa”. … ”Shukran” kiittää Jarkko arabiksi. … ja lähdetään jatkamaan matkaa. 
 
- No siitä selvittiin mukavasti, naurahtaa Jarkko, kun noustaan pihasta tielle. 
- Mitä se puhui caravanista ja Finlandista? kysyy Rauni.  
- Arvelin, että se kysyi onko caravan suomalainen … ja siksi vastasin ”yes”. … Siellähän on perässä 
Suomen lippu, FIN-lätkä ja suomalainen rekisterikilpikin. … Täällähän ei perävaunuja rekisteröidä. 
… Nyt tästä käännytään vasemmalle. … Tuosta suoraan mennään Abhaan. … Ja painetaan taas 
kaasu pohjaan. Täällä on kyllä rajoitus 100 km/tunnissa, mutta sitä ei valvota. … Ei tuo vaunu pal-
jon tunnu ajoa haittaavan. … Tuolla pellin alla on sen verran puhtia.  
- Tuo vuoristo on tuossa aika lähellä. … Ihan teräviä huppujahan  siellä näkyy … kuin alpeilla. 
- Nyt täällä ei näytä olevan minkäänlaista asutusta eikä viljelmiä tien varrella. … Yksitoikkoisia ovat 
maisemat. … Enimmäkseen hiekkaa vain joka paikassa silmänkantamattomiin. 
- Pari tuntia jos vielä ajetaan, niin sitten voitais’ pitää pieni tauko, ehdottaa äiti. … - Ottakaa lapset 
siitä kylmälaukusta banaaneja ja avatkaa joku Pepsi-purkki, jos on nälkä tai jano. 
 
Vajaan tunnin verran on ajeltu check pointilta, kun tullaan Bahr Abuun, josta käännytään pienem-
mälle tielle. Kapeampi ja mutkaisempi tie kohoaa vähitellen vuoristomaisemiin. Tienvarret ovat 
enimmäkseen asumattomia, kivikkoisia pusikoita siellä täällä ja ylempänä rinteissä näkyy isoista 
kivistä rakennettuja asumuksia, mitkä näyttävät raunioituneilta. Vastaan tulevaa liikennettä on 
harvakseen, enimmäkseen rekka-autoja. Puolisen tuntia on ajettu, kun tullaan ensimmäiseen asut-
tuun kylään. Ennen pikku taajamaa on 50 km/h nopeusrajoitusmerkki ja pian sen jälkeen näkyy 
asfaltissa korkeahko hidastin. Jarkko pudottaa nopeuden reilusti alemmaksi. 
 
- Hiton korkeita on nuo hidasteet, hämmästelle Jarkko. … Jos tuohon tulee kovemmalla vauhdilla, 
niin kyllä se täräyttää ilkeästi. Viis’kymppiäkin on liikaa. Me ajettiin vain kolmeakymppiä. … Mutta 
katsokaahan tuota kioskin kohtaa! … Siihen ne vaan tielle viskelevät tyhjät tölkit ja tienpinta on 
lyttyyn ajettujen juomatölkkien peitossa muutaman kymmenen metrin matkan. Ulkonäkö muistut-
taa pärekattoa. 
 
Melkoinen pellinpalojen aiheuttama kalina kuuluu auton pyörien alta kioskin kohdalla. Kylän jäl-
keen ajellaan taas asumattomissa karuissa maisemissa melko pitkään, kunnes tulee seuraava pie-
nehkö kylä. … Matka jatkuu ongelmitta ja kartan ohjeiden mukaan käännytään risteyksissä välillä 
oikeaan välillä vasempaan. Kello on jo yli puolenpäivän, kun pysähdytään vuoristomaisemissa ole-
valle levikkeelle ruokailutauolle. 
 
- Onpa täällä kuuma, huokaisee äiti heti autosta ulos astuessaan. 
- Kuuma on varmaan tuolla vaunussakin, jatkaa ulos astunut isä. Mennäänpä avaamaan ovi niin… 
nähdään. 
- Siellähän on kuin saunassa, toteaa äiti kurkatessaan vaunuun sisään.  - Pitääkö panna …  
- Juu, pitää panna … ilmastointi hurisemaan, jatkaa isä.  Olkaapa vielä hetki autossa. Minä vedän 
vaunusta kaapelin aggregaattiin ja päräytän sen käyntiin. Aika pian se viilenee. Pitää veivata vau-
nun takimmaiset tukijatkin alas, ettei se keiku, kun mennään sisään. … Istukaa nyt autossa vielä 
hetki. Siellä ilmastointi pelaa, kun kone käy. 
 
Viitisentoista minuuttia odotellaan, kunnes vaunun lämpötila on laskenut siedettäväksi ja siirrytään 
autosta vaunuun. Äiti ottaa jääkaapista kotona jo valmiiksi tehdyn lihakastikkeen ja valmiiksi keite-
tyt makaronit ja laittaa ne kaasuliedelle lämpenemään. 
 
- Tämä on nyt sellainen pikaruoka, kertoo äiti.  - Nämä lämpenevät nopeasti. … Ota isä kaapista 
syvät kertakäyttölautaset jokaiselle. Patonkisämpylöitä on valmiiksi leikeltyinä tuossa pussissa. 
Ottakaa siitä ja voipaketti löytyy jääkaapista. Lapset juovat kai Pepsiä, me isän kanssa vettä. Isä 
antaa sieltä pahvimukeja. … Ja täältä laatikosta löytyy lusikat.  Älkää lapset kitatko sitä Pepsiä ko-
vin paljon … ettei tarvitse pysähtyä pissalle. 
- Tässä sitten lautasia ja pahvimukit ja kohta saatte lusikat, opastaa isä. 
- Kastike ja makaronit ovat jo kuumia, jatkaa äiti hetken päästä. … - Nostetaan nämä siihen pöy-
tään. Isä annostele siitä lapasille makaronia ja kastiketta päälle. 
 
Näin ruokailu sujuu melko nopeasti. Äiti pesaisee keittoastiat, kertakäyttöastiat pannaan vaunun 
roskakoriin. Isä sammuttaa aggregaatin, irrottaa kaapelin ja veivaa vaunun tukijalat ylös… ja niin 
ollaan taas valmiita jatkamaan matkaa.  
 
- Käykääpä lapset vielä tuossa kentän laidassa pissillä, kehotta äiti. … - Siten lähdetään. 
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- No, sellainen kolme varttia siinä meni, toteaa isä, kun hetken kuluttua noustaan autoon. … - Nyt 
ollaan noin puolimatkassa. Eiköhän me olla Jeddassa ennen pimeän tuloa. 
- Missä me siellä nukutaan? kysyy äiti. 
- Hyvä kysymys. … Jossakin siellä Jeddan ohikulkutien varressa on suomalainen betoniasema, ker-
toivat Finnwheelsin pojat. … SBM … Saudi Building Materials, ja heillä on iso aidattu tontti. … Kai 
siellä tienvarressa on kyltti mistä sinne mennään. 
- Isi, mikä sellainen ohikulkutie on? kysyy Mervi. 
- Luulisin, että se on … kun tullaan Mekasta päin Jeddaan niin siitä päästään Jeddan ohi Medinaan 
johtavalle valtatielle. … Eiköhän sellainen SBM sieltä sitten löydy.  
- No, tässä on vielä monta tuntia köröteltävä ennen kuin ollaan siellä, kommentoi äiti. 
- Nyt ollaan menossa jo täältä vuorilta alaspäin. Eikös me tulla kohta kartan mukaan jo sille valta-
tielle? 
- Yhdestä risteyksestä vielä käännytään vasemmalle. … Se on vielä aika pitkällä. 
- Hitto, siellä jossakin on se sillan kansi, johon rysäytettiin. … Olisikohan se jo korjattu? … Sehän 
oli vähän sen jälkeen, kun oli käännytty siitä ekasta risteyksestä oikealle … eli se on nyt ennen 
seuraavaa risteystä. 
 
Puolisen tuntia on ajettu, kun maisemat alkavat näyttää rysähdyspaikan tapaisilta. 
 
- Nyt tuossa vasemmalla on kuivunut jokiuoma, huomaa isä. … - Onk’s se silta tuolla suoran pääs-
sä? 
- Hiljennä vauhti hyvissä ajoin, kehottaa äiti.  … - On, … tämä on se paikka. … Hiljennä jo! 
- Kyllä … tuo se on. … Hiljennetään. … Hitto, vielä se on samanlainen. … Irronneita kapseleita on 
vaan tullut lisää.  … Täältäpäin tullessa tämä ei olekaan niin paha. … Tässä on pykälää vain viitisen 
senttiä, mutta kyllä sekin kovassa vauhdissa tuntuu. … Ja täällä laidassa on pudotustakin vähem-
män.  … Eikä minkäänlaista varoitusmerkkiä ole laitettu. … No, kotiinpäin mentäessä osataan va-
roa tätä paikkaa. … Hitto, on tässä varmaan moni autoilija kiroillut. … Tällaisessa maasturissa on 
kyllä nuo ohjauslaitteet sen verran tukevampaa tekoa, ettei vaurioita kovin helposti synny. … Mut-
ta tuon vaunun akselisto on kyllä heppoisempi. Silloin ei vaunun pyöriin tullut mitään. 
- Nyt se risteys tulee kohta mistä käännytään, muistelee äiti. … - Ja sitten noin 50 kilometriä, kun 
tullaan sille isolle rantatielle. 
- Joo, sitten jossakin pitää tankatakin. … Bensaahan on kulunut aikalailla. … Vie tämä ainakin 15 
litraa satasella. … Rekkoja tulee taas tuossa kolme peräkkäin vastaan. … Ne osaavat varmaan va-
roa sitä siltaa … ainakin, jos ovat kerran siinä rysäyttäneet. 
- Näillä ihmisillä näyttää olevan aika paljon amerikkalaisia pick uppeja, toteaa äiti. 
- Ja aika usein ohjaamossa on kaksi miestä ja lavalla mustahuppuisia naisia ja pari lammasta, nau-
rahtaa isä. 
- Niin on. … Ja tuossakin taitaa tulla yks’ sellainen taas vastaan. 
- No niinpä tulee. … Vaihteeksi lavalla naisten seurana oli kaksi kuttua. … En ole vielä nähnyt, että 
saudimiehen vieressä etupenkillä istuisi nainen.  Henkilöautoissa naiset ovat takapenkillä. … Ja 
harvoin niitä näkee takapenkilläkään. 
 
Matka jatkuu ja maisemat alkavat näyttää tasaisemmilta hiekka-aavikoilta. Saavutaan valtatielle, 
jossa oikealle näyttää iso viitta JEDDAH. Punaisen meren ranta on näköetäisyydellä vasemmalla 
puolella ja kaukana oikealla siintää alppimaisen vuoriston huiput. Parisenkymmentä kilometriä 
valtatietä on ajettu, kun tulee ensimmäinen taajama ja siinä tankkauspaikka. Jarkko pysäyttää ben-
samittarin vierelle. Nuorehko valkokaapuinen mies tulee tankkaamaan.  … tervehditään kätellen. 
Jarkko avaa tankin korkin ja sanoo englanniksi ”premiumia täyteen”. Premiumin (korkeaoktaanisen) 
bensiinin hinta näyttää olevan mittarissa 0,25 rialia/litra. – Tankkiin menee 74 litraa ja mittari 
näyttää summaksi 19.75 R.  Mies sanoo hinnaksi 19 rialia. Jarkko antaa miehelle 20 rialin setelin  
… ja saa takaisin 1 rialin … ja kuitin 19 rialista. 
- Hitto, niin se on, … kuten Ray kertoi, naureskelee Jarkko autoon noustessaan. … - Summa pyöris-
tetään aina alaspäin täysiksi rialeiksi. 
- Miten niin? hämmästelee Rauni. 
- No nyt mittari näytti 74 litran hinnaksi 19.75 rialia ja mies sanoi hinnaksi 19 rialia ja antoi kah-
destakympistä yhden rialin takaisin. … Hitto, mehän saatiin 3 litraa ilmaiseksi, vai alennustako se 
on. … Ja halpaahan tuo on … 25 halalaa litra. Saudithan saavat raakaöljystä ulkomaankaupassa 
ainakin kolminkertaisen hinnan. Maailmanmarkkinahinta lienee noin 70 $/barrel … ja barrel on 
noin 120 litraa … eli litra raakaöljyä maksaa noin 60 centtiä. …. 
- No onpa täällä halpaa. 
- Antoi se tämmöisen pienen kuitin, 19.00 rialia, tuota tekstiä en ymmärrä. Vaihtokassakin näytti 
sillä olevan taskussa. … Diesel maksaa vain 10 halalaa litralta. Aine ei maksa mitään, hinnassa on 
vain kuljetus, kertoi Ray. 
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- Tuossa kioskissa on juomia? … Käytkö ostamassa yhden laatikollisen Pepsiä tai Spriteä … tai laa-
tikolliset molempia. Juomiahan täällä menee. 
- Joo, minä käyn. 
- Nosta ne laatikot vaunun lattialle. Täällä autossa meillä on vielä juomia tarpeeksi. 
 
Hetken päästä matka jatkuu. Aurinko porottelee puhtaalta taivaalta. Rekka-autoja ja maastureita 
tulee harvakseltaan vastaan, välillä joku bussikin. Tie on hyvää ja Jarkko pitää nopeuden noin 100 
km/h hujakoilla. Parisen tuntia ajellaan, kunnes pidetään lyhyehkö ruokailutauko tien varren levik-
keellä. Kun tunti on taas ajettu ja lähestytään Mekkaa, ohjaavat opasteet ”ei muslimit” Mekan ohi-
tustielle. 
 
- Isi, miks’ me ei voida mennä tuonne Mekkaan? kysyy Mervi. 
- Kun me ei olla muslimeita. … Mekka on muslimien pyhä kaupunki. He eivät päästä sinne muita 
uskontoja. 
- Onko muissa maissa pyhiä kaupunkeja? 
- Ei minun tietääkseni ole. … Israelin Jerusalemiinkin  pääsevät muutkin kuin kristityt. … Muslimeil-
le ristin merkkikin on ”myrkkyä”. … On tuo muslimien rukousrituaali myös hyvä kuntoiluohjelma 
koko kansalle … ja kaikille muslimeille. Viisi kertaa vuorokaudessa pyllistelevät Mekasta poispäin, 
nousevat välillä pystyyn ja taas kumartuvat otsa maahan asti. … Notkeita pappoja ovat vielä van-
hoinakin. … Eikä täällä näy isomahaisiakaan missään. Hoikkaa porukkaa kaikki. Profeetta Muham-
medhan tämän rituaalin kehitti joskus 600-luvun alkupuolella. 
-  Rukoilevatko naisetkin samalla tavalla,  kysyy Rauni. 
-  Rukoilevat … mutta pyllistelevät kai vähän eri paikassa.  Eiköhän me jossakin nähdä? 
 
 
Mekan ohitustieltä saavutaan hetken päästä Jeddaan johtavalle moottoritielle, jolla on neljä kais-
taaa kumpaankin suuntaan. Hieman ennen Jeddaa haarautuu kapeampi kaksikaistainen baana oi-
kealle, Medinaan. Tämän arvellaan olevan ”Jeddan ohitustie” ja tälle tielle käännytään. 
 
- Katsokaahan tuonne oikealle, kehottaa isä.   – Valtava määrä valkoisia busseja tuolla kentällä. 
…Pitkänokkaisia … amerikkalaisia taitavat olla. Niitähän on tuossa varmaan tuhatkunta bussia. 
- Onkohan nuo niitä pyhiinvaeltajia varten? aprikoi äiti.   – Eikös niitä kokoonnu tänne Mekkaan 
johonkin aikaan ihan miljoonia. 
- Joo … Ramadanin aikaan niitä kokoontuu tänne miljoonittain eri puolilta maailmaa. Niitä varten 
nuo varmaan ovat. 
 
 Viitisentoista  kilometriä ajetaan tienvarren kylttejä tarkkaillen, kunnes havaitaan viitta SBM – Sau-
di Building Materials ltd… ja sille käännytään. Muutaman sadan metrin päässä saavutaan panssari-
verkkoaidan ympäröimän betoniaseman portille. Pihalla seisoo kymmenkunta keltaista Sisu–
betoninkuljetusautoa sekä kaksi pumppuautoa. 
 
- Tässä se on, toteaa Jarkko. … - Ajetaan tuohon toimistorakennuksen eteen. 
- Onpa aika iso laitos, hämmästelee Rauni. … - Nuo parakit ovat kai asuntoja. 
- Ja tämä rakennus tässä vieressä on voima-asema, toteaa Jarkko avatessaan auton oven. … - Siellä 
jyrisee muutama dieselmoottori. … No, minä menen katsomaan olisiko tuolla toimistossa joku 
suomalainen. Valot siellä ainakin palavat. … Joku tulee juuri ulos. 
 
- Ehtoota!  huutaa Jarkko ovesta ulos tulleelle miehelle. 
- No ehtoota!  tulee hieman hämmästyneen miehen vastaus, kun mies tulee lähemmäksi. 
- Jarkko Mäkinen … Suomesta, lausahtaa Jarkko kätellessään 
- Vesa Putkonen, Vesa vaan,  esittelee mies.  … - Konttoripäälliköksi tituleeraavat. 
- Joo, … Olen FAO:n hommissa Jizanissa. Perheeni on täällä autossa, vaimo ja neljä muksua. … 
Olemme ajaneet aamuvarhaisesta saakka. … Finnwheelsin pojat kertoivat tästä teidän yrityksestä 
ja arvelimme kysellä voisimmeko majoittua caravanillamme tänne…. Muutama yö oltaisi, jos sopii. 
- Tervetuloa! … Kyllä se sopii. … Haluatte varmaan sähköä … ja saunaankin pääsette, jos haluat-
te… noin tunnin päästä, kun meidän oma porukka on saunonut. … Meillä saunotaan joka ilta. 
- Kiitos.  … Sähköä saisimme cooleriin kyllä omalla aggregaatillakin, mutta … 
- Meillä oma voimalaitos pyörii kellon ympäri, keskeyttää Vesa.  - Tuolla pihan perällä on pistorasi-
oita ja rauhallinen paikka. 
- Niin tässä on vaimoni Rauni, esittelee Jarkko autosta nousseen vaimonsa. … 
- Vesa Putkonen,  Vesa vaan, tervetuloa! tervehtii Vesa kätellessään.  … - Teillä on ollut sitten pitkä 
päivä. 
- Onhan sitä körötelty aamu kuudesta saakka, huokaa Rauni. … - Kaksi nuorinta lasta nukahtivat 
juuri tuonne autoon. 
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- Ajettu on 850 kilometriä, jatkaa Jarkko. … - Pari sapuskataukoa pidettiin välillä. Ehdittiin tänne 
juuri ennen pimeän tuloa. 
- No hyvä veturi teillä ainakin on … ja Soliferin telivaunu. 
- Joo, tällä firman autolla ajellaan täällä. Omaa Mersua säästellään Suomeen, naurahtaa Jarkko. … 
Pomo tilasi työajokin tällaisella pitkällä ohjaamolla, kun kuuli, että perhekin on tulossa. Saudien 
rahoilla täällä mällätään. 
- Mitä sä siellä Jizanissa puuhailet? 
- Siellä on FAO:n maatalousprojekti. …. Toimin maatalouskone-eksperttinä eli huoltoja ja korjauk-
sia siellä opetan paikallisille. 
- Onko pitkäkin kontrahti? 
- No aluksi vain vuodeksi, mutta jatkoa kai tulee. … Eli saatetaan tulla toistenkin, jos sopii. 
- Ilman muuta. … Ajakaa tuonne ihan pihan perälle. Siellä on rauhallista. … Meidän filippiinopojat 
saattavat vielä kolistella tuon yhden pumppuauton kanssa tässä yömyöhään.. … Tunnin päästä 
voitte mennä saunaan, jos sopii, eli kello kahdeksan. Sauna on tuossa tämän rakennuksen päässä. 
Meitä suomalaisia on vain muutama. Suurin osa työntekijöistä on filippiinoja ja egyptiläisiä. He 
eivät käy saunassa. 
- Kiitos, kyllä saunakin tekee hyvää pitkästä aikaa. … Mitä ne tuossa hakkaavat? 
- Tilaavat noille työmaille tavaraa, mutta sitten kaikki ei mahdukaan. … Kun pumppuauto joutuu 
seisomaan pitkään putket täynnä betonia, alkaa betoni putkissa kovettua. … Putket on saatava nyt 
hakkaamalla tyhjiksi ennen kuin betoni on kivikovaa. 
- No me ajellaan sitten tuonne pihan perälle. 
- Ajetaanko tuonne niin päin, että vaunun ovi on tuonne aitaan päin, kysäisee Jarkko, kun saavu-
taan takapihalle. 
- Niin on parempi, kuittaa Rauni. 
- No sitten kiepautetaan U-käännös tuosta vasemmalle. … Onko nyt hyvä? 
- Hyvä on. 
- Olkaa te vielä hetki autossa, neuvoo Jarkko.  – Täytyy irrottaa vaunu koukusta ja veivata tukijalat 
maahan ennen kuin sinne voi mennä. … Tai kyllä voitte kömpiä jo autosta ulos. 
- Näillä on koko piha asfaltoitu ihan perälle asti, toteaa Jarkko ulos astuessaan. – Tuuli kyllä pöllyt-
tää hiekkaa tuolta aidan takaa jatkuvasti. 
- Helpompihan on lakaista hiekat pois asfaltin päältä, aprikoi Rauni auton vierellä. … - Nyt lapset 
kohta päästään vaunuun … ja tehdään jotakin iltapalaa. … Sitten päästään saunaan. … Jaksatteko 
lähteä. 
- Joo, saunaan, tulee lapsilta moniäänisesti. 
- Milloin ollaan oltu viimeksi saunassa? kysyy äiti. 
- Silloin mummilan saunassa, vastaa Mervi heti. 
- Isi voiko tänne pihalle pissata? kysyy Mika. 
- No täällä vaunun suojassa voitte lirauttaa tuonne aidan viereen, missä on hiekkaa. … Saunassa on 
varmaan vessakin. Säästäkää suurempi hätä sinne. 
- Vaunun ”kemssa” pitäisi ainakin huomenna tyhjentää johonkin, jatkaa äiti. 
- Pitää kysyä, mihin sen voi tyhjentää, vastaa isä veivatessaan tukijalkaa alas. … - Ainakin tuonne 
aidan ulkopuolen hietikolle. …. No nyt saatte mennä vaunuun. … Minä kytken vielä tuon kaapelin 
tuonne pistorasiaan, että saadaan cooleri hurisemaan. 
- Ei täällä enää niin hirveän kuuma ole, huomaa äiti vaunuun kurkatessaan. Mennään vaan sisään. 
- Äiti miten me sitten täällä nukutaan? kysyy Mervi, kun on noustu vaunuun. 
- Tuo etupään pitkä pöytä pudotetaan alas … ja te kaikki muksut mahdutte nukkumaan siinä. …Ja 
me isän kanssa nukutaan tässä takapäässä. Tuosta tulee peti kahdelle. … No nyt tuli sähköt, kun 
alkoi tuo ilmastointi hurisemaan.  … Eiköhän iltapalaksi riittäisi vaan … teetä ja voileipää? Ba-
naanejakin on vielä. … Onhan meillä noita limppareitakin tuossa kaksi laatikollista. … Kysytään 
kohta isän mielipidettä, kun isä tulee sisään.  
 
Teetä sitten keitetään, tytöt juovat Pepsiä, vanhemmat ja Mika juovat teetä. Eväiksi otetuista pa-
tonkisämpylöistä tehdään juustovoileivät ja banaanit jälkiruoaksi. Vuode laitetaan valmiiksi lapsia 
varten ennen saunaan lähtöä. 
 
- Otetaan kylpytakit mukaan, kun mennään saunaan, ehdottaa äiti.  - Ne on tuolla takimmaisessa 
yläkaapissa. Otetaanpa ne sieltä. … Pesaisen siellä nämä päällä olleet vaatteet. Aamulla saatte puh-
taat. 
- Täytyy kai sitten viritellä jonkinlainen pyykkinaru tuohon vaunun kupeelle, tuumailee isä. – On 
minulla sellainen systeemi jo valmiina tuolla etukontissa. Äkkiä minä sen teen heti saunan jälkeen. 
- Kellohan alkaa olla jo kahdeksan, huomaa äiti.  – Eikö jo lähdetä saunaan? … - Hei lapset lähde-
tään.  … Kanna sinä isä nämä kaikki kylpytakit. 
 
Pihan poikki kipitellään saunalle, avataan ovi ja astellaan isän perässä sisään. 
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- Tämähän on ihan kodikkaan tuntuinen sauna, hämmästelee isä hetken saunaa katseltuaan.  -  
Hirsipaneeliseinät, ikkunaverhot, pesuhuoneessa suihkut ja löylyhuoneessa varmaankin apassi-
lauteetkin. Sinne en vielä kurkannut. … Hei lapset, nyt ollaan ihan kuin Suomessa. Riisukaapa vaat-
teet, niin päästään löylyihin. Käydäänpä suihkussa ensin. 
- On tosiaan ihan viihtyisä sauna, myöntelee äitikin. … - Koivuvihtaa ei taida olla. 
- Ihan samanlainen ovi tuossa löylyhuoneessa, kuin mummilan saunassa, hämmästelee Mervi. 
- Ja Narvin sähkökiuas, toteaa isä, kun kömmitään lauteille. …. mutta nämä lauteet eivät ole apas-
sia vaan haapaa. …  Suomestahan nämä kaikki on tuotu. 
 
Ja kun isä heittää kiukaalle löylyä, tuoksahtaa se koivulle. Sitten huomataan löylyvesikipon vieressä 
pieni pullo ”koivun tuoksua”, josta edelliset saunojat ovat kai tiputtaneet sitä löylyveteen. 
 
- Ihan ihana koivun tuoksuhan siitä pölähti, ihastelee äiti.  – Tiputa vielä muutama tippa lisää sitä 
siihen veteen. 
- Nyt kun olisi vielä järven ranta tuossa, että päästäisi uimaan, niin oltaisi ihan kuin omalla mökillä, 
vitsailee isä. 
- Isi päästäänkö me tällä reissulla uimaan? kysyy Mika. 
- Ei taideta päästä. … Sitten taas, kun muutaman päivän päästä ajetaan Jizaniin, päästään sinne 
beachille. … Pitäisi hoidella nyt muutamassa päivässä työhommat täällä … ja sitten ajellaan taas 
takaisin. … - Hitto, huomenna on jo keskiviikko. … Perjantai on täällä vapaapäivä. …  Kyllä meidän 
kotimatka siirtyy pakosta ensi viikolle. … Jaa, heitetäänpä lisää löylyä välillä. 
- Mitenkäs huomenna? kysyy äiti. … - Lähdetäänkö me kaikki yhdessä täältä Jeddaan … vai ? 
- Eiköhän lähdetä kaikki yhdessä. … Ensin pitää käydä sen Mortadan luona … toimistossa. Tuo 
auton lavalla oleva monistuskone on saatava huoltoon. … Aika pitkät listat varaosia … traktoreihin 
ja autoihin pitäisi hankkia, akuistakin on pulaa. … ja voima-aseman Caterpillareiden öljy- ja ilma-
suodattimia ynnä muuta. … Mortada hoitaa sitten niiden tuonnin täältä seuraavassa kuormassa.  
Finnwheelsissäkin pitää poiketa jossakin välissä kysymässä, joko heillä on lasku meidän ajokin 
laivarahdista. … Onhan sitä kaikenlaista. … Ja ruokaostoksiakin vielä. … Mutta nyt saunotaan, että 
päästään nukkumaan. … Tuumitaan vielä, miten tehdään. 
- Nyt mennään suihkuun, hoputtelee äiti. … ja lapset kipittelee sitten isän kanssa nukkumaan. Mi-
nä pesaisen teidän vaatteet äkkiä ja tulen perässä. … Virittele isä jo se pyykkinaru valmiiksi. 
- Virittelen. … Niin, tuo kiuashan pitää vielä sammuttaa … ja sitten pois lähtiessä ovet jätetään 
vähän raolleen, että kuivuu, neuvoi Vesa. 
 
Lapsia ei tarvitse vaunuun tultaessa enää nukkumaan hoputtaa. He sukeltavat vuoteeseen heti, kun 
ovat vetäneet uniasut ylleen ja isä pääsee virittelemään pyykkinarun. Kun äiti saapuu pyykkeineen 
vaunuun, ripustellaan ne kuivumaan vaunun seinustalla olevalle narulle. Lapset nukkuvat jo sikeäs-
ti, kun tullaan sisälle. 
 
- No, meidän peti tehdään sitten tuohon takapäähän, toteaa Jarkko. … - Tämä käy hetkessä. … Ja 
eiköhän mekin nukahdeta heti, kun päästään petiin. … Lakana kai riittää peitoksi, kun on niin 
lämmin. … Ja tarvitaanko me yöpukujakaan? 
- Kyllä nyt alkaa olla niin kypsä olo, ettei jaksaisi enää mitään, huokaa Rauni. … 
- Pitäisikö jotain vielä jaksaa? naurahtaa Jarkko. 
- No ei. …Tuo sauna kyllä vielä jotenkin piristi. … Eiköhän me nukahdeta muutenkin. 
- Vielä ne filippiinot siellä hakkaavat sitä pumppuautoa. … On niilläkin pitkä päivä. 
- Aamulla ei tarvitse kovin aikaisin nousta. Liikkeet aukeilevat vasta kymmenen kieppeillä. … Jaa, 
… Mortada tulee kai jo yhdeksältä. …  
 
Aamun sarastaessa lapset heräilevät ja heidän supatteluun heräävät vanhemmatkin. Petivaatteet 
kootaan, että saadaan taas pöydät päiväkäyttöön. Isä lähtee lasten kanssa käymään saunan ves-
sassa ja äiti alkaa keitellä kaurapuuroa ja munia aamiaiseksi. 
 
- Nyt olisi aamiaiseksi kaurapuuroa, teetä, munia, ja nyt on vain näkkileipää, kertoo äiti, kun isä ja 
lapset palaavat.  … - Alkavat olla nuo isän Suomesta ottamat eväät vähissä. … Voisilmän voi tuosta 
panna puuroon ja on siinä kupissa sokeriakin. … Ruokakaupassa pitää käydä täydentämässä varas-
toja. Hernesoppapurkkeja näkyy olevan vielä muutama tuolla takana istuimen alla lokerossa. 
- Eikö siellä ole vielä pari lihapurkkiakin? kysäisee isä. 
- Jaa, voi olla. … En minä niitä purkkeja niin tarkkaan katsonut. … Ota yks’ lihapurkki, jos siellä on. 
- Yksi täällä vain on, toteaa isä istuimen alle kurkistaessaan. … Avataanpa tämä ja syödään pois. … 
Tämä on hyvää näkkärin päällä. … Sianlihaa!  … Tästä olisi voinut tullissa narahtaa, jos olisivat 
löytäneet. 
- Varmaankin viimeiset näkkärit täällä, aprikoi äiti. … - Tuskinpa täällä kaupoissa näkkileipää löy-
tyy. 
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- Ei varmaan löydy minkäänlaista ruisleipää, jatkaa isä.  - Mahtaako löytyä kauraryynejäkään? … 
Melkoisia markettejahan tuolla cityssä kyllä on. … Hei … Tässä on vielä tunti aikaa. … Mä käyn 
vähän juttelemassa tuolla toimistossa. …Pitää kysyä missä Suomen lähetystö on. Sielläkin pitäis’ 
käydä. … Ja pitäisi löytää myös liike, josta voisin ostella paineilmajärjestelmän vedenerottimia ja 
liittimiä. Se korjaamon paineilmaputkisto on hiton puutteellinen. … No minä käyn tuolla juttele-
massa. 
 
Äiti ja lapset ovat valmiina, kun isä palaa vaunulle. 
 
- Meillä on kaikki kunnossa, kertoo äiti. … - Pyykit otin narulta ja vaunu on siivottu. Laita vaan vau-
nu lukkoon, niin voidaan lähteä. 
- Pitää minun ottaa sieltä vielä se salkku mukaan. Siellä on rahat ja tärkeät paperit. Muut romppeet 
ovat autossa ja lavalla. 
- No me kömmitään jo autoon. 
 
Betoniasemalla ollaan täydessä työn touhussa, kun lähdetään. Koneet ovat käynnissä ja betonin-
kuljetusautot täyttelevät siiloista säiliöitään. Suuret sora-autot kippailevat sorakuormiaan aseman 
vieressä oleviin suuriin sorakasoihin, joista soraa otetaan kauhakuormaajilla betonin tekoon. Kii-
reisen näköisiä tummahkohipiäisiä miehiä liikkuu pihalla sinne tänne. 
 
- Nyt meidän pitäisi ajaa ohitustietä kilometrin verran takaisinpäin ja sieltä käännytään oikealle 
Jeddaan, kertoo isä, kun ajetaan portista ulos. … Sitten aina vaan suoraan, niin tullaan Jeddan kes-
kustaan. 
- No mitä te juttelitte toimistossa? kysyy äiti. 
- Joo … Tämä firma on Lohjan Kalkin ja saudilaisen partnerin yhteisyritys. Suomalaisia on täällä 
töissä vain 6 vai 7 miestä, muut ovat jemeniläisiä, egyptiläisiä ja filippiinoja. Henkilöstöpäällikkö 
on egyptiläinen Fulio. Hänetkin tapasin. … Betonimassaa  toimitetaan Jeddan rakennustyömaille. 
Suuri ongelma on löytää betonin tekoon tarvittavia soralaatuja, erilaisia raesuuruuksia. Hienoa 
hiekkaa olisi vaikka kuinka paljon, mutta karkeampia sortteja ja sepeliä joudutaan hakemaan jopa 
satojen kilometrien päästä. … Onpas täällä ohitustiellä liikennettä. Nyt pitäisi päästä tuonne toisel-
le puolelle. … Pitää kytätä vähän aikaa, että tulee aukko. … Pari betoniautoakin on näköjään tullut 
meidän perässä. … No nyt tuosta päästään yli. … Ja nyt noin kilometrin päästä oikealle. … Sain 
kartan, johon on merkitty Suomen lähetystö. Se on noin parin kilometrin päässä FAO:n toimistosta. 
Paineilmavekottimia löytyy samalta kadulta, jolla on kaikki auto- ja työkaluliikkeet. Iso kyltti, Atlas 
Copco, on sen putiikin seinässä. … Aika paljon hyviä neuvoja sain. … Hiton kovaahan nuo betoni-
kuskitkin täällä ajavat. Tuo yksi roikkuu tuossa ihan meidän peesissä. … Menkööt ohi, höllätäänpä 
vähän. ... Jeddaan kai sekin on menossa. … No nyt se menee ohi. … Seurataan me nyt perässä.  
- Mennäänkö ekaks’ sinne FAO:n toimistoon? 
- Joo, aloitetaan sieltä. … Sen jälkeen voitais’ käydä vaikka Finnwheelsillä … ja sitten varaosa ja 
korjaamovälineitä ostelemaan. … Ehdittäis’köhän ennen keskipäivän rukoustaukoa. … No tuolta 
näköjään käännytään Jeddaan. 
- Isi milloin me syödään lounasta? kysyy Mervi. 
- Hyvä kysymys, toteaa äiti. …  
- No, katsotaanhan sitten puolen päivän kieppeillä, mihin mennään. … Vaikkapa sinne Interconti-
nentalin ravintolaan. … Mutta onhan siellä ravintoloita. … Finnwheelsin pojatkin neuvovat. 
- Voitaisi ostella marketista vain jotakin välipalaa, ehdottaa äiti. … Tehdään ruokaa vasta sitten 
vaunussa. 
 
Pian saavutaan Jeddan keskustaan ja Jarkko ajaa FAO:n toimistorakennuksen sisäpihalle. 
 
- Hitto! hän hämmästyy. … - Meidän korjaamoauto on tullut. … Tuolla tuo iso harmaa. … Ajetaanpa 
sen viereen. … Joo, tämä se on. ... Bedford … nelivetoinen. … Isoilla maastopyörillä, toteaa hän 
noustessaan autosta ulos. 
- Good Morning mister Jarkko, kuuluu tervehdys viereen tulleen Toyota farmarin suunnasta. 
- Mortada ! … Good Morning. 
- Se tuli eilen illalla, kertoo autostaan noussut Mortada.  … - Odottakaa hetkinen. Haen avaimet 
tuolta toimistosta, niin voitte tutkia tarkemmin. 
- Minulla on autossa Jizanista yksi monistuskone, joka pitäisi saada huoltoon. … Kannetaanko se 
toimistoon vai nostetaanko sinun autoon. 
- Nostetaan tänne autoon. Hetki … Minä avaan peräoven. … Kuinka monta päivää sinä olet nyt tääl-
lä Jeddassa? jatkaa Mortada, kun nostetaan monistuskonetta autoon. 
- Taitaa olla niin paljon kaikenlaista, että varmaankin ensi viikon maanantaina tai tiistaina läh-
demme takaisin. … Milloin seuraava kuorma Jizaniin tulee? 
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- Varmaankin saan kaksi kuorma-autoa tiistaiksi. … Ne ovat Jizanissa seuraavana päivänä. … Minul-
la on paljon tavaraa odottamassa. … Tuo korjaamoautokin tulee silloin. … Odota! Minä haen avai-
met. 
 
Rauni ja lapset ovat nousseet autosta korjaamoauton vierelle, kun Mortada palaa. 
 
- Good Morning … Mrs … ???. Anteeksi, en muista nimeä, tervehtii Mortada. 
- Good Morning, … Rauni on nimeni. 
- Kauniita lapsia. 
- Kiitos! 
- Tässä ovat auton avaimet mister Jarkko. … Kaikkia on kolme kappaletta. Tuo isompi on taka-
oveen ja tuonne kopin sivuoveen. 
 
Jarkko avaa ohjaamon ovet, konepellin ja tutkii auton rakennetta kurkistamalla auton allekin. 
 
- Aika jykevä pelihän tämä näyttää olevan, toteaa Jarkko. … - Mutta … Hitto! … ohjaustehostinta ei 
näytä olevan…. Mitenhän tällaisen rattia jaksaa käännellä pehmeässä hiekassa tai kivikossa? Tuo 
etuveto jo tekee ohjauksen raskaaksi hyvällä tielläkin. 
- Mistä sinä kivikkoa löydät Jizanissa? kysyy Rauni. 
- Onhan sitä, kun kiivetään tuonne vuorille. Siellä on kyliä, joissa täytyy käydä huolto- ja korjaus-
keikoilla, kertoi Gary. … Ja ohjatessa tulee hiki muutenkin, kun ei tässä ole ilmastointilaitettakaan. 
 
Sitten tarkastellaan korjaamon puolta. Kummallakin sivulla olevat seinät siirtyvät hydraulisylinte-
reillä toista metriä ulommaksi, jolloin sisätila kasvaa merkittävästi. Sisällä on hyvät työpöydät, tar-
vikehyllyköt, sähkö- sekä paineilmakäyttöisiä työvälineitä, sähköhitsauslaitteet. Katossa on kiskon 
varassa liikkuva nostin, jolla korjattavat raskaat komponentit voidaan nostaa takaovesta sisäpuo-
lelle. Korjaamotilan ja ohjaamon välissä olevassa kopissa on melko kookas ilmajäähdytteinen Lis-
ter-dieselmoottori, joka pyörittää sekä 220 voltin sähkögeneraattoria että ilmakompressoria. 
 
- Muuten aika täydelliset laitteet, mutta tärkein puuttuu, toteaa Jarkko. 
- Mitä pitäisi vielä olla? utelee Rauni. 
- Ilmastointilaite! … Näissä lämpötiloissa tuo korjaamotila on kuin sauna. … Hitto! … Ja tuo ilma-
jäähdytteinen Lister-diesel tuossa seinän takan puhaltaa vielä kuumaa ilmaa lisää. Se pitäisi ohjata  
jotenkin ulos. 
- Voiko sen ilmastoinnin rakentaa jälkeenpäin? kysyy Mortada. 
- Kai se jotenkin onnistuisi, mutta tuon Listerin puhaltama kuuma ilma tekee homman aika vaike-
aksi. … Ja kyllä ohjaustehostinkin on mahdollista rakentaa jälkikäteen. … Työmaata piisaa! … Näi-
tä kehitellään, kun saadaan tämä ajoneuvo Jizaniin. … No me jatketaan. Tulen toimistolle myö-
hemmin, ehkä vasta huomenna. 
- Mihin me nyt mennään?  kysyy Mika. 
- Mennään satamaan … Finnwheelsille. … Kömpikäähän taas autoon. 
 
Finnwheelsillä kerrotaan, ettei laskua auton ja vaunun laivarahdista ole vielä tullut ja kehotetaan 
Jarkkoa käväisemässä laskua kyselemässä taas seuraavalla Jeddan reissulla. Seuraavaksi lähdetään 
kadulle, jolla on auto- ja työvälineliikkeitä. Matkan varrella huomataan kuitenkin iso marketti, jon-
ne näyttää tungeksivan runsaasti ihmisiä … ja kurvataan sen parkkipaikalle. Auto lukitaan ja lähde-
tään kävellen jalkakäytävää pitkin marketin ovea kohti. Jalkakäytävällä seisoskelee muutamia myy-
jiä kaupittelemassa pieniä käsitöitä ja koruja. 
 
- Täällähän on melkoinen markkinameininki, lausahtaa Jarkko Raunille erään kaupustelijan kohdal-
la. 
- Osta simpukkakivi. … Ei oo kallis!  hihkaisee kaupustelija suomeksi Jarkon perään. 
- Hitto! Täällä osataan suomeakin, huudahtaa hämmästynyt Jarkko ja kääntyy takaisin kaupusteli-
jan luo. Rauni ja lapset seuraavat. 
- Sinä puhut suomea, jatkaa Jarkko nuorelle tummahkopintaiselle miehelle, joka roikottaa käsis-
sään pienistä simpukoista tehtyjä sekä meripihkahelminauhoja. 
- Vähän osaan puhuta, kertoo mies. 
- Mistä maasta sinä olet? 
- Mina olen Somaliasta. 
- Miten sinä olet suomea oppinut? 
- Mina olen tapanut täälä monta … suoma..lainen ja siksi olen opetella vahan suomikieli, tankkaa 
mies. 
- Nyt ostetaan sinulta yhdet simpukkakivihelmet. … - Tule Rauni valitsemaan mikä noista otetaan. 
- Mitä nämä maksavat? kysyy Rauni. 
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- Kaksi riali uksi kapale. 
- Sitten ostetaan kaksi kappaletta, päättää Jarkko. … - Valitse Rauni vielä toiset. … Nuo siniset on 
minusta hienot. 
- No otetaan ne. 
- Kiitos, kiitos paljon, kiittelee mies saatuaan neljä rialia kouraansa. 
- Olipa ihme kaveri, hämmästelee Jarkko, kun lähdetään eteenpäin. … - Tunnisti heti mun kom-
mentista, että ollaan suomalaisia. … Kuinkahan montaa kieltä kaveri on opiskellut? … Täällä Jed-
dassa taitaa meikäläisiä olla jonkin verran. … Jizanissa ollaan ainoat suomalaiset. 
- Nyt lapset … pitäkää kädestä kiinni, kun mennään tuonne tungokseen, neuvoo äiti. 
- Onpa täällä valikoimaa, hämmästelee isä. - Tännehän pitää tulla ajan kanssa. … Nyt vaan vilkais-
taan  … ja tullaan myöhemmin uudestaan. … Rukoushetki alkaa kolmen vartin päästä. … Eikös 
mennä etsimään se Suomen lähetystö nyt? 
-  Niin kai se on parasta, myöntää äiti. … - Tehdään pieni kierros nyt vaan … ja ostetaan vaikka 
banaanit välipalaksi. 
 
Hedelmäosastolta ostetaan banaaneja … ja palataan kassan kautta ulos ja autolle. Suomen lähetys-
tö löytyy kartan avulla parin kilometrin päästä. 
 
- Tässä se on, toteaa isä, kun pysäköidään kadulle. … - Jykevät muurit ympärillä … ja katolla liehuu 
Suomen lippu. … Lähdetäänpä portista pihalle ja … 
- Isi! … Mitä toi Embassy tarkoittaa tuossa kyltissä? kysyy Mervi. 
- Embassy on lähetystö. …. Embassy of Finland, Suomen lähetystö. … No mennäänpä sisään. 
 
Laatoitettu käytävä johtaa portilta nurmikon poikki ovelle, josta noustaan portaita toiseen kerrok-
seen ja saavutaan suurehkoon aulaan. Jarkko astelee ”information-tiskille” perheen seuratessa ja 
tervehtii nuorehkoa naisvirkailijaa … 
 
- Hyvää päivää! … Jarkko Mäkinen … ja perheeni.  
- Hyvää päivää, tulee iloinen vastaus. … - Mitä asianne koskee? 
- Ei oikeastaan mitään, naurahtaa Jarkko. … - Olen ollut jo jonkin aikaa töissä FAO:n asiantuntijana, 
Jizanissa, tuolla Jemenin rajan tuntumassa ja nyt olemme käymässä täällä Jeddassa … ja tultiin 
vain tutustumiskäynnille. 
- Tervetuloa Saudi-Arabiaan. … Minäpä vien teidät tuonne jonkun kaupallisen attasean luo. … Hetki 
vain. Soitan ensin. ---   - Eero, täällä olisi sinulle vieraita Suomesta. … Jarkko Mäkinen perheineen. 
… Toimii FAO:n asiantuntijana Jizanissa. … 
- - - 
- Eero Heinonen tulee kohta teitä tapaamaan, kertoo virkailija lopetettuaan puhelun … ja samassa 
aulaan saapuukin nuorehko mies. 
- Hyvää päivää .. ja tervetuloa!  Olen Heinosen Eero, tervehtii mies alkaen kättelyn Raunista. 
- Ja me olemme Mäkisiä, esittelee Jarkko. … - Vaimoni Rauni, minä olen Jarkko, … ja lapset Mervi, 
Mika, Mari ja Minna. 
- Minä olen sitten Eero vaan. … Lähdetäänpä tuonne minun huoneeseen juttelemaan. 
Lyhyen käytävän kautta siirrytään tilavaan huoneeseen ja istuudutaan nojatuoleihin pyöreän pöy-
dän ympärille 
 
- Tuossa ”Krisse” jo kertoi, että toimit FAO:n hommissa Jizanissa. … Millaisessa hommassa? 
- ”Farm Machinery Expert” on nimike eli maatalouskoneasiantuntijana. Siellä on FAO:n maatalous-
projekti. Pääasiassa opetan autojen ja maatalouskoneiden huolto- ja korjaushommia. Autoja ja 
traktoreita meillä on noin kolmisenkymmentä kumpiakin ja melkoinen määrä erilaisia maanmuok-
kaus- ja jyvänpiilotuskoneita sekä erilaisia kastelujärjestelmiä … ja lisää on tulossa. 
- Oletko jo ollut kauankin? 
- Tulin lokakuussa, mutta perheeni sain tänne vasta nyt vuoden vaihteessa. 
- No joko olette sopeutunut ilmastoon ja kulttuuriin? 
- Kohtalaisen hyvin. Vähitellen on lämpöön totuttu. Asunto on tilava paritalon puolikas ja ilmas-
tointilaitteet hurisevat joka huoneessa. … Lapset käyvät suomalaista kotikoulua ilmastoidussa 
matkailuperävaunussamme ja viihtyvät siellä hyvin. 
- Ai teillä on sellainenkin. Minulla ja vaimollani on tässä lähellä oleva vuokrattu omakotitalo. 
- En saanut FAO:lta ennakkoon tietoja asunto-oloista … niin osteltiin Soliferin telivaunu Mersun 
perään. Ajateltiin, että, jos ei parempaa ole, niin pärjäämme siinäkin. Nyt otettiin se tänne mukaan 
työajokkini perään. Asumme nyt muutaman päivän SBM:n tontilla. 
- Onko siellä Jizanissa muita suomalaisia? 
- Ei ole, eikä ketään pohjoismaistakaan ja koko Euroopasta vain italialainen Fernando Salvatori toi-
mistopäällikkönä. … On muutama jenkki ja yksi egyptiläinen, sudanilainen ja intialainen. Yks’ jen-
keistä on kotoisin kai Kiinasta. … Saudien rahoilla me siellä mällätään. Rahasta ei näytä olevan 
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puutetta. Project Manager, amerikkalainen Gary McVey tilasi heti minulle tilavamman auton, kun 
kuuli, että perheenikin tulee tänne. 
- Millainen se on? 
- Nelivetoinen Chevrolet Pick Up … 6 hengen ohjaamolla ja 6,5 litraisella V-8:lla ja kaikilla ”maus-
teilla”. … Sähköiset ikkunat, lukot ja etupenkin säädöt, ilmastointi tietysti. Vaihteisto on kyllä ma-
nuaali ei automaatti. … Bensaa kyllä tuntuu hotkivan melkoisesti, mutta sehän on täällä melkein 
ilmaista. 
- He Timo! Tule vaan sisään! huutaa Eero ovelta kurkkaavalle miehelle. … - Tässä on uusia suoma-
laisia. … Jarkko ja Rauni Mäkinen perheineen. … Jarkko on FAO:n asiantuntijana Jizanissa. … Timo 
Lehtinen on toinen meidän kaupallinen attasea. 
- Hauska tutustua, lausahtaa Timo alkaessaan kätellä vieraita. … - Jizan on siellä lähellä Jemenin 
rajaa, hän jatkaa käteltyään. … Sillä kulmalla en ole vielä käynytkään. … Mikä projekti FAO:lla siellä 
on? 
- Maatalousprojekti, Wadi Jizan Agricultural Development Project … ja minun “posti” on Farm Mac-
hinery Expert. … Autojen, traktorien ja monenlaisten maatalousvikineiden huoltoa ja korjausta. 
Kalustoa on pienistä sprinkler-pumpuista voima-aseman liki 3 metriä korkeisiin  dieseleihin. Vii-
meksi koottiin juuri uusi maapähkinäpuimuri. Lisää kalustoa on tulossa ja nyt aamulla näin juuri 
tulleen  uuden 4-vetoisen Bedford korjaamoauton. Se ajetaan lähiaikoina Jizaniin. 
- Taitaa olla ihan mielenkiintoinen paikka, naurahtaa Timo. … - Siellähän pitäisi lähteä ihan käy-
mään. 
- Siinä vieressä aivan naapurina on italialainen Vianini patoprojekti, jatkaa Jarkko. … - Muutaman 
kilometrin päässä on suuri padottu järvi ja sen alapuolella on kastelukanavaverkosto, jonka avulla 
voidaan kastella noin 7000 hehtaarin pellot. 
- Maistuisiko teille kahvit ja jotakin purtavaa?  kysyy Eero … ja lapsillekin jotain. 
- Kiitos, kyllähän kahvikin maistuisi, vastaa Jarkko. 
- Entä lapset? … Mitä teille? 
- Lapset juovat jotain mehua tai limpparia, kertoo Rauni.  
- Tilataanpa sitten, sanoo Eero ja tarttuu puhelimeen. 
- Hei Krisse, loihditko meille kahvit ja jotakin purtavaa tänne minun huoneeseen. Meitä on neljä 
aikuista ja lapsille jotain mehua tai limpparia. … Joo, neljä lasta. … Kiitos.  … Joo, Timo on myös 
täällä, jos kysytään. 
-  Niin … Mitä siellä viljellään? jatkaa Timo. 
- Viljakasveista maissia ja sorghumia eli durraa ja sitten tomaattia, paprikaa, melonia… maapäh-
kinää, papaijaa, sitrushedelmiä … olikohan siinä jo kaikki? … Jaa, pitkää kurkkuakin vielä. … Ko-
keillaan kaikenlaista, kastelumenetelmiä, lannoitteita, kasviensuojeluaineita … ja opetetaan käyt-
tämään erilaisia koneita. … Ja tämä viileämpi kausi on viljelykausi. … Kuuma on liian kuumaa kas-
veillekin. Kurkkua viljellään kasvihuoneessa, joka on tehty paksusta mustasta langasta kudotusta 
verkosta. Hyvin näyttää sekin kasvavan. 
- Mistä vesi tulee? … Siitä järvestäkö? 
- Porakaivoista sitä otetaan. Neljä porakaivopumppua on ja vesi tulee noin 60 - 80 metrin syvyy-
destä. Isot yksipyttyiset Robson-dieselit pyörittävät  remmivedolla pumppuja kellon ympäri ja vesi 
varastoidaan vesitorniin. 
 
Keskustelu jatkuu, kunnes Krisse tuo pöytään kahvit, lapsille mehut ja kaikille juustosämpylät. … 
Ja kahvittelun lomassa juttelu jatkuu. … Kysymyksiä ja kerrottavaa riittää.  
Parisen tuntia on lähetystössä vierähtänyt, kun Jarkko vilkaisee kelloa ja kertoo, että olisi aika läh-
teä jatkamaan kierrosta. 
 
- Antakaapa tuossa aulassa Krisselle henkilö- ja yhteystietonne … ja poiketkaa täällä aina, kun 
käytte Jeddassa, neuvoo Eero. 
- Kiitos, pidetään kutsu mielessä, kiittelee Jarkko. … - Kyllä me täällä käymme ehkä useinkin. 
- Seuraavalla kerralla voitais’ viettää yks’ ilta meillä kotonakin rupattelemassa, jatkaa Eero. - Meillä 
on iso kaksikerroksinen talo ja siinä pihalla olisi tilaa teidän caravanillekin. 
 
Lähtiäisiksi Krisse antaa Jarkolle nipun Suomi-esitteitä mukaan. 
- Näitä voitte jakaa tuttaville ja keille tahansa, joita tapaatte. Näitä saat täältä lisää, jos tarvitset. 
Tässä on sekä englannin että arabinkielisiä. … ja tässä itsellesi yksi suomenkielinenkin? 
- Kiitos! … Näitähän on kiva jaella. … Aika paksu kirjanen täynnä tietoja Suomesta … ”FACTS 
ABOUT FINLAND”.  Varmaan tässä on uutta tietoa meille itsellemmekin. … Kiitos!  
- Kiitos ja näkemiin, kiittelee Raunikin.   
- Hei, yksi paperi vielä teille, huutaa Krisse. … Tällainen on annettu täällä kaikille suomalaisille.  - 
Lukekaa kotona ennen kuin menette uimaan!  kehottaa hän antaessaan paperin Raunille. 
- Kiitos. … - Nyt lapset mennään kipin kapin isin perässä autoon. 
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- Äkkiäpä tuo aika hurahti, toteaa Jarkko, kun saavutaan auton vierelle. … Mutta oli ihan kiva jutel-
la. … Ja ne juustosämpylät olivat hyviä. 
- Eiköhän me jakseta noilla sämpylöillä siihen asti, kun päästään vaunuun? aprikoi äiti, kun kivu-
taan autoon. … Pitääkös meidän mennä vielä sinne autotarvikekadulle?  
- Käydään siellä ja sitten mennään siihen isoon markettiin uudelleen ja ostellaan sapuskatarpeita 
illaksi. … Eihän tässä mitään kiireitä ole. … Tänään on … hetkinen … onko tänään tiistai? 
- On tiistai. … Maanantaiaamu oli eilen, kun lähdettiin, varmistaa Rauni. … Eli huomenna on keski-
viikko. 
- Hitto, kun menee päivät sekaisin, kun viikko alkaa lauantaista. … Onhan meillä sitten aikaa os-
toksille huominen ja ylihuominen. … Perjantai on pyhäpäivä. Eiköhän me lähdetä silloin aamulla 
ajamaan jo kotiin. … No, lähdetäänpä liikkeelle taas. 
 
Auto- ja konealan liikkeiden joukosta Jarkko löytää kyltin Atlas Copco ltd ja tekee liikkeessä pai-
neilmalaitteistoa varten tarvittavat ostokset.  Samoin kuin aikaisemmista työvälineostoksistaan hän 
saa tässäkin liikkeestä kuitin ostosten ”täydestä hinnasta”, vaikka maksaa 10 % vähemmän. Ostok-
set pakataan kahteen suureen pahvilaatikkoon, jotka kannetaan auton lavalle. 
 
- Nyt paineilmalaiteostokset ovat kyydissä, toteaa Jarkko autoon istahtaessaan. … - Hitto, antoivat 
10 % alennusta ja kuitin täydestä hinnasta. … Se näyttää olevan täällä yleinen tapa. 
- Paljonko maksoi? kysyy Rauni.  … Loppusumma oli 3250 rialia. Myyjä naputteli hetken laskintaan 
ja sanoi … 2925 ... Annoin  kolme tonnia seteleinä ja sain 75 rialia takaisin. 
- Isi, katso millainen auto tuolta tulee ! hihkaisee Mika. 
- Onpa hurjan näköinen rotisko. 
- Saatiinko me siis tuosta kaupasta …  yli 300 rialia? jatkaa äiti. 
- Saatiin. … 325 rialia. … Tämä näyttää olevan maan tapa … ainakin näissä kaupoissa. 
- Lähdetäänkö nyt siihen isoon markettiin? 
- Joo, mennään. … Hitto, kohta alkaa iltapäivän rukoushetki. … Mutta kyllä me ehditään sisään 
ennen kuin ovet menevät kiinni. 
 
Marketin ulko-ovelle saavuttaessa huomataan, ettei paikalla ole erityistä tungosta. Sisään pyrkijöitä 
on muutamia, ulospäin tulevia runsaammin. Jarkko ottaa oven pielestä ostoskärryt ja lähdetään 
kiertämään marketin käytäviä hyllyköiden tuotevalikoimia katsellen. 
 
- On tämä valtavan suuri marketti, hämmästelee Rauni. … - En ole koskaan  näin suurta vielä näh-
nyt. 
- Näyttää täällä olevan kaikkea, mitä maailmalla valmistetaan, toteaa Jarkko. … - Olisikohan jotain 
suomalaistakin? … Katsellaanko tätä ruokapuolta ensin? … On siinä monenlaista pakettia. 
- Äiti, katso, hihkaisee Mervi. … - Maissihiutaleita. … Tuossa ylähyllyllä. 
- Niinpä on. … Kellogsin maissihiutaleita. … Otetaanko? 
- Otetaan. 
- Ota ainakin kolme pakettia, kehottaa isä. …- Ei noita Jizanissa saa. … Löytyisiköhän kaurahiutalei-
takin?  
- Mitäs nuo ovat? kysyy äiti. … - Eikö kaura ole englanniksi oat? 
- Oatmeal, kaurahiutaleita. … Niitä ne ovat, vahvistaa isä. … - Otetaanko viisi pakettia? 
- Rise crispies … Nuo ovat riisimuroja, jatkaa äiti. … - Ei me noita ostettu Suomessakaan. 
- Perunamuusijauhojakin on tuossa. … Otetaan muutama paketti. 
 
Hyllyköistä löytyy aivan tutun näköisiä pakkauksia ja ostoskärry alkaa täyttyä.  
Tavaravalikoimia on ehditty katsella viitisentoista minuuttia, kun kaiuttimista kuuluu arabiankieli-
nen kuulutus lähestyvästä rukoushetkestä. Arabiasuisia asiakkaita alkaa kiirehtiä kohti marketin 
ulko-ovea, mutta suuri osa asiakkaista jatkaa hyllyköiden tuotevalikoimia katsellen kuulutukseen 
reagoimatta. 
 
- Mitäs nyt? kysyy Rauni. 
- Ei mitään erityistä. Kohta ulko-ovet ja kassat sulkeutuvat rukoushetken ajaksi. Me saamme kier-
rellä ja katsella täällä ihan vapaasti ja keräillä kärryihin tavaraa. Noin puolen tunnin kuluttua kassat 
taas alkavat toimia. 
- Äiti mitä nämä ovat? kysyy Mervi pienehkö paketti kädessään. … - Finn Crispies tässä lukee. 
- Olisivatkohan jotain korppuja. … Katso isä tarkemmin, mitä siinä pienessä tekstissä lukee, 
- Finn Crispies ….  ruiskorppuja, … valmistettu Oy Fazer Ab:n lisenssillä …. Bremenissä, Saksassa. 
… Hitto, suomalaisia Oululaisen hapankorppuja tehdään lisenssillä Saksassa … ja ”sakemannit” 
myyvät niitä saudeille. … Saksalaiset osaavat … suomalaiset eivät. … Mutta niitä ostetaan nyt mon-
ta pakettia. 
- Noita ananas ja persikkapurkkeja voitais’ ottaa myös, ehdottaa äiti. 
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- Nostelkaa siitä kärryyn vaan mitä haluatte, kehottaa isä. 
- On täällä kaikki niin halpaakin, jatkaa äiti. … - Maksavathan nuo Suomessa ainakin tuplasti sen 
mitä täällä. 
- Niin täällä ei ole tulleja eikä veroja lainkaan, naurahtaa isä. … - Tuontitavaraa on kaikki. … Ei nä-
mä saudit itse mitään valmista. … Mutta mitä me tänään syödään? Eikö teillä ole jo nälkäkin. 
- Jotakin semmoista, mikä on nopea ja helppo tehdä vaunussa, jatkaa äiti. …- Olis’ko täällä jotain 
makkaroita tai …. 
- Lähdetäänpä sitten etsimään liha- ja makkarapuolta. … Näyttäisi olevan tuossa vähän matkan 
päässä. 
 
Lihatuotteet ovat kaikki ulkomaalaisia pakasteita. Varsinaista lihatiskiä ei ole, vaan kaikki on pa-
kastealtaissa. Lammaspaistia Uudesta Seelannista on pienempinä ja suurempina pakasteina, sa-
moin lammasjauhelihaa. Pakastetut kanat, ankat ja kalkkunat sekä pekonipakkaukset ovat USA:sta. 
Makkaroita on vain saksalaisina bratwurst-pakkauksina. Pekonia ja bratwursteja otetaan muutama 
kappale sekä hyllyköstä löytyneitä säilykelihapurkkeja. Pakkauksissa on teksti ”NO PORK” ( Ei sian-
lihaa). Jäähdytetyssä juustohyllykössä on runsaasti eri sortteja, useimmat näyttävät olevan italialai-
sia. 
- Mitenkäs muuten … näitä bratwurstejakin täällä on? tuumaa äiti. … Näissähän on  kai sianlihaa-
kin. 
- On kai niissä, aprikoi isä. …- Mutta kun sitä ei pakkauksessa kerrota … ja siinä on tuo teksti ”NO 
PORK”, niin niitä saa myydä. Saattavat myydä jossakin porsaankyljyksiäkin jonakin erikoisvasikka-
na. 
- Eiköhän me näillä ostoksilla jo pärjätä huomiseen? kysäisee äiti. 
- Onko täällä suklaata? kysyy Mari. 
- On varmasti. … Etsitään vielä sellainen hyllykkö. 
- Tarvitaanhan me vielä leipääkin, lisää isä. …. Ja voita … ja ruokaöljyä paistamiseen. … Ja mu-
niakin. … Tuossahan on öljyä … oliiviöljyä ja auringonkukkaa. … Kumpaa otetaan? 
- Auringonkukkaöljyä, sanoo äiti. … - Voita ja munia on tuolla. 
 
Suklaata etsittäessä tarkastellaan hillovalikoimia ja isä löytää pienet purkit, joiden etiketeissä on 
mustikan ja puolukan kuvat. Tarkasteltuaan purkkien tekstejä lähemmin ne ovat Belgiasta. 
 
- Hitto, kasvaakohan Belgiassa mustikoita ja puolukoita? tuhahtaa isä. … - Ovat kai ostaneet marjat 
Suomesta tai Ruotsista. … Mutta tuossa on mansikkahilloakin … ja tämä on näköjään Denmark … 
tanskalaista. … Otetaanko? 
- Äiti, voidaanko me paistaa plättyjäkin vaunussa? kysyy Mervi.  
- Voidaanhan me.  
- Ja saatais’ mansikkahilloa päälle, jatkaa Mervi. 
- Sitten pitäisi ostaa vielä vehnäjauhoja … ja maitoa, huokaa äiti. 
- Löytyyköhän täältä ihan lehmänmaitoa, aprikoi isä. … Vuohen ja kamelin maitoa kai ne täällä 
juovat. 
- Meillä on kotona maitojauhetta, toteaa äiti. … - Eiköhän sitä ainakin löydy täältä. … Ja hedelmiä 
vielä pitää ottaa. … Niitä tuolla näkyi olevan. … Banaanit välipalaksi, että kestetään vielä vähän 
aikaa. Vaunussa kokataan sitten illallinen. 
- Noi kassat alkoivat jo toimia, huomaa Mika. 
- Kappas vaan. … Se pyllistelytauko niiltä jo loppui, vitsailee isä. 
- Miten niin pyllistelytauko? kysyy Mervi. 
- No nehän pyllistelevät rukoillessaan Mekasta poispäin, selittää isä. 
- Höh. … Olipa hyvä vitsi. 
 
Kun suklaata, maitojauhe ja banaanit on löydetty, mennään kassalle makselemaan, sitten  ulos ja 
autolle. 
 
- Hitto, nyt pitäisi löytää täältä ohitustielle se reitti mistä aamulla tultiin, manailee isä, kun on is-
tahdettu autoon. 
- Syödään yhdet banaanit ensin, ehdottaa äiti.  … - Ota Mervi se nippu sieltä kassista. 
- Hitto, näin iso kaupunki … eikä kadun nimiä eikä opasteita. 
- Hei, eik’s tuolla mene …  sen SBM:n Sisu? huomaa äiti. … - Keltainen se ainakin on. 
- Sisu se on. Ampaistaanpa perään, havahtuu isä. … Sen perässähän me päästään, jos se on me-
nossa sinne. 
- Jos se on vasta viemässä sitä kuormaa? 
- No se nähdään pian. 
- Miten sen voi nähdä? 
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- Jos se betonipönttö pyörii, siinä on betonia, … jos pönttö ei pyöri, se on tyhjä … ja auto on me-
nossa takaisin. 
- No enpä olis’ tota hoksannut. 
- Kohta me se nähdään, kun päästään vähän lähemmäksi, jatkaa isä. … - Nyt siellä syttyi punainen. 
… Me nähdään se ihan kohta. … Ei se pyöri. … Ajellaan sitten vaan perässä. 
- Ei se pyöri, toteaa nyt äitikin. 
- Tämähän vähän helpotti, huokaa isä. … - Olisi muuten pitänyt alkaa tutkia kartasta, missä ollaan. 
Ja sekin olisi vaikeaa, kun ei ole katujen nimiä. … Hiton laajahan tämä kaupunki on. … varmaan 
pari kertaa Helsingin kokoinen … ehkä kolmekin. 
- Isi miks’ se pönttö pyörii? utelee Mika. 
- Betonin pitää olla koko ajan liikkeessä, ettei se ala kovettumaan. Siinä pumppuautossa, jota ne 
siellä pihalla koko yön hakkasivat, oli betoni alkanut kovettua niissä putkissa. 
 
Betoniauton perässä sitten ajellaan, tullaan ohitustielle ja hetken päästä ollaan betoniaseman pi-
halla.  Pihalla kävelevä Putkosen Vesa tulee jututtamaan, kun pysähdytään caravanin viereen. 
 
- No mitenkäs kaupungilla selvisitte? kysyy Vesa. 
- Hyvinhän siellä, vastaa Jarkko. …. - Outoa vaan, kun ei ole kaduilla nimiä. … Pitää muuten osata. 
… Löydettiin me Suomen lähetystökin jo … ja yksi mahtava marketti. ... – Tänne takaisin osaami-
nen vähän arvelutti, mutta sitten nähtiin siellä tuo meidän edellä tullut Sisu. Arvelin, että tänne se 
on tulossa, kun pönttö ei pyöri. 
- Kyllä niitä tulee tänne usein pöntöt pyörienkin, naurahtaa Vesa.  – Eivät osaa laskea, kuinka mon-
ta kuormaa tarvitsevat ja joskus tulee täysiäkin lasteja takaisin. 
- Mitä te niillä sitten teette? 
- Tuossa ulkopuolella on iso monttu kaivettuna ja sinne ne kipataan, kun ei ole niille mitään käyt-
töä. … Niin kauan on hyvä, kun on tuota vapaata kenttää tuossa vieressä. Kaivetaan aina lisää 
monttua. … Mutta, jos joku tulisi tuohon naapuriksi ja haluaisi ne kovettuneet betonit pois, niin 
oltaisi aikamoisessa kusessa. 
- Eikö sitä betonia voitaisi mitenkään hyödyntää? 
- Yritettiin me tehdä niistä jäännöseristä laattoja, mutta ei se homma kannata. … Asiakkaan mak-
samia kuormiahan ne ovat palautetutkin. Meille on helpointa kipata ne tuonne monttuun. Ne pa-
luuerät saattavat olla myös erilaisia. … - Eiväthän ne tiedä tilatessaankaan, mitä pitäisi tilata. Jos-
kus tilaavat hirmun lujaa tavaraa, kun juottavat maahan aidan tolppia. Siinähän riittäisi paljon lai-
hempikin. … Täällä on ihan omat lujuusnimikkeetkin. … Puhutaan viiden säkin ja seitsemän säkin 
betonista … eli montako säkillistä sementtiä pannaan kuutioon. … Ja jos tarvitsevat viiden säkin 
betonia, niin tilaavat seitsemän säkin tavaraa, koska ajattelevat, että ei me kuitenkaan panna seit-
semää, vaan fuskataan parin säkin verran. … Mutta kyllä me toimitetaan ihan sitä mitä asiakkaat 
tilaavat. 
- Ja kauppa näkyy käyvän. 
- Kyllä. … Niin paljon menee tavaraa, kuin ehdimme tekemään. … Ongelmana on vaan löytää kar-
keampia soralaatuja … isompia raekokoja. … Joitakin sortteja on haettava satojen kilometrien 
päästä. …  
- No, meidän täytyy taas kotiutua tuonne vaunuun. Ihan mukavasti on pärjäilty. Ainakin huominen 
päivä minulta menee vielä Jeddassa. … Perhe saattaa jäädä huomenna tänne. 
- Sauna on taas vapaa kello 8 jälkeen.  … Se lämpiää joka päivä. 
- Kiitos, … käydään. 
 
Ilta jatkuu vaunussa ensin ruoanlaiton sitten ruokailun merkeissä ja saunassa käynnin jälkeen al-
kavat lapset olla kypsiä nukkumaan. Rauni ja Jarkko juttelevat vielä hetken seuraavan päivän oh-
jelmasta, kunnes hekin kellahtavat vuoteeseen. 
 
Torstai-aamuna heräillään lasten pulinaan. Aamupalan jälkeen isä lähtee hoitelemaan asioitaan ja 
ostoksiaan kaupungille. Äiti ja lapset jäävät vaunuun. Mervi ja Mika voivat nyt tutkiskella jonkin 
aikaa oppikirjojaan, äiti menee  Marin ja Minnan kanssa ulos. Auringon noustessa lämpötila ulkona 
kohoaa pian taas sellaiseksi, että on mukavampaa palata viileämpään vaunuun. 
 
- Äiti … Eikö nyt voisi paistaa niitä plättyjä, kysäisee Mervi hetkisen kuluttua. 
- No voisinhan minä ruveta paistelemaan. … Keksikäähän te sitten jotakin tekemistä Marille ja 
Minnalle. 
- Marilla on se … värityskirja, muistaa Mervi. … - Onko se mukana? 
- On se tuolla yläkaapissa, muistaa Mari. … - Ja ne värikynätkin siellä on. 
- Äiti, milloin me lähdetään kotiin? kysyy Mika. 
- Eiköhän me päästä jo huomenna lähtemään. … Isä koittaa saada tänään kaikki asiat hoidettua. 
Huomenna on täällä taas pyhäpäiväkin ja  melkein kaikki liikkeet kiinni. 
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Aamupäivä etenee sitten lasten touhutessa pöydän ääressä ja äiti ruoanlaittopuuhissa. Puolenpäi-
vän tienoilla lounastetaan. Perunamuusin ja bratwurstien jälkeen saadaan ”plättyjä” mansikkahillon 
kanssa. Hyvissä ajoin iltapäivällä isäkin hurauttaa autolla pihaan vaunun viereen. 
 
- No, joko sait kaikki hommat hoidettua? hämmästelee ulos vastaan mennyt äiti … ja lapsetkin 
kipaisevat perässä. 
- Kaikki on hoidettu. … Vein kaikki isommat ”romppeet” Mortadalle. Ne tulevat seuraavassa kuor-
massa Jizaniin. Ostelin vielä korjaamolle uuden rengastyökoneen, kun on tuota rahaa aika lailla 
vielä tuossa salkussa.  … Ja uudet eturenkaatkin, Michelinit, ostin meidän Mersuun. Ne on tässä 
lavalla. Täytyisihän se Mersukin panna kuntoon jossakin vaiheessa. … Mortada arveli, että saa kul-
jetuksen ensiviikon puolivälissä. … Se korjaamoauto kai tulee silloin myös. … Mortadan kanssa 
käytiin musiikkikaupassa ostelemassa kasetteja. 
- Millaisia? 
- Niillähän on valtavat valikoimat. … Kaikkea mitä maailmassa tuotetaan. … Kymmenkunta kasettia 
valkkasin. … Enimmäkseen soitettua … instrumentti sellaista, ei lauluja. Autoon jätin. Mortadalla 
soi autossaan hiton kivaa Fausto Papetin musaa. … Ostelin sitten selaistakin. 
- Oletko ehtinyt syödä mitään? 
- Ei tässä ole ehtinyt sellaista ajattelemaankaan. 
- No, me syötiin lasten kanssa äsken … pottumuusia ja bratwursteja … ja jälkiruoaksi plättyjä 
mansikkahillon kanssa. … Jäi vielä sinullekin. … Onhan ne ehtineet jo jäähtyä, mutta lämmitetään. 
- Oli ihan ihania plättyjä, kehuu Mervi. 
- No mennäänpä sisään, kehottaa isä. … - On täällä ulkona hiton kuuma. 
- Isi, lähdetäänkö me huomenna kotiin? kysyy Mika heti, kun on päästy vaunuun. 
- Jokos te haluaisitte lähteä? 
- Halutaan. … Täällä vaunussa on niin ahdasta, vastaa Mervi. … - Ja toi asfalttipiha on ihan tylsä. 
- Kyllä me lähdetään heti aamulla. … Aikaisin pitää taas lähteä, kun on niin pitkä matka. 
- Käydäänkö vielä kaupassa … kohta, kun olet syönyt? kysyy ruokia lämmittävä äiti. … Osteltais’ 
vielä vähän ruokia mukaan. Tuo saksalainen perunamuusi on aika hyvää, sitä pitää ostaa lisää … 
makaronia .. ja jotain säilykepurkkeja … ja … katsellaan siellä vielä. … Ja hedelmiä kotimatkalle. … 
Osaatko nyt siihen markettiin, missä oltiin? 
- Eiköhän se onnistu. Mutta huilataan nyt vähän aikaa. … Mä käväisen tuolla saunalla suihkussa. 
On niin hiostava olo. … Autossa on vilpoista mutta, kun hyppelee tuolla ulkona ja kaupoissa niin 
tulee välillä hiki. Paitakin on ihan kostea. … Ei täällä ihan niin kuumaa ole kuin Jizanissa. 
- No syö nyt ensin. Tää muusi ja makkarat ovat jo lämpimiä. … Käy sitten kohta suihkussa. Saat 
sitten puhtaan paidan. 
- Plätyt menevät kyllä kylminäkin. 
 
Aurinko alkaa lähestyä jo taivaanrantaa, kun lähdetään ostosreissulle kaupunkiin. Auringonlaskun 
aikaan ollaan jo marketissa, kun illan rukoushetki alkaa. Kassat lopettavat työnsä, suurin osa asi-
akkaista poistuu rukoilemaan ja ulko-ovet sulkeutuvat.  
 
- Onpa täällä on taas väljää, toteaa isä. … - Nyt vaan kierrellään ja katsellaan mitä tarvitaan ja ke-
räillään kärryyn. … Mistä me niitä muuseja ja makkaroita löydettiin? … Ja mitä muuta tarvitaan. 
- Muusit ja makaronit olivat jossakin tuolla, muistelee äiti. … - Ja makkaroita ja lihoja on tuolla 
kauempana oikealla. … Otetaan kaurahiutaleitakin lisää ja lapsille Corn Flakesia … ja … katsellaan 
nyt hyllyjä … mitä kaikkea täällä on…. Peruna- tai maissijauhoakin pitäisi löytää…. Kuivahiivaa ja 
… 
- Äiti, täällä on rusinoita ja luumuja, huutaa Mervi viereisen hyllykön luota.  … - Ja on suklaatakin, 
Marabou. 
- Ruotsalaista suklaata, toteaa äiti. … - Otetaan muutama levy. 
- Täällä olisi kahvia, toteaa isä muutaman metrin päästä. … - Suodatinkahvia, englantilaista näyttää 
olevan. 
- Kahvia pitää ottaa muutama paketti, innostuu äiti. … - Onko murukahviakin, Neskahvia? 
- On, … Nescafe… isoja lasipurkkeja. 
 
Vähitellen kärryt täyttyvät ja lähdetään kassan kautta ulos. Reitti kaupungista ohitustielle on jo 
tuttu ja betoniasemalle saavutaan hyvissä ajoin ennen ”sauna-aikaa”. 
 
- Eikös me ehditä vielä syömään pienet iltapalat ennen saunaan menoa? aprikoi äiti. 
- Onhan tässä reilu puolituntia vielä aikaa, toteaa isä. … - Ja voihan sinne mennä vähän myöhem-
minkin. … Juodaan vain teetä ja tehdään juustosämpylävoileivät. … Eikö se riitä? 
- Eiköhän se riitä. … Avataan sitten saunan jälkeen vielä yks’ hedelmäkoktail-purkki jälkiruoaksi. … 
Aamulla on lapset sitten taas aikainen herätys.  
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- Niin, lähdetään heti, kun alkaa sarastaa, jatkaa isä. 
- Pitäis’kö sinun käydä kysymässä siltä Vesalta mitä tämä oleskelu täällä maksaa? kysyy äiti. 
- Eihän tämä varmaan mitään maksa, mutta täytyy käydä kiittämässä ja kertomassa, että aamulla 
lähdetään.  
- Käy nyt heti. … Eik’s se asu tuossa parakin päädyssä. 
- Siinähän se asuu. … Minäpä käväisen. 
- Älä juttele pitkään. Saunaan pitää mennä.   
 
Äiti ja lapset ovat juoneet teekupposet ja syöneet voileivät, kun isä vihdoin tulee … hotkaisee ku-
pillisen teetä ja yhden sämpylänpuolikkaan.  
 
- Hitto! Meni vähän pitkään, kun siihen tuli se egyptiläinen Mr. Fulio, … firman henkilöstöpäällikkö, 
höpisemään. Oli jonkun ” filippiinon” kanssa ongelmia. … Alkoi sitten jututtaa minuakin. 
- Mennäänkö nyt saunaan? … Kerro siellä lisää. 
- Joo, mennään. … - Nyt lapset! … Kylpytakit vain ylle ja kipaistaan saunaan, kehottaa äiti. … - Tule 
isä perässä. Me mennään jo. 
 
Lauteille päästyään isä sitten kertoo … 
 
- Niin, siihen Vesan juttusille tuli semmoinen pyöreänaamainen egyptiläinen Mr. Fulio. … Vesa ker-
toi hänen olevan firman henkilöstöpäällikkö. Näinhän minä sen jo kerran aikaisemmin. … Joku 
filippiino oli ilmeisesti varastanut toiselta filippiinolta jotakin. Näin ainakin se toinen epäili. … Ja 
tästä oli syntynyt jonkinmoinen tappelu. Tuntui olevan niin sekava juttu, että  päättivät kuulustella 
yhdessä asianomaisia huomenna. Fulio alkoi sitten kysellä minulta mitä puuhailen Saudissa. Ker-
roin aivan lyhyesti, että olen FAO:n maatalouskone-eksperttinä Jizanissa ja nyt ostosreissulla täällä. 
- Kysyitkö Vesalta mitä tämä oleskelu ja saunomiset maksaa, kysyy äiti. 
- Kysyin. … Vesa hörähti nauramaan. … Ei maksa mitään ja tervetuloa aina tänne, kun tulette Jed-
daan. 
- No, tämä on kyllä ihan kiva paikka … ja tämä saunakin vielä. … Heitähän lisää löylyä! 
-  Heitetäänpä! … Minusta kyllä tuntuu, että saatamme tulla tänne aika pian uudelleen. 
- Miksi? 
- Se korjaamoauto, joka nähtiin siellä pihalla, tulee ensi viikolla Jizaniin … ja siihen on ilmeisesti 
tehtävä aika paljon parannuksia … ja hankittava sellaisia vehkeitä, joita Mortada ei pysty hankki-
maan. 
- Mitä ne sellaiset vehkeet ovat? 
- Ainakin siihen on rakenneltava ohjaustehostin. Sitten siihen korjaamokoppiin on rakenneltava 
ilmastointilaitekin ... eihän siinä näköjään mitään ilmastointia ole, vaikka McVeyn kertoman mu-
kaan piti olla. … Hiton vaikeaa niitä on kyllä siihen jälkeenpäin rakentaa. … Ohjaustehostin saattaa 
olla helpompi. Pitää nyt tutkia se tarkemmin, miten se voidaan asentaa. Saattaa olla, että ne veh-
keet on tilattava Englannista asti.  
- Isi, mikä semmoinen ohjaustehostin on? utelee Mika. 
- Se on sellainen laite, joka tekee ohjaamisen helpommaksi … eli auttaa, että rattia ja pyöriä voi 
kääntää helpommin. Sellainen on meidän Mersussa ja tuossa meidän maasturissakin. Paksussa 
pehmeässä hiekassa ajettaessa olisi tuon maasturinkin ohjaus hiton raskas, jos ei olisi tehostinta. 
… Heitetäänpä taas löylyä. … Tuli tuosta löylystä mieleen isäni laulu : Löylyä, löylyä … Saunassa 
minä eläisin ja saunassa minä söisin, … Saunassa minä piehtaroisin päivisin ja öisin. Saunassa 
viha viilenee ja saunassa sammuu sappi, … Jos olis vielä Jouluaatto, niin hihkuisin kuin pappi. 
- No olipa oikein saunalaulu, nauraa äiti. … Heitä löylyä lisää! 
- Isä oli laulumies. Lauloi kahdessa kuorossa. … Äitikin lauloi yhdessä kuorossa … ja lausui runoja. 
… Muistan yhden lyhyen saunarunon: Möhkö meni saunaan, … suuuuureeen saunaan. … Synkeästi 
suuttui, saunasta löyly puuttui. 
- No olipa hauska. 
- Mikä se Möhkö on? kysyy Mervi. 
- En tiedä. … Nimi vain. … Yhdellä runoilijalla, olikohan Eino Hyyrynen nimeltään, oli sellaisia Möh-
kö-juttuja. Toisenkin  Möhkö-jutun muistan: Möhkö meni saunaan, pani housut naulaan. … Möhkö 
tuli saunasta, otti housut naulasta. 
- No nyt me Möhköt lähdetään suihkuun … ja sitten nukkumaan, ehdottaa äiti. … - Sammuta isä 
kiuas. 
 
Vaunussa pannaan taas petit kuntoon. Äiti avaa yhden ostetuista hedelmäkoktail-tölkeistä ja jakaa 
lapsille kuppeihin. Sitten on nukkumaan käynnin aika. Lasten nukahdettua järjestellään tehtyjä 
ostoksia vielä kaappeihin. 
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Aamuvarhaisella heräillään, kun on vielä hämärää. Lasten pukeutuessa ja äidin loihtiessa aamupa-
laa isä alkaa jo valmistella vaunun kytkemistä auton vetokoukkuun. Vaunun vierellä joutilaana ollut 
aggregaatti on nostettava pick-upin lavalle ja sähkökaapeli myös. Kun aamiainen on nautittu isä 
veivaa vaunun tukijalat ylös ja kytkee vaunun vetokoukkuun äidin ja lasten seuratessa vieressä. 
 
- No, nyt on kaikki valmista, toteaa isä. … - Katsohan äiti vielä, että vaunun jarruvalot ja suuntavil-
kut toimivat, kun painan jarrua ja panen vilkkuja päälle. 
- Odotahan, kun menen tuonne taakse.   
-  Nyt jarruvalo … ja vasen vilkku … ja oikea vielä. 
-  Kyllä toimivat. 
- Sitten vain kyytiin ja lähdetään. … Täällä on nyt hiljaista, kun on muslimien pyhäpäivä. … Taitaa 
olla liikennekin tänään vähäisempää, aprikoi isä. 
 
Ohitustielle päästäessä havaitaan, ettei liikennettä juurikaan vielä ole, koska auringon nousun ai-
kaan on muslimien ensimmäinen rukoushetki. Kun hetkeä myöhemmin saavutaan Mekkaan johta-
valle nelikaistaiselle valtatielle, on siellä jo melkoinen vilske. Henkilöautoja ja busseja on menossa 
Mekkaan päin tien täydeltä. 
 
Ennen Mekkaa käännytään Mekan ohittavalle ”pakanatielle” ja parisenkymmentä kilometriä myö-
hemmin ollaan Punaisenmeren rantaa etelään johtavalla valtatiellä. Muuta liikennettä on melko 
vähän. Tiet ovat suoria ja hyväkuntoisia, joten voidaan pitää noin 100 km/h matkavauhtia. Hiekka-
aavikkoa on tien molemmin puolin. Oikealla puolella siintää Punainenmeri paikoin noin puolen 
kilometrin päässä, paikoin jonkin verran kauempana. Pienehköjä taajamia on tien varrella harvak-
seen. Hylättyjä kolariautojen ”raatoja” on tien varressa kymmenen … parinkymmenen kilometrin 
välein useat puoliksi hiekkaan jo hautautuneina. Keskipäivällä aurinko porottaa puhtaalta taivaalta 
jokseenkin pystysuoraan, mereltä puhalteleva tuuli pöllyttää hienoa hiekkaa aavikolta. Pienehköjä 
teitä haarautuu silloin tällöin vasemmalle. Tienviitat JIZAN osoittavat valtatietä eteenpäin. Lapset 
ovat välillä torkahdelleet takapenkillä. Autoradiossa soivat  Jeddasta ostetut kasetit. 
 
- Nyt on ajettu jo niin pitkästi, että taitaa tulla kohta se kylä, josta pitää kääntyä, aprikoi isä. 
- Al Qouts on se paikka, mistä pitäisi kääntyä, kertoo karttaa tutkiva äiti. … - Ei se taida olla enää 
kaukana.  
- Siinähän oli tankkausasemakin. Pitää ottaa siinä tankki täyteen. 
… Pidettäis’kö siellä pieni tauko … tai ennemminkin, jos tulee sopiva paikka? …   
- Tuossahan se sopiva paikka on … tuommoinen iso levike. Käännytäänkö sinne? 
- Mennään, mutta ei noiden rekkojen lähelle. 
- No mennään ihan tuonne toiseen laitaan … ja tähän näin päin, että vaunun suojassa voi käydä 
pissalla. 
- Onpa täällä taas kuuma, hämmästelee äiti, kun avaa auton oven. … - Ja vaunussa on kai myös. 
-  Onhan siellä. … Hae sieltä jääkaapista vaan jotakin haukattavaa, kehottaa isä. … - Syödään täällä 
vilpoisemmassa autossa.  
- Hei katsokaa! huudahtaa äiti.  – Tuolla nuo rekkakuskit rukoilevat. 
- Niinpä tekevät, huomaa isäkin. … Se on nyt keskipäivän rukoushetken aika. … Siellä he kumarte-
levat. … Tunnollisesti he näköjään Islamia noudattavat. 
- Niillä on jotkut pienet matot, jonka he panivat maahan … ja polvistuivat sen päälle, kertoo Mervi. 
- Joo, sellaiset on meidän autokuskeillakin mukanaan, jatkaa isä. 
 
Tauon jälkeen jatketaan taas matkaa. Parikymmentä kilometriä myöhemmin Al Qoutsissa tanka-
taan, jonka jälkeen käännytään  pienemmälle tielle vuoristoon. Maisemat ja risteykset ovat jo en-
nestään tuttuja. Nyt osataan varoa tienpinnasta koholla olevaa sillan kantta, joka on edelleen kor-
jaamatta. Rauni seurailee kartasta, että pysytään oikealla reitillä. Iltapäivän ja illan kuluessa pide-
tään vielä kaksi lyhyttä jaloittelutaukoa. Poliisin ”check pointilla” pysähdytään vain sen verran, että 
poliisi vilkaisee Jarkon YK:n passia.  Auringon juuri painuessa taivaanrannan taakse saavutaan ko-
tiin. 
 
- No, olipa se taas melkoinen ajourakka, huokaa Jarkko autosta noustessaan. ….  - 840 kilometriä 
… kolmetoista tuntia. 
- Äiti! … Mari ja Minna nukkuvat, kertoo Mervi. … - Pitäis’kö ne herättää? 
- Onhan ne herätettävä. 
- Tulkaahan Mervi ja Mika jo isin mukaan. Mennään avaamaan ovi, että pääsette sisään. … Äiti tu-
lee Marin ja Minnan kanssa perässä. … Kotona on sopivan vilpoista, kun ilmastointilaitteet ovat 
hurisseet koko ajan. 
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Kotiin päästyä alkaa äiti loihtia illallista käytyään ensin tyhjentämässä vaunun jääkaapin. Isä kytkee 
vaunun sähköverkkoon, että ilmastointi alkaa toimia sielläkin. Illallisen jälkeen haetaan vaunusta 
petivaatteita, että lapset pääsevät suihkussa käytyään nukkumaan. Lasten nukahdettua jatkavat 
vanhemmat vielä auton ja vaunun tyhjentämistä reissun ostoksista. 
 
- No! … Jokos mekin mennään suihkuun ja kömmitään sänkyyn? huokaa Rauni, kun tavarat on 
kannettu kotiin. 
- Aika kypsä olohan tässä on. … Tuntuu tuo ajaminen jotenkin tuolla hartioissa ja käsivarsissa. … 
Onhan tuo vähän liian pitkä matka ajaa yhteen syssyyn. … Seuraavalla kerralla taidetaan yöpyä 
jossakin matkan puolivälin tienoilla. … Siinä, kun lähdettiin sieltä valtatieltä pienemmälle tielle 
vuoristoon, näytti olevan ihan hyviä paikkoja, joissa voitais’ yöpyä. Hiekkadyynien välissä oli tasai-
sia kenttiä. … Aggregaatti vain pörisemään, että saadaan vaunu pysymään vilpoisena.  
- Mitenkäs muuten…?  Nyt sinä teit töitä pyhäpäivänä. .. Pitääks’ sun mennä huomenna töihin? 
- Niin, olisimmehan me voineet viettää pyhäpäivää Jeddassakin … ja lähteä kotimatkalle vasta 
huomenna tai ylihuomenna, mutta … enköhän minä voi nyt huilata huomisen päivän täällä kotona. 
Pitää kai käydä kuitenkin aamulla McVeyn juttusilla, kertomassa miten reissu meni. …  
- Mutta nyt suihkuun! 
- Ai mitä tekis’ nyt mieli, huokaa Jarkko. 
- Mitä? 
- Kylmä olut olis’ nyt poikaa. … Hitto, kun on ahdasmielinen maa. … Ei edes olutta sallita. 
- Kylmää Seven Uppia ja Spriteä on tuolla jääkaapissa, lohduttelee Rauni. …. - Juodaanko Seven Up 
vai Sprite drinkit? 
- Joo, vaikka Spriteä.  Jotakin kylmää ja märkää pitää saada. 
 
 
 
 

                                                10.   Opetusta ja ostosreissuja 
 
 
Lauantai on Jarkolla lepopäivä. Puolen päivän aikaan hän käy McVeyn juttusilla kertomassa Jeddan 
reissusta ja edessä olevista töistä. Sunnuntai-aamuna on palattava ”saudilaiseen arkeen”. - Jeddas-
sa tehdyistä ostoksista Jarkko on tuonut mukanaan korjaamon paineilmaputkistoon lisättävät tar-
vikkeet. Mekaanikot kokontuvat opetuskatokseen Jarkon ympärille. Auton lavalta nostetaan ope-
tuskatokseen iso pahvilaatikko, josta Jarkko nostaa esiin pienen pakkauksen ja sen sisältä noin 
nyrkin kokoisen metalliesineen. Jarkon ja  ”assistentti” Abdulin tulkatessa kerrotaan mikä laite on 
ja miksi niitä aletaan nyt asentamaan.  
 
- Tämä laite on sekä vedenerotin että öljytin, selittää Jarkko englanniksi. … - Laite, joka poistaa 
paineilmasta vettä ja sekoittaa paineilman joukkoon hieman öljyä. Abdul ja Jahia alkavat nyt asen-
nella näitä kaikkien paineilmaventtiilien tilalle. 
- Abdul tulkkaa asian Jahialle arabiksi  
- Miksi pitää sekoittaa öljyä? kysyy Abdul sitten silmät pyöreinä. 
- Kaikki sellaiset koneet, joissa on pyörivä paineilmamoottori, porakoneet ja hiomakoneet, tarvit-
sevat voitelua paineilman lisäksi. Olen jo aikaisemmin neuvonut teitä tiputtamaan muutaman tipan 
öljyä paineilmatyökaluihin, kun otatte sellaisen käyttöön. Nyt nämä laitteet huolehtivat siitä jatku-
vasti. … Ilman voitelua koneet kuluvat nopeasti heikkotehoisiksi. Tässä kuumassa ja kosteassa 
ilmastossa järjestelmään syntyy myös vettä, joka on haitallista. Muutama viikko sitten tyhjensimme 
kompressorin ilmasäiliön, joka oli vettä puolillaan. Putkistosta tuleva vesi kerääntyy tähän pieneen 
lasikuppiin, jonka pohjassa on tyhjennysventtiili. Lasikuppi pitää tyhjentää ennen kuin se on täysi. 
- Abdul tulkkaa asian arabiksi. 
- Abdul ja Jahia alkavat asennella  näitä venttiileitä paikoilleen. Seuratkaa te muut tämän ensim-
mäisen venttiilin paikalleen asennus. Sitten voitte  mennä jatkamaan kesken jääneitä töitänne. 
- Nyt asennamme tämän laitteen tähän vanhan paineilmaventtiilin tilalle, jatkaa Jarkko.  – Kun tämä 
on asennettu ja tuo pieni öljysäiliö on täytetty öljyllä, näette miten tämä toimii. … Sen jälkeen te 
Abdul ja Jahia alatte asentaa tällaiset samanlaiset venttiilit kaikkien vanhojen paineilmaventtiilien 
tilalle. Vanhojen paineilmaletkujen liittimet eivät käy näihin liittimiin ja kaikki letkujen liittimet on 
myös vaihdettava uusiin. Näette kohta, millaisia ne liittimet ovat ja miten ne vaihdetaan. 
- Abdul tulkkaa taas asian arabiksi. … ja Jarkko jatkaa. 
-  Tässä venttiilissä on tämä toinen liitin, josta tulee puhdasta paineilmaa, ei öljyä. Sitä tarvitaan 
esimerkiksi autojen ja traktoreidenrenkaisiin, maalisruiskuun tai puhdistuspistooliin. Tämä liitin on 
erilainen ja myös paineilmaletkussa on oltava erilainen liitin. Seuraavassa kuormassa Jeddasta tu-
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lee sellaisia letkuja, jotka käyvät näihin liittimiin. Ne letkut ovat punaisia, … eri värisiä kuin nuo 
meidän vanhat letkut. 
- Abdul tulkkaa jälleen. 
- Nyt asennamme tämän venttiilin paikalleen. Sen jälkeen te alatte asentaa näitä muualle, kaikkien 
vanhojen venttiilien tilalle. … Nyt, jos teillä on jotakin kysyttävää, kun asennamme tämän venttiilin, 
niin kysykää. – Vaihdetaanpa yhteen letkuunkin uudet liittimet vielä. 
- Abdul tulkkaa taas. 
 
Näin opetus etenee. Venttiili saadaan paikalleen, pieni öljysäiliö täytetään ja nähdään laitteen lä-
pinäkyvästä rakenteesta, kuinka öljytippa putoaa silloin tällöin paineilman joukkoon. Muut mekaa-
nikot lähtevät jatkamaan keskeneräisiä töitään. Abdul ja Jahia alkavat asennella laitteita muualle. 
Jahialle annetaan lisätehtäväksi tyhjennellä vedenerottimien säiliöt ja seurata venttiilien öljysäiliöitä 
viikoittain sekä lisätä niihin öljyä tarvittaessa. Jarkko seuraa vieressä, miten Abdul ja Jahia selviyty-
vät seuraavan venttiilin asennuksesta. Homma näyttää sujuvan.  
 
Jarkko tekee kierroksen korjaamolla ja havaitsee, että yksi mekaanikoista, Hassan, on asentamassa 
uutta kaasutinta Toyota-maasturiin. Vanha kaasutin on vieressä lattialla. Abdul on haettava nyt 
tulkiksi. 
 
- Mikä vika kaasuttimessa oli? kysyy Jarkko … ja Abdul tulkkaa. 
- Kaasutin on ”loppu”. … Liian paljon bensiiniä, kertoo Abdul kuultuaan Hassanin vastauksen. 
- Ei se ole loppu. Se voidaan korjata. Älkää heittäko tuota vanhaa kaasutinta pois. Minä opetan 
myöhemmin, missä on syy. 
- Abdul selittää taas asian arabiksi Hassanille. 
 
Hetken päästä Abdul ja Hassan tulevat Jarkon luo ja kertovat, että uudessa kaasuttimessa on sama 
vika. ”Too much petrol”, liikaa bensiiniä, selittää Abdul. 
 
- Nyt ei asenneta toista uutta kaasutinta vaan puhdistetaan tuo vanha kaasutin, selittää Jarkko. 
Kutsu muut mekaanikot tähän myös, niin näytän, missä vika on. 
- Abdul tulkkaa taas asian Hassanille … ja alkaa kutsua muita mekaanikkoja paikalle. 
 
Kun joukko on koossa, aloittaa Jarkko pienen opetustuokion, irrottaa vanhasta kaasuttimesta muu-
taman ruuvin …  avaa kaasuttimen kannen ja ottaa sieltä käteensä pienen kappaleen. 
 
- Kaikissa kaasuttimissa on kohokammio, pieni säiliö, jossa kelluu tällainen koho. Bensiini tulee 
tankista tähän kammioon. Kohon yläpuolella tässä kannessa on pieni venttiili, neulaventtiili. Kun 
bensiinin pinta on oikealla korkeudella, koho sulkee tuon venttiilin ja bensiinin tulo loppuu. – Jos 
venttiilissä on roska, se ei sulkeudu ja bensiiniä tulee liikaa ja se vuotaa moottorin imusarjaan … ja 
moottori saa liikaa bensiiniä. … Roska, siinä on syy.  
- Abdul tulkkaa asian. 
- Katsokaahan nyt tätä kohokammiota. … Täällä on ihan selvää hiekkaa ja sitä on myös tuossa neu-
laventtiilissä. … Nyt puhdistamme koko tämän kammion ja neulaventtiilin paineilmalla puhaltamal-
la.   … Näin, näyttää Jarkko puhallellen kohokammiota ja neulaventtiiliä paineilmapistoolilla. Nyt 
kiinnitetään kansi takaisin paikalleen ja kaasutin on kunnossa. …. Hassan voi asentaa tämän puh-
distetun kaasuttimen takaisin paikalleen. … Tuo uusi kaasutin pitää myös puhdistaa ja palauttaa 
takaisin varastoon. … Onko kysyttävää? 
- Abdul tulkkaa. Kysyttävää ei tunnu olevan. 
- Tuossa uudessa kaasuttimessa on myös joku roska neulaventtiilissä, jatkaa Jarkko. Se pitää nyt 
myös avata ja puhdistaa  ennen kuin palautatte sen varastoon, selittää Jarkko vielä uudelleen. 
Hiekkaa on nyt varmaankin tankissa ja putkissa. Jos sama vika tulee nyt vielä uudelleen, on tankki 
tyhjennettävä ja puhdistettava ja puhallettava paineilmalla koko bensiiniputki myös puhtaaksi. ... - 
Autoihin pitäisi asentaa pienet suodattimet bensiiniputkiin ennen kaasutinta, ettei roskat pääse 
kaasuttimeen saakka, selittää Jarkko vielä. Näissä japanilaisissa ei ole alun perin minkäänlaista 
”filtteriä”. Sellaisia pitää hankkia. Täällä pölyisissä olosuhteissa hiekkaa saattaa päästä tankkauk-
sen yhteydessä tankkiin ja sieltä sitä tulee bensiinin mukana kaasuttimeen.  
 
Juuri, kun Jarkko on lähdössä jatkamaan kierrostaan, tulee Gary McVey autollaan paikalle ja nousee 
Jarkkoa jututtamaan. Jarkko kertoo mitä aamupäivän aikana on saatu aikaan. Garya tuo kaasutin-
juttu hämmästyttää. Hän kertoo, että kaasuttimia on tästä syystä vaihdettu aikaisemminkin ja siksi 
varaston hyllylläkin on uusia kaasuttimia. Jarkko selittää, että kaasuttimissa on lukuisia pieniä ka-
navia ja suuttimia, jotka voivat mennä tukkoon polttoaineen epäpuhtauksista. Kaasuttimen ja polt-
tonestetankin puhdistus on ainoa oikea tapa saada kaasutin kuntoon. 
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Seuraavaksi aletaan keskustella saapuvasta korjaamoautosta, jonka tulosta Jarkko on kertonut jo 
edellisenä päivänä. 
 
- Sinä kerroit, että siihen korjaamoautoon pitää tehdä muutoksia. … Mitä ne ovat? kysyy Gary. 
- Niin, se Bedford on iso ja raskas nelivetoinen kuorma-auto, mutta siinä ei näytä olevan ohjauste-
hostinta eikä ilmastointiakaan, aloittaa Jarkko. … - Minusta tuntuu, että ainakin pehmeässä hiekas-
sa sen ohjaaminen on raskasta. Mutta kokeillaan, kunhan auto saapuu tänne. … Sitten se korjaa-
mohuone … se on varmasti täällä kuuma, kun ei ole ilmastointia. … Kuumempi kuin täällä ulkona. 
… Siinä ohjaamon ja korjaamohuoneen välissä on ilmajäähdytteisen Lister-dieselin pyörittämät 
generaattori sekä ilmakompressori korjaamolaitteiden tarpeita varten. Ilmastointilaite pitäisi ra-
kentaa niin, että se toimii sen generaattorin 220 voltin jännitteellä. 
- Voiko ohjaustehostimen asentaa siihen jälkeenpäin? 
- Eiköhän sekin ole mahdollista, mutta ei se ihan helppoa ole. … Auto olisi pitänyt tilata jo tehtaal-
ta tehostimella ja ilmastoinnillakin varustettuna. Sehän ei olisi hintaa juuri nostanut. Yleensähän 
tuollaisissa autoissa ohjaustehostin on jo vakiona. … Ja ilmastointi pitäisi näin kuumassa ilmastos-
sa olla myös.  Mutta …tutkitaan niitä mahdollisuuksia sitten, kun se auto saapuu tänne. Sehän 
tulee jo huomenna tai ylihuomenna. 
- Nyt alkaa taas rukoushetki, toteaa Gary kelloaan vilkaisten.   – Lähdetään käymään kotona lou-
naalla. 
 
Jarkkokin nousee autonsa rattiin ja hurauttaa asunnolleen. Rauni on pihalla ripustelemassa pyykkiä 
narulle kuivumaan. Lapset kastelevat pihanurmikkoa vesiletkulla ja ottavat itsekin suihkuja samal-
la. 
 
- Ai, sinä tulit syömään, ilostuu Rauni. 
- Hitto, kun on kuuma. … Täytyy ottaa suihku ensin. Tämä on kai jo kuuman kauden alkua. 
- Lämpömittarissa oli äsken 38 astetta ja se kai vielä vähän nousee iltapäivällä. 
- Niin, se on varjossa. … Auringon paisteessa on varmaan kuusikymmentä. … Eikös pyykitkin kuivu 
jo muutamassa minuutissa? 
- Nopeastihan ne kuivuvat. … No, käyhän nyt suihkussa ensin. Sitten saat ruokaa, perunamuusia ja 
lampaanlihakastiketta. Pitää kutsua lapsetkin tuolta vaunusta syömään. 
 
Hetken kuluttua istutaan ruokapöydässä. 
 
- Ei hassumpaa tämä muusi, kehuu isä. … - Ja tähän lampaanlihaankin on jo tottunut. Maukastahan 
tämä on. … Mitenkä lasten opiskelu sujuu? 
- Ihan hyvin, vastaa Mervi napakasti. 
- Miten sinulla meni korjaamolla? jatkaa Rauni. 
- Aamupäivähän meni tuolla pajalla ihan opetuksen merkeissä. … Abdulin ja yhden jemeniläisen 
mekaanikon opetin asentelemaan niitä Jeddasta ostettuja paineilmaventtiilejä … ja sitten oli pidet-
tävä pikakurssi kaasuttimen puhdistuksesta koko mekaanikkopoppoolle. … McVeykin siihen sitten 
tuli … ja hänen kanssa oli sitten hieman juttua siitä uudesta korjaamoautosta. … En vielä kertonut 
tarkemmin, mitä kaikkea siihen olisi tehtävä. … Kunhan se auto nyt tulee ensin tänne, niin tutki-
taan tarkemmin. … No, syödäänpä nyt välillä. 
- Isi, milloin se korjausauto tulee? kysyy Mika. 
- Sehän voi tulla vaikka jo huomenna tai ylihuomenna. Syödäänpä nyt.  
- Ottakaa jälkiruoaksi sitten noita papaijan ja mangon lohkoja, opastaa äiti. 
 
Lounastettuaan on Jarkon kiirehdittävä korjaamolle katsomaan miten työt siellä etenevät ja onko 
uusia ongelmia. … Ja onhan niitä.  Abdul tulee opetuskatoksessa Jarkon luo pitkänokkainen öljy-
kannu kädessään ja painelee  peukalollaan öljypumpun käyttövipua. 
 
- Voisiko saada varastosta lisää näitä öljykannuja? kysyy Abdul. 
- Mikä vika? kysyy Jarkko. 
- ”No oil” … ” Empy” ( ei öljyä … tyhjä ) 
 
Jarkko ottaa hämmästyneenä öljykannun käteensä ja kiertää sen kannessa olevan täyttötulpan au-
ki. 
 
- Tämänhän voi täyttää! … Ja täällä meidän kopissa … tuossa kanisterissa on öljyä.  
- Oo… o, hämmästelee Abdul silmät pyöreinä. 
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 Jarkko kaataa  kanisterista öljykannun säiliön täyteen, kiertää korkin kiinni ja antaa kannun Abdu-
lille. Abdul ottaa hämmästyneenä kannun käteensä ja lähtee viemään kannun yhden maasturin 
kimpussa puuhailevalle Abdullahille.   … 
 - Voi hitto, mitähän tuolla Abdulin korvien välissä mahtaa olla? ajattelee Jarkko itsekseen. Tyhjiä-
hän nuo tippakannut ovat varastossakin. Kukahan ne on ensiksi täyttänyt? … Kuinkahan monta 
öljykannua on heitetty tyhjentyneinä roskiin?... Uskomatonta! Mies on ollut tällä projektilla erilai-
sissa töissä jo seitsemän vuotta eikä ole vielä oppinut täyttämään öljykannua. … No, sitä varten kai 
täällä ollaan, että opetetaan kaikenlaista. 
 
Paineilmaventtiilien asennus näyttää etenevän hyvin eikä korjaamolla näytä olevan mitään erityistä 
neuvomisen tarvetta. Pian tulee kuitenkin Abdul ja eräs pellolla työskennellyt mies kertomaan, että 
yksi porakaivopumpun käyttöhihna on katkennut. …  Abdulin kanssa on lähdettävä vikaa korjaa-
maan. Varastosta otetaan mukaan noin puolen metrin pätkä uutta hihnaa sekä liitoskappaleita. 
 
Paikan päällä selviää, että ison Robson-dieselin ja pumpun välinen pitkä, leveä remmi on pettänyt 
liitoskohdastaan toisen remmin pään revettyä. Toinenkin pää näyttää heikolta. Muualta remmi on 
vielä varsin hyväkuntoinen. Abdul ei ole aikaisemmin remmejä korjaillut. Jarkko näyttää nyt, miten 
se tehdään. Molemmista remmin päistä yhteensä puoli metriä leikataan pois ja liitetään tarkalleen 
samanpituinen pätkä uutta remmiä tilalle. … Moottori käynnistetään ja niin pumppu on jälleen 
toiminnassa. 
 
Pellolta palattaessa työpäivä onkin taas lopuillaan ja on kotiin lähdön aika. Toimiston edessä jae-
taan traktorin peräkärrystä pelloilta kerättyjä kasviksia ja hedelmiä henkilöstölle. Jarkko ottaa to-
maatteja, paprikoita ja papaijoita mukaansa.  Jarkon ajaessa pihaan kirmaisevat lapset asuntovau-
nusta isää vastaan.  
 
- No onko siellä vaunussa ihan mukava opiskella? kysäisee isä autosta ulos astuessaan. 
- Ihan kiva, kun ei ole liian kuuma, vastaa Mervi. … Ja kiva seurata välillä noita lintuja, kun ne koko 
ajan rakentavat uusia pesiä tuohon puuhun. 
- Oletteko laskeneet kuinka monta pesää siinä on? 
- On niitä ainakin … neljäkymmentäviisi, kertoo Mika. 
- Mitä sinulla noissa pusseissa on? kysyy Mervi. 
- Vähän syötävää. … Mennäänkö sisälle täältä helteestä ja katsotaan siellä? ehdottaa isä. 
- Mennään, tulee moniäänisesti. 
 
- No tämän päivän työt on taas tehty, huokaa Jarkko Raunille kotiin tullessaan. … - Tässä on hie-
man tuliaisia pellolta. … Tomaatteja, paprikoita ja muutama papaija. 
- Ai, kiva. … Kiitos! 
- Pitää kiskoa nämä hikisen kosteat vaatteet pois ja käytävä suihkussa. Oltiin Abdulin kanssa äsken 
tuolla pellolla vähän hommissa. … On siellä niin hiton kuuma. … Ja tämän pitäisi olla vielä sitä 
viileämpää kautta. … Aurinko porottaa koko ajan kohtisuoraan puhtaalta taivaalta … eikä ole tuul-
takaan. Tuolla katosten alla varjossa on vielä jotenkuten siedettävää, mutta tuolla auringon paah-
teessa meinaa läkähtyä. … Pakkohan sinnekin on mennä silloin tällöin. Nyt oli yhden pumpun 
remmi pettänyt. 
- Tuo meidän lämpömittari näytti äsken 42 astetta, kertoo Rauni. … - Käväisehän nyt suihkussa. 
Tuossa tuolilla on sitten puhdas T-paita ja shortsit. 
- Isi, lähdettäisikö tänään uimaan? kysyy Mika.   
- Voitaisihan me lähteä sitten, kun teidän tehtävät on tarkastettu … ja .. 
- Ja juotu iltapäiväteet, jatkaa äiti.  … Minulla on tuolla uunissa korvapuusteja paistumassa. 
- Lähdetään vasta niin, että ollaan siellä kello kuuden kieppeillä, kun alkaa jo hämärtää, jatkaa isä. 
- Jizanin kaupoissa ei nyt tarvitse käydä. Meillä on kaikkea, kertoo äiti. 
 
Kun isä on saanut suihkussa käytyään vaatteet ylle ja äiti on ottanut korvapuustit uunista, lähde-
tään tarkistelemaan lasten aikaansaannoksia asuntovaunuun. Lasten opiskelu näyttää etenevän 
aivan isän antamien ”nuottien” mukaan. Pieni Minnakin on raapustellut värikynillään monenlaisia 
koukeroita ja piirroksia omaan vihkoonsa ja näyttää niitä vanhemmilleen. 
 
Vaunusta poistuttaessa Jarkko tekee yllättävän havainnon vaunun tukijalkoja vilkaistessaan. 
 
- Hitto, TERMIITTEJÄ ! hän noituu. … - Nehän aikovat syödä meidän vaunun! 
- Missä? hämmästelee äiti. 
- Tuossa niitä kiipeää tukijalkaa myöten tuonne ylös. … Puustahan ne tykkäävät ja syövät koko 
vaunun, jollei niitä saada nyt nujerrettua. … Tuollaisia muurahaisen näköisiä ötököitä. 
- Mitäs nyt? … Millä ne nujerretaan? 
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- Nyt täytyy valella dieselillä nuo tukijalat ja maassa niiden ympäristö … ja pyörien ympäriltä on tuo 
nurmikko valeltava samoin. Dieselin hajukin ne jo karkottaa. … Tansaniassahan me häädettiin niitä 
dieselillä. Samat lääkkeet toimivat varmasti täälläkin. Tuolla pajalla on yhdessä kanisterissa diese-
liä sen verran, että …  Mä lähden heti hakemaan. … Annetaan termiiteille häätö heti. 
- Eikö juoda ne iltapäiväteet ensin? ehdottaa äiti. 
- Ei, kyllä tämä on tärkeämpi tehdä nyt heti. .. Äkkiä mä sen teen. 
 
Parisenkymmentä minuuttia siihen kuluu, kun termiittien häätötoimet on suoritettu … ja päästään 
maistelemaan uunituoreita korvapuusteja. 
 
- Nyt Mika! aloittaa isä pöydän ääreen istuuduttuaan. … - Sinä olet tarkka poika. Katselehan sinä 
joka päivä noita vaunun tukijalkoja ja pyörien tienoita … näkyykö siellä noita pieniä muurahaisia. 
Kerro heti, jos näet niitä siellä liikkuvan. 
- No kaadelkaapa jo teetä kuppeihin, kehottaa äiti pöytään tullessaan. …- Tässä on korvapuustit. 
Nyt lämpiminä ne ovat parhaimmillaan. 
- Kohta sitten lähdetään ajelemaan sinne Jizanin beachille, kertoo isä. 
- Ruokaostoksia ei sitten tarvita, jatkaa äiti. …- Osteltiin kaikkea niin paljon Jeddassa. … 
- Mutta voidaan tehdä pieni kierros siellä basaarialueella heti sen illan rukoushetken jälkeen, eh-
dottaa isä.  
- Ai … yksi tärkeä asia on unohtunut kertoa, havahtuu äiti. … - Jeddassa, lähetystössä se Kristi an-
toi kirjeen, jossa kerrottiin Punaisenmeren koralliriutoilla piilevästä vaarasta. Pohjan kivikossa voi 
olla myrkyllinen, skorpionikaloihin kuuluva kivikala, ” Stone Fish”, jolla on 13 myrkkypiikkiä seläs-
sään. Se on niin kiven näköinen, ettei sitä erota kivien seasta eikä se lähde paikaltaan. Jos astuu 
sen päälle ja saa myrkkypiikkien myrkyn jalkapohjaan, on seurauksena kuolema, ellei saa vasta-
myrkkyä puolen tunnin sisällä. Tapauksia on sattunut muutamia. Tämän johdosta on varminta 
uiskennella kumitossut jalassa. Nyt joka kerta, kun mennään koralliriutoille, niin kumitossut jal-
kaan kaikille. 
- Kyllä minäkin luin sen kirjeen, kertoo isä. … - Onko meillä kaikille kumitossut? 
- On jonkinlaiset lenkkarit. …  mutta ostettai’sko tuosta basaarikauppiailta uudet ihan uimatos-
suiksi? 
- Ostetaan, jos tuolla vaan on. 
- Onhan tuolla basaarissa kaikenlaista tavaraa … ihan mitä vain, …. - Kaikkea mitä maailma valmis-
taa, toteaa äiti.  
 
Beachillä ehditään uiskennella tunnin verran ennen pimeän tuloa. Basaarialueelle saavutaan juuri 
sopivasti rukoushetken päätyttyä. Kumitossukauppias löydetään pian ja ostellaan tossut koko per-
heelle. Minna ei jaksa enää kävellä ja isä nostaa hänet hartioilleen istumaan. Hetki kierrellään ba-
saarialueella. Äiti ostaa banaaneja paluumatkalla popsittavaksi ennen kuin lähdetään ajelemaan 
kotiin päin. Lapset nukahtavat autossa matkan loppupuolella ja kotipihaan saavuttaessa on heidät 
heräteltävä. Omiin sänkyihinsä he kömpivät jatkamaan uniaan ilman kehotusta. 
 
Seuraava päivä alkaa Jarkolta korjaamolla kuten aikaisemmatkin. Jarkko tervehtii totuttuun tapaan 
kokoontuneet mekaanikot kätellen, minkä jälkeen he lähtevät jatkamaan töitään. Abdul ja Jahia 
jatkavat vielä paineilmaventtiilien asennuksia. Power Housessa olevat venttiilit on myös uusittava, 
neuvoo Jarkko. 
 
Gary McVey tulee korjaamolle autollaan ja kyydistä nousee hänen kanssaan myös toinen mieshen-
kilö Jarkkoa tervehtimään. 
 
- Jarkko tässä on sinulle uusi mekaanikko, Tony Barker … Englannista, kertoo Gary, kun kätellään. 
-  Tervetuloa Tony! sanoo Jarkko hieman hämmästyneenä. 
- Tony ja vaimonsa Barbara saapuivat tänne eilen illalla, kertoo Gary.   - Asuvat nyt muutaman päi-
vän Guest Housessa. … Tony alkaa työskennellä täällä mekaanikkona … ainakin vuoden. Näin si-
nulle jää ehkä enemmän aikaa opettamiseen. Meille on tulossa parin kuukauden päästä myös yksi 
asentaja Massey Fergusonin tehtaalta ehkä puoleksi vuodeksi.  
- Tämähän oli mukava yllätys, sanoo Jarkko iloisena. … - Tervetuloa Tony meidän teamiin. Töitä 
meillä on … ja lisää on tulossa. 
- Me kiertelemme tämän päivän Tonyn kanssa tässä projektilla, kertoo Gary. - Huomenna saat sinä 
sitten perehdyttää hänet korjaamon laitteisiin. 
 
Ja pian Garyn ja Tonyn lähdettyä saapuu kaksi täyteen lastattua kuormuria Jeddasta ja niiden pe-
rässä Bedford-korjaamoauto. Korjaamoauto ajetaan Jarkon osoittamaan paikkaan opetuskatoksen 
viereen. Kaikki mekaanikot ja varastomiehet komennetaan purkamaan kuorma-autojen lasteja va-
rastoon ja piha-alueelle, rengastyökone hilataan korjaamokatokseen. Puuhaa riittää pariksi tunnik-
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si. Fernandokin tulee toimistolta katsomaan mitä kaikkea on tullut ja kertoo, että ylihuomenna on 
vielä tulossa yksi John Deere-leikkuupuimuri. 
 
Keskipäivän rukoustauolla Jarkko kiirehtii kotiin lounastamaan. Lapset rientävät taas vaunusta vas-
taan heti isän auton nähdessään. Raunikin on ovella vastassa. 
 
- Hitto, nyt on hommia kovasti, huokaa Jarkko.  
- No? … Joko Jeddasta tuli tavaraa? aprikoi Rauni. 
- Tulihan sitä … Kaksi kuorma-autollista monenlaisia maatalousvikineitä ja ne Jeddan reissulla os-
tetut vehkeet.  Se korjaamoautokin tuli. … Nyt on hommaa tiedossa pitkäksi aikaa. … Pitää vaan 
suunnitella missä järjestyksessä tehdään.  Yks’ leikkuupuimurikin tulee vielä ylihuomenna, kertoi 
Fernando. … Se puimuri voi olla taas osina … ja se on melkoinen palapeli … niin kuin oli maapäh-
kinäpuimurikin. 
- No, käytkö ensin suihkussa taas? 
- Pitää käydä. … Paita on ihan märkä. … Ai niin, meille tuli yks’ englantilainen mekaanikkokin… 
Tony … Barker. … McVey tuli sen kanssa aamulla tuonne pajalle. … Tulee huomenna pajalle töihin. 
- Mene nyt ensin suihkuun. Kerro sitten.  Tässä on pyyhe ja uusi paita. 
 
Lounaspöydässä hetken päästä juttu jatkuu, kun on istahdettu pöytään. 
 
- Niin, teillekö tuli joku mekaanikko Englannista? kysyy äiti. 
-  Joo… Gary tuli sellaisen engelsmannin kanssa käymään pajalla. Huomenna kai se tulee sinne 
hommiin. … Sellainen … ehkä 45…50-vuotias pyöreäkasvoinen lyhyehkö kaveri, Tony Barker. Eilen 
illalla ovat vaimonsa kanssa tulleet. Olikohan vaimon nimi Barbara. … Ovat täällä ainakin vuoden. 
… Enempää en siitä nyt tässä vaiheessa tiedä. Tämän päivän kiertelevät tutustumassa projektiin. 
Nyt aluksi asuvat Guest Housessa. … Huomenna minun pitäisi perehdyttää hänet korjaamon hom-
miin. 
- Otahan nyt tuota risottoa ja ala syömään. Minä nostelin jo lapsille. 
- Isi, nyt ei ole näkynyt yhtään ainutta termiittiä missään, kertoo Mika. 
- Mutta siellä vaunussa vähän haisee semmoiselle omituiselle, jatkaa Mervi. 
- Se on varmaankin sen dieselin hajua. … Sitä saattaa siitä maasta höyrystyä ilmaan, kun on näin 
kuumaa. Ja jostakin rakosesta sitä hajua tulee sinne vaunuunkin. … Kyllä se vähitellen häipyy. … 
Mutta tämä risottohan on hyvää. 
- Siinä on sitä lammasjauhelihaa, ruskistettua sipulia ja riisin joukkoon laitoin vähän niitä sorghu-
min jyviä. … Ja mausteita sitten … suolaa, currya ja chilipippuria. 
- Se chilipippuri antaa tähän mukavan säväyksen. … Nyt kun olis’ vielä kylmää olutta ryypättäväksi, 
mutta ei ole edes kotikaljaa. 
- Appelsiinimehuhan on ihan hyvää. … Papaijat sitten jälkiruoaksi. 
- Kohta täytyy taas mennä hikoilemaa. … vielä pariksi tunniksi. 
- Isi voiko ne termiitit syödä autoakin? kysyy Mika. 
- Ei. … Ne syövät vain puuta ja auto on kokonaan metallia.  … No, jatkakaa te vaan syömistä rau-
hassa. Minä lähden. … Jaa, yks’ papaija vielä tuosta mukaan. … Kiitos! 
 
Iltapäivällä siirrellään kuorma-autoista nosteltuja osina tulleita maatalouskoneita ja niihin kuuluvia 
osalaatikoita parempaan paikaan, osa laatikoista viedään sisälle varastoon. Abdul ja Jahia lähtevät 
asentelemaan viimeiset paineilmaventtiilit paikoilleen. Jarkko alkaa tutkia koneiden mukana tulleita 
kokoonpano-ohjeita. Koneet ovat maanmuokkaus- ja kylvökoneita, joten niiden kokoamisella ei ole 
vielä kiirettä. Viljelmien kasvukausi alkaa olla lopuillaan ja pian alkavat sadonkorjuutyöt, jotka kes-
tävät muutaman kuukauden. Sen jälkeen alkavat maanmuokkaustyöt ja kylvöt vasta noin puolen 
vuoden päästä. Seuraava kiireisempi homma lienee tulossa oleva leikkuupuimuri, joka pitäisi saada 
toimintakuntoon muutamassa viikossa. 
 
Jarkon ollessa lähdössä korjaamolta kotiin, pysähtyy naapuri Dr. Lugani Pick Upillaan Jarkon vie-
reen. 
 
- Ota tuolta lavalta yksi meloni kotiin vietäväksi, kehottaa Lugani. … - Aloitamme sadonkorjuun 
ensi viikolla, mutta osa on jo nyt ihan kypsiä. 
- Onpa suuria meloneja, hämmästelee Jarkko vilkaistuaan lavalle. 
- Ne painavat 10 – 12 kiloa, kertoo Lugani. … - Jakelen näitä kaikille experteille.. Ja tuolla varastos-
sa on yhdellä lavalla tomaatteja ja kurkkuja. Niitä voi ottaa myös omaan tarpeeseen. 
- Kiitos! … Tomaatteja ja kurkkuja olen sieltä muutaman kerran ottanutkin. Niitähän poimitaan 
jatkuvasti koko kasvukauden.  
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Jarkko nostaa lavalta yhden melonin oman autonsa lavalle, kiittelee vielä ja lähtee kotiinpäin ... 
koukaten vielä hakemassa kurkkuja ja tomaatteja. Pihaan ajaessa lapset ovat pihanurmikolle ja 
kiiruhtavat auton luo isää vastaan. 
 
- Katsokaahan, mitä minulla on tuolla lavalla, kehottaa isä noustuaan auton vierelle. 
- Onpa iso, hämmästelee Mervi ensimmäisenä. … - Onk’s toi meloni? 
- On se. 
- Iso meloni, toteaa Mikakin, joka juuri yltää kurkkaaman lavan reunan yli. 
- Näytä isi minullekin, pyytää Mari, koska ei yllä lavalle kurkistamaan. 
 
Mari ja Minna näkevät melonin vasta, kun isä nostaa heidät vuorotellen kurkkaamaan. 
 
- Mitä te siellä kurkitte? kysyy autoa keittiön ovelta lähestyvä äiti. 
- Tulehan sinäkin katsomaan. … Tuollaisia mölliköitä tuolla pellolla kasvaa, toteaa isä. … - Ote-
taanpa se sieltä ja viedään sisälle. … Kertoi tuo naapuri sen painavan kymmenkunta kiloa. 
- Meloni! … Se on tuollaista pitkää sorttia. Torilla ja kaupoissa on ollut vain pyöreitä meloneja. 
- Joo, tällaisia pitkiä pötiköitä ne näyttävät olevan kaikki tuolla pellolla.  Alkavat ensi viikolla kor-
jaamaan satoa. … Kannanko tämän keittiön pöydälle? Tässä pussissa on vielä muutama tomaatti ja 
kurkku. … Ota sinä tämä, minä kannan melonin. 
- Tiskipöydälle. … Siinä sitä on parempi leikellä. … Mene sinä edellä. Me tullaan lasten kanssa pe-
rässä. 
- Huh-huh tätä hellettä, huokaa isä. 
- Käy sitten suihkussa. Pyyhe ja paita ovat siinä tuolin selällä keittiössä. … Sitten syödään pannaria 
ja juodaan teetä. … Pannari on vielä uunissa. 
 
Kun pannarit on syöty, lähdetään vaunuun tarkastamaan lasten aikaansaannoksia. Opiskelu on 
edennyt jo niin pitkälle, että lähiaikoina olisi pidettävä kokeita, kertoo isä. Kotikouluahan on opis-
keltu täällä jo kolme kuukautta. Opetuspakettien ohessa on ohjeet ja koekysymyspaperit, joihin 
lapset eivät saa tutustua ennakkoon. Kun oppilaat ovat vastanneet kysymyksiin, lähetetään paperit 
Suomeen Kansanvalistusseuraan tarkastettavaksi. 
 
 
Kellon lähestyessä kuutta ja auringon lähestyessä taivaanrantaa alkaa isä etsiskellä matkaradiosta 
Suomen Yleisradion lyhytaaltoaseman aaltopituutta kuunnellakseen kello kuuden uutislähetyksen. 
Yhtäkkiä kuitenkin sähköt sammuvat koko projektilta juuri, kun heikosti kuuluva asema on löyty-
nyt. 
 
- Hitto! … Sähköt sammuivat, noituu Jarkko. 
- Mikä nyt tuli, sähköt sammuivat? hämmästelee Raunikin. 
- Power Houselta ei kuulu koneiden jyrinää, toteaa ulko-oven avannut Jarkko. … - Odotellaan hetki, 
jos ne käynnistyisivät uudelleen. 
 
Kun koneiden jyrinää ei ala kuulua, hyppää Jarkko autoonsa ja ajaa voima-asemalle. Siellä selviää, 
että paikalla ollut päivystäjä oli alkanut kokeilemaan osaako hän tehdä kahden rinnakkain pauhaa-
van aggregaatin synkronoinnin, tahdistuksen. - - Ei osannut ja niin generaattorit alkoivat ”taistella” 
toisiaan vastaan mikä sammutti molemmat koneet. 
 
Gary McVey on opettanut tahdistustoimenpiteet Jarkolle muutama kuukausi takaperin. – Niinpä 
Jarkko käynnistää ensin toisen diesel-aggregaatin ja hetken päästä toisen ja opettaa vahdille ko-
neiden ohjaustaulun näytöltä toimenpiteet, miten koneet säädetään käymään samassa tahdissa ja 
sitten kytketään ne toimimaan yhdessä. Garykin tulee paikalle juuri, kun sähköt ovat jo kytkeyty-
neet. 
 
Jarkko palaa kotiin ja kertoo mistä sähköjen katkeaminen johtui. Suomen uutiset jäivät kuuntele-
matta, mutta yritetäänpä seuraavana iltana uudelleen, hän tuumailee itsekseen. 
 
- Isi, mikä semmoinen akrekaatti on? kysyy isän kertomusta kuunnellut Mika. 
- Aggregaatti ja generaattori on oikeastaan sama vekotin. … Moottori pyörittää generaattoria, mikä 
tekee sähköä.  Näithän sinä ne isot koneet Power Housessa. Tuota meidän Honda-generaattoria, 
jolla saadaan sähköt meidän vaunuun, voidaan sanoa myös Honda-aggregaatiksi 
 
Seuraavana päivänä on Jarkolla korjaamolla monenlaisia puuhia. Tony Barker tulee heti aamulla 
korjaamolle ja hänelle pitää esitellä korjaamon toimintaa ja laitteita. Varastosta haetaan hänelle 
työkalupakki käsityövälineineen. Tony kertoo olevansa enemmän automekaanikko eikä ole kovin 
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paljon työskennellyt maatalouskoneiden kanssa.  Tony saa ensimmäiseksi hommakseen vanhan 
rengastyökoneen irrottamisen ja siirtämisen paikaltaan ja uuden koneen asentamisen samaan 
paikkaan. Yksi mekaanikoista, Norman, ymmärtää jonkin verran englantia ja Tony saa hänet avuk-
seen. 
 
Muilla mekaanikoilla on töitä autojen ja traktorien huoltohommissa. Toyota-maastureiden pako-
putket palavat alle vuoden ikäisinä puhki kuumasta ilmastosta johtuen ja niitä pitää uusia. Akkujen 
ikä on myös lyhyehkö kuumuudesta johtuen. Pölyisissä olosuhteissa ajettaessa moottorin ilman-
puhdistimia täytyy puhdistella myös melko usein. Silloin tällöin tulee rengastöitä. 
 
Power Housessa jyriseviin suuriin Caterpillar-moottoreihin pitäisi tehdä ensimmäiset määräaikais-
huollot lähiaikoina. Yksi tärkeä toimenpide on moottorin venttiilinvälysten tarkistus ja säätö, jota 
kukaan mekaanikoista ei ole vielä koskaan tehnyt auton moottoreillekaan. Niinpä Jarkon on nyt 
tämä opetettava. Jarkko, Abdul ja yksi mekaanikoista Jahia, ottavat yhden Toyota-jeepin opetusvä-
lineeksi ja Jarkko neuvoo vaiheittain, miten jokaisen sylinterin imu- ja pakoventtiilin välykset tar-
kastetaan. Abdul tulkkaa asiat Jahialle. Toyotan 6-sylinterinen moottori on rakenteeltaan samanlai-
nen kuin Caterpillarin lähes kolme metriä korkea moottori. Power Housessa opettaminen on vaike-
ampaa kahden  vieressä jyrisevän koneen melun vuoksi.  Kun työ osataan pienellä moottorilla, ta-
pahtuu samojen toimenpiteiden suorittaminen suuremmalla moottorilla aivan samalla periaatteel-
la. Vain osat ja säätöarvot ovat erilaiset. Tulkkauksesta ja Jarkon demonstroinnista johtuen opetus 
etenee verkkaisesti.  
 
- Nyt ovat kaikkien sylintereiden venttiilinvälykset säädetty oikeiksi, selittää Jarkko lopuksi.  - Koh-
ta tauon jälkeen te teette saman toiselle Toyotalle ja minä käyn seuraamassa teidän suoritusta. 
Kun osaatte tämän, menemme tekemään samat toimenpiteet Caterpillarin moottoreille jonakin 
päivänä ensi viikolla. … Nyt on keskipäivän tauko. 
  
Jarkon palattua ruokailutauolta korjaamolle saavat Abdul ja Jahia toisen Toyotan harjoitusvälineek-
si. Jarkko seuraa hetken heidän työskentelyä, kunnes Gary McVey saapuu paikalle ja alkaa kysele-
mään korjaamoautosta. Abdul ja Jahia jäävät korjaamokatokseen harjoittelemaan venttiilien sää-
töä, kun Jarkko ja Gary lähtevät pihalle korjaamoauton luo. 
 
Jarkko avaa korjaamoauton ovet ja esittelee sen laitteistot. Sisällä korjaamohuoneessa on tukah-
duttavan kuuma eikä seinissä tai katossa ole minkäänlaisia tuuletusaukkoja. 
 
- Kyllä tähän on rakennettava ilmastointi, selittää Jarkko, mutta se on vaikea. – Sivuseiniin laitetta 
ei voi asentaa, koska levitettävät seinät ovat liikkuvat. Etuseinän toisella puolella on ilmajäähdyt-
teinen diesel-generaattori, joka puhaltaa käydessään melko kuumaa ilmaa. … Se ilma pitäisi johtaa 
kopista ulos ja … … , jatkaa Jarkko selostustaan.   
 
 Gary kuuntelee Jarkon selvitystä ilmastointiongelman ratkaisemisesta sekä myös ohjaustehosti-
men tarpeesta. Yhdessä tarkastellaan auton varustelua ja rakenteita. 
 
- Sinulla näyttää olevan suunnitelmat puutteiden korjaamiseksi, toteaa Gary.  - Tee ensi viikon ai-
kana luettelo siitä, mitä kaikkea muutostöihin tarvitaan. … Minä olen ensi viikon matkoilla. Sitten 
seuraavalla viikolla voisit lähteä Jeddaan tekemään tarvittavat hankinnat.   
- Niin, kyllä ne on itse sieltä käytävä ostelemassa, vastaa Jarkko.  - Mortada ei ymmärrä mistä on 
kysymys. … Nyt täytyy lähteä katsomaan miten Abdul ja Jahia selviytyvät Toyotan venttiilinvälysten 
säädöstä.  Ensi viikolla on vuorossa Caterpillarin venttiilien säädöt. Toyotalla nyt ensin harjoitel-
laan. 
 
Työpäivä on taas lopuillaan ja Jarkko palaa tavanomaisiin kotiaskareisiinsa. Kello kuuden aikaan 
hän alkaa uudelleen etsiä Suomen yleisradion taajuutta, mikä edellisenä iltana jäi sähköjen katket-
tua kesken. … Ja melkein minuutilleen samaan aikaan sähköt katkeavat jälleen.  Jarkko ajaa taas  
Power Houselle ja siellä on sama mies ohjaustaulun luona hämillään. Hän on kokeillut uudelleen, 
joko hän osaisi tehdä aggregaattien synkronoinnin ja koneet sammuivat jälleen. Jarkko käynnistää 
koneet uudelleen ja kieltää vahtia koskemasta ohjaustauluun.  
 
- Hitto! … Sama mies ja sama syy, kertoo Jarkko Raunille kotiin palatessaan. … - Täytyy kai opettaa 
nuo toimenpiteet niille vahdeille tulkin kanssa. Nyt kielsin häntä koskemasta niihin vehkeisiin. En 
tiedä ymmärsikö.  
- Lapset menivät tuonne ulos äsken. … Eiköhän ne tule kohta kotiin, kun alkaa olla pimeää. 
- Monenlaista opetettavaa näyttää tuolla pajalla olevan, jatkaa Jarkko hetken päästä.   - Se on jo 
puoli voittoa, kun saa Abdulin ymmärtämään jonkun asian. … Ja joskus huomaan, että kun hän 
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selittää sitä arabiksi, niin ei hän ole sittenkään ymmärtänyt asiaa oikein. … - Ai yks’ asia on jäänyt 
sinulle kertomatta. 
- No kerro! 
- Gary tuli korjaamolle nyt iltapäivällä, kun opetin Abdulille ja Jahialle venttiilien säätöä.  Garylle 
piti selvittää mitä muutoksia korjaamoautoon pitäisi tehdä. … Lopputulos oli, että ensi viikon ai-
kana tekisin luettelon kaikesta siitä, mitä tarvitaan … ja seuraavalla viikolla pitäisi lähteä Jeddaan 
tekemään ne hankinnat. … Kukahan pöljä sen on tilannut. … Ei ilmastointia, ei ohjaustehostinta. 
- Voi taivas! … Taasko Jeddaan? 
- Joo, ei niitä vehkeitä kukaan muu osaa ostella. … - Nyt ensi viikon Gary kertoi olevansa matkoilla. 
- Mihin se matkustaa? 
- En tiedä. Sanoi vaan olevansa matkoilla. …  Riadiin UNDP:lle kai menee ja ehkä Jeddaankin. 
- Mikä se UNDP olikaan? … Olet kai sen  joskus selittänyt. 
- Se on YK:n kehitysohjelmajärjestö, United Nation’s Development Programme. Siellä ne hoitavat 
kaikkien Saudissa toimivien projektien ja myös meidän rahoitus- ja muut asiat … ja viisumiasiat-
kin. Siellähän se Mr. Adly töppäili sen meidän perheviisumiasian silloin joulukuussa. … Ja Jeddan 
toimisto on UNDP:n ”sivukonttori”. 
- Mitähän lapset tykkäävät, kun on taas lähdettävä Jeddaan, aprikoi Rauni. … - Se ajomatka on niin 
pitkä ainakin yhteen syssyyn. On niin kuumakin, vaikka eihän se kuumuus autossa tunnu. 
- Niin, nythän eletään jo huhtikuun alkua. Se kuuma kausi on alkamassa. 
- Kyllä se tuolla ulkona keskipäivällä jo tuntuu. 
- Ajetaan kahdessa pätkässä. Ollaan jossakin hiekkadyynien välissä yötä, vitsailee Jarkko. … Ag-
gregaatti vaan pörisemään, että vaunu pysyy viileänä. Viitisen tuntia se pörisee yhdellä tankillisella. 
- No mietitään. … Nyt lapset tulevat. … Kerrotaanko heti? 
- Älähän vielä. Jätetään huomiseksi. 
- Ai hyvänen aika, hämmästyy Rauni yhtäkkiä lasten tultua sisään. … - Tiedättekö mitä me ollaan 
unohdettu? 
- Mikan syntymäpäivä oli 27. maaliskuuta.  … Yli viikko sitten. … - Kahdeksanvuotissynttärit” 
- Juhlitaanko vielä tänä iltana? aprikoi isä. …  - Vai huomenna? 
 
 Mika katselee ihmeissään ja hymyilee. 
 
- Eihän noita päivämääriä tule täällä seurattua, naurahtaa isä. … - Miten me juhlittaisi sitä vielä nyt 
tänä iltana? 
- Paista äiti plättyjä! ehdottaa Mika. 
- Sekö olisi nyt herkkua? … Niitä voisin kyllä paistella. … Mitä pannaan plättyjen päälle? … Jaa, … 
mansikkahilloahan osteltiin Jeddasta. 
. 
 
Illemmalla juhlitaan sitten myöhästynyttä Mikan syntymäpäivää  ”plättyjä” syöden. Juomiseksi kei-
teltiin lapsille Mikan toivomuksesta vielä kaakaota.  
 
Seuraavana aamuna Jarkon aloitellessa työpäivää korjaamolla tulee Jeddasta rekka, jolla on kyydis-
sään iso John Deere leikkuupuimuri, iso runko-osa ja muutama suuri puulaatikko. 
 
- Hitto, siinähän tuli meidän uusi palapeli, noituu Jarkko itsekseen. 
 
Miehiä on komennettava kuorman purkutalkoisiin. Traktori-kaivuria nosturina käyttäen saadaan 
ilman pyöriä oleva runko-osa nostetuksi alas rekan lavalta, painavat osalaatikot samoin. Koko aa-
mupäivä menee ennen kuin rekan lasti on saatu puretuksi. Jarkko ottaa Tony Barkerin kaverikseen 
tutkimaan suuria osalaatikoita. Yhdestä laatikosta löytyy muovipussiin pakattuina nippu ohjevih-
kosia. 
 
- Onneksi nämä ovat säilyneet kuivina, huokaa Jarkko ja kertoo Tonylle maapähkinäpuimurista, 
jonka ohjekirjat olivat meriveden kastelemat ja liimautuneet yhteen. 
- Tässä taitaa olla iso työ, aprikoi Tony katsellessaan osalaatikoita ja ohjevihkoja. 
- Oletko ollut tekemisissä leikkuupuimurien kanssa? kysyy Jarkko. 
- Hyvin vähän. … Pellolla olen niitä nähnyt, mutta en ole korjannut. … Autoja minä olen koko ikäni 
enimmäkseen korjannut. 
- Nyt sinun pitää alkaa tutustua tämän koneen rakenteisiin. Minä kyllä olen tässä ainakin aluksi 
mukana. … Ja tällä koneella olisi myös kiire, kertoo Jarkko. Maissia ja sorghumia pitäisi päästä 
puimaan muutaman viikon päästä. … Nyt rukoustauon jälkeen meidän pitää suunnitella, missä 
järjestyksessä aletaan konetta rakentaa. … Abdul ja Jahia pitää ottaa tähän sinun lisäksi.  Ohjeet 
ovat englanniksi.  Aika selvät kuvat, … ne auttavat kokoonpanossa. … Käydään mekin kotona lou-
naalla. Nuo muslimit menivät jo tuonne moskeijaansa. 
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Tauon jälkeen aloitetaan kokoonpanon valmistelut. Tony, Abdul ja Jahia saavat ohjeita. 
 
- Ensimmäiseksi laitetaan runko-osaan pyörät paikoilleen, että saadaan kone siirretyksi tuonne 
katokseen, neuvoo Jarkko.  Siellä ei ole niin kuuma, kuin täällä auringon paisteessa. Sitten on nuo 
osalaatikot siirrettävä sinne koneen viereen. Tehdään tänään se mitä ehditään, huomenna jatke-
taan. … Nuo isot etupyörät sitten niin päin, että renkaan nuolikuvio on pyörimissuuntaan … 
eteenpäin. 
 
Kotona on Jarkolla taas paljon kerrottavaa päivän kokemuksista, joista osa on kerrottu jo lounas-
tauolla. 
 
Ennen pimeän tuloa käyvät lapset leikkikentällä. Illallispöydässä ruokailua lopeteltaessa heille sit-
ten kerrotaan, että viikon päästä olisi taas lähdettävä Jeddaan.  
 
- Mitäs me nyt siellä tehdään? kysyy Mervi heti. 
- Nyt on tehtävä sellaisia ostoksia, joita muut eivät osaisi tehdä, selittää isä. … - Se on töiden kan-
nalta ihan pakollinen reissu. 
- Mennäänkö me sitten taas uimaan, kun tulee vapaapäivä? kysyy Mika. 
- Mennään. … Voitaisi mennä Jizanin beachille … ottaa vaunu mukaan ja nukkua yö siellä rannalla. 
- Voiko siellä nukkua ihan rauhassa? kysyy äiti. 
- Ei kai siellä aavikolla yöllä ketään ole. … Honda vaan pörisee läpi yön. Bensaa pitää ottaa mukaan 
niin, että voidaan tankkailla sitä viiden tunnin välein. Lapset saavat rypeä meressä niin pitkään 
kuin jaksavat. 
- Huomennahan on jo torstai. 
- Hitto, kun menee nämä viikot nopeasti. … Lähdetäänkö sinne sitten jo huomenna iltapäivällä … 
perjantaina iltasella tullaan kotiin? 
- Pärjätäänkö me siellä rannalla vaunun kanssa, ettei juututa hiekkaan? aprikoi äiti. 
- Ne ajourathan ovat ihan kovia. … Ei ajeta pehmeälle hiekalle. … Onhan siellä aika kovaakin kent-
tää lähellä rantaa. … Eikö ole ihan kiva päästä täältä paahtavasta helteestä veden ääreen? Puhalte-
leehan sieltä mereltä kuitenkin vähän viileämpää ilmaa. 
- No mennään ja kokeillaan. 
- Huominen päivä pajalla taitaa mennä ihan leikkuupuimurihommien merkeissä, aprikoi isä.  - Pitää 
yrittää perehdyttää Tony siihen työnjohtajaksi, mutta sillä ei ole mitään kokemusta puimureista. … 
Ohjekirjaset ja kuvat ovat kuitenkin hyvät. … Ens’ viikolla pitää tehdä luettelo korjaamoauton muu-
toksiin tarvittavista kiluista ja kaluista. Jossakin välissä pitää ihan käydä koeajolla, … kokeilemassa 
kuinka raskas se ohjaus on pehmeässä upottavassa hiekassa. 
- Eikö tuo meidän Mersukin pitäisi laittaa kuntoon? kysyy äiti. 
- Sekin täytyis’ tehdä. … - Jeddan reissun jälkeen. … Ei sillä nyt kiirettä ole, kun on tuo työajokki. 
- Ja noille meidän koululaisille on pidettävä niitä kokeita, muistuttaa äiti. 
- Pannaan ensi viikon ohjelmistoon ainakin jotkut kokeet. …Keskiviikkoisin lähtee täältä postisäkki 
UNDP:lle Riadiin. Parit kokeet nyt ensi viikolla, niin saadaan ne seuraavaan postisäkkiin. Noita otet-
tuja filmirulliakin pitää lähettää kehitettäväksi ja kaitafilmikasettejakin on muutama. 
- Mihin ne on lähetettävä? 
- Helioksen Postipalveluun Helsinkiin … lasku ja yhdet kopiot ”Pikelle” mummilaan ja yhdet kopiot 
tänne meille. … Eiköhän se onnistu. Ja noissa Fujin kaitafilmikaseteissa on valmiit postituspussit ja 
valikoina osoitelappuja. Ne voi lähettää vaikka Pariisin laboratorioon. 
- Lähtekääpä lapset jo suihkuun ja nukkumaan, kehottaa äiti. … - Me tässä isän kanssa vielä suun-
nitellaan. 
- Ai nyt kun olisi tuolla jääkaapissa kylmää Lapin Kultaa, niin olisi kiva ottaa, huokaa Jarkko, kun 
lapset ovat lähteneet ja on istahdettu olohuoneen nojatuoleihin. – Hitto, tuosta telkkaristakaan ei 
tule kuin arabinkielistä höpötystä, mistä ei ymmärrä mitään. … Ja säätiedotukset ovat aina saman-
laisia, auringonpaistetta ja lämpötilat 40 asteen kieppeillä. 
- Eikö nyt ala olla jo se kuumempi kausi? 
- Nythän sen pitäisi hiljalleen alkaa. … kuuminta on kai kesä- ja heinäkuussa. 
- Ja vasta elo- ja syyskuun vaihteessa voi sataa? … Niinkö Ray kertoi? 
- Niin. Silloin voi sataa parina kolmena päivänä rankastikin ja se alkaa kai hiekkamyrskyllä. .. Joka 
vuosi ei ehkä sada lainkaan. 
- Mutta eikös mekin käydä kohta suihkussa … ja päästään petiin rentoutumaan, ehdottaa Rauni. 
 
Aamulla herätään makuuhuoneen oven narinaan, kun Mervi kurkkaa ovelta. 
 
- Vieläkö te nukutte? kysyy Mervi. … Kellohan on jo yli seitsemän. 
- Oho, mikähän se näin sikeästi nukutti, hämmästelee äiti vielä vähän unenpöppörössä. 
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- Miks’ teidän yöpuvut on lattialla? 
- Oli jotenkin yöllä niin kuuma, että … heitettiin pois. … Laita Mervi vesipannu kiehumaan. Me tul-
laan sinne heti. 
- Hitto, ollaanko me nukuttu pommiin? havahtuu Jarkko ja ponkaisee sängystä ylös. 
- Hyvä, kun Mervi tuli herättämään. … Kyllä sinä ehdit vielä ajoissa töihin. 
- Mitenhän se noin hyvin taas nukutti? 
- Sehän se aina sitten nukuttaa, naurahtaa Rauni. … Ja nautittiinhan me sitä unilääkettä joskus yöl-
lä vielä uudelleen. 
-  Niin tehtiin. … Olipa ihanan huikea yö. 
- Mervi on aika tarkka. … Kysyi miks’ meidän yöpuvut oli lattialla. 
- Joo, kyllä mä kuulin. … Nyt äkkiä suihkuun … ja vaatteet ylle. 
- Mä vetäisen vaan tuon yöpaidan ylle ja menen. … Suihkussa käyn vasta breakfastin jälkeen. 
 
- Niin sitten, kun tulen iltapäivällä töistä, lähdetään sinne Jizanin beachille, toteaa isä tullessaan 
aamiaispöytään. 
- Sellaistahan me eilen suunniteltiin, jatkaa äiti. … - Otahan nyt teetä, siinä on patonkia, voita ja 
leikkeleitä, tomaatia ja kurkkua. … Kohtahan sinun pitää olla työmaalla. 
-  Nyt siellä on kaikilla työtä. Ei se haittaa vaikka olisin muutaman minuutin myöhässä. Tämä päivä 
menee ihan leikkuupuimurin merkeissä. Tony pitäisi perehdyttää siihen hommaan ens’ viikon ai-
kana. … Tänään päästään alkuun. 
- Juo nyt teetä ja syö voileipää. 
- No hörpitään välillä. … - Hei, sitten päivän aikana lataa jo vaunun jääkaappiin eväitä, juotavaa 
ynnä muuta sapuskaa. Laita  ensin jääkaappi päälle … siitä vihreästä namiskasta niin, että valo 
syttyy. 
- Tulethan sinä tauolla kotiin syömään. 
- Tulen. … Suihkuun ja syömään. … Saatan pitää vähän pidemmän tauonkin tänään. … Nyt pitää 
mennä. 
 
Korjaamolla Tony, Abdul ja Jahia laittelevat puimurin suuria etupyöriä paikalleen, kun Jarkko saa-
puu paikalle. Kun etupyörät on saatu paikalleen on takapyörien vuoro. Jarkko tutkii puimurin run-
ko-osaa ja arvelee, että se saattais olla ajokunnossa, kun moottori saadaan käyntiin. Ajamalla se 
olisi helpompi siirtää korjaamokatokseen. Tankkiin kaadetaan polttoainetta ja akkukaapelin irti 
oleva pää kiinnitetään akkuun. Jarkko kiipeää avonaiseen ohjaamoon, ihmettelee hetken hallinta-
laitteita ja yrittää sitten käynnistää moottorin. Jonkin verran nikoteltuaan moottori hyrähtää käyn-
tiin. Monenlaisten käyttövipujen joukosta löytyy vaihdekeppi ja lattiassa ovat kaasu-, kytkin- ja 
jarrupolkimet, kuten traktoreissa, joten liikkeelle lähtö ei tuota ongelmia ja Jarkko ajaa koneen 
korjaamokatokseen. 
 
- Nyt nuo osalaatikot on siirrettävä tähän koneen viereen, neuvoo Jarkko kiivettyään alas ohjaa-
mosta. … - Ja nyt Tony, katsellaan noita ohjekirjoja. Laatikoita on kolme ja kirjoja on kolme. Ilmei-
sesti tuossa suurimmassa laatikossa on kaikki koneen etupäähän tulevat laitteet, yhdessä laatikos-
sa on takapäähän tulevat laitteet ja yhdessä laatikossa on ohjaamon pleksilasiset osat ja ilmastoin-
tilaite. Avataan tuo iso laatikko ensin. Se saattaa olla kaikista vaikein palapeli, koneen syöttöpöytä. 
 
Laatikossa olevia osia ja ohjekirjasia tutkiskelemalla alkaa kokoonpano sitten sujua. Jarkko seuraa 
jonkin aikaa työn etenemistä ja  se näyttää edistyvän ilman häntäkin. Välillä hän siirtyykin suunnit-
telemaan korjaamoauton muutostöitä. Projektin paikallinen johtaja, arabiasuinen Awad Sallam 
poikkeaa tarkastuskierroksellaan korjaamoauton vierellä seisovan Jarkon luo ja alkaa kysellä kor-
jaamoauton muutostöistä. Ilmeisesti McVey on niistä hänelle jotakin kertonut. Jarkko esittelee hä-
nelle auton välineistöä, suuremmaksi levitettävää korjaamohuonetta ja kertoo sitten tarvittavista 
muutostöistä, ilmastoinnin ja ohjaustehostimen välttämättömyydestä. Seuraavaksi siirrytään kat-
somaan leikkuupuimurin kokoonpanoa. Awad on näkemäänsä hyvin tyytyväinen, kiittelee saamas-
taan informaatiosta ja lähtee jatkamaan kierrostaan. 
 
- No miten työt korjaamolla sujuu? kysyy Rauni, kun Jarkko tulee päivätauolla pihaan. 
- Ihan hyvinhän hommat ovat alkaneet. … Tony näyttää pärjäävän aika hyvin ilman minuakin. Ne 
ohjekirjaset ovat hyvät ja selkeät. … Awadkin kävi minua jututtamassa ja esittelin hänelle korjaa-
moauton vehkeitä ja kerroin muutostöiden tarpeesta. Sitten mentiin seuraamaan leikkuupuimurin 
kasaamista, … ja kyllä tuntui olevan ihan tyytyväinen näkemäänsä. 
- Käveli se Awad tästä meidänkin ohi valkoisessa viitassaan, kertoo Rauni.  … - Ei se minua nähnyt. 
Lapset heittelivät palloa juuri tuossa vaunun vierellä.  … No käy suihkussa ensin. Sitten saat ruo-
kaa. … Vaunussa on jo jääkaappi päällä ja ruokiakin olen sinne jonkin verran laittanut ja vesisäili-
öön laitoin vettä. 
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Ruokapöydässä lapset alkavat kysellä isältä beachille lähdöstä. 
 
- Isi lähdetäänkö me sitten sinne ”biitsille” heti, kun tulet kotiin? kysyy Mika. 
- Eiköhän me lähdetä. … Käyn kyllä suihkussa ensin. Sitten pannaan vaunu vetokoukkuun, kun 
kaikki on kunnossa. … Onko siellä vaunussa jo kaikki sillä lailla paikoillaan, ettei ne ajon aikana 
pääse lentelemään. Kaikki irtonainen tavara, kirjat ja kynät, pitää panna kaappeihin. 
- Kyllä  me yhdessä katsotaan kaikki, lupaa äiti. 
- Aggregaatti ja kaksi jerry-kannullista bensaa on jo autossa, jatkaa isä. … Eli 40 litraa. 
- Riittääkö se? kysyy Mervi. 
- Pitäisi sen riittää, naurahtaa isä. … Yhdellä 10 litran tankillisella se käy noin viisi tuntia, eli ben-
saa on noin 20 tunniksi. … Huomiseen puoleen päivään se riittää. … No, voin ottaa vielä vähän 
lisää johonkin kanisteriin.  Jerry-kannuja meillä ei ole kuin kaksi. 
-  Sitten illalla, kun on pimeää, voidaan katsella tämän päivän opiskelun tehtävät, lisää äiti. 
- Ai kameratkin pitää ottaa mukaan myös. … Nyt ei tuonne työmaalle ole niin kiire. Hommat suju-
vat siellä ilman minuakin. … Tony tuntui olevan ihan innostunut puimurin rakenteluun. Mekaani-
koillehan se on myös hyvä tuumakokoisten työkalujen käyttöharjoitus. John Deerehän on amerik-
kalainen kone ja kaikki pultit ovat tuumaisia. Jenkit eivät varmaan luovu tuumistaan ja maileistaan 
ikinä. Englannissa ovat jo siirtymässä metrijärjestelmään. 
 
Jonkin aikaa vielä ruokailun lomassa jutellaan, kunnes Jarkko lähtee töihinsä. Parisen tuntia myö-
hemmin hän hurauttaa autolla pihaan ja alkaa kiinnitellä vaunua vetokoukkuun. Tukijalat on vei-
vattava ylös ja sähkökaapeli irti ja mukaan, … jääkaappi on kytkettävä akulla toimivaksi. Lapset 
seuraavat isän puuhailua vieressä ja äitikin tulee paikalle.. 
 
- Nyt olisi vaunu lähtövalmis, huokaa isä. … - Suihkussa pitää kyllä vielä käväistä.  Paita on ihan 
märkä. 
- Tuossa rappusten kaiteella on jo pyyhe ja kuiva paita, neuvoo äiti. … - Vaunussa pitäis’ olla nyt 
kaikki mitä tarvitaan. …  Kameratkin on siellä, uikkarit ja lasten snorkkelit. 
- No sitten …. kohta lähdetään.   
- Hei Roomasta Ciceltä tuli postia, kertoo Jarkko, kun istahdetaan autoon. … - Kaikki siinä laskussa 
olleet kulut on maksettu. … Auton laivauskustannuksia ei voida maksaa, koska minulla on vain 
yhden vuoden sopimus. Jos sopimusta jatketaan toiseksi vuodeksi, niin maksavat. 
- Kyllä kai ne jatkavat sopimusta, aprikoi Rauni. 
- Niin minäkin uskon. … Laitetaan se lasku sitten. … Kunhan nyt ensin saadaan se lasku ja makse-
taan. 
 
Reilun puolen tunnin kuluttua lähestytään jo Jizania. Poliisien ”check pointin” luota käännytään 
valtatieltä aavikon hiekkaiselle ajouralle ja sitä parisen kilometriä ajettua alkaa merenranta jo nä-
kyä. 
 
- Ajetaan niille samoille tienoille, missä on oltu aikaisemminkin, suunnittelee isä.   - Aika lähelle 
rantaviivaahan tämä on aika kovapintaista. 
- Kohta päästään uimaan, iloitsee Mika takapenkillä. 
- Ja saatte uida niin kauan kunnes tulee pimeä, kertoo äiti. … - Parin tunnin päästä alkaa jo hämär-
tää. 
- Tuossa on sopivan näköinen paikka, toteaa isä hetken kuluttua. … - Lähemmäksi ei päästä. 
- Aika rauhallistahan täällä on, toteaa äiti. … - Tuolla kauempana on joku porukka. 
- No sitten jäädään tähän, päättää isä.  … - Ja näin päin, että vaunun ovi on rannan puolella. 
- Ihan hyvä näin, hyväksyy äiti. 
- Äiti, saadaanko me mennä nyt heti uimaan? kysyy Mervi. 
- Uikkarit vaan ylle, niin voitte mennä. 
- Ja varvassandaalit jalkaan, lisää isä.  - Hiekka on polttavan kuumaa. 
- Me tullaan isän kanssa  kohta perässä, kun on saatu vaunuun ilmastointi päälle. 
 
Lapset käyvät nappaamassa vaunusta ”uikkarit” ja kipaisevat veteen, kun vanhemmat laittelevat 
vaunun käyttökuntoon. … Vaunu irrotetaan vetokoukusta ja veivataan tukijalat alas, aggregaatti 
kannetaan hietikolle auton taakse, ettei pörinä häiritse, sähkökaapeli kiinnitetään. Aggregaatti 
käynnistetään ja vaunun ilmastointi saadaan toimimaan.  
 
- Ai tuo jääkaappi pitää vielä kytkeä verkkovirralle, huomaa Rauni, kun Jarkko jo vetelee uimahou-
suja jalkaansa. 
- Hiton kuumaa on tuo kuiva hiekkakin, toteaa Jarkko, kun lähdetään talsimaan kohti rantaa. … 
Paljain jaloin ei  kärsisi montaakaan askelta ottaa. 
- Nyt voidaan uiskennella vielä parisen tuntia ennen pimeän tuloa, toteaa Jarkko.  
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- Ole sinä vaan lasten kanssa niin kauan, kuin ne siellä viihtyvät. Minä tulen aikaisemmin laittele-
maan illallista. 
- Näyttää olevan laskuveden aika. … Taitaa olla ihan alimmillaan, vai onko jo nousussa. … Veden 
pinta vaihtelee täällä vain noin metrin verran. Ne autonromut ovat tuolla taas ovenkahvoja myöten 
näkyvissä. … Märkää hiekkaa on parinkymmenen metrin leveydeltä. 
- Joku hullu tuolta tulee autolla vesirajaa hipoen tännepäin, huomaa Rauni. 
- Ja hiton kovaa näyttää tulevan. … No, onhan tässä baanaa pitkälti. … Ehditään kahlata tuonne 
veteen ennen kuin se  on täällä.  
- Ha-haa! hihkaisee Rauni. …. Nyt se suistui veteen ihan puskuria myöten. 
- Taisi sammua moottorikin, aprikoi Jarkko. 
- Isi katso!  huutaa Mika, joka on napaansa myöten vedessä. … - Toi yks’ auto ajoi tuolla mereen. 
- Niin näköjään ajoi, kuittaa isä. …- Mitenhän se saa autonsa sieltä kuiville. 
- Taitaa tulla kaveri autollaan auttamaan, huomaa äiti. 
- Nyt kun heillä olisi vain hinausköysi niin voisivat vetää sen kuiville, mutta tuskinpa näillä köysiä 
on matkassa, arvelee isä. 
- On siellä heitä nyt neljä miestä,  huomaa isä hetken päästä. … - Yrittävät työntää. Taitavat onnis-
tua. … Onneksi on aika pieni auto.  Pieni Toyota näyttää olevan. … No, saivat kaverin autettua. … 
Ajattelin jo hetken, että pitäisikö mennä apuun. … Taisi lähteä jo moottorikin käymään, kun kään-
telee autoa ympäri. … Ilman kavereiden apua olisi ehkä tullut yksi auton raato lisää tuonne me-
reen. 
- Ai kuinka kiva ranta tämä on, kehuu äiti. Tässähän voi kahlata rannasta ainakin sata metriä, kun-
nes on kaulaa myöten vedessä. 
- Ja kova hiekkapohja. … Hienoa hiekkaa. … On näillä Saudeilla hiekkaa joka paikassa. 
 
Kun jonkin aikaa on uiskenneltu, saapuu rannalle joukko miehiä, jotka seisahtuvat katsomaan ui-
mareita. Ilmiö on tuttu jo aikaisemmilta kerroilta. Saudimiehet eivät ole aikaisemmin nähneet nais-
ta uimapuvussa. 
 
-  Äiti! Taasko noita miehiä alkaa kerääntyä rannalle? huutaa Mervi. 
- Annetaan niiden nyt katsella, naurahtaa äiti. …. - Kunhan eivät tänne veteen tule. 
- Joo, ei olla huomaavinaan heitä, neuvoo isä. … - Eiköhän ne kohta lähde. … Ei ne uimaan tule. 
- Kyllä minun pitäisi kohta lähteä jo vaunuun, toteaa äiti. … - Eihän tuonne voi mennä. 
- Olkaapa te muut täällä vedessä. … Minä tiedän, miten tuo porukka häipyy. 
 
Jarkko nousee vedestä, kävelee vaunulle ja hakee vaunusta kameransa. Kun Jarkko alkaa suuntailla 
kameraansa miesjoukkoa kohti, lähtevät he nopeasti paikalta. Jarkko napsii vielä muutamia kuvia 
vedessä telmivistä lapsista ja äidistä, kunnes miesjoukko on jo kaukana.  
 
 Juuri, kun Rauni on tulossa vedestä rannalle, hurahtaa vähän matkan päähän iso maasturi. Autosta 
kömpii ulos joukko mustahuntuisia naisia ja kuljettajan paikalta valkeaan kaapuun pukeutunut 
nuorehko mies. Naiset, joista kaksi ehkä vaimoja ja muut kolme tyttäriä, kiirehtivät juosten veteen 
kaikkine huntuineen ja alkavat räpiköidä matalahkossa rantavedessä käsipohjaa uiden. Mies seu-
raa hieman kauempana olevan auton viereltä naisten pulikointia. ”Näytelmää” kestää kymmenisen 
minuuttia, kunnes mies antaa rannalta merkin. Naiset kiirehtivät autoon ja ahtautuvat vettä valuvi-
ne huntuineen maasturin peräovesta  sisään. Auto lähtee ja vain märkä juova jää hiekalle. 
 
- Olipa näytelmä, hämmästelee Rauni.  … - Noinko naiset täällä uivat? 
- Ilmeisesti saavat uida vain miehen luvalla ja läsnä ollessa, aprikoi Jarkko. …. - Hotellien uima-
altaat ovat vain miehille. Naiset eivät pääse edes altaan reunalle. Tästä syystä miehiä kiinnostaa 
nähdä uimapukuinen nainen rannalla. … No, mene sinä vaunuun. Me telmitään lasten kanssa vielä 
vähän aikaa. 
 
Illan hämärtyessä on vesileikit lopetettava ja lähdettävä vaunuun. Illallisen jälkeen tarkastetaan  
Mervin ja Mikan opiskelun aikaansaannoksia. Hyvin on asiat taaskin ymmärretty. Kello kahdeksan 
aikaan aggregaatin pörinä lakkaa kuulumasta ja isän on käytävä täyttämässä polttoainetankki ja 
pantava kone jälleen käyntiin. 
 
- Ei se koneen ääni kovin selvästi kuulu tänne sisälle, toteaa äiti, kun isä tulee ulkoa. 
- Se kävi yhdellä tankillisella nyt viisi ja puoli tuntia, kertoo isä. … - Yöllä kello yhden jälkeen pitää 
taas tankata… Käytäisiköhän me nyt nukkumaan? … Sitten seuraavalla tankillisella se käy auringon 
nousuun asti. 
- Mitäs tässä muutakaan?  toteaa äiti. … Laitetaan petit kuntoon. 
 



 117 

Hyvin nukutun yön jälkeen herätään, kun ulkona on jo valoisaa. Isä lähtee tankkaamaan juuri 
sammunutta aggregaattia ja äiti laittaa teeveden kaasuliedelle. Vuoteet muutetaan taas pöydiksi ja 
istuimiksi ja jääkaapista otetaan ruokatarpeita esiin. Ulkoa alkaa kuulua vaimea koneen pörinä ja 
samalla katossa oleva ilmastointilaite alkaa jälleen humista. 
 
- Tekniikka pelaa hyvin, naurahtaa isä sisään tullessaan. … - Ja rannalla ei ole muita. Aivan upea 
aamu. Meri on melkein tyyni. … Näyttäisi olevan nousuveden aika. Rantaviiva on tuossa aika lähellä 
nyt. 
- Istahtakaa vaan pöytään, kehottaa äiti. … - Teetä, patonkia, voita on tuossa, muutama kananmu-
na tuossa viipaloituna … ja isä voi avata vaikka yhden lihapurkin. Se on hyvää leivän päällä. Ja he-
delmiä on lisäksi. … Minnalle tein jo valmiiksi pari voileipää. 
- Avataanpa sitten lihapurkki. … Näillähän me pärjätään.  … Nyt tuo ”laturi” pörrää noin kello yh-
teen asti. … Joko me silloin maltettais’ lähteä kotiinpäin? 
- Kyllä. … Silloin lähdetään, sanoo äiti napakasti. … - Syödään lounasta vasta sitten kotona. Jaksat-
tehan te varmaankin siihen saakka. …  
- Isi, miks’ tässä rannassa ei ole yhtään kaloja? kysyy Mika. 
- Ei ne kalat taida viihtyä tällaisessa rannassa, missä ei ole mitään vesikasveja eikä koralleja. … Voi 
tuolla kyllä joitakin kaloja ollakin. Te ette ole niitä vaan nähneet. 
- Voiko täällä olla haita? kysyy Mervi. 
- Kyllä Punaisessa meressä haita on ja voivathan ne uida tännekin, mutta eivät ne ole ihmisille vaa-
rallisia. 
- Syökää ja juokaa nyt, niin pääsette uimaan, hoputtaa äiti. … - Me tullaan isän kanssa sinne myös. 
 
Parisen tuntia saadaan uida ja melskata vedessä aivan kaikessa rauhassa, kunnes rannalle alkaa 
taas kerääntyä arabimiehiä valkoisissa viitoissaan. Muutamia miehiä on tullut uimaankin ja yksi 
heistä kahlailee miltei hartioita myöten vedessä ja hivuttautuu pikkuhiljaa lähemmäksi. 
 
- Hei Jarkko tuo yks’ ukko kahlailee vähitellen lähemmäksi, kertoo Rauni.  … - Mitähän sillä on mie-
lessä? 
- Se varmaankin haluais’ nähdä lähempää uimapuvussa olevan naisen. … Ja onhan noita ukkoja 
taas aika lauma kerääntynyt tuonne rannallekin. Näyttää tuo meidän vaunukin heitä kiinnostavan. 
… Pitäisikö käydä hakemassa taas vaunusta kamera? 
- Käy hakemassa. 
 
Jarkon haettua kameransa ja suuntailtuaan sitä uteliaita kohti, lähtevät sekä kahlailevat että rannal-
la seisoskelevat miehet kauemmaksi. … Veden pinta laskee hitaasti ja märkää hiekkaa paljastuu 
rantaan leveämmälti. … Hetken päästä alkaa rantahietikolla kahden auton nopeuskilpailu. Kaksi 
valkoista autoa kiitää ilmeisesti kaasu pohjassa rinnakkain pitkin kosteaa rantaa muutaman kilo-
metrin ensin toiseen suuntaan ja hetken päästä takaisin päin … ja pian sama uudestaan. 
 
- Yhden sortin moottoriurheiluahan se on tuokin, vitsailee Jarkko. … - Turvallisempaahan se on 
kaahata tässä kuin muun liikenteen seassa. 
- Minä lähden jo vaunuun. … Ole sinä vielä lasten kanssa täällä vedessä. … Mene sinäkin heittele-
mään niiden kanssa palloa. 
- Kohta kai tuo aggregaatti taas sammuu. … Saattaa se puolisen tuntia vielä pöristä. … Tankataan-
ko taas … vai joko lähdetään? 
- Eiköhän nuo lapsetkin ole aika kypsiä lähtemään. … Ovathan ne rypeneet siellä jo monta tuntia. 
- No sitten lähdetään, kun tuo kone pysähtyy. 
 
Eikä siihen mene puolta tuntiakaan, kun aggregaatti hiljenee. Lapset komennetaan vedestä vau-
nuun vaihtamaan märät uikkarit kuiviin asuihin. Isä alkaa valmistella vaunua lähtökuntoon ja kun 
vaunu on kytketty auton vetokoukkuun, lähdetään rannalta. 
 
- Muslimien pyhäpäivä alkaa olla taas takanapäin, huokaa Jarkko, kun saavutaan kotipihaan.  - 
Huomenna alkaa työntäyteinen viikko. … Leikkuupuimurin kokoonpanoa täytyy seurata  ja tarvitta-
essa neuvoa ja korjaamollakin tarvitaan neuvoja niinikään. … Korjaamoauton täydennys- ja muu-
tostöitä varten pitää laatia lista hankittavista tarvikkeista ja … jokohan me lähdettäisi Jeddaan per-
jantaina? … Pyhäpäivänä on liikenne rauhallisempaa. 
- No, laittele sinä vaunu paikalleen, kuittaa Rauni. … -  Minä alan laitella illallista. Tuo jääkaapista 
pois mitä siellä on. … Eihän sinne jäänyt juuri mitään. … Pari mehupulloa kai vain. 
 
Jarkon puuhaillessa vaunun kimpussa tupsahtavat Gary ja Nancy McVey hänen juttusille. Gary ker-
too lähtevänsä aamukoneella Jeddaan ja sieltä Riadiin ja viipyvänsä matkalla koko viikon. Nancy 
haluaisi jonakin iltapäivänä päästä Jizaniin ostoksille ja kysyy pääsisikö hän sinne Jarkon ja Raunin 
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kyydissä. Raunikin tulee pihalle tervehtimään … ja sovitaan, että lähdetään yhdessä kaupunkireis-
sulle ylihuomenna, sunnuntaina. 
 
Lauantai ja sunnuntai ovat töiltään ja askareiltaan tavanomaisia arkipäiviä. Sunnuntaina Jarkon 
työpäivän päätyttyä lähdetään kauppareissulle Jizaniin ja otetaan Nancy McVey mukaan. Kaupungil-
la kierrellään ensin ruokakaupoissa, muutamassa vaatekaupassakin ja on saavuttu basaarialueelle 
juuri, kun kaupat sulkeutuvat illan rukoushetken ajaksi. Liikkeiden uudelleen avautumista odotel-
lessa lähdetään kiertämään suurehkoa korttelia näyteikkunoita katsellen ja keskenään jutellen. 
Jarkko on ottanut Minnan istumaan olkapäilleen. 
 
 Kun ollaan uudelleen lähestymässä basaarialuetta hämärähköä jalkakäytävää rinnakkain kävellen, 
astuu Jarkko yhtäkkiä keskellä käytävää olevaan kannettomaan likavesikaivoon. Vieressä molem-
min puolin kävelevät Rauni ja Nancy saavat napattua Jarkon olkapäiltä putoavan Minnan kiinni niin, 
ettei hän putoa katuun asti.  Miltei vyötäröä myöten likavedestä kastunut Jarkko kompuroi kaivosta 
ylös. 
 
- Voi helvetti, … paskakaivo! noituu Jarkko tajuttuaan mitä tapahtui. … - Hitto, keskellä jalkakäytä-
vää paskakaivo ilman kantta. … Ja tuo paskaveden pinta aivan kadunpinnan tasossa ja samanväri-
nenkin. … Hitto mikä hirveä haju tuossa liemessä. Roiskuiko teidänkin päälle? 
- Ei onneksi tainnut roiskua, toteaa Rauni. … - Nancyn kengille on vähän tullut. … Onneksi me ol-
tiin sinun molemmilla puolilla ja saatiin Minna kopattua kiinni. 
- Mitäs nyt tehdään? kysyy Rauni. 
- Nyt täytyisi löytää jostakin vettä, että saa huuhdella enimmät paskakerrokset pois näistä farkuis-
ta. … Mennään nyt ekaks’ tuohon tien toisella puolella olevan talon nurkan taakse tästä kadulta 
vähän piiloon. … Lähde kyselemään noilta kauppiailta sais’ko niiltä vettä. 
 
Lapset jäävät isän seuraksi varjoisaan pihanurkkaukseen, kun äiti ja Nancy lähtevät etsimään vettä. 
Jonkin ajan kuluttua naiset palaavat ja Raunilla on ruttuinen peltiastia, jossa on vettä muutama 
litra. 
 
- Tuosta yhdeltä eritrealaiselta kauppiaalta sain.  … Tämä on ilmastointilaitteen lauhdevettä. … 
Muuta ei ole. 
- No, vettähän sekin on. … Huuhdellaan sillä nyt enimmät näistä housuista.  
 
Kun Jarkon housuista enimmät saastat on huuhdeltu, hän riisuu ne jalastaan pois ja kehottaa Rau-
nia käymään viereisessä basaarissa ostamassa farkkushortsit. Hetkinen taas odotusta, kunnes 
Rauni tulee farkkushortsien kanssa.  
 
- Hitto, olipa se kokemus, noituu Jarkko saatuaan shortsit jalkaansa. … - Aika limaiset ovat vielä 
nämä sandaalit ja varpaatkin, mutta enköhän minä näillä pärjäile kotiin asti. 
- Pannaan nuo haisevat farkut tähän muovikassiin, neuvoo Rauni. … - Onhan meillä autossa laati-
kollinen vesipulloja. Huuhdellaan siellä sinun sandaalit. 
- Menkää te vielä tuonne basaariin, jos haluatte, ehdottaa Jarkko. … - Minä haisen vielä niin pahal-
le, …  että  on parempi mennä autolle ja … odottelen teitä siellä. 
- Nancy haluaisi ostaa jotakin sieltä, tietää Rauni. 
 
Jarkko kävelee muutaman korttelin päässä olevalle autolle ja heittää haisevan muovikassin lavalle. 
Auton lavalla olevasta laatikosta ottamallaan vesipullolla hän huuhtelee sandaalejaan ja varpaitaan, 
riisuu sitten sandaalit jalastaan ja heittää nekin auton lavalle … ja huuhtelee varpaitaan vielä uu-
delleen. Autoon istuuduttuaan  hän käynnistää moottorin, että saa ilmastoinnin toimimaan. 
 
Melko pian Rauni, Nancy ja lapset saapuvat autolle. Nancylla on jotain ostoksia mukanaan. 
 
- Oletko sinä ihan kunnossa?  ehtii Nancy kysymään ensimmäisenä. 
- Ihan OK,  vastaa Jarkko hymyillen. 
- Oletko sä paljain jaloin? hämmästelee Rauni, kun huomaa Jarkon jalat. 
- Ne sandaalit haisivat vielä niin pahalle, että heitin ne tuonne lavalle. … Kyllä mä pärjään paljain 
jaloinkin. 
- Olisit huuhdellut ne vielä vedellä. 
- Huuhtelin minä sekä sandaalit että varpaat yhdellä pullollisella, mutta ei se haju niistä vielä läh-
tenyt. … Ja tuo ulkomailta tuotu pullovesihän on paljon kalliimpaa kuin bensa. … Pestään ne vasta 
kotona. … Haiseehan täällä autossa vieläkin … Taitaa olla jotain roiskeita minun paidan helmassa-
kin. … Hitto! … Olipa se kokemus. … Se paskakaivon liejun pinta oli ihan kadun pinnan tasossa ja 
aikalailla samanvärinen sen kadun pinnan kanssa. … Onneksi pääsin äkkiä siitä ylös. En tiedä ta-
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pasiko jalkani sen kaivon pohjaa. … Jotenkin vaan siitä kompuroin äkkiä ylös. … Tuo oikean jalan 
polvi tuntuu kyllä kipeältä. Johonkin se siinä osui. … Olisihan siinä voinut käydä huonomminkin. … 
Mitenhän olisi käynyt, jos Nancy olisi kävellyt siinä minun paikalla? vitsailee Jarkko englanniksi. 
- Voi hirveätä, kauhistelee Nancy.  …  Ja Rauni pyrskähtää nauramaan. 
- Me Mikan kanssa pelästyttiin, kun isi yhtäkkiä kaatui, kertoo Mervi. … - Mehän tultiin ihan siinä 
perässä. 
- No, lähdetään ajelemaan kotiin päin! kehottaa äiti.  
 
Kotimatkalla vielä jutellaan tapahtuneesta ja ihmetellään miten on mahdollista, että keskellä kau-
pungin kadun jalkakäytävää on likavesikaivo ilman kantta. Olikohan Jarkko ainoa, joka on siihen 
astunut? 
 
 
Seuraavat työpäivät kuluvat Jarkolla leikkuupuimurin kokoonpanon ja korjaamoauton muutostyö-
suunnitelmien kimpussa aherrellen. Tiistaina on äiti valvonut Mervin ja Mikan matematiikan ko-
keet. Ne pitää postittaa Kansainvalistusseuralle Helsinkiin. Keskiviikkona Jarkko saa Fernandolta 
salkullisen rahaa tulevaa Jeddan reissua varten. Torstaina valmistaudutaan perjantaiaamuna alka-
vaan matkaan. Gary McVey on saapunut keskiviikon aamukoneella matkaltaan ja Jarkko tapaa hä-
net iltapäivällä. Gary on Nancylta kuullut mitä Jizanin ostosreissulla oli tapahtunut. Hänkin ihmette-
lee, että sellaista voi tapahtua. 
 
Jarkko kertoo, että leikkuupuimurin kokoonpano näyttää edistyvän Tonyn johdolla hyvin. Jarkon 
laatima ostoslista käydään yhdessä läpi ja Gary toivottaa hyvää matkaa.  Päivän aikana vaunuun on 
kannettu kaikki mukaan otettavat ja illan hämärtyessä Jarkko kytkee vaunun jo valmiiksi autonsa 
vetokoukkuun, koska matkaan on lähdettävä taas aamuvarhain. Raunin kanssa on harkittu, että 
ajetaan Jeddaan ilman yöpymistaukoa.  
 
Ajo Jeddaan on jo kertaalleen harjoiteltu. Reitti ja maisemat ovat tuttuja ja matka sujuu ongelmitta. 
Autoradiossa pyörivät musiikkikasetit, joita Rauni vaihtelee tarpeen mukaan. Lapset seurailevat 
ikkunoista tienvarren näkymiä ja juttelevat keskenään, vanhemmat samoin. Pari lyhyttä jaloittelu-
taukoakin on pidettävä. Keskipäivällä reitin vuoristo-osuuden loppupuolella ennen rannikon valta-
tielle saapumista pidetään lounastauko. Hieman myöhemmin pysähdytään tankkaamaan ja samalla 
täydennetään juoma- ja hedelmävarastoja. Matka jatkuu taas hiekka-aavikkomaisemia katsellen. 
Lapset takapenkillä ovat taas torkahtaneet, kun illan alkaessa hämärtyä saavutaan SBM:n betoni-
asemalle ja ajetaan aikaisemmin käytetylle paikalle. 
 
- No, tämähän on mennyt ihan vanhasta muistista, huokaa Jarkko, kun pysähdytään. 
- Sinun pitää kai käydä jututtamassa noita pomoja nyt ensin, aprikoi Rauni. 
- Joo, niin pitää. … Odotelkaa te  hetki vielä autossa. 
- Ollaanko me jo perillä? hämmästelee juuri herännyt Mervi. 
 
Jarkko käväisee toimistossa ja palaa takaisin. 
 
- Samat ovat systeemit, kertoo hän tultuaan. … - Vaunu vaan koukusta irti, tassut alas ja kaapeli 
kiinni. … Istukaa vielä siellä vilpoisessa autossa, kunnes saan vaunuun sähköt. 
- Päästäänkö me taas saunaankin? kysyy Mervi. 
- Päästään saunaan … noin kello kahdeksan … joka ilta. … Odotelkaahan nyt siellä  hetkinen. 
 
Vaunussa on hetken vielä melkoisen lämmintä, kun siirrytään autosta vaunuun. Pian ilmastointilait-
teen vaikutus alkaa kuitenkin tuntua. 
 
- Kohta saatte illallista, kunhan ensin vähän lämmitetään, kertoo äiti. …  - Otetaanpa jääkaapista … 
- Mitä siellä kaapissa on? utelee isä 
- Lammasjauhelihasta tehtyjä lihapullia jonkinlaisessa kastikkeessa ja libanonilaisista perunoista 
tehtyä muusia. … Tein muusia, vaikka ei se lämmitettynä ole niin hyvää kuin just tehtynä. 
- Hyväähän se pottumuusi on lämmitettynäkin ja lihapulliahan voisi syödä kylminäkin. 
- Ja lämmittäminen on nopeampaa kuin se tekeminen. … Muusia ja lihapullia on kyllä vielä  toisek-
sikin kerraksi. … - Otatko tuosta yläkaapista kertakäyttölautaset … ja veitset ja haarukat jo tuohon 
pöytään … ja pahvimukit. 
- Mitä lapset juovat? kysyy äiti.  … - Apsia on ja Seven Uppia. … Ja vettä on. 
- Apsi käy, vastaa Mervi. 
- Me isän kanssa juodaan kai Near-merkkistä olutta, vai ? 
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- Sitä kai on litkittävä, kun Lapin Kultaa ei ole. …  On tämä hauskaa politiikkaa vai onko uskontoa? 
Beer sanakin piti poistaa noiden alkoholittomien oluiden etiketistä. Se oli Near Beeriä vielä silloin, 
kun tulin. … Kyllä se melkein aidolle oluelle maistuu. 
 
Iltaruokailun jälkeen käydään saunassa, laitetaan vaunussa pöydät ja sohvat vuoteiksi ja käydään 
nukkumaan. Aamulla valkenevana lauantaina alkaa uusi viikko. 
 
- No isä, mikä on tämän päivän ohjelma? kysyy äiti, kun istahdetaan aamiaispöytään.  
- Monessa paikassa pitäis’ käydä. … En tiedä vielä itsekään niitä kaikkia. … Pitäisi kysellä neuvoja 
viisaammilta. … Niitä hankintoja pitäis’ tehdä. … Mortada tietää ainakin missä on Bedfordin edus-
tus. … Korjaamoautoon pitää saada osia. … Ja Finnwheelsillä voisi käydä kyllä ensin kysymässä 
joko ovat saaneet laskun Mersun ja vaunun laivauksesta. … Haluatteko te lähteä mukaan vai olisit-
teko mieluummin täällä? 
- Mitä mieltä lapset ovat? kysyy äiti. 
- Lähdetään mukaan, vastaa Mervi napakasti. … - Täällä on ihan tylsää. 
- No lähdetään mukaan, … Nyt vaan juokaa ne teet ja syökää voileivät niin kohta lähdetään. 
 
Ensiksi ajellaan satamaan Finnwheelsille.  Pasi ja ”Rami” tavataan jo pihalla seisovan suomalaisen 
Sisu-rekan luona. Jarkko, Pasi ja Rami juttelevat hetkisen Finnwheelsin autokalustosta, kunnes 
Jarkko kyselee laivauslaskuaan. He kertovat, ettei laivayhtiöltä ole vielä saapunut laskua laivauk-
sesta. Kyllä se sieltä aikanaan tulee, he arvelevat. 
 
- No sitten toinen asia, jatkaa Jarkko. … - Mikä olisi täällä sellainen firma, josta saisin ilmastointi-
laitteen ja ilmastointiputkia. … Aika suurihalkaisijaistakin ilmanvaihtoputkea tarvitsisin. 
- Onhan niitä täällä useita, vastaa Pasi. … Tuossa teollisuusalueella muutaman korttelin päässä on 
yksi iso, Industrial Center. Sieltä varmaankin löydät kaikki mitä tarvitset. 
- Muutaman korttelin päässä? … Mihin suuntaan? 
- Tästä ajat nyt takaisin päin … ja kolmannesta kulmasta käännyt oikealle. … Muutama sata metriä 
… ja siinä se on. 
- Kiitos! … Seuraavalla reissulla tulen taas kyselemään laskua. 
 
- No, tästä selvittiinkin nopeasti, toteaa Jarkko autossa Raunille. … - Ei ole vielä laskua tullut. … 
Kysytään taas seuraavalla kerralla. … Nyt seuraava putiikki on tuossa aika lähellä. … Ajellaanpa 
sinne. 
- Isi oliko se rekka Sisu? kysyy Mika. 
- Oli se Sisu ja mahtava peräkärry oli perässä. … Sisu M 162. Niissä on isot Rols Royce moottorit. 
Finnwheelsillä on niitä kymmenen kappaletta. … Hoitelevat monenlaisia raskaita erikoiskuljetuksia 
kaikkialla täällä Saudissa. 
- No mihin nyt mennään seuraavaksi? kysyy Rauni. 
- Joo, mennään ihan tuohon lähelle. … Lähdetään. … Vähän matkaa takaisinpäin ja sitten oikealle. 
… Kolmannesta kulmasta oikealle … eli tuolta.  … Ja sieltä pitäisi löytyä iso firma … Industrial Cen-
ter. 
 
Ja liike löytyykin helposti. 
 
- Onpa iso firma, toteaa Rauni, kun pysäköidään liikkeen eteen. 
- Melkoinen tavaratalohan tämä näyttää olevan. … Eiköhän tuolta löydy melkein mitä tekniikkaa 
tahansa. 
- Niitä ilmastointivehkeitäkö sinun pitäis’ täältä löytää? 
-  Niitä. … - Ostoslista on aika pitkä. … Nyt saatte odotella vähän pitempään, kertoo isä. … - Anne-
taan moottorin hyristä, niin auto pysyy viileänä.  … Pitää ottaa vielä tuo rahasalkku tuolta takapen-
kin takaa. 
 
Toista tuntia on kulunut aikaa Jarkon palatessa autolle. 
 
- Miten olette pärjänneet? kysyy isä. 
- Aika hyvin, vastaa äiti. … - Ollaan seurattu vain tuota vilskettä tässä kadulla ja höpötelty yhtä ja 
toista lasten kanssa. 
- Nyt täytyy ajaa vielä tuonne rakennuksen toiselle puolelle, että saadaan tavarat kyytiin. 
- Saitko kaikki, mitä listassasi oli? 
- Sain. … Tulee tuo lava aika täyteen. … Pitää viedä heti koko kuorma Mortadalle. … Mennäänpä 
nyt tuonne toiselle puolelle. Kohta ne lähtevät rukoilemaan. … Kohta alkaa päivärukouksen aika. 
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Ostokset saadaan kyytiin, minkä jälkeen ajellaan kaupungin keskustaan, UNDP:n toimistolle. Siellä 
ovet on juuri suljettu rukoushetken ajaksi. Vajaan puolen tunnin odottelun jälkeen ovet avautuvat, 
kun henkilöstö palailee rukoilemasta. Mortadan kerrotaan menneen hoitelemaan joitakin asioita 
kaupungille ja hän palannee noin tunnin kuluttua. 
 
- Tunti pitäisi odotella Mortadaa, kertoo isä palatessaan autoon. … - Mortada on jossakin asioilla. 
… Mitä tehdään? 
- Pitäisikö meidän mennä johonkin syömään lounasta? kysyy äiti.  
- Eiköhän pidetä iltapäivä vapaata, ehdottaa isä. … Eilen olisi ollut vapaapäivä, mutta se meni aja-
miseen. … Syödään lounasta vaunussa.  
- Mitäs mieltä lapset ovat? … Mennäänkö takaisin SBM:lle? 
- Mennään, vastaa Mervi … Muut ovat hiljaa. 
- Käydään sitten vaan marketissa ennen kuin ajetaan sinne, jatkaa äiti. 
- No! kuittaa isä. … - Minä käyn sitten vain jättämässä Mortadalle tiedon, että tulen huomenna noin 
kello 10. … Kyllä nuo romppeet pysyvät tuolla lavalla huomiseen. 
 
Tutussa marketissa käydään ostelemassa ruokatarpeita ja ajellaan vaunulle. Äiti alkaa loihtia lou-
nasta. 
 
- Meillä on vielä niitä lihapullia ja perunamuusia jäljellä, kertoo äiti. … - Lämmitetäänkö niitä vai 
teenkö vaihteeksi jotakin muuta. 
- Ne lihapullat oli hyviä, vastaa Mika heti 
- Joo…. Lihapullia, kannattaa Mervikin.  
- Syödään ne lihapullat ja muusi vaan pois, ehdottaa isä. … - Nehän tulevat nopeastikin. 
- No otetaan ne sitten tuolta jääkaapista ja lämmitetään. … Laitelkaa jo ruokailuvälineitä pöytään. 
Ja lapset varmaankin juovat nyt tuota uutta appelsiinimehua. … Ottaako isäkin mehua? 
- Kyllä se käy minullekin … paremman puutteessa, vastaa isä. 
 
Ruokailun jälkeen isällä on Merville ja Mikalle ehdotus. 
 
- Mervi ja Mika! … Ajattelin tuossa, että teille koululaisille pitäisi järjestää lisää kokeita. … Äidinkie-
len koe olisi seuraava ja maantiedostakin voidaan pitää. … Nyt täällä silloin, kun ei ole muutakaan 
tekemistä, niin kerratkaapa nyt kaikki se mitä olette lukeneet ja käykää läpi kaikki aikaisemmat 
tehtävät. … Jos on jotakin kysyttävää, niin kysykää. … Heti, kun päästään kotiin, pidetään kokeet. 
- Mitä me tehdään nyt tämä loppuiltapäivä? kysyy äiti. 
- Nyt vaan ollaan. … Ei tehdä mitään. … Voitaisi mennä vaikka tuohon pihamaalle katselemaan 
mitä kaikkea siellä tehdään. Aikamoinen vilskehän siellä on kaiken aikaa.  
- Onko niillä omia rakennustyömaita täällä? kysyy Rauni. 
- Ei ole. He toimittavat … eli myyvät betonimassaa muille rakentajille. Heillä on kymmenkunta ”be-
tonikuuppa-autoa”, vai pitäisikö sanoa ”pönttöauto”, joissa on iso pyörivä pönttö, Sisuja kaikki … 
ja kaksi pumppuautoa, jotka olette tuossa pihalla nähneet …, joissa on sellaiset pitkät putket. … 
Niitähän  he hakkasivat silloin viime kerralla, kun oltiin täällä. 
- Isi, mitä varten sitä betonia pumpataan? utelee Mika. 
- Pönttöautoilla kuljetetaan betoni työmaalle ja pumppuautolla se voidaan pumpata niitä putkia 
pitkin niin pitkälle tai korkealle kuin putki yltää. … Vaikkapa rakennuksen kuudenteen kerrokseen. 
Lähdetään kohta katsomaan tuohon pihalle miten betonia tehdään. 
 
Pihalla sitten kierrellään ja katsellaan kuinka betoniaseman keskellä olevaan myllyyn pannaan hie-
noa ja karkeampaa hiekkaa, sepeliä, sementtiä ja vettä. Myllyn pyöriessä syntyy sitten vihertävän-
harmaa puuromainen betonimassa, jonka mylly tyhjentää ”pönttöautoon”. Paikalle tullut Vesa Put-
konen kertoo, että vaikka Saudi-Arabiassa on hiekkaa kaikkialla, niin jotkut karkeammat soralaa-
dut on haettava satojen kilometrien päästä. Sepeliäkin tehdään vain siellä, missä on isoja kiviä tai 
kalliota. Ihan tästä lähiympäristöstä  ei sitäkään saa. 
 
- Kuinka monta suomalaista teitä on tässä töissä? kysyy Jarkko. … Taisit sen kyllä joskus jo kertoa-
kin. 
- Muhosen Seppo on työnjohtajana ja sitten neljä huoltomiestä. … Autokuskit ovat filippiinoja, 
toimistossa on yksi egyptiläinen mieshenkilö ja henkilöstöpäällikkö on egyptiläinen Fulio, jonka 
viime kerralla tapasitkin. 
- Eikö ole yhtään saudia? ihmettelee Rauni. 
- Eihän saudeja saa tällaisiin töihin. … Firman hallituksessa niitä on kaksi. 
- Ja kauppa käy hyvin … vai? kysyy Jarkko. 
- No ei voi moittia. … Niin paljon menee tavaraa kuin pystytään toimittamaan. Usein vaan tilaavat 
liikaa. Osa kuormista tulee takaisin, kun ei ole mahtunutkaan muotteihin. … Ja ne kipataan tuossa 
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ulkopuolella olevaan monttuun ennen kuin kovettuu. Asiakashan ne on jo maksanut. Taisin tämän 
jo kerran sinulle kertoakin. 
- Ja Sisut pelaavat hyvin? 
- Kyllä. … Lujia vehkeitä ovat. … Eihän täällä Sisuja muilla ole kuin meillä ja Finnwheelsillä. 
 
Jonkin aikaa liikuskellaan ympäri pihaa ja katsellaan, kun autoja tulee hakemaan uutta lastia ja sen 
saatuaan lähtevät taas. Vielä kurkistetaan laitoksen voima-asemaan, jossa isot Valmet-diesel-
moottorit pyörittävät kolmea generaattoria. 
 
Pihakierroksen jälkeen jatketaan iltaa vaunussa. Mervi ja Mika ottavat oppi- ja harjoituskirjansa 
esille ja alkavat opiskella, Mari ja Minna alkavat väritellä värityskirjojensa kuvia, kun isä seurailee 
puuhailua vieressä. 
 
- Minna, saako isä vähän neuvoa sinua? kysyy isä hetken päästä. … - Tuo sinun värittäminen on 
vielä vähän sellaista suttaamista.  
- Eihän noin pieni vielä osaa ja ymmärrä, puuttuu asiaan äiti. … - Kunhan nyt jotakin söhertelee 
niihin kuviin. 
- Minäpä nyt kuitenkin yritän vähän neuvoa, jatkaa isä.  … - Jospa Minna isä värittää sinulle malliksi 
yhden kuvan. … Tuo seuraava tuosta vaikka. … Väritetään nyt tuo tytön hame vaikka punaiseksi. 
… ja tätä väriä pitäisi nyt laittaa tarkasti noihin viivoihin asti … eikä yhtään yli … näin. … Sitten 
seuraavaksi. … Väritetäänkö tuo pusero keltaiseksi? 
- Ei, … siniseksi, haluaa Minna. 
- No, otetaan sitten sininen kynä tuosta … ja samalla tavalla taas tarkasti vain noihin viivoihin asti 
… näin. … Ei yli näiden viivojen. … Katso välillä mallia Marilta miten tarkasti hän värittää. … Nyt 
yritä itse jatkaa samalla tavalla. 
- Näitä kyniä pitää välillä teroittaa, neuvoo isä… - Osaako Mari jo itse teroittaa? 
- Osaan minä, vastaa Mari. … - Äiti opetti. 
- Sitten voit teroitella Minnankin kyniä. … Ja, kun väritätte, älkää painako sitä kynää liian lujaa. Se 
kynän terävä kärki katkeaa aika helposti. 
 
Isä seurailee hetken Minnan värittelyä ja kyllä tulos näyttää hieman paremmalta. 
 
- Ihmeen hyvin nuo meidän muksut viihtyvät keskenään, toteaa Rauni Jarkolle. … - Tuossa he taas 
saman pöydän ääressä puuhailevat kaikessa rauhassa. … Eivät riitele eivätkä valita mistään. … 
Kuumuudesta nyt tietysti joskus valittavat … niin kuin mekin. 
- Eikä noilla pitkillä automatkoillakaan kuulu minkäänlaista kitinää, jatkaa Jarkko. … - Kyselevät 
vain onko vielä pitkä matka. 
- Onko täällä Jeddassa vähän viileämpää kuin Jizanissa? 
- Ihan pieni ero saattaa olla. … Onhan tämä 800 kilometriä pohjoisempana. … Mutta ihan samalla 
tavalla pystysuoraanhan tuo aurinko paistaa täälläkin. 
- Jokos olet suunnitellut huomista ohjelmaa? 
- Ei sitä tarvitse juuri suunnitella. … Mortadan luo pitää mennä ensin kymmeneltä. …Tuo kuorma 
pitää tyhjentää. … Sitten pitäisi löytää monenlaisia vikineitä korjaamoauton ohjaustehostimen ra-
kentamiseksi. Mortadan pitäisi tietää millä firmalla täällä on Bedfordin edustus. … Sieltä täytyy 
aloittaa.  … - Lähdettekö mukaan vai oletteko täällä?  
- Jospa me oltaisi täällä … ainakin aluksi. … Jos tulisit joskus iltapäivällä syömään ja sitten lähdet-
täisi yhdessä katselemaan kauppoja. … Voisitkohan tulla joskus siinä kahden aikaan syömään. 
- Eiköhän se onnistu. 
 
Hetken päästä lasten on lopeteltava puuhailut pöydän ääressä, kun on iltaruokailun aika. Ilta on 
taas pimentynyt ja ruokailun jälkeen päästään saunaan. 
 
Sunnuntaiaamuna nukuttaa jostakin syystä melko pitkään. Lapset herättelevät vanhemmat, kun 
kello on puoli yhdeksän. Pian petit muuttuvat taas ruokapöydäksi, johon äiti loihtii aamiaista. Isä 
käväisee saunalla suihkussa, pukeutuu ja lähtee hoitelemaan asioitaan. 
 
Mortadan luona puretaan lavalla olevat ostokset varastoon, josta ne tulevat seuraavassa kuormas-
sa Jizaniin. Mortada lähtee autollaan edellä ajaen opastamaan Jarkon Bedfordin edustajan luo kau-
pungin laidalle. Sovitaan, että Jarkko tulee UNDP:n toimistolle seuraavana päivänä kello kymmenen 
paikkeilla. 
 
Liikkeen varaosapäällikön kanssa tutkitaan varaosakirjoja ja käydään välillä katsomassa pihalla 
olevaa vastaavanlaista 4-vetoista Bedford-kuormuria, joka on varustettu ohjaustehostimella. Alku-
peräisen ohjaustehostimen vaihtaminen korjaamoauton ohjauslaitteen paikalle olisi Jarkon mieles-



 123 

tä kuitenkin liian suuritöinen operaatio.  Jarkolla on mielessä helpommin toteutettava ratkaisu, 
jollaisen hän on rakennellut muutama vuosi aikaisemmin Suomessa traktoriin. Nyt hän ostaa vain 
moottoriin kiinnitettävän ohjaustehostimen pumpun ja muutamia hydrauliikkaputkia. Lisävarus-
teena asennettava tehostin on löydettävä muualta, jostakin traktoriliikkeestä. – Varaosapäällikkö 
neuvoo kartasta näyttäen, mistä Jarkko löytäisi Massey Ferguson  traktorien edustajan. 
 
Ajo-ohjeen avulla MF-liike löytyy.  Jarkko löytää varaosakirjoja hetken selattuaan ohjaustehostimen, 
joka voidaan asentaa jälkeenpäin lisävarusteena. Kyseistä laitetta ei kuitenkaan ole varastossa vaan 
se pitää tilata tehtaalta Englannista. Toimitusajaksi arvioidaan noin viikko. Laite pannaan tilauk-
seen, vastaanottajaksi merkitään UNDP:n toimisto Jeddassa ja Mortadan puhelinnumero. Jarkko 
onnistuu tavoittamaan Mortadan vielä toimistolta ennen kuin lähtee ajamaan perheensä luo. 
 
Vaunussa on aika kulunut lasten opiskelun ja puuhailun merkeissä. Äiti on alkanut opettaa Maria 
lukemaan. Onhan hän jo 6-vuotias. … Välillä on käyty vähän pihamaallakin.  
 
- Isi tuli, hihkaisee Mika, kun näkee ikkunasta isän auton lähestyvän. - Se pysähtyi vielä juttelemaan 
jotakin sen sedän kanssa. 
- Ai kuinka kiva, ilostuu äiti. … - Kohta sitten syödään. 
- Heippa! lausahtaa isä kurkatessaan ovelta sisään. … - Miten olette pärjäilleet? 
- Ihan hyvinhän me … Entä sinä? 
- Paremmin kuin hyvin, … Sain kaikki hankinnat tehtyä. … Voidaan lähteä kotiin jo huomenna. 
- Ihanko totta? 
- Totta! … Mä kerroin jo Putkosen Vesalle tuossa äsken, että lähdemme aamulla. 
- Nopeastihan sinä sait ostokset tehtyä. 
- Osa vikineistä piti panna  tilaukseen Englannista … ja Mortada hoitaa ne sitten Jizaniin. 
- Lähdetäänkö me sitten heti aamulla taas ajelemaan? hämmästelee vieressä kuunnellut Mervi. 
- Eiköhän me lähdetä heti aamuhämärissä taas, että ehditään illaksi kotiin. 
- Mutta nyt kohta syönnin jälkeen mennään vielä ostoksille, jatkaa äiti. … - Sinne isoon markettiin. 
- Niin, ostellaan vielä ruokatarpeita lisää … erilaisia säilykepurkkeja ja … 
- Hedelmiä, juomia, kauraryynejä, vehnäjauhoa, kuivahiivaa, maitojauhetta, ja se perunamuusikin 
oli hyvää … jatkaa äiti. … - Minulla on pitkä lista.  … Löytyisiköhän sieltä vielä jotain hillojakin? 
- Ja niitä Finn Crisp hapankorppuja pitää ostaa lisää … ja voita, muistaa isä. … Se irlantilainen voi 
on muuten hyvää, mutta suolatonta. 
- Mutta nyt syödään ensin. … - Laittakaapa lapset ne kirjat ja muut vehkeet pöydältä kaappiin! 
- Mitäs me saadaan lounaaksi? kysäisee isä. 
- Jonkinmoista risottoa tämä on. … Riisiä, pannulla kuullotettua sipulia ja avasin yhden lihapurkin 
sekaan. … Sellaisestahan te olette tykänneet. 
 
Ruokailun jälkeen lähdetään ostoskierrokselle, jolta palataan vasta illalla hieman ennen ”sauna-
aikaa”. Iltateen jälkeen käväistään saunomassa.  Lasten valmistautuessa nukkumaan isä laittelee 
autoa aamuksi lähtökuntoon. 
 
- No, nyt loput tehdään aamulla, toteaa Jarkko sisään tullessaan. … - Aamulla ei tarvitse muuta, 
kuin veivata vaunun tukijalat ylös, kytkeä vaunu vetokoukkuun ja ottaa sähkökaapeli irti. … Ag-
gregaattia ei ole tarvittu ollenkaan, mutta on se hyvä olla mukana, jos pidetään matkalla jossakin 
pitempiä taukoja. 
- Täällä vaunussa on myös kaikki paikoillaan, jatkaa Rauni. … - Petit vaan puretaan ja keitellään 
aamuteet … ja sitten lähdetään. … Yhteen syssyyn kai me ajetaan. … Pitäis’kö panna vekkari var-
muuden vuoksi soimaan puoli kuudelta?  
- Laitetaan jo viideltä, niin päästään lähtemään kuuden maissa. … On arkipäivä ja siellä on päi-
vemmällä enemmän liikennettä. … Päästään valtatielle ennen kuin kaupunki herää. … Ensinhän ne 
rukoilevat aamun valjetessa. 
- Tuntuu jotenkin hulluilta täällä nämä viikot. … Onk’s huomenna tiistai? 
- Ei, kun vasta maanantai. … Perjantainahan me ajettiin tänne. … Nyt on sunnuntai. …. Ja täkäläi-
sen ajanlaskun mukaan eletään vuotta 1400. 
 
 
Melko tyhjiä teitä saadaan aamulla ajella Mekan ohitustielle saakka eikä sen jälkeenkään ole tun-
gosta. Punaisenmeren rantaa seurailevan valtatien hiekka-aavikkoiset maisemat ovat jo aikaisem-
milta reissuilta tuttuja. Pahasti rutistuneiden autojen ”raatoja” lojuu tienvarsissa melko tiuhassa 
useat osittain lentohiekkaan hautautuneina. Melko suoralla tiellä autoromun kohdalta seuraava 
usein jo näkyy. Jäljistä päätellen onnettomuudet ovat olleet nokkakolareita. Nukahtelevat kai rattiin 
näillä suorilla teillä, arvelee Jarkko.  Autot ovat lievästä verotuksesta johtuen hyvin halpoja ja siksi 
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niitä saatetaan jättää pienehköjenkin vaurioiden jälkeen tien varteen. Jos omistaja ei vie autoaan 
pois onnettomuuspaikalta, ei sitä vie kukaan muukaan. 
 
- Tuolla taitaa olla taas jonkun eläimen raato, kun on noita lintuja, huomaa äiti. 
- Korppikotkia, toteaa isä. … - Laitetaanpa ilmanvaihto pois päältä. Siellä voi olla ällöttävä haju. 
- Katsokaa lapset, kehottaa äiti. … - Kuollut kameli tuossa vähän matkan päässä ja korppikotkia. 
- Hitto, … siihen se on kellahtanut keskelle tietä eikä kukaan korjaa sitä pois. …Kierretään vaan 
hietikon kautta. Aika lailla se on tuossa helteessä pullistunut ja jotakin lientä siitä valui tielle. Oli-
vat kai nuo korppikotkat jo saaneet mahaa vähän puhki. … No, siihen se mätänee. Huomenna se 
kuhisee ehkä isoja valkoisia matoja … muutaman päivä kuluessa se kuivuu ja tuuli puhaltelee pölyt 
pois. 
- Jäähän siitä luuranko, hämmästelee äiti.. 
- Sitä vaihetta ei ole vielä nähty miten ne luut häviävät tieltä. … Joku varmaankin käy potkimassa 
ne tien sivuun, aprikoi isä. … - No nyt tuolla on se paikka, jossa viimeksi tankattiin. … Pitää tanka-
ta nytkin.  … Ajellaanpa taas tuohon mittarin viereen. … Käytkö sinä ostelemassa tuosta hedelmiä. 
- On meillä niitä jo tarpeeksi. 
 
Arabiasuinen nuorehko mies saapuu tankkaamaan iloisesti tervehtien. Samalla, kun työntää tank-
kauspistoolin auton täyttöaukkoon, hän alkaa kyselemään sujuvalla englanninkielellä. 
- Mistä maasta sinä olet? 
- Yritä arvata! vastaa Jarkko. 
- Amerikkalainen? 
- Ei. 
- Norjalainen? 
- En ole norjalainenkaan, mutta aika lähellä olet. 
- Ruotsalainen? 
- Ei, mutta meni jo lähemmäksi. 
- En osaa arvata, myöntää mies. 
- Finnish, Finland, kertoo Jarkko miehen juuri lopettaessa tankkauksen. 
- Finland, Finland!  hämmästelee mies ja puristaa lämpimästi Jarkon kättä. … - Missä on Finland? 
- Finland on Ruotsin ja Neuvostoliiton välissä, selittää Jarkko. 
- A-aa! … Nyt tiedän. 
- Minäpä annan sinulle tietoja ”Finlandista”, kertoo Jarkko ja pyyttä Raunia antamaan konsulaatista 
saatuja Suomi-esitteitä. 
- Tässä on sinulle tietoja Suomesta ” Facts about Finland ” .. Tässä englanniksi ja tässä arabiksi, 
kertoo Jarkko ojentaessaan paksuhkot vihkoset miehelle. Mies kiittää kätellen. 
 
Jarkko katsoo mittarin lukemaa … 66 litraa … 7,90 Rialia, ja ottaa rahapussinsa esille. 
 
- Seitsemän rialia, sanoo mies. 
 
Jarkko antaa 10 rialin setelin ja saa 3 rialia takaisin. 
 
- Hitto, on tämä bensakauppa täällä hauskaa, naureskelee Jarkko istahtaessaan autoon. … - Aina 
pyöristävät hinnan täysiksi rialeiksi alaspäin. … Mittari näytti 7,90 , mutta kympistä antoi kolme 
takaisin. … Mutta olipa kaveri mielissään noista kirjasista. … Niitä on ihan kiva jaella. 
 
- Nyt tuolta vähän matkan päässä käännytään sille vuoristoreitille, jatkaa äiti. … - Siellä pidetään 
lyhyt lounas- ja pissatauko.  
 
Lounastauko pidetään ennestään tutun kentän laidassa pysähtyen. Kuumaan vaunuun ei mennä 
vaan äidin jääkaapista hakemat eväät syödään autossa. Loppumatkakin sujuu ongelmitta ja kotipi-
haan saavutaan hyvissä ajoin ennen auringonlaskua. Naapurissa asuva Ray palaa juuri tavanomai-
selta iltalenkiltään ja nähdessään Jarkon irrottelemassa vaunua vetokoukusta hän poikkeaa pihaan 
tervehtimään. 
 
- Hello Jarkko! … Joko te tulitte Jeddasta näin pian? ihmettelee Ray. 
- Aamulla kello kuusi lähdettiin … ja nyt olemme tässä, kertoo Jarkko hymyillen. - Kun sain kaikki 
hankinnat tehdyksi eilen, niin lähdettiin. … Nyt täytyy kytkeä vaunu kaapeliin ja alkaa kantaa tava-
roita kotiin. 
- No, minä en häiritse pitempään. Huomenna nähdään. 
- Nähdään huomenna, kuittaa Jarkko. 
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 Jarkko irrottelee vaunun autosta, tukijalat alas, kytkee sähkökaapelin talon seinässä olevaan pisto-
rasiaan ja roiskii vielä hiukan dieselöljyä tukijalkojen ympärille termiittien loitolla pitämiseksi. Au-
tosta ja vaunusta on kannettava kaikki matkatavarat ja  ruokaostokset sisälle. Rauni  valmistelee 
keittiössä illallista. Iltaruokailun ja suihkussa käynnin jälkeen ollaan kypsiä nukkumaan. 
 
Tiistaiaamuna Jarkko käy ensin korjaamolla. Tonylta hän kuulee, että työt ovat sujuneet hyvin eikä 
mitään ongelmia ole. Niinpä Jarkko ajaa toimistolle tapaamaan Fernandoa ja McVeytä. Gary McVey 
hämmästyy, kun Jarkko saapuu toimiston käytävällä vastaan.. 
 
- Tuliko matkalla jotain ongelmia? kysyy Gary hämmästyneenä. 
- Ei, ei mitään ongelmia. … Kun sain kaikki hankinnat tehtyä kahdessa päivässä, niin lähdimme 
takaisin. … Mortada hoitaa tavarat tänne. … Ohjaustehostimen osista osa piti tilata  Englannista. 
- Sinä käytit yhden vapaapäivän ajamiseen, jatkaa Gary. … - Pidä nyt tämä päivä lomaa. Eikö väsytä 
ajaa tuollainen matka yhdessä päivässä? 
- Voisiko lomapäivän jättää varastoon? kysyy Jarkko. …. - Minusta tuntuu, että nyt on kiire tuon 
leikkuupuimurin kokoamisessa. Siksi yritin selvitä nopeasti takaisin. 
- Eilen kävin sitä katsomassa ja sehän on jo melkein valmis, kertoo Gary. …. - Ohjaamon laseja he 
jo laittoivat paikalleen. … Tänään tai huomenna voidaan ehkä jo kokeilla sitä. 
- Käväisin äsken jo siellä ja kaikki näyttää olevan OK. …Menen kohta sinne uudelleen katsomaan 
mikä on tilanne. … Pitää ensin viedä Fernandolle kaikki tositteet ja rahat, mitä jäi.  
- Tule sitten minun huoneessa käymään. Minulla on vähän asiaa. 
 
Selviteltyään asiat Fernandon kanssa Jarkko menee Garyn huoneeseen. 
 
- Tässä on FAO:lta Roomasta tullut kirje, jossa kysytään ketkä experteistä ovat halukkaita jatka-
maan sopimuksiaan, kertoo Gary. … - Olisitko sinä halukas jatkamaan täällä pitempään. Sinullahan 
on nyt vain yhden vuoden sopimus. 
- Kyllä jatkan mielelläni. 
- No niin minäkin arvelin. … Sitten toinen asia, jatkaa Gary. … - Awad kysyi voisiko uudella korjaa-
moautolla mennä tuolla padon takana vähän ylempänä olevaan kylään huoltamaan muutamaa trak-
toria. … Traktorit ovat Massey Fergusoneja ja John Deerejä. … Siellä asuu joitakin Awadin vaimon 
sukulaisia. 
- Olisihan se jonkinlainen koeajo, naurahtaa Jarkko. … - Voisi testata kuinka raskas se on ohjata 
ilman tehostinta maastossa? … Korjaamohuone on hirvittävän kuuma, mutta jos niissä traktoreissa 
vain vaihdetaan suodattimia ja öljyjä, niin ne työthän tehdään ulkona. … Kunhan saadaan tuo pui-
muri valmiiksi niin voitaisi lähteä Abdulin kanssa siellä kylässä käymään … ensi viikolla. 
- Hyvä. … Minä kerron Awadille. 
 
Korjaamolla Tony apulaisineen on saanut leikkuupuimurin miltei valmiiksi. Tony kehuu tehtaan 
kokoonpano-ohjeiden selkeyttä. Kokoonpano on sujunut ilman ongelmia. Koeajoon arvellaan pääs-
tävän seuraavana päivänä. Viljakasvit maissi ja sorghum ovat jo tuleentuneet puintikuntoon ja 
vanhemmalla MF-puimurilla sorghumin sadonkorjuu on jo aloitettu projektin omilla pelloilla. Jark-
ko kertoo, että koulutukseen valituilla noin kolmellakymmenellä ympäristön farmarilla on kahden 
hehtaarin opetuspeltoja, joista yksi hehtaari on maissi- tai sorghumviljelmää ja myös niiltä on sato 
käytävä puimassa. Kun vanhemmalla puimurilla puidaan sorghumia, on uusi varustettava maisin 
puintiin tarkoitetuilla laitteilla ja säädöillä. Tämän Tony näyttää jo tietävän. Viljelypuolella työsken-
televä Lugani on näistä asioista Tonyn kanssa keskustellut. Lugani on myös kertonut, että hän 
opettaa yhden tai kaksi työntekijöistään John Deere-puimurin käyttäjäksi. Opetustiloille annetaan 
farmarien koulutuksen lisäksi myös muuta koneapua tarpeiden mukaan.  
 
Mutta mekaanikkojenkin koulutusta pitäisi jatkaa korjaamolla, kertoilee Jarkko, mutta hän ei ole 
joutanut pitämään oppitunteja moneen viikkoon. Heille pitäisi selvittää monia perusasioita, joista 
tärkeimpiä olisivat moottorin rakenne– ja toimintaperiaatteet, sähkötekniikan perusteet, voiteluöl-
jyjen laatumerkinnät. Korjaamoauton välineistön käyttökoulutus on hoidettava vasta sitten, kun 
auton muutostyöt on saatu tehdyksi. Tonyn kanssa suunnitellaan työnjakoa niin, että Tony pyrkii 
neuvomaan mekaanikkoja korjaus- ja huoltotöissä tarpeen mukaan ja Jarkko hoitaisi perusasioiden 
koulutusta. Abdul on korjaamolla ainoa tulkki, jota Jarkko ja Tony pyytävät avuksi tarpeiden mu-
kaan. 
 
Tonyn kanssa keskustellen ja kokoonpanoa seuraten on aikaa kulunut niin, että on keskipäivän 
rukoushetken aika … ja  Jarkko lähtee kotiin lounaalle. Raunille on taas paljon kerrottavaa. 
 
- Kyllä me täällä ollaan ainakin toinen vuosi, kommentoi Rauni kuultuaan keskustelusta Garyn 
kanssa. … Lasten koulu sujuu täällä ainakin Mervin peruskoulun loppuun. 
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- Ja päästäänhän me välillä käymään Suomessa lomalla. … Täältähän pääsee vuoden välein käy-
mään kotimaassa. … Hitto, kun saisivat nuo saudit muutettua noita lakejaan niin, että voisi tuoda 
diesel-henkilöautojakin maahan. Tilattais’ Mersun diesel-farmari tänne. … Uusi laki on jo tekeillä, 
tiesi Tony. … Se on vain jonkun prinssin allekirjoitusta vaille. 
- Ja tuo Mersuko myytäis’ täällä? 
- Kyllähän tuosta saisi kai omansa pois. … Mutta odotellaan nyt ensin Ciceltä sitä jatkosopimusta.   
- Sittenhän ne voivat maksaa sen tuhannen dollarin laivarahdinkin, muistaa Rauni.  
- No niinhän se Cice lupasi. … Viikonvaihteen aikana pitää laittaa tuo Mersu kuntoon. … Nyt pitäis’ 
mennä kai vielä tuonne pajalle vähäksi aikaa.  
- Käy samalla kutsumassa nuo lapsetkin vaunusta syömään. 
- Joo. … Kerronko Merville ja Mikalle, että pidetään äidinkielen kokeet, kun tulen työstä? 
- No kerro! … Täytyyhän niitä kokeita pitää. … Marikin osaa jo aika hyvin lukea. 
 
Isän tultua kotiin saavat Mervi ja Mika äidinkielen kokeet ratkottavakseen. Melko nopeasti he teh-
tävät ratkaisevat ja molemmat pitävät kokeitaan helppoina. Isä vilkaisee koepapereita hieman ja 
sulkee ne sitten Kansanvalistusseuran kuoreen.  
 
Keskiviikko-aamuna edellisenä päivänä valmiiksi saadun puimurin kaikki voitelukohteet voidellaan. 
Sen jälkeen päivä jatkuu puimurin koeajon ja säätöjen puitteissa. Viljelypuolen expertti Luganilla 
on aikaisempaa kokemusta samanlaisen puimurin käytöstä. Hän on valinnut omista työntekijöis-
tään kaksi, jotka koulutetaan puimurin käyttäjiksi. Jarkon työnkuvaan kuuluu vain koneiden huol-
losta ja korjauksista vastaaaminen. Käyttäjäpuolen kokemusta puimureista hänellä ei juurikaan 
ole. 
 
Torstaina aamupäivällä Jarkko ajaa oman Mersunsa korjaamolle.  Ohjausvivuston muodonmuutos-
ten oikomisessa ja rengastöissä hän puuhailee vielä perjantainakin. Varapyörän virheetön vanne 
pääsee oikeaksi etupyöräksi. Pahimmin vaurioituneen vanteen hän oikoo ja panee vararenkaaksi. 
Aikaisemmin ostetuista uusista Michelineistä tulee eturenkaat. On jo pimeää, kun Jarkko lähtee 
kotiin. 
 
- Saitko ohjauksen kuntoon? kysyy Rauni heti Jarkon saapuessa kotiin. 
- Sain, … tosin vähän laittomin keinoin, vastaa Jarkko. 
- Miten niin … laittomin? hämmästelee Rauni. 
- Ohjauslaitteita ei saisi kuumentamalla taivutella, mutta eihän täällä juuri muutakaan voi tehdä. 
- Onko se vaarallista? 
- Kyllä ne kestävät. … Hieman piti hitsipillillä lämmittää, että taipui oikeasta paikasta. 
- Lapset ovat vielä tuolla vaunussa, kertoo Rauni.    - He ovat nähneet jonkun aran eläimen, joka 
tulee tuohon katuvalon alle napsimaan maahan pudonneita hyönteisiä. 
- Mikähän elukka se on? … Minäpä menen sinne myös. 
 
Lapset ovat hiljaa pimeässä vaunussa, kun isä tulee sisään. 
- Nyt se taas pelästyi, kertoo Mervi.  … - Isi, sinä sen pelotit. 
- Mikä otus se oli? kysyy isä. 
- Se on semmoinen harmaa, vähän kuin orava, mutta suurempi, selittää Mervi. … - Se tulee tuohon 
katuvalon alle. Siihen putoilee tuolta lampusta joitakin ötököitä. 
- Odotetaan, jos se tulisi uudestaan, ehdottaa isä. … - Tuo kirkas lamppu houkuttelee noita yöper-
hosia ja muita hyönteisiä … ja sokaistuneina niitä putoilee maahan. … Ollaan ihan hiljaa ja odote-
taan. 
- Nyt se on taas tuolla pensasaidan alla, kuiskaa Mika hetken kuluttua.  
- Niinpä on, huomaa isäkin. … - Nyt se tulee vähän enemmän esiin. 
- Mikä se on? kysyy Mervi. … - Nyt se näkyy jo melkein kokonaan. 
- Ja kuono maassa nuuskii ja napsii hyönteisiä, jatkaa isä. … - Sehän muistuttaa aika lailla mangus-
tia. 
 
Äkkiä eläin katoaa näkyvistä, kun äiti avaa vaunun oven. 
 
- Mitäs te täällä pimeässä puuhaatte? hämmästelee äiti. 
- Seurattiin yhtä arkaa eläintä, joka tulee tuohon lampun alle napsimaan hyönteisiä, kertoo isä. 
- Millainen eläin? 
- Mangustia se minun mielestäni  muistuttaa, kuvailee isä. … - Mutta ei se ainakaan nyt noussut 
seisomaan niin kuin mangustit tekevät. 
- Tulkaa nyt jo sisälle.  
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Viikonvaihteen jälkeen paineet korjaamolla alkavat hellittää, kun projektin työt alkavat painottua 
sadonkorjuuseen.  Päivälämpötilat kohoavat vähitellen auringon porottaessa pystysuoraan kirk-
kaalta taivaalta. Kotona talon varjoisella seinällä olevan lämpömittarin lukematkin ylittävät jo 40 
asteen rajan. Rauni on havainnut, että muoviset pyykkipojatkin muuttavat auringonpaisteessa 
muotoaan. 
 
Kun muita kiireisiä töitä korjaamolla ei ole, vie Jarkko Abdulin ja Jahian voima-asemalle lepovuo-
rossa olevan suuren Caterpillar-dieselin huoltoon. Nyt Toyotan moottorilla harjoiteltu venttiilien 
säätö pitäisi tehdä lähes kolme metriä korkealle dieselille. Periaate on sama, mutta moottorin suuri 
koko aiheuttaa joitakin toimenpiteitä. Moottorin päälle on kiivettävä tikkailla. Vieressä pauhaavien 
kahden samanlaisen moottorin korvia huumaavan pauhun vuoksi on ohjekirjan ohjeita tutkiskelta-
va ja seliteltävä rakennuksen ulkopuolella. Koneen ääressä ei ohjeet mene perille huutamallakaan. 
Tarvittavat työvälineet ovat melkoisesti suurempia. Eri sylintereiden venttiilien säätämiseksi on 
moottoria pyöräytettävä tiettyihin vaiheisiin. Nyt se on tehtävä moottorin kampiakselin päästä pit-
källä rautatangolla kiertäen yhden miehen seuratessa koneen päällä venttiilikoneiston liikkeitä. 
Kaikesta  selvitään moottorin korjaamokäsikirjan ohjeita seuraamalla. Työ etenee verkkaisesti, 
mutta saadaan päätökseen työpäivän loppuessa. Moottoriöljyt vielä vaihdetaan ja kone koekäyte-
tään, minkä jälkeen se jää odottamaan seuraavan koneen lepovuoroa. Abdulin ja Jahian on seurat-
tava milloin seuraava moottori on lepovuorossa ja tehtävä sitten samat säätötoimenpiteet kaikille 
moottoreille, neuvoo Jarkko. 
 
Seuravana päivänä on ohjelmassa Jarkon lupaama huoltoretki korjaamoautolla läheiseen vuoristo-
kylään. Jarkko ja Abdul ottavat varastosta mukaan traktorien polttoneste-, ilma- ja öljysuodattimia 
sekä muutaman moottoriöljykanisterin. Jo alkumatkalla projektin aavikkotien pehmeissä paikoissa 
Jarkko tuntee auton ohjauksen olevan melko raskas. Asfalttiteitä ajetaan viitisentoista kilometriä 
tekojärven padolle. Siitä eteenpäin on tie huonompaa, aluksi pehmeä hiekkainen ajoura muuttuu 
muhkuraiseksi kivikoksi. Kivikossa auton ohjaaminen tuntuu aivan hirveältä. Jarkko saa väännellä 
ohjauspyörää kaikin voimin pysyäkseen tiellä. Kivikkoista vuoristotietä jatkuu kymmenkunta kilo-
metriä. 
  
Vihdoin päästään perille pieneen kylään, jossa on pihamaan ympärillä muutama talo ja kolme trak-
toria, yksi vanhahko Massey Ferguson ja kaksi hieman nuorempaa John Deereä. Kaksi melko van-
haa arabiasuista isäntää tulee tervehtimään ja pyytämään pihalla olevaan pöytään juomaan teetä. 
Teen tarjoaminen on paikallinen tervehtimistapa, josta ei pidä kieltäytyä. Teepöydässä Abdul ker-
too arabiksi, että ”Mister Jarkko” on ”Finlandista”, sen verran Jarkko puheesta ymmärtää. Arabinkie-
listä keskustelua jatkuu teen juonnin lomassa vielä jonkin aikaa. Ilmeisesti Abdul kertoo jotakin 
korjaamoautosta. Vihdoin noustaan pöydästä ja aletaan huoltamaan traktoreita. Miehet ovat kiin-
nostuneita myös korjaamoauton välineistä ja heille on esiteltävä korjaamon varusteitakin. Päivän 
rukoushetken aikoihin miehet poistuvat johonkin. 
 
Paahtavassa helteessä aherretaan sitten vielä parisen tuntia, kunnes traktoreiden moottoriöljyt ja 
suodattimet on vaihdettu. Helle jatkuu vielä autossa paluumatkallakin, koska auton ohjaamokaan 
ei ole ilmastoitu. Kivikkoisella alkutaipaleella ohjaus tuntuu edelleen raskaalta, mutta ehkä hieman 
helpommalta, koska mennään loivaa alamäkeä. 
 
- Hitto, olipa reissu!  huokaa Jarkko saapuessaan kotiin lopen väsyneenä.  
- No, mikä nyt? ihmettelee Rauni. 
- Käsivarsia ja olkapäitä kolottaa. …. Käytiin korjaamoautolla siellä vuoristossa. … Hirveän raskas 
se ohjaus. … Auttaisikohan kylmä suihku vähän? 
- Voi ressukka! … Käyhän suihkussa ensin. … Kerro sitten. 
 
Jarkko riisuu hikisenkosteat vaatteensa ja kipaisee pihalle suihkuun … ja vilvoittelee siinä pitkään. 
Rauni tulee pyyheliina kädessään perässä. 
 
- No helpottihan se jo jonkin verran, hän huokaa kääntäessään hanaa kiinni.   … - Hitto, käsivarret 
ovat vielä kuin tulessa. … Oli se ajaminen hitonmoista rimpuilua ratin kanssa siellä kivikossa. 
- Oliko sitä huonoa tietä pitkästi? 
- Olihan sitä kymmenisen kilometriä. 
- Olisit antanut sen Abdulin ajaa. 
- Olisihan se ajaminen onnistunut häneltä hyvällä tiellä, mutta siellä kivikkoisella vuoristopolulla 
olisi ratti pyörittänyt Abdulia eikä Abdul rattia. … Ja kyllä halusin itse kokeilla millainen se ohjaus 
on huonolla tiellä. … Älytöntä, ettei tuollaiseen isoon kuormuriin ole alun perin laitettu tehostinta. 
- Mennään nyt sisälle.  Siellä on mukavan vilpoista.   … Ja nälkähän sulla varmaan on. 
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                               11. Kuuma kausi alkaa 
 
 
Seuraavien viikkojen aikana korjataan viileän kauden aikana kasvanutta satoa. Maapähkinäpuimu-
rilla on päästy puimaan pähkinäsatoa. Meloniviljelmillä kerätään suuria meloneja traktorin peräkär-
ryyn. Jokainen meloni punnitaan ja painot kirjataan luetteloksi. Jarkko on käynyt seuraamassa me-
loninkorjuuta ja nähnyt, että melonien paino on enimmäkseen 11 ja 12 kilon paikkeilla. Maissin ja 
sorghumin (”durran”) puinti jatkuu sekä projektin että opetustilojen pelloilla. Keskipäivällä pellolla 
työskentely on kuumuudesta johtuen tukalaa ja siksi keskipäivällä pidetään muutaman tunnin sies-
ta ja jatketaan puintia illemmalla aina hämärään asti. Muutaman kerran Jarkko on joutunut lähte-
mään iltasella kotoakin pellolle apuun, kun puimurin kuljettaja on tullut Jarkon luo selittäen ”Prob-
lem, problem”. Yhdessä on sitten lähdetty puimurin luo ja korjattu ”problem”. Syynä koneen hihno-
jen savuamiseen on ollut tukkeuma. Viljaa on ahmittu koneen ”kitaan” liikaa. 
 
Korjaamolla on ollut hiljaisempaa ja Jarkko on voinut kehitellä sekä opetusta että myös korjaamo-
auton rakentelua, kun ilmastointilaitteiden ostokset saapuivat Jeddasta. Ohjaustehostinta ei ole 
vielä tullut. Oppitunteja mekaanikoilla pidetään iltapäivisin päivän rukoustauon jälkeen. Aamupäi-
visin puuhaillaan Abdulin ja Jahian kanssa enimmäkseen korjaamoauton ilmastoinnin kimpussa. 
Yksi aamupäivä on mennyt toisen Caterpillar-dieselin huoltotöissä. Kolmas moottori pyörii vielä 
muutaman päivän ennen lepovuoroaan. 
 
Silloin tällöin on Jarkon lähdettävä muiden eksperttien kanssa tutustumaan opetustilojen olosuh-
teisiin ja erilaisten kastelumenetelmien ja laitteiden toimintaan siellä. Opetustilan omistajat, far-
marit, kutsutaan aina paikalle, kun heidän pelloillaan tehdään jotakin. He näkevät mitä milloinkin 
tehdään ja mitä siemenet, lannoitteet ja erilaiset kemikaalit maksavat. Sadonkorjuukin hoidetaan 
projektin toimesta. Farmarien on sitten itse markkinoitava satonsa ja siitä saadut tulot he saavat 
itselleen. 
 
Kasvukauden loppuessa ja kuuman kauden alkaessa ongelmaksi näyttää muodostuvan markki-
noinnin toimivuus. Varsinkin tomaattia on viljelty niin runsaasti, ettei sitä saada tarpeeksi nopeasti 
pelloilta eteenpäin. Kuumassa ilmastossa tomaatti pilaantuu nopeasti. Tarvittaisi nopeasti jatkoja-
lostuslaitoksia ja jäähdytettyjä kuljetusautoja. 
 
Viljakasvisatoa, sorghumia, verottavat pelloille monituhatpäisinä parvina kerääntyvät varpuslinnut. 
– Samat, joiden pesäpuuhia on Jarkon pihapuussakin seurattu. Lintuparvia on yritetty vähentää 
myrkytetyillä siemenillä. Siemenissä oleva myrkky nukuttaa linnut niin pitkäksi aikaa, että niiden 
poikaset kuolevat pesissä nälkään. Paljon niitä näyttää kuitenkin olevan. Ilmeisesti ympäristöstä 
tulee lintuja jatkuvasti lisää. – Samanlainen ongelma on myös alueella liikkuvien villikoiralaumojen 
kanssa. Silloin tällöin on projektin alueelta tapettu myrkytetyillä lihanpaloilla sadoittain koiria. 
Muutamassa viikossa niitä on taas yhtäpaljon. Koiralaumat yrittävät öisin kaataa talojen jäteastioita 
löytääkseen ruokaa. 
 
Vihdoin korjaamoauton ohjaustehostin ja muut osat saapuvat Jeddasta ja samassa kuormassa tu-
lee myös lisää maanmuokkaus- ja kylvökoneita. Ohjaustehostimen asennus saa vielä odotella, 
kunnes ilmastoinnin tarvitsemat muutostyöt on saatu päätökseen. Saapuneiden työkoneiden käyt-
tökuntoon saattamisellakaan ei ole kiirettä. Niitä tarvitaan aikaisintaan 4 - 5 kuukauden kuluttua. 
 
Kotioloissa pärjäillään kuumuudesta huolimatta ilmastointilaitteiden ansiosta. Ulkoilman kuumuu-
teenkin on vähitellen totuttu. Kaupunkiin viikoittain tehtävillä ostosmatkoilla käydään uimassa 
ennen pimeän tuloa ja kauempana olevalla ”koralliniemellä” on käyty kuukauden aikana kahtena 
perjantaina muiden eksperttien kanssa. – Mutta seuraavana perjantaina alkaa tapahtua… 
 
Perjantaiaamun valjettua ovat lapset lähteneet hetkeksi läheiselle leikkikentälle, kun Mika juoksee 
hädissään kotiin. 
 
- Isi, isi, huutaa Mika jo pihalla ja säntää keittiön ovesta sisään.  … - Tuolla on yks’ aasi pudonnut 
semmoiseen kaivoon, hän kertoo läähättäen, …- Sen pää vaan näkyy, ja se yrittää uimalla pysyä 
pinnalla.  
- Missä, missä? hämmästyy isä. 
- Tuossa ihan lähellä kentän päässä heinikossa. 
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Jarkko ja Mika juoksevat paikalle. Pitkän kuivaneen heinikon kätkössä on ollut avonaiseksi jätetty 
likavesikaivon aukko, johon aasi on pudonnut. Aasin pää vaan nousee ajoittain näkyviin kaivosta 
sen yrittäessä pysyä pinnalla. Jarkko saa otteen aasin korvista ja yrittää kiskoa aasia ylös. Voimat 
eivät riitä. 
 
- Mika, juokse etsimään joku aikuinen apuun, kehottaa isä. … - Mene tuonne Validille. Hän on var-
maan kotona. 
 
Hetken päästä Valid ja Mika tulevat juosten paikalle. Jarkko ja Valid saavat yhteisvoimin aasin 
ylemmäksi niin, että etujalat nousevat jo aukon reunalle. Saatuaan otteen aasin etujaloista miehet 
saavat kiskotuksi aasin sitten kokonaan ylös. 
 
- Tämmöinen aukko ilman kantta täällä heinikon peitossa, ihmettelee Jarkko.  - Tähänhän voisi 
hukkua joku meidän lapsista. 
 
Valid on samaa mieltä. Paikka on hengenvaarallinen. Miehet tutkivat tarkemmin pahalle haisevaa, 
täysinäistä kaivoa. Kaivon teräksinen kansi löytyy heinikosta muutaman metrin päästä. Kepillä mi-
taten kaivo on lähes 2 metriä syvä ja viitisen metriä pitkä ja noin kolme metriä leveä betonista va-
lettu likavesisäiliö, jonne lähitalojen likavedet virtaavat. Tästä säiliöstä ilmeisesti vuotaa likavettä 
alempana kentän kulmassa olevaan kosteikkoon, koska kaivo on aivan täysi. 
 
Jarkko ja Valid käyvät ensin pesemässä pahalle haisevat kätensä ja käsivartensa ja lähtevät sitten 
kertomaan tapauksesta ja havainnostaan ensin Gary McVeylle ja sen jälkeen Garyn kehoituksesta 
Awad Sallamille.  Awad lähteekin heti miesten kanssa katsomaan paikkaa. Todettuaan paikan vaa-
rallisuuden Awad päättää, että sekä jätevesisäiliö että läheinen kosteikkonotkelma on ympäröitävä 
verkkoaidalla. Pusikkoisen kosteikon kätköissä saattaa asustaa myrkyllisiä käärmeitä. Garykin tulee 
paikalle ja on Awadin kanssa aidan tarpeellisuudesta samaa mieltä. Heinikosta löytynyt irtonainen 
kansi nostetaan paikalleen. – Samanlainen kaivo ilman kantta on myös kentän toisessa päässä 
huomauttaa Jarkko. Siellä se ei ole piilossa heinikossa vaan selkeästi hietikolla. Myös se alue on 
aidattava, lupaa Awad. 
 
Tapauksesta jutellaan kotona Jarkon ja Mikan palattua ja lapsia varoitetaan menemästä heinikkoi-
seen kentän päätyyn. Tästä on varoitettu jo aikaisemminkin. Heinikoissa ja kivikoissa voi olla myös 
myrkkykäärmeitä.  
 
- Onhan täällä muitakin vaaroja, kertoo Jarkko. … - Projektin sähköverkkokin on vaarallinen, kun ei 
ole minkäänlaisia maadoituksia. Noiden ilmastointilaitteiden liitäntäjohdoissa on ohje, että se pitää 
kytkeä maadoitettuun pistorasiaan. … Mutta kun täällä ei ole maadoitettuja pistorasioita, niin kol-
minapainen pistotulppa on vaihdettu kaksinapaiseen eli maadoittamattomaan ja maadoitusjohto 
katkaistu. 
- Voiko ilmastointilaitteista saada sähköiskun? kysyy äiti. 
- Jos kaikki on kunnossa niin ehkä ei, mutta jos jossakin on vuoto, niin aika tällin voi saada. – Var-
muuden vuoksi älkää koskeko paljain käsin metalliosiin. … Pitäis’ vaihtaa maadoitetut pistorasiat 
ainakin tähän meidän huusholliin. Eiköhän sellaisia löytyisi Jizaninkin kaupoista. 
- Miten ne sitten maadoitetaan? kysyy äiti. 
- Taitaa mennä vähän liian tekniseksi, mutta … kun missään ei ole maajohtoja niin pistorasioihin 
voisi tehdä nolla-maadoituksen … eli maadoitusnapa kytketään rasiaan tulevaan nolla-johtimeen. 
Jos kytkettävässä laitteessa on maavuoto, niin se polttaa sulakkeen. 
- Isi, sinä lupasit, että tänään mennään uimaan, keskeyttää Mika. 
- Lähdetään iltapäivällä. Syödään ensin. 
- Käykääpä lapset kastelemassa letkulla tuota meidän nurmikkoa, ehdottaa äiti. … Saatte suihkut 
siinä samalla…. Lounaan jälkeen lähdetään sitten Jizanin ”biitsille” ja käydään kaupassa samalla. 
 
Muutama päivä on taas kulunut, kun Jarkko tulee iltapäivällä kotiin korjaamolta otettu kulma-
hiomakone mukanaan. 
 
- Mitä sinä tuolla meinaat tehdä? kysyy Rauni. 
- Ajattelin hioa tuonne verannan lattiaan uran, että se ilmastointilaitteesta tippuva vesi virtaisi siitä 
seinän vieren lätäköstä ulos. … Se kallistus on siinä väärään suuntaan. … Pitää käydä suihkussa 
ensin. 
 
Vähän myöhemmin lapset tulevat katsomaan, kun isä aikoo hioa lattiaan uran.  Jarkko kytkee hio-
makoneen johdon pistorasiaan ja käy kone käsisään polvilleen märälle lattialle. Samalla, kun hän 
kytkee koneen pyörimään hän lysähtää jotakin karjaisten mahalleen märälle lattialle. Hiomakone 
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lentää hänen käsistään lattialle jonkin matkan päähän jääden pyörimään. – Lapset säikähtävät ja 
äitikin ryntää paikalle. 
 
- Perkele! kiroaa vapisten pystyyn kömpivä isä. … - Nyt taisi olla hengenlähtö lähellä! 
- Vetäkää tuo johto irti töpselistä! … Älkää koskeko koneeseen! 
- Mitä tapahtui? kysyy hätääntynyt äiti. 
- Hitonmoinen sähköisku. … Onneksi tuo kone irtosi käsistäni. … En olisi pystynyt tekemään mi-
tään. … Olisi saattanut henki mennä. … Hitto, näin voi käydä, kun ei ole maadoituksia. … Minä 
jouduin nyt itse maajohdoksi, kun koneessa on joku paha vuoto. … 220 volttia kulki nyt käsieni ja 
polvieni kautta märkään lattiaan.   
- Luojan kiitos, ettei pahemmin käynyt, huokaa äiti. 
- Pitää panna tämä kone käyttökieltoon, kunnes se korjataan, toteaa isä ja alkaa ottaa konetta lat-
tialta. 
- Älä nyt koske siihen, kiljaisee äiti. 
- Eihän se enää ole vaarallinen, kun johto on irti, naurahtaa isä. 
- Ai, jaa … ei tietenkään. … Miten ne on voinut korjaamolla tuota käyttää? 
- No, jos sitä käyttää kuivalla permannolla ja vielä kumipohjaiset kengät jalassa, niin ei ole yhteyttä 
maahan. … Jos minä olisin äsken ollut seisten ja kumipohjaisissa läpökkäissä, niin ei olisi käynyt 
kuinkaan. … Mutta korjaamollakin, jos sattuisi samalla koskettamaan toisella kädellä vaikkapa 
metallista vesijohto- tai paineilmaputkea, niin kyllä säpsäyttää. – Pitää tästäkin vaarasta jutella Ga-
ryn kanssa. 
 
Seuraavana aamuna Jarkko kertoo tapahtumasta Garylle ja yhdessä pohditaan olisiko syytä vaihtaa 
korjaamolla ja ehkä koko projektillakin kaikki pistorasiat maadoitetuiksi. Kunnollinen maadoitus 
edellyttäisi projektin kaikkien sähkökaapelien uusimista kolminapaisiksi. Tämä olisi melko suuri-
töinen urakka. Gary päättää keskustella asiasta Awadin kanssa. 
 
- Minulla olisi sinulle sitten yksi toinen asia, jatkaa Gary.  - Sopisiko sinulle ja perheellesi tulla meil-
le illalliselle huomenna? Naapurisi Raymond Kohlbeck, ”Ray”, saattaisi tulla myös. Olisi mukava 
keskustella ihan kaikessa rauhassa. 
- Kiitos kutsusta, vastaa Jarkko. … - Tulemme mielihyvin. 
- Noin kello kuuden aikaan. – Sopiiko? 
- Kyllä se sopii. 
 
Aamupäivällä Jarkko opettaa muutamaa mekaanikkoa käyttämään korjaamoauton laitteita. Ilmas-
tointi on saatu rakenneltua toimintakuntoon ja autoa voidaan käyttää korjaamon tarpeisiin paikal-
laan, kunnes ohjaustehostin saadaan asennettua. Korjaamohuoneen liikuteltavilla sivuseinillä on 
saatu leveyttä lisää noin metri kummallekin puolelle. Vieressä olevassa katoksessa olevan opetusti-
lan liitutauluakin tarvitaan jossakin vaiheessa asioiden selvittämiseen. 
 
Päivätauolla Jarkko kertoo Raunille Garyn esittämästä illalliskutsusta. Rauni säpsähtää. 
 
- Hyvänen aika, huomenna, … mutta …  - Niillehän pitäisi viedä jotakin.  Yleensähän vierailulle 
mennessä viedään kukkia tai jotakin muuta, mutta mistä me tähän hätään keksitään mitään. 
- Keksittäis’köhän jotakin suomalaista? aprikoi Jarkko.  … Onk’s meillä vielä ruisjauhoja? Niitä 
Suomesta tuotuja? 
- On niitä vielä vähän. 
- Ja riisiäkin on? 
- On riisiä.  
- Tehtäis’kö illalla karjalanpiirakoita? … Osataanhan me. 
- Ja tehdään muutama perunapiirakkakin, innostuu Rauni.  … - Tämä oli hieno idea. 
 
Illalla yhdessä leipoen syntyy parisenkymmentä riisipiirakkaa ja saman verran perunapiirakoita. 
 
- Eiköhän riitä, jos viedään Garylle ja Nancylle kymmenen riisi- ja kymmenen perunapiirakkaa, eh-
dottaa Jarkko. … - Jää sitten meille itsellekin niitä. 
- Kyllä se riittää. … Enempää ei voida tehdä. Ruisjauho loppui ja täältä sitä ei saa. 
 
Seuraavana iltana lähdetään kävellen McVeyn illalliselle lahjapaketti mukana. Naapurin portista 
tulee Ray ja liittyy seuraan. Hänelläkin on joku pieni paketti kädessään. Ray yrittää kysellä lapsilta 
englanniksi kaikenlaista, koulun käynnistä, uimisesta ja kavereista.  Mervi rohkenee vastailla eng-
lanniksi, muuten vastauksia antavat vanhemmat. Jutellessa saavutaan pian McVeyn talolle ja soite-
taan ovikelloa.  Nancy tulee ottamaan vieraat vastaan, Gary on hieman peremmällä. Tervetulotoivo-
tusten ja kättelyn jälkeen Rauni ojentaa Nanacylle paketin ja Jarkko kertoo mitä paketissa on. Ray 
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valittelee ensin, ettei täällä ole mitään lahjatavarakauppoja ja oli vaikea keksiä mitään lahjaksi so-
pivaa. Paketissa on kuitenkin joku pieni lahjaesine, jonka hän on kotoa löytänyt. 
 
Aluksi istahdetaan olohuoneen nojatuoleihin ja sohvaan pienen pöydän ympärille juttelemaan. 
Gary on kiinnostunut Suomen oloista ja Jarkko kertoo lyhyestä kesästä ja lumisesta talvesta erilai-
sista työkokemuksistaan sekä lasten kouluista. Gary kyselee painostaako Neuvostoliitto Suomea 
jotenkin poliittisesti. Jarkko kertoo, että Suomi on täysin itsenäinen valtio ja päättää itse omista 
asioistaan. Neuvostoliiton kanssa on hyvät naapuruussuhteet ja kauppakumppanuus on molemmil-
le tärkeä. Ray kertoo, että on kotoisin Minnesotasta kuten Gary ja Nancykin. Vaimonsa asuu siellä 
kahden pojan kanssa. Heillä on siellä talo, jossa on olohuoneen lisäksi kuusi makuuhuonetta. Heil-
lä on kaksi autoa Chevrolet Impala ja Dodge avoauto. - Nancy on kattanut illallispöydän valmiiksi ja 
kutsuu pöytään. 
 
Pöytään istuuduttaessa Raunia hämmästyttää kattaus. Pöydässä on pienet salaattilautaset joiden 
vieressä on pienikokoiset veitset ja haarukat. Suurempien syvien lautasten viereen on laitettu haa-
rukat ja ruokalusikat. 
 
- Mitenhän noita haarukka ja lusikkaa käytetään, kysyy Rauni kuiskaten Jarkolta. 
- Pitää katsoa noilta muilta mallia, kuiskaa Jarkko takaisin. 
 
Gary kaatelee viinilaseihin appelsiinimehua ja valittelee, ettei maassa parempia juomia saa. Terve-
tuliaismaljojen jälkeen lähtee salaattikulho kiertämään Raunista alkaen. Vanhemmat avustavat lap-
sia annostelussa. Kun salaattilautaset ovat tyhjentyneet, kantaa Nancy keittiöstä suuren kulhollisen 
spaghettia ja toisen, jossa on lihakastiketta.  Spagettia ja lihakastiketta annostellaan sitten lautasil-
le. 
 
- Nyt täytyy katsoa mallia, miten spagettia syödään noilla työkaluilla, kuiskaa Jarkko Raunille. 
- Ahaa, toteaa Rauni, nähtyään Nancyn aloituksen. … - Haarukalla pyöritetään spagettia lusikkaa 
vasten palloksi ja pannan spagettipallo suuhun. 
- Hitto, enpä ole koskaan spagettia syönyt paremmissa piireissä, kuiskaa Jarkko. - Maria ja Minnaa 
pitää kai vähän autella. 
 
Rauni katkoo pienellä veitsellä Marin ja Minnan spagetit lyhyiksi pätkiksi, jolloin niiden syöminen 
onnistuu paremmin lusikalla. 
 
- Ihan hyvää on tuo lampaanlihakastike, supattaa Rauni. 
- On, myöntää Jarkko. … - Kun olisi vielä chiliketsuppia, niin lurauttaisin päälle. 
- Ei minusta chiliketsuppi sovi lampaanlihan kanssa. 
 
Jälkiruoaksi saadaan teetä ja pienet vaniljavanukkaat. 
 
Juttelu jatkuu, kun on taas siirrytty olohuoneen nojatuoleihin ja sohvaan. Gary ja Nancy kertovat 
suunnitelmistaan, että ovat täällä vielä noin vuoden eli seuraavaan kevääseen asti. Silloin heillä 
tulee kolme vuotta täyteen. Ray arvelee jatkavansa vielä pitempään. Jarkko kertoo Garylle hieman 
työssään ilmenneistä vaikeuksista. Vaikeutena on saada ensin tulkkina toimiva Abdul ymmärtä-
mään asian. Joskus tuntuu siltä, ettei hänen korvien välissä ole juuri mitään. Gary kertoo huoman-
neensa saman asian. Tähän saattaa tulla muutaman kuukauden kuluttua parannus, jatkaa Gary. 
Englannista on tulossa siellä opiskellut Eritrean pakolainen. Hänestä saattaisi tulla Jarkolle hyvä 
assistentti. Aivan lähiaikoina saapuu projektille yksi amerikkalainen kasvitautiekspertti, Timothy 
Wagar, tietää Gary. Vajaan kuukauden kuluttua järjestetään projektilla maan ensimmäinen maata-
lousnäyttely, jossa esitellään erityisesti erilaisia maatalouskoneita sekä myös kastelumenetelmiä. 
 
Kellon lähestyessä yhdeksää kiitellään, toivotellaan hyvää yötä ja lähdetään kotiin. Kotimatkalla 
jutellaan vielä Rayn kanssa. Seuraavana perjantaina saatettaisi taas lähteä retkelle Sabyan takana 
olevaan ”koralliniemeen”. kertoo Ray. Sellaisesta oli Gary jutellut hänen kanssa aikaisemmin. 
 
Kahden arkipäivän verran saavat lapset sitten odotella viikonvaihdetta. Torstaina retkelle lähtöä 
taas valmistellaan ja perjantai-aamuna lähdetään kolmella maasturilla McVeyn maasturin perässä 
ajellen ”koralliniemeen”. Mukaan ovat lähteneet myös intialainen Christna Gupta ja sudanilainen 
Dr. Wahbi. Rannikkovartiostossa on taas käytävä ilmoittautumassa ja sieltä saadaan ajo-ohjeet. 
Sama reitti on käytössä kuin aikaisemminkin. Mutta takaisin on tultava ennen kello kolmea, kerro-
taan. Sen jälkeen veden pinta nousee paikoin ajouralle ja olisi käytettävä vaikeampikulkuista kier-
totietä. 
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Perille päästyä lapset kiiruhtavat heti räpiköimään matalaan hiekkarantaan snorkkeleineen. Äiti ja 
Minna kahlailevat rantaviivan tuntumassa. Jarkko ottaa virvelin ja lähtee Rayn kanssa niemen vas-
takkaiselle sivulle vajaan sadan metrin päähän. Heti ensimmäisellä heitolla tärppää ja saaliina on 
vajaan kilon painoinen nokkahauki. Niitä tulee sitten lisää melkein joka heitolla samasta paikasta. 
Näköetäisyydellä rannalla on kahlailee paikallinen kalastaja heittoverkolla kaloja pyytäen. Kun mies 
näkee Jarkon saavan kaloja jatkuvasti, hän tulee katsomaan Jarkon pyyntivälinettä. Jarkolla on 
muovisangossa jo kymmenen nokkahaukea. Mies ei ole ilmeisesti saanut heittoverkkoonsa kaloja 
lainkaan. Ihmeissään mies tutkii  Jarkon viehettä ja kokeilee sormellaan koukkujen terävyyttä. Vai-
kuttaa siltä, että virvelit ja vieheet ovat täysin tuntemattomia. Seuraavalla heitolla  tarttuu viehee-
seen erilaiselta tuntuva kala, joka sitten osoittautuu pahaa ääntä pitäväksi tursaaksi. Se päästetään 
takaisin veteen. 
 
Jarkko ja Ray kävelevät jonkin matkaa kohtaan, jossa on syvempää. Jospa sieltä tulisi suurempia 
kaloja, arvelee Jarkko. Pari kertaa heitettyään Jarkko säpsähtää, kun vesi äkisti tummenee ja aivan 
rannan tuntumassa uiskentelee valtavien rauskujen parvi. Rauskut ovat noin neliömetrin kokoisia. 
Tuollaisia kaloja ei sinun siimasi kestäisi, arvelee Ray ja Jarkko on samaa mieltä. Jarkko palaa au-
ton luo, perkaa kalat ja laittaa ne auton lavalla olevaan kylmälaukkuun. 
 
Uiskenneltuaan lasten kanssa korallien ja värikkäiden kalojen joukossa parisen tuntia Jarkko kokei-
lee virveliään vielä heittelemällä viehettään korallien välisiin aukkopaikkoihin. Muutaman tulokset-
toman heiton jälkeen nappaa isolta vaikuttava kala, joka ei suostu tulemaan lähemmäksi. Tuntuu 
kuin se olisi tarttunut johonkin kiinni. Jarkko pitää siimaa kireällä ja kehottaa Mikaa katsomaan 
kumipatjalla paikkaa, jossa kala tuntuu olevan. Mika meloskelee paikalle ja kertoo, että sellaisen 
ison sienimäisen korallin alla hiekka pölisee kovasti, mutta kalaa ei näy. Samalla hetkellä siima 
katkeaa. 
 
- Nyt lopeta se kalastaminen, kehottaa lasten kanssa tapahtumaa seurannut äiti. …- Eikö nuo hauet 
jo riitä? 
- Hitto, on siellä näköjään sellaisia petoja, etteivät nämä vehkeet kestä. 
 
 Aikaa on polskutteluun vielä tunti. Sitten lähdetään paluumatkalle. Muutamissa paikoissa merivesi 
on jo noussut ajouriin. Rannikkovartioasemalla Gary kertoo, että joskus aikaisemmin on veden 
korkeuden takia pitänyt ajaa muutama mailin pitempää ja huonompaa kiertotietä. Joskus, kun vesi 
on alempana, voidaan ajaa suorempaakin reittiä. 
 
Aamulla palataan taas arkeen. Jarkon saapuessa korjaamolle töitä aloittamaan on siellä odotta-
massa myös projektilla työskentelevä nuorehko saudimies, Hassan, valkoisessa viitassaan. Hän 
kertoo, että heillä vierailleen perheen 11-vuotias poika oli ilman lupaa ottanut hänen uuden Mazda 
henkilöauton ja törmännyt sillä melko kovassa vauhdissa sillan kaiteeseen. Poika on sairaalassa ja 
hänen pahasti vaurioitunut autonsa on hänen asuntonsa pihalla. Nyt hän kysyy, voisiko autoa saa-
da korjatuksi. 
 
Kun muut mekaanikot ovat ryhtyneet töihinsä, lähtee Jarkko Abdulin ja Jahian kanssa katsomaan 
lähellä asuvan Hassanin pihassa olevaa autoa. Auto keula, konepeitto ja koko vasen etukulma ovat 
aivan rutussa.  
 
- On pahan näköinen, on Jarkon ensikommentti. … - Miten pojalle on käynyt? 
- Hän on sairaalassa. … Kylkiluita on poikki, hän näyttää kylkeään.  … - Ja toinen käsi on murtunut 
… ja toisella pojalla on katkennut hampaita. 
- Ai siinä oli toinen poika mukana. 
- Oli kaksi poikaa. Meidän Ramseskin, kuusivuotias oli. … Onneksi hänelle ei tullut mitään, kertoo 
Hassan. 
 
Jarkko tutkii auton vaurioita hetken. Abdulin ja Jahian kanssa saadaan auton ruttuinen konepelti 
revittyä auki. 
 
 - Tämän oikominen ei taida onnistua meidän työvälineillä, aprikoi Jarkko sitten. … - Tuo etukul-
makin on painunut lähes puoli metriä sisään. 
- Eikö sitä voisi vetää jollakin tavalla suoraksi, kyselee Hassan. … - Jos kiskoisi vaikka toisella autol-
la…? …  
- Ei sellainen onnistu, naurahtaa Jarkko. … Ja kaikki nuo pellit pitäisi oikoa alkuperäisiin mittoihin 
niin, että voitaisi asentaa uusi lokasuoja … konepelti … ja koko tuo maski, puskuri … ja jäähdytin-
kin on uusittava. … kaikkia vaurioita ei vielä näe ennen kuin koko tuo etuosa on ensin purettu. …  
Moottorin etupäässäkin voi olla vaurioita. 
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- Ja mitään vakuutusta teillä ei varmaankaan ole?  
- Vakuutus?  …  Ei, ei ole. 
- Eikä täällä ole autokorjaamoitakaan, jatkaa Jarkko.  … - Ei tällaista kannattaisi enää korjatakaan, 
koska uudet ovat niin halpoja.  … Mikä tämän hinta on uutena? 
- 16 000 dollaria, kertoo Hassan. 
… … Mutta jos tällä ei ole mitään kiirettä, niin voisimme ainakin yrittää, lupaa Jarkko vihdoin. 
- Ei ole mitään kiirettä. … minulla on kyllä toinen auto. 
- Minä vielä mietin tätä asiaa huomiseen.  
 
Jarkko, Abdul ja Jahia palaavat korjaamoauton ohjaustehostinta asentelemaan. Ohjaustehostimen 
pumppu on saatu jo edellisellä viikolla paikalleen moottorin etupäätyyn. Nyt asennellaan ohjaus-
sylinteriä vasemman etupyörän tuntumaan. Tonykin tulee katsomaan työn edistymistä ja ihmette-
lee näkemäänsä tehostinta. 
 
- Tuollaista tehostinta en ole koskaan nähnyt, toteaa Tony Jarkolle. …- Miten tuo toimii? 
- Tässä sylinterin päässä on ohjausventtiili, joka tuntee vedetäänkö tuolla tangolla vai työnnetään-
kö. … Tämä sylinteri asennetaan tuon yhdystangon rinnalle.  Tuo pumpusta tuleva paineletku tulee 
tähän ja tuohon toiseen reikään paluuletku. … Kun pyöriä käännetään vasemmalle, tämä tanko 
työntää pyörää kääntymään ja ohjausventtiilin kara liikkuu hieman ja ohjaa öljyn paineen sylinte-
riin niin, että se työntää myös samaan suuntaan. … Voimaa on riittävästi. … Rattia voi pyörittää 
jopa yhdellä sormella.  
- Onko tämä Bedfordin oma keksintö? 
- Ei tämä sylinteri ole Bedfordilta. … Tällaisia on käytetty joissakin traktoreissa … ja tuolla van-
hemmassa puimurissakin on ihan samanlainen. … Tämä on Massey Fergusonilta. … Olen kauan 
sitten asennellut tällaisen Suomessa erään puutavaraliikkeen traktoriin. 
- Tuohan on helppo asentaa jälkeenpäin ja nerokas keksintö. 
- Niin on. Huomenna päästään kokeilemaan. 
 
- Mikäs sinua niin naurattaa, kysyy Rauni, kun Jarkko tulee lounastauolle. 
- Kaikenlaista täällä tapahtuu. … Kerron kohta, kun käyn ekaks’ suihkussa. 
- Pyyhe on taas siinä kaiteella. 
- Hitto, hiki vaan tulee vaikka ei tekis’ mitään. 
 
Hetken päästä sisään tultuaan Jarkko sitten jatkaa. Lapsetkin ovat tulleet kuulolle ja syömään. 
 
- Aamulla tuli korjaamolla juttusille nuorehko ”rättipää” valkeassa viitassaan, Hassan, asuu tuolla 
kentän toisessa päässä sen paskakaivon kohdalla. Heillä vierailulla olleen perheen 11-vuotias poika 
oli lähtenyt luvatta ajelemaan Hassanin uudella Mazdalla ja pamauttanut tuossa jossakin sillankai-
teeseen. Auto on ihan rutussa ja se poika sairaalassa, kylkiluita poikki ainakin. 
- Hyvänen aika, hämmästelee äiti.  … -  Ja vain 11-vuotias poika. 
- Toisella mukana olleella on mennyt hampaita poikki, jatkaa isä.   - Hassanin oma poikakin oli 
ollut mukana, mutta ei loukkaantunut. 
- Isi, minä tunnen sen pojan, Ramses on sen nimi, tietää vieressä kuunnellut Mika. 
- Joo, 6-vuotias. … Nyt se Hassan kyselee voitais’ko me oikoa se ruttuinen auto. … Käytiin katso-
massa sitä siellä pihalla. … Pahasti rutussa se on, …koko keula tohjona. 
- Et kai vaan jo luvannut? 
- Lupasin harkita asiaa ainakin huomiseen. … Toisaalta se homma ihan kiinnostaisi. Onhan minulla 
kokemusta kolariautoistakin. … Mutta pitää kysyä ainakin Garylta, sopisiko sellainen ohjelmistoon. 
- No, kysy Garylta ensin. 
- Ei sillä oikomisella mitään kiirettä ole. Hassanilla on toinenkin auto. 
- No syöhän nyt, ettei ruoka jäähdy, hoputtaa äiti. 
- Tonyllekin pidin sitten pienen opetustuokion korjaamolla, jatkaa isä hetken päästä. 
- Mitä Tonylle piti opettaa? 
- Ei ollut koskaan nähnyt sellaista ohjaustehostinta. … Piti selvittää sen toimintaperiaate. 
- Meni kai se perille,… kehui nerokkaaksi keksinnöksi. 
- Mistä sinä sen kekkasit? 
- Enkö jo kerran kertonut. … Kauan sitten … siitä on vissiin kymmenen vuotta, kun rakentelin Var-
kaudessa sellaisen yhden puutavaraliikkeen traktoriin. Puurtilassa oli se puutavaraliike, josta haet-
tiin mökillekin joskus puutavaraa. 
- No nyt tuo ruoka on varmasti jo kylmää. … Syö nyt.  Jutellaan lisää sitten, kun tulet. 
 
Parisen tuntia myöhemmin Jarkko palaa suihkun kautta kotiin lasten saattelemana… ja kerrottavaa 
on lisää. 
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- Se uusi jenkki, josta Gary silloin kertoi oli tullut aamupäivällä tänne taxilla Jizanista. … Tim Wa-
gar. … Tapasin hänet toimistolla … Garyn luona. … Hauskan tuntuinen kaveri. … Oli ollut yötä 
hotellissa. 
- Jizanissako … ja hotellissa? ihmettelee Rauni. 
- Niin. … Jostakin syystä tieto hänen tulostaan ei ollut toiminut eikä kukaan ollut kentällä häntä 
vastassa. … Naureskellen kertoi, että hotellihuoneen hintaan sisältyi yksi spraypurkki moskiitto-
myrkkyä. 
- No olipa vamaan hauska kokemus. 
- Nyt hän asuu muutaman päivän Guest Housessa ja sitten tulee kai tuohon Rayn seinänaapuriksi. 
- No joko kysyit Garylta sitä kolariautohommaa? 
- Sitä vartenhan minä sinne menin. … Kyllä sellainenkin sopii ohjelmaan oli Garyn mielipide … ja 
varsinkin, kun se Hassan on tässä projektilla töissä. … Eihän nuo saudit juuri töitä tee. Yrittävät 
olla jonkinlaisia pomoja valkoisissa viitoissaan ja sandaaleissaan. Taitaa olla Awadin sukulaisia 
sekin. 
- Luuletko, että saat sen auton oiotuksi? 
- Pitää kehitellä jonkinlainen korinoikaisulaite.  Löysin tuolta pajan takaa jo sellaisen pitkän teräs-
palkin, josta sellainen tehdään. … Kehitellään … pikkuhiljaa. … Eihän sitä enää ihan entiselleen 
saa, … mutta ajokuntoiseksi kyllä. … Ensin on saatava korjaamoauton ohjaustehostin valmiiksi. … 
Huomenna jo saatetaan päästä kokeilemaan. 
- Tänä iltana pitäisi käydä hakemassa Abu Arishista kassillinen patonkeja. Entiset ovat lopussa. 
- Käydään hakemassa.  Siinä illan hämärtyessä ennen rukoushetkeähän niitä saa tulikuumina. … Ja 
rukoushetken jälkeen vähän jäähtyneinä. 
- Nyt tuolla on pannari uunissa. … Kohta saadaan maistella. Kokeilin laittaa durrajauhoa vehnäjau-
hon sekaan. … Siitä Jeddassa ostetusta maitojauheesta tulee aika hyvää maitoa. … Ja papaijoista ja 
mangoista tein hilloa. … Niitäkin voisit isä tuoda lisää, jos niitä saa … ja … tomaatteja ja kurkkuja-
kin voisit tuoda. 
- Nythän tuolta taitaa saada kaikenlaista. … Tahtoisiko lapset melonia?  Greippejäkin jo keräävät. 
- Tuo isi taas sellainen oikein iso meloni, hihkaisee Mika. 
- Niitä isoja eivät taida nyt antaa, mutta sellaisia vähän pienemmäksi jääneitä annetaan omalle po-
rukalle. 
- Mä haluaisin greippejä, kertoo Mervi. 
- No huomenna pitää käydä katsomassa mitä saa. 
 
Hetken päästä herkutellaan pannarin ja äidin tekemän hillon kanssa. Sen jälkeen lähdetään hake-
maan patonkeja Abu Arishista. Juuri uunista otetut patonkisämpylät ovat niin kuumia, että poltta-
vat muovikassiin reikiä. Pitää odotella hetkinen.  
 
Seuraavana päivänä saadaan korjaamoauton työt vihdoin päätökseen. Koeajolla ohjaustehostin 
toimii mainiosti. Nyt on koulutettava mekaanikkoja erilaisten korjaamolaitteiden käyttöön ja jatket-
tava oppituntien puitteissa perusasioiden opetusta.  Jarkko selvittelee asioita englanniksi ja Abdul 
tulkkaa arabiksi. 
Päivät kuluvat Jarkolta työn merkeissä, äidiltä ja lasten kotiaskareita ja opiskelua seuraillen. 
Välillä iltaisin Jarkolla on työhön liittyviä puuhia kotonakin. Mekaanikkojen koulutukseen on laadit-
tava opetusmateriaalia. Osan Jarkon englanniksi tekemistä opetuslehdistä kääntää arabiksi Abdul 
osan Fernando. Toimiston monistuskoneella niistä saadaan myös piirtoheitinkalvoja. Teoriaa Jark-
ko opettaa toimistohuoneessaan, käytännön töitä korjaamoautossa ja viereisessä katoksessa. 
 
Työpäivinä on kehitelty myös Jarkon ideoima korinoikaisulaite.  Kuusimetriseen teräspalkkiin on 
hitsattu korvakkeet, joihin on kiinnitetty korjaamon puominosturista irrotettu puomi ja sitä liikut-
televa hydraulinen työsylinteri. Hassanin kolariauto on hilattu korjaamokatokseen ja kiinnitetty 
taka-akselistosta palkkiin. Käyttökelvottomat ruttuiset osat on purettu pois. Työsylinteriä ja puo-
mia käyttäen saadaan auton keulaosan ruttuja vedettyä vaiheittain alkuperäisiin mittoihin välillä 
kaasuhitsausliekillä oikaistavia kohtia kuumentaen. Tämä korinoikaisukurssi etenee kiireettöminä 
päivinä muiden töiden ohessa noin 1- 2 tuntia päivässä vauhdilla. Kiinnostusta tähän näyttää ole-
van niin, että seuraamaan on pysähtynyt ulkopuolisiakin katsojia. 
 
Likavesikaivoalueiden aitaus alkoi Awadin käskyllä nopeasti ja lähes kahden metrin korkuista 
panssariverkkoaitaa pystytettiin viikon päivät kiitettävällä vauhdilla. Sitten työ keskeytyi, kun tolp-
piin tarvittava teräsputki loppui. Pariin viikkoon ei paikalla ole tapahtunut mitään. 
 
Maatalousnäyttelyä valmistellaan. Toimiston ja korjaamon väliselle kentälle on tehty kutsuvieraita 
varten katettu katsomo. Kentän laidoille on aseteltu näytteille erilaisia traktoreita, sadonkorjuu-, 
maanmuokkaus- ja kylvökoneita ja esiteltävää kalustoa tuodaan maahantuojien edustajien toimes-
ta lisää nyt päivittäin, kun näyttelyn avajaisiin on aikaa vajaa viikko. Projektin pelloilla valmistaudu-
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taan esittelemään erilaisia kastelujärjestelmiä kuten vesitykkejä, sprinklereitä, ojakastelua ja tip-
pakastelua, jossa kasvien tuntumaan asetetut suuttimet tiputtavat valmiiksi lannoitettua kastelu-
vettä ohjelmoidusti  vain kasvien juurille.  
 
Vihdoin koittaa maatalousnäyttelyn avajaispäivä ja paikalle odotellaan lähiympäristön farmareista 
koostuvaa runsasta kutsuvierasjoukkoa. Jizanin alueen emiiri tulee avaamaan näyttelyn ja emiiriä 
ja hänen turvamiehiään varten on katsomon eturiviin rakennettu ympäröiviä paikkoja korkeammal-
la oleva aitio. Jarkko on saanut Garyltä pyynnön ottaa avajaisseremoniat kaitafilmille. Jarkko on 
pystyttänyt kameransa jalustaan keskelle juhlakenttää katsomon eteen kuvatakseen siitä avajaisse-
remoniat. 
 
Hieman aikataulusta myöhässä tummanruskeaan kaapuun pukeutunut emiiri saapuu neljän aseis-
tetun turvamiehen ja noin kymmenhenkisen seurueensa saattelemana … ja katsomossa istuvat 
vieraat nousevat seisomaan. Jarkko on saanut hieman aikaisemmin tiedon, että heti emiirin avaus-
puheen jälkeen kaikki ulkomaiset ekspertit menevät Mcveyn ja Awadin johdolla tervehtimään emii-
riä. Tätä tilannetta varten Jarkko on ottanut Abdulin avustajakseen ja selittänyt, että hänen itsensä 
pitäisi mennä muiden eksperttien kanssa tervehtimään emiiriä ja Abdulin pitäisi silloin suunnata ja 
zoomata kameraa sinne, missä ekspertit ovat ja ottaa pikku pätkiä filmille. Ja Abdul tuntui ymmär-
täneen, mitä hänen pitää tehdä. 
 
Kuvattuaan pätkän emiirin avauspuhetta Jarkko lataa kameraan uuden kasetin ja lähtee kameran 
luota muiden eksperttien perään ja Abdul jää surisevan kameran viereen. Kun Jarkko on muiden 
eksperttien kanssa jonossa viimeisenä lähestymässä emiirin aitiota, hän hämmästyksekseen huo-
maa, ettei Abdul olekaan kameran luona kuvaamassa. Vilkaistuaan taaksensa hän huomaa siinä 
Abdulin.  
 
- Sinunhan piti kuvata ja suuntailla kameraa, tiuskaisee Jarkko. 
- Enhän minä voinut, kun minun pitää tulla tervehtimään emiiriä, selittää Abdul silmät pyöreinä. 
- Ethän sinä mikään ekspertti ole, selittää Jarkko. 
 
Ja niin Abdul kuitenkin seuraa perässä kättelemään emiiriä ja esittelee itsensä joukon viimeisenä 
”Abdul Gawad Egyptistä”. 
 
- Voi helvetti, mikä tollo, noituu Jarkko itsekseen, kun rientää kameransa luo jatkamaan kuvausta. 
 
Awad Sallamin tervetuliaispuheen jälkeen myös McVey pitää lyhyen puheen, jonka Awad tulkkaa 
arabiksi. Puheiden jälkeen lähtevät vieraat tutustumaan näyttelyyn, emiiri seurueineen edellä ja 
muut perässä. Jarkko lähtee kameroineen hetkeksi seuraamaan joukkoa ja ottaa muutamia filmin-
pätkiä silloin tällöin. Kameraan on vaihdettava taas uusi filmikasetti aina 4,5 minuutin välein. Ka-
setteja ei Jarkolla ole enää kuin muutama, joten kuvapätkiä on otettava harkitusti. Sitten on kiireh-
dittävä korjaamolle, koska yleisöä alkaa pian saapua sinnekin. 
 
Jo etukäteen tiedettiin, että kaikki näyttelyvieraat ovat miehiä. Joukossa ei ole ainuttakaan naista. 
Siksi Raunikin on pysytellyt lasten kanssa kotona. Kotiin tultuaan Jarkko on kertonut avajaisista ja 
myös Abdulin töppäilystä. 
 
Näyttelyn koneisiin lähdetään tutustumaan vasta näyttelyväen poistuttua iltapäivän loppupuolella. 
Kotona Jarkko on kertonut avajaisista ja myös Abdulin töppäilystä. 
 
- Paljonhan täällä on erilaisia koneita, hämmästelee Rauni.  - Traktoreitakin on useita merkkejä. … 
Eik’s Fordkin tee traktoreita? … Miks’ niitä ei ole? 
- Tekeehän Ford, mutta Ford on sillä saudien ”mustalla listalla”. Kaikkien Fordien, autojen ja trakto-
rien maahantuonti on kielletty. 
- Isi, mikä toi tommonen kone on? kysyy Mika. 
- Tuo on lautasaura, jolla käännetään maata. … Ja tuo vihreä tuossa vieressä on kylvökone. 
- Tuo on se maapähkinäpuimuri, tunnistaa Rauni. 
- Se on pelannut ihan hyvin. ... Puivat sillä pähkinöiden joukkoon muutaman käärmeenkin. 
- McVey ja Nancy on tuolla, huomaa Mervi. 
- Pitää mennä tervehtimään, toteaa äiti. 
 
Gary ja Nancy kätellään ja aletaan keskustella näyttelystä. Gary kertoo, että erityisesti pellolla ol-
leet erilaiset kastelumenetelmät kiinnostivat monia. Sinne vietiin halukkaita maastureilla pienelle 
kierrokselle. Sitten Gary kysäisee, miksi Abdul Gawad tuli kättelemään emiiriä? … Jarkko kertoo 
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kuinka hän opetti Abdulia käyttämään kameraa sillä aikaa, kun ekspertit menevät emiiriä tervehti-
mään, mutta näin siinä kävi. Garya ja Nancya naurattaa. 
 
Yhdessä kävellen ja keskustellen jatketaan korjaamolle, missä Jarkko esittelee korjaamoautoon 
tehdyt muutokset sekä kehittämänsä kolariauton oikaisulaitteen. Yhdessä Garyn kanssa todetaan, 
että korjaamoauto on tarpeellinen projektin omilla pelloillakin. Ympäristön farmarit ostelevat omia 
koneita vähitellen ja heidän auttaminen on yksi projektin tehtävä. Kuuman kauden jälkeen on 
suunnitteilla aloittaa koneiden käyttökurssit ympäristön farmareiden pojille, kertoo Gary. 
 
Auringon painuessa taivaanrannan taakse saavutaan kotiin. 
 
- Äiti!  Tekisitkö meille jotakin hyvää! pyytää Mervi heti kotiin tultua. 
- Jotakin hyvää? … Mikä nyt olis’ hyvää? 
- No … tee taas vaikka plättyjä. …  Ja sitä hilloa, mitä oli viimeks’ pannarin kanssa. 
- Voisinhan minä muutaman plätyn teille paistella … tällaisen juhlapäivän kunniaksi. Sitä hilloakin 
on vielä jääkaapissa. 
- Minun pitäis’ laatia pari opetuslehteä huomiseksi, kertoo isä.   - Fernando kääntää sitten arabiksi. 
- No sinun kai pitää tehdä. … Älkää lapset sitten häiritkö isää. 
 
Aamulla alkaa uusi työviikko taas. Vapaapäivät  hurahtivat näyttelyn merkeissä. Viikon lopulla pos-
tisäkissä tulee postia sekä Suomesta että Roomasta. Helioksen postipalvelusta tulee paksuhko pos-
tipussi, jossa Jarkko tietää olevan sinne lähetettyjen filmirullien kuvat ja tilatut uudet filmirullat. 
Roomasta FAO:lta on iso ruskea kirjekuori, jota Jarkko on jo hieman odotellutkin. Sen Jarkko avaa 
toimistolla heti Fernandolta saatuaan.  Kuoressa on kirje Ciceltä ja jatkosopimus toiseksi vuodeksi, 
jonka kaksoiskappale Jarkon pitää allekirjoittaa ja lähettää UNDP:lle Riadiin. Cice kertoo kirjeensä 
lopussa, että  FAO voi nyt maksaa auton ja caravanin laivarahdin Trieste – Jedda,  1000 USD , kun 
Jarkko toimittaa laskun ja kuitin kopion FAO:lle. 
 
Iltapäivällä kotiin tulessaan  Jarkko antaa heti Helioksen postipussin Raunille. 
 
- Hei! … Heliokselta tuli kuvia. Avaa ja katsokaa lasten kanssa! … Tämä toinen on FAO:lta. Voit 
tutkia sitäkin. … Mä menen ensin suihkuun. 
- Eikö muuta tullut? 
- Ei tullut. 
- Miks’ se Pike ei kirjoita? … No mene nyt suihkuun!  
 
Äiti on levittänyt kuvat olohuoneen pöydälle ja katselee niitä lasten kanssa, kun isä tulee suihkus-
ta. 
 
- Hyviä kuvia, kehuu äiti. … - Ja yhdet kopiot ja lasku on mennyt Pikelle mummilaan. 
- Niinhän se toimii. 
- Tuota FAO:n kirjettä en ole vielä katsellut. … Sehän on jo avattu. 
- Joo, avasin heti toimistolla. … Siinä on jatkosopimus ensi vuoden loppuun … ja nyt se Cice mak-
saisi sen tuhannen taalan laivarahdin, kun lähetän siitä tositteen hänelle. … Mutta … Hitto,  kun ei 
ole vielä saanut sitä laskua. 
- Mitäs nyt sitten? 
- Pitäis’ saada ensin se lasku … ja maksaa. … Hitto, mä valehtelin sen verran, että olen itse sen jo 
maksanut.  … Pitäis’köhän meidän tehdä taas lähiaikoina ostosreissu Jeddaan. … Onhan se lasku 
nyt jo varmaankin tullut Finnwheelsille. … Tasan tonnilla se Lasse silloin lupasi sen rahdin järjes-
tää. 
- Voitais’ko me lähteä? … Olis’ko sieltä taas jotakin haettavaa? 
- Onhan minulla taas listaa, … Varaosia ja työvälineitä aika liuta. … Jizanin putiikeista saa vain ak-
kuja ja kaasuttimia. Ei juuri muuta. … Pitää jutella Garyn kanssa huomenna.  Joko lähdettäisi ensi 
viikolla, jos Gary hyväksyy? … Nyt olisi hyvä aika lähteä, kun ei ole mitään kiireisiä hommia tuolla 
pajallakaan. … 
- Täällä menee  ajanlaskukin ihan sekaisin. … Mikäs päivä nyt on? 
- Nythän on huhtikuu … ja taitaa olla 19. päivä. 
- Mehän ollaan sitten oltu täällä jo yli kolme kuukautta, hämmästyy Rauni. 
- Eikä muun maailman menosta tiedetä mitään, jatkaa Jarkko. Telkkarista tulee vain arabinkielistä 
hölpötystä, josta ei ymmärrä mitään muuta kuin sääkarttojen kuvat ja nekin ovat joka päivä sa-
manlaisia. Ja Suomen Yleisradion lyhytaaltolähetyksistäkään ei tahdo saada mitään selvää. … Pi-
täis’köhän tänään taas kokeilla sitäkin? 
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Kuuden aikaan Jarkko viritteleekin taas Yleisradion aaltopituutta radioon ja jotakin sieltä surinoi-
den joukosta kuuluu. … ”Useat maat ovat jo aikaisemmin peruneet osallistumisensa Moskovan 
Olympiakisoihin, USA ilmoitti boikotistaan jo kuukausi sitten ja tänään maiden joukkoon on liitty-
nyt Norja ja Saksankin tiedetään harkitsevan.” kertoo  Jarkko kuulleensa, kunnes ääni taas häipyi. 
 
- Hitto, ei tuosta saa mitään selvää, noituu Jarkko. … - Siihen tulee joku muu molottaja aina päälle. 
- Onko niistä olympialaisista sitten tulossa tynkäkisat? aprikoi Rauni. 
- Se on sitä politiikkaa. … Vastustetaan nyt Neuvostoliiton sotatoimia Afganistanissa. … Ei se taida 
sielläkään sotimalla ratketa. Vainajia vaan tulee. 
- Ei pitäisi politiikkaa sotkea urheiluun. 
- Eihän sitä pitäs’. 
 
Aamupäivällä töiden ja koulutuksen lomassa Jarkko tapaa Garyn ja juttelee Jeddaan menon mah-
dollisuudesta. Nähtyään Jarkon laatiman puutelistan Gary pitää Jeddassa käyntiä tarpeellisena. 
Myös toimiston monistuskone olisi samalla vietävä huoltoon ja saatava pian myös takaisin. Awadil-
lakin olisi yksi korjattavaksi vietävä videonauhuri, jonka päälle on kotona kaatunut vettä ja se ei 
nyt toimi, kertoo Gary.  
 
Viikko jatkuu sekä töissä että kotona jokseenkin normaaleissa rutiineissa. Viikonvaihteen lähesty-
essä aletaan valmistautua jälleen Jeddan matkaan. Muutaman päivän aikana Jarkon ostoslistakin on 
kasvanut vielä jonkin verran. Hakiessaan toimistolta huoltoon lähtevää monistuskonetta sekä 
Awadin kastunutta nauhuria Jarkko tapaa myös McVeyn. … Gary kertoo tulevansa myös seuraavan 
viikon puolivälissä lentäen Jeddaan käytyään ensin UNDP:llä Riadissa. Fernandolta Jarkko saa taas 
”salkullisen” 100 rialin seteleitä ostoksia varten. Postisäkissä on vihdoin tullut Raunin odottama 
kirje Pikeltä, joka kiittelee saamistaan valokuvista ja kertoo, että mummilassa voidaan hyvin. 
 
Torstai-iltana alkaa kaikki olla valmista aikaisin perjantaiaamuna alkavaa matkaa varten. Raunin 
laitellessa vielä matkaeväitä kokeilee Jarkko saada Suomen lyhytaaltoradioaseman uutiset kuulu-
maan. Tulos on yhtä heikko kuin aikaisemmillakin kerroilla. Alussa lähetyksestä saa joten kuten 
selvää, mutta sitten kuuluvuus häipyy muiden asemien alle. 
 
- Hitto, ei tuosta rutinasta saa taas mitään selvää, noituu Jarkko. … - Tuossa alussa kerrottiin lento-
onnettomuudesta. … Kanariansaarilla on syöksynyt mereen Boeing matkustajakone, … 146 mat-
kustajaa kuoli. … En oikein saanut selvää … olis’ko ollut BEA:n kone. … Sitten taas häipyi koko 
juttu. … Hitto, kun noita asemia on niin vierivieressä, ettei tuolla radion hienosäädölläkään niitä 
erota toisistaan. 
- Olis’han se kiva kuulla jotakin Suomestakin, jatkaa Rauni. … - Vieläköhän siellä on sama hallitus 
pystyssä? … Eipä Pikekään kirjoitellut siitä mitään. … Lunta siellä on ollut paljon, mutta nyt jo ke-
väisiä ilmoja kertoi olevan. … Melkein kaks’ viikkoa sitten se on kirjoitettu. … Mutta … eikö me 
huomenna mennessä syödä siellä puolimatkassa vaan autossa eväitä niin kuin viimeksi.  
- Nehän oli ihan hyvät eväät. … Tee samanlaiset vaan. 
- Ne on tässä jo tehtyinä. Aamulla otetaan nämä jääkaapista ja pannaan osa kylmälaukkuun ja osa 
vaunun jääkaappiin. … … Lapset pitää komentaa kai kohta nukkumaan. Aamulla on taas aikainen 
herätys. 
- Nukkuvathan autossa taas sitten lisää, naurahtaa Jarkko. 
- Isi kuinka monta päivää me nyt ollaan siellä Jeddassa? kysyy viereen tullut Mervi. 
- Ehkä nyt ei ihan parissa päivässä selvitä. … Kolme … neljä päivää ehkä nyt ollaan. 
 
Aamuhämärässä taas lähdetään jo kahteen kertaan ”harjoitellulle” reitille. Aamupäivällä ei liiken-
nettä juurikaan ole ja matka taittuu reipasta vauhtia pitäen. Kapeammalla ja vuoristoisemmalla 
tieosuudella nähdään, jotain sellaista, mitä aikaisemmin ei ole nähty. Eräässä mutkan jälkeisessä 
notkelmassa on tiellä sekä pientareilla kymmenisen kuollutta aasia, joista osa melko pahoin sil-
poutuneina ja tie on veressä. Ilmeisesti kuorma-auto on yöllä törmännyt tiellä seisoneeseen aasi-
laumaan arvelee Jarkko. 
 
- Oli ihan hirveän näköistä jälkeä, kauhistelee Mervi. – Miten tuollaista voi tapahtua? 
- Aasit ja kamelitkin voivat olla laumana keskellä tietä, selittää isä. … - Ja yöllä se lauma tulee mut-
kan takaa valoihin niin nopeasti, ettei kuljettaja ehdi tehdä mitään. … Ja aasihan on ihan hölmö. Ei 
se väistä. 
- Tuli ihan paha hajukin tänne autoon, toteaa äiti. 
- Olihan ne raadot siinä jo jonkin aikaa helteessä muhineet, naurahtaa isä. …- Avataanpa vähän 
ikkunoita hetkeksi. … Ai nyt tullaan taas siihen kylään, jossa on niitä korkeita hidasteita. … Pudo-
tetaanpa nopeutta. 
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Puolisen tuntia myöhemmin muistetaan varoa koholla olevaa sillan kantta, joka on edelleen kor-
jaamatta. Irronneita pölykapseleita on tielle ja pientareille tullut enemmän. Hieman myöhemmin 
pidetään tutussa paikassa nopea jaloittelu- ja eväidensyöntitauko. Valtatielle saavuttua tankataan 
ja ostellaan laatikolliset vesipulloja sekä Apsitölkkejä. Neljän melko yksitoikkoisen tunnin kuluttua 
ajellaan Mekan ohittavaa ”pakanatietä” ja vielä tunti, kunnes saavutaan SBM:n betoniasemalle. 
 
- No täällä ollaan taas, huokaa äiti. … - Hyvinhän tuo matka taas taittui. 
- Vanhasta muististahan tämä jo menee, naurahtaa isä. ... - Milloinhan saavat tuon rantatien koko-
naan valmiiksi? … Se nopeuttaisi vähän. … Olkaapa te vielä hetki taas täällä autossa, kunnes saan 
vaunun irti ja kaapelin kytketyksi. 
 
Ja jonkin aikaa myöhemmin istutaan jo hieman viilenneessä vaunussa ruokapöydän ääressä. Sau-
naankin päästään taas muutaman viikon tauon jälkeen. 
 
- Jokos isä olet suunnitellut huomista ohjelmaa? kysyy äiti saunan lauteilla. 
- Olen. … Jospa vietäisi aamulla ensin nuo huoltoon menevät koneet. … Sitten tiedetään milloin ne 
saadaan. … Tuumitaan aikataulua sitten. … Lähetystössäkin voitaisi käydä. … Hehän kutsuivat 
käymään aina, kun tullaan Jeddaan.  … Varmaankin niiden koneiden huollossa muutama päivä me-
nee. … Mortadalta pitää ensin käydä kysymässä missä noiden koneiden huolto on. 
- No, … heitäppä isä lisää löylyä! … Vihta kun vielä olis’, niin tuntuisi ihan kotoiselta, huokaa äiti. 
- Ihan hyvähän tämä on ilman vihtaakin, murahtaa isä. … - Tulisi vihdasta vaan vihdanlehtiä ympäri 
saunaa. 
- Isi, onko nuo kivet Suomesta, kun ne on ihan samanlaisia kuin meidän kiukaassa, kysyy Mika. 
- Suomesta taitavat olla. … Oletpa sinä tarkka, kun huomaat tuollaisen. … Onhan tuo kiuaskin 
suomalainen ja kivet ovat tulleet kiukaan mukana. ... Saudithan eivät tiedä saunasta mitään. 
 
Makeiden unien jälkeen herätään taas uuteen aamuun. Kaupungille lähdetään, kun aamiainen on 
kaikessa rauhassa nautittu. Mortada tavataan toimistollaan ja hän lähtee autollaan opastamaan 
Jarkkoa monistuskoneen ja nauhurin huoltoliikkeeseen. Yhdessä kannetaan koneet auton lavalta 
liikkeeseen. Jarkko kertoo, että monistuskoneelle olisi tehtävä puhdistus ja huolto, nauhurissa on 
jonkinlainen vesivahinko … ja kiirekin olisi. Ensin luvataan koneiden olevan valmiina viikon kulut-
tua, mutta Jarkon pyytäessä vielä kiireellisempää toimitusta, luvataan koneet tiistaiksi.  
 
- Vasta tiistaina saadaan koneet takaisin, kertoo Jarkko palatessaan autoon. 
- Tiistaina, päivittelee Rauni. … - Neljä päivää! … Nythän on lauantai. … Eikö olis’ saanut nopeam-
min? 
- Ensin lupasivat vasta ensi viikolla, mutta kun selitin tilanteen, sain tingittyä tiistai-aamuksi. 
- No, ei kai sille mitään mahda. Onhan täällä kaikenlaista katseltavaakin. … Mihin nyt sitten seu-
raavaksi? 
- Finnwheelshän on tuossa aika lähellä. … Käydäänpä siellä nyt. … Eiköhän niillä pojilla se laivarah-
tilasku jo ole. 
 
Hetkeä myöhemmin pysähdytään Finnwheelsin toimiston eteen ja Jarkko nousee autosta. Pasi ja 
”Rami” istuvat kahvikupposten ääressä, kun Jarkko astelee sisään. 
 
- No terve taas!  tervehtii Jarkko. 
- Terve, terve! tulee molemmilta.  - Mitä sinne Jizaniin kuuluu? jatkaa Pasi 
- Pikkuhiljaa siellä edistytään. Täytyi lähteä tänne taas ostoksille muutamaksi päiväksi. … Mitenkä 
teillä aika kuluu? 
- Hiljaista on nyt ollut. 
- Onko se minun laivarahtilasku jo tullut? 
- Ei ole, … eikä sitä enää tulekaan.  … Se laivarahtifirma meni kuukausi sitten konkurssiin. 
- Hitto! … Sehän on paska juttu. ….  
- Eikö se ole hyvä juttu, jos laskua ei tule? hämmästelee Pasi. 
- Onhan se siinä mielessä, mutta …. kun mä jo valehtelin FAO:lle Roomaan, että olen maksanut 
siitä 1000 taalaa. … Nyt ne lupaa sen maksaa, kun lähetän laskun ja maksutositteen heille. 
- No broblems! naurahtaa Pasi. … - Tehdään se lasku ja tosite.  Meillä on täällä kaikki sen firman 
lasku- ja kuittilomakkeet sekä leimasimet. 
- Ihanko totta? hämmästelee Jarkko. 
- Totta, totta. Tässä ne ovat pöytäni laatikossa. … Tehdään sinulle tositteet. … Helpostihan se käy. 
toteaa Pasi ja nostaa laskulomakelehtiön pöydälle. 
- Oliko se summa tasan tonni? jatkaa Pasi. 
- Tonnilla se Silenin Lasse silloin sen lupasi järjestää ja niin kerroin sen myös FAO.lle. 
- Ja se sun Mersu ja vaunu tulivat joskus ennen Joulua. 
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- Niin, täällä se oli, kun tulin perheen kanssa Suomesta tammikuun puolella. 
- No pannan tähän nyt joku päivämäärä niille kieppeille. 
- Ja tehdäänkö sitten kuitti samalle summalle, vai? kysyy Pasi hetken kuluttua. 
- Samalle summalle tottakai. 
- Päivämäärä laitetaan sitten vähän myöhemmäksi. .. eikö niin? 
- Joo, laita se jonnekin sinne tammikuun puolivälin paikkeille. 
- Ja tuosta pari leimaa vielä, niin nämä ovat valmiit. 
- Uskomatonta, hämmästelee Jarkko. 
- No! … Tässä ne ovat, naurahtaa Pasi hetken kuluttua ja ojentaa paperit Jarkolle. 
- Onpa hieno juttu. … Suurkiitos! … Miten tämän vois’ teille palkita? 
- Ei mitenkään, vastaa Pasi hymyillen.  – Tule käymään, jos on ongelmia. 
- No, kiitos vielä kerran! … Hei! 
 
Jarkko palaa autolle hymyillen papereita kädessään heilutellen. Oven avattuaan hän ojentaa paperit 
Raunille. 
 
- Joko maksoit? kysyy Rauni 
- En maksanut. 
- Mutta eik’s tämä ole kuitti? 
- On. Mutta kuitin sain vaikka en maksanut, naurahtaa Jarkko. … - Ihan uskomaton juttu. 
- No kerro! 
- Se laivafirma on mennyt konkkaan, eikä sieltä mitään laskua tullut eikä voi enää tullakaan. … Se 
Pasi ei aluksi oikein ymmärtänyt, kun en ollut mielissäni siitä. … Sitten, kun kerroin, että olen 
FAO:lle valehdellut maksaneeni itse sen laskun … ja nyt ne pyytävät minulta sitä laskua ja tositteita 
sinne … , niin Pasi tuumasi. ”No problems, … tehdään se lasku.”… Niillä on vielä kaikki sen laiva-
firman lomakkeet ja leimasimet … ja niin se Pasi teki nuo paperit. … Eikö ole ihan virallisen näköi-
set paprut?... Leimat ja kaikki. 
- Onhan nämä ihan … ja päivämäärätkin pantu tuonne vuodenvaihteeseen. 
- Tämän edullisemmin ei varmaan kukaan voi kuskata autoa ja caravania Triestestä Jeddaan, vitsai-
lee Jarkko. … - Mutta tästä ei saa hiiskua kenellekään. 
- Ei tietenkään. 
- Mitäs nyt seuraavaksi? … Mentäisikö käymään embassyssa? kysyy Jarkko. 
- Käytäisikö ensin marketissa? … Voitaisi viedä niille suklaakonvehtirasia tai jotakin. 
- No se iso markettihan ei ole kaukana. Hurautetaanpa sinne. Ehditään ostella jotakin vielä ennen 
rukoushetkeä. 
 
Marketin ostoskärryä työnnellen katsellaan sitten makeishyllyjä koko perhe yhdessä. Äiti katselee 
konvehtirasiavalikoimaa, lapset tutkivat makeispusseja ja suklaalevyjä. 
 
- Isi katso! hihkaisee Mika.  - Panda pähkinäsuklaata! 
- Niinpä on. … Ja onhan siinä muitakin sortteja. … On täällä näköjään jotain suomalaistakin.  Ote-
taanko pari levyä sitä pähkinäsuklaata. 
- Otetaan, sanoo Mervi ensimmäisenä ja nappaa kaksi pähkinäsuklaalevyä kärryyn. – Ja yks’ tom-
monen maitosuklaa vielä. 
- Löytyykä sieltä konvehtirasioista … Fazeria? kysyy isä. 
- En ole löytänyt, vastaa äiti.  … - Otettaisiko tällainen Marabou rasia? … Tämähän on ruotsalaista. 
- Otetaan semmoinen, hyväksyy isä. … - Tarvitaanko me mitään muuta? 
- Joku leipä voitaisi ottaa ja voipaketti. 
- Mitä me tänään syödään? kysäisee isä. 
- Siellä jääkaapissa on valkosipulimarinaadissa haudutettuja grillattuja broilerifileitä ainakin kah-
deksi kerraksi. Ranskalaisia perunoita voitaisi ottaa. Niitähän ei tarvi kuin lämmittää pannulla. 
- Ja Near-olutta, lisää isä. … - Juodaan sitä paremman puutteessa. 
- Ja meille kaakaota, lisää Mervi. 
 
Kassalle ehditään hieman ennen rukoushetken alkua. Autoon päästyä lapset haluavat heti maistaa 
pandan suklaata. 
 
- Hyi!  Älkää syökö! kiljaisee Mervi heti haukattuaan palan levystä taittamaansa suklaata ja sylkee 
suklaan suustaan.  …- Älkää syökö sitä! hän varoittaa vielä Mikaa, Maria ja Minnaa. 
- Mitä nyt, hämmästyy äiti. 
- Katso! … Pähkinät ovat ihan täynnä pieniä valkoisia matoja, kertoo Mervi ja näyttää suklaata äidil-
le. 
- Herranen aika, hämmästyy äiti. … - Pieniä matoja ne ovat.  Älkää lapset haukatko sitä….  Katso-
han isäkin. 
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- Matojahan ne ovat. Suklaa on ollut varmaankin jo kauan hyllyssä ja tämä lämmin ilmasto kai vai-
kuttaa. … On siellä hyllyssä matoja varmaan muuallakin, aprikoi isä. 
- Ovathan ne voineet lojua ennen hyllyyn joutumista jossakin varastossa, jatkaa äiti. 
 - Mutta ottakaa lapset maitosuklaata. Siinä ei ole pähkinöitä, neuvoo isä. 
 
Seuraavaksi ajellaan Suomen lähetystöön. Eero Heinonen ja Timo Lehtonen ovat Info-tiskin luona 
juttelemassa Krissen kanssa,  kun Mäkisen perhe astelee sisään. 
 
- Hyvää päivää! … Me tulimme taas, tervehtii Jarkko. 
- No tervetuloa! ehtii Eero ensimmäiseksi ja koko kolmikko tulee kättelemään. 
- Tässä olisi teille pieni tuliainen, sanoo Rauni ja ojentaa konvehtirasian Krisselle.  - Fazeria emme 
löytäneet. 
- Pandan pähkinäsuklaata löysimme ja ostimme, mutta pähkinät olivat täynnä pieniä matoja, jatkaa 
Jarkko. 
- Perkele! kiroaa Eero heti. … - Missä? 
- Se hiton iso marketti siellä sataman lähellä. 
- No voihan perkele! noituu Eero vielä. … - Minun pitää mennä heti ostamaan ne pähkinäsuklaat 
sieltä pois, hän jatkaa ja lähtee ripein askelin  oman huoneensa suuntaan. 
- Niin, meidän pitää huolehtia täällä suomalaisten tuotteiden maineesta, selittää Timo. … - Toivot-
tavasti kukaan muu ei ole sieltä pähkinäsuklaata ostellut. Hyvä kun kerroitte. 
- Mervi sen huomasi heti, kun haukkasi, jatkaa äiti. … - Sylki pois heti suustaan. 
- No Pauligin kahvi teille varmaankin maistuisi? kysäisee Krisse. … - Ja kinkkusämpylät? 
- Kiitos, kyllä käy, vastaa Rauni. … Olisko lapsille jotakin mehua? 
- Onko ihan suomalaista kinkkua? kysyy Jarkko. 
- Aitoa suomalaista savukinkkua, kertoo Timo. … - Sikaa. … Meidän diplomaattien tuontitavaroita 
ei tarkasteta. Eiväthän nuo saudit aina tiedä mikä se sika on, naurahtaa Timo. … - Yksi KLM:n kip-
pari toi hollantilaiselle tuttavaperheelleen tänne elävän sianporsaankin ihan reilusti tullin läpi. … Se 
oli spraymaalilla maalattu mustaksi ja … talutushihnassa. Se oli hänen ”koiransa”. … Oli kai sillä 
joku eläinlääkärin rokotustodistuskin, josta saudit eivät ymmärtäneet mitään.  … Tuttavaperhe 
kasvatti porsaan isoksi ja saivat siitä pari joulukinkkuakin viime jouluksi. Asuvat tuossa Lockhee-
din compoundilla. Se on muureilla ympäröity iso kortteli, jossa saudien lait eivät ole voimassa. 
Siellä on heillä baaritkin ihan amerikkalaiseen tapaan kaikkine jaloine juomineen  … ja naisetkin 
saavat ajaa autolla sillä suljetulla alueella. 
- Niin Lockheed on amerikkalainen, toteaa Jarkko.  - Lentoyhtiöillähän on aika paljon noita Tri Sta-
reja.  
- Mutta mitäs me tässä seisaaltaan tarinoidaan, huomaa Timo.  – Mennään tuonne minun huonee-
seen. Krisse tuo ne kahvit kohta sinne. 
 
Timon huoneessa jatketaan juttelua pöydän ympärillä nojatuoleissa istuen. Krisse tuo kahvit, me-
hut ja kinkkusämpylät pöytään ja juttelu jatkuu.  Jarkko kertoo moninaisista puuhistaan projektilla, 
erilaisista kastelumenetelmistä, maan ensimmäisestä maatalousnäyttelystä, korjaamoauton kehit-
telystä sekä koulutuksesta. Rauni kertoo kotiaskareistaan, lasten koulunkäynnistä, retkistä uima-
rannoille, Jarkon putoamisesta likavesikaivoon sekä sähköiskusta kotona. Jarkko kertoo vielä hie-
man lisää likavesikaivoista sekä sähköjärjestelmien puutteista. 
 
Eerokin saapuu takaisin käytyään ostamassa pois kaikki Pandan pähkinäsuklaat marketista. Täytyy 
vielä selvittää mihin muualle pähkinäsuklaata on toimitettu, kertoo Eero ja toivoo, ettei kukaan 
muu olisi ostanut matoisia pähkinäsuklaita. Suomalaisten tuotteiden maine on pidettävä hyvänä.  
 
Timo pyytää Jarkkoa kertomaan vielä Eerollekin likavesikaivoon putoamisestaan sekä projektin 
sähköiskujen vaarasta. 
 
- Siellä Jizanissa pitäisi joskus lähteä käymään, toteaa Timo. … - Sillä kulmalla maata en ole vielä 
ehtinyt käymään. 
- Tervetuloa milloin vain, vastaa Jarkko. … - Eihän se ole lentäen kuin semmoinen tunnin hujaus, 
kun olet Jizanissa. Tulemme kentälle vastaan, kunhan ilmoittelet. 
- Ehkäpä vasta joskus  kuuman kauden jälkeen, jatkaa Timo.  - Heinäkuuksi lähden Suomeen. 
- Seuraavalla kerralla, kun tulette Jeddaan, voisitte tulla jonakin iltana meille kotiinkin, kertoo Eero. 
Meillä on iso omakotitalo vuokrattuna Medina Roadin varrella. Kerroinko minä siitä jo viimekerral-
la? …Voisitte olla meillä yötäkin. 
 
 
- Mutta nyt meidän on lähdettävä jatkamaan kierrosta, toteaa Jarkko.  – Kiitokset kahveista ja säm-
pylöistä. … Oli ihan kiva rupatella. 
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- Kiitos! … Ja näkemiin! kiittää Raunikin. … - Krisseä täytyy kiitellä vielä tuossa mennessä kahveista 
ja sämpylöistä. … – Pitää käydä vessassa vielä täällä, kuiskaa äiti lapsille, kun lähdetään huonees-
ta. 
 
- Mihin nyt mennään? kysyy Rauni, kun saavutaan auton luo. 
- Nyt käydään vaan siellä yhdessä työkalukaupassa. Sitten ajetaan vaunulle. … Huomenna jatketaan 
muita hankintoja.  
- Isi, meneekö siellä kaupassa vielä kauan? kysyy Mervi. 
- Ei mene. Muutaman työkalun vain ostan, vastaa isä.  … - Sen sähköiskun antaneen koneen tilalle 
ostan kaksi uutta … ja sitten hitsauspuikkoja ja vähän muuta. 
- Eikö sitä olis’ voinut korjata? kysyy äiti. 
- En ruvennut sitä purkamaan ja tutkimaan eikä kukaan muukaan siihen pystyisi. Helpompi ostaa 
uusi … ja saahan niitä olla kaksikin … saudeillahan on rahaa. 
 
Jarkko tekee melko nopeasti ostoksensa ja  liikkeen apulaiset kantavat pakkaukset autoon. 
 
- No nyt kotiin vaunulle, toteaa isä, kun lähdetään. … - Vaihdahan joku toinen kasetti tuohon radi-
oon äiti. 
- Saitko isi kaikki mitä pitikin? kysyy Mervi. 
- En ihan kaikkea. … - Huomenna pitää etsiä toisista kaupoista lisää. 
- Saitko alennusta taas? kysyy äiti. 
- Sainhan minä itselleni taas kymmenen prossaa. … Se näkyy olevan maan tapa. … Nyt riittää os-
tokset tälle päivälle. 
 
Puolisen tuntia myöhemmin saavutaan vaunulle. Äiti alkaa valmistella ruokia, Mervi ja Mika ottavat 
isän ehdotuksesta koulukirjansa esille. Mari ja Minna alkavat piirrellä jotakin. Kovin pitkään eivät 
lapset ehdi puuhailla, kun äiti alkaa kattamaan ruokapöytää. 
 
- Eikö tämä lounas ole samalla jo illallinen? kysäisee äiti, kun istahdetaan ruokailemaan. 
- Jaa, kellohan on kohta jo viisi, toteaa isä kelloa vilkaistuaan. … - Niin se aika vaan kuluu ihan 
huomaamatta 
- Ihan hyviä nämä ranskalaiset, kehuu Mervi. 
- Maukkaita ovat broilerifileetkin, jatkaa isä. … - Oliko se ihan omatekoinen marinadi? 
- Ihan, vähän öljyä, valkosipulia ja mausteita sekoittelin. 
- Kolmisen tuntia pitää vielä odotella, että päästään saunaan. … Hieman hikinen olo on taas. 
 
Ruokailun jälkeen lapset jatkavat puuhiaan, kun astiat on korjattu pöydästä. Isä huomaa ikkunasta 
pihalla kävelevän Putkosen Vesan ja lähtee häntä jututtamaan. 
 
- Vesan kanssa kävin juttusilla, kertoo isä palattuaan.  … - Tuohon on tulossa naapuriksi toinen 
betoniasema. 
- Ai tuohonko ihan vastapäätä, missä on joku työmaakoppi? kysyy äiti. 
- Siihen. 
- Pelkääkö Vesa kilpailua? 
- Sanoi vain, että antaapa poikien yrittää. … Egyptiläisiä ovat kuulemma. … Arveli kyllä, että eivät 
pärjää kilpailussa.  
- Onko näillä kauppa käynyt hyvin? 
- Kertoi taas, että enemmän menisi kuin ehtivät toimittamaan. Kaupungissa rakennetaan niin pal-
jon. … Ja sitten kertoi yhden tapauksen Mekasta. … Sinne oli rakennettu iso kortteli täyteen kor-
keita tornitaloja, 12-kerroksisia useimmat. Kuningas tuli sitten vihkimään aluetta. … Oli katsellut 
ihmeissään hetken ja todennut, että ovatpa korkeita taloja. … ”Mutta tämä peittää Jumalalta näky-
vyyden. Maan tasalle koko alue.” oli hän määrännyt. … Englantilainen porukka oli sitten kutsuttu 
räjäyttämään koko kompleksi sepeliksi. 
- Voiko olla totta? hämmästelee Rauni. 
- Totta se on.  SBM toimitti betoniakin sille työmaalle silloin, kun niitä taloja rakennettiin. 
- Onpa älytöntä. …. Ja kaikki uskonnon vuoksi. 
 
Hetken aikaa puuhaillaan lasten kanssa, kunnes lähdetään saunaan. Saunasta tultua keitetään vielä 
iltateet. Lapset alkavat olla jo unisia ja on aika laitella vaunun päätyy petit kuntoon. 
 
- Eiköhän mekin laiteta kohta tuo meidän pääty petiksi, kunhan nuo lapset nukahtavat, sanoo Jark-
ko hiljaa Raunille. … Onhan tässä ollut taas päivällä pituutta. 
- Mitäpä tässä muutakaan enää tähän aikaan. 
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- Ihan hyvä päivähän tämä on ollut. … Toista tuhatta taalaa on hankittu. … Tätähän pitäisi illalla 
ihan juhlia. 
- Miten sitä täällä nyt juhlittais’? 
- Eiköhän se onnistu vaunussakin? … Ja sitten sen jälkeen taas nukuttaa niin makeasti. 
- Jaa … Ai semmoinenko juhlinta sinulla on mielessä?  
- Semmoinen. … Ja ethän sinäkään yleensä vastustele. 
- Ihan ihana unilääkehän se on aina.   
 
Aamulla lapset ovat olleet hereillä jo melko pitkään, kun vanhemmat heräävät heidän supinaan. 
 
- Hyvänen aika, kuiskaa Rauni heräilevälle Jarkolle.  – Lapset ovat jo hereillä. .. Mitähän kello on? 
- Nukuttipas se juhliminen makeasti, jatkaa Jarkko kuiskaten. … Aika pitkäänhän me juhlittiin. … 
Se on niin ihanan kutkuttava tunne kaiken aikaa, kun malttaa ottaa alun rauhallisesti, ettei laukea 
liian aikaisin.  …Mutta onhan sitten se loppuhuipennus aina niin huikea … ja tuntuu läpi kropan 
ihan varpaan kynsissä asti. 
- Aivan ihanaltahan se tuntuu aina. … Mutta kyllä kai tästä nyt on jo noustava. 
 
Hetken päästä ovat taas aamupuurot ja munakkaat pöydässä ja koko perhe aamiaisella. 
 
- Mikä on tämän päivän ohjelma, kysäisee äiti. 
- Ohjelmaa ei ole ehditty vielä suunnitella, naurahtaa isä. … - Mutta aletaanpa suunnitella nyt. … 
Minun pitäisi tehdä muutamia pikkuostoksia useammassa paikassa. … Lähtisittekö mukaan vai 
oletteko mieluummin täällä? 
- Lähdetään mukaan, vastaa Mervi heti. … - Täällä on ihan tylsää. 
- Nähdäänhän me siellä kaupunkia samalla, kun ajellaan, jatkaa äiti.  
- No sitten lähdetään kohta, kunhan olet tiskannut. Eihän meillä mitään kiirettä ole. Tänään on 
vasta sunnuntai. Aikaisintaan keskiviikkona lähdetään täältä pois. 
 
Aamupäivä on edennyt jo kello kymmeneen, kun lähdetään. Ensimmäinen kohde on UNDP:n toi-
misto. Mortadalta pitäisi saada opastusta mistä löytyisivät  GM:n, Toyotan ja MF:n edustusliikkeet. 
Mortada näyttää paikat kartalta ja Jarkko merkitsee ne rastilla omaan karttaansa. Juteltuaan vielä 
hetken Mortadan kanssa hän palaa autolle.  
-  No selvisikö mitään? kysyy Rauni heti. 
- Tuolla kaupungin laidalla ne ovat aika lähekkäin, kertoo Jarkko. MF-liikkeessähän me käytiin jo 
viime kerralla. Samalla suunnalla on nuo toisetkin.  – Merkkasin ne paikat tähän karttaan. Toyotan 
liike  näyttää olevan lähimpänä. Mennän sinne ensin. … Sieltä pitäisi saada pakoputkia, iskun-
vaimentimia ja jos löytyisi jonkinlaisia bensafilttereitä. … Ai siinä työkalukaupassa, jossa eilen kä-
vin pitää käydä vielä uudestaan. … Sekin on tässä reitin varrella. 
- Mitä siellä? 
- Unohdin ostaa maaliruiskun. … Sellaistakin me joskus pajalla tarvitaan. 
- Katsokaa! hihkaisee Mika.  – Tuolla yks’ auto palaa. 
- Taitaa olla höyryä vain, aprikoi isä. … - Ei, hitto … tulessahan se on. … Ei voida jäädä tämmöiseen 
paikkaan ihmettelemään. 
- Nyt se roihuaa ihan kokonaan, jatkaa äiti.  … -  Nyt ei enää näy, kun se jäi tuonne kulman taakse. 
- Isi, miten auto voi yhtäkkiä syttyä palamaan? kysyy Mervi. 
- No vaikka, jos jostakin vuotaa bensaa kuuman moottorin päälle. … Bensiini syttyy herkästi … 
ihan räjähdysmäisesti. … Hei, nyt kohta pysähdytään tuohon työkalufirman eteen. … Enköhän ehdi 
sen maaliruiskun ostaa ennen rukoushetken alkua. Puolen tunnin päästä se alkaa. 
 
Juuri ennen rukoushetken alkua Jarkko saapuu ostoksineen autolle ja matka jatkuu seuraavaan 
kohteeseen. Melkein kaikki muu liikenne on pysähtynyt, kun saavutaan Toyotaa edustavan liikkeen 
edustalle.  
 
- Vielä on odoteltava vähän aikaa … viitisentoista minuuttia, toteaa isä kelloa vilkaistuaan. 
- Meneekö sinulta täällä pitkään? kysyy äiti. 
- Ei kai täälläkään pitkään mene. … Pakoputkista ja äänenvaimentimista on pulaa. … Ovat hiton 
lyhytikäisiä varsinkin niissä lyhyissä ”jeepeissä” … Palavat puhki muutamassa kuukaudessa. Kuu-
masta ilmastosta  johtuen pakokaasut ovat niin kuumia, etteivät kestä pitempään. … Landgruise-
reissa kestävät pitempään, … ja bensafilttereitä pitäisi lisätä ennen kaasuttimia, ettei tarvitsisi 
”kaasareita” putsailla vähän väliä. … No nythän nuo jo availevat ovia. … Odotelkaahan taas. … An-
netaan koneen käydä, että ilmastointi pelaa. 
 
Melko pian Jarkko palaa. Autolla ajetaan liikkeen takapihalla olevalle ovelle, jossa lavalle nostellaan 
muutama nippua pakoputkia ja äänenvaimentimia. 
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- Nuo romppeet pitää viedä Mortadalle odottelemaan seuraava autokuormaa, kertoo isä autoon 
tultuaan. … -  Ja GM-liike pitäisi olla kohta tuossa seuraavan kulman takaa vasemmalle ja kolmas 
tai neljäs kortteli. … Sieltä pitää ostella Chevrolet- ja GMC-maastureihin iskunvaimentimia. … ”Iska-
reita” menee aina silloin tällöin niihin vanhempiin ja varmaan kohta näihin uudempiinkin. … Hiton 
huonohan näissä jenkkivehkeissä on koko jousitus. … Tämä meidän maasturikin on aikamoinen 
”hyppyheikki”, olettehan sen huomanneet. … Sinne ”koralliniemeen” ajaessakin oli pää katossa 
monta kertaa. … Toisten pölypilvessä ajaessa ei niin helposti huomaa töyssyjä. … No tuossahan se 
liike jo onkin.  
 
Nyt Jarkko viipyy ostoksilla jonkin verran kauemmin ja taas on ostokset haettava pihan puolelta. 
 
- Noiden ”iskareiden” kanssa oli hieman hässäkkää, kun malleja on niin montaa sorttia, kertoo isä. 
- Eri malleissa on erilaiset, ja etu- ja takaiskarit ovat erilaiset. … Niihin isoihin Suburban-
maastureihin eivät löytäneet ”takaiskareita”. … Niitä kertoivat oleva kyllä tilauksessa. … Mortada 
käyköön ostelemassa sitten, kun niitä tulee. Arvelivat kestävän 3 – 4 viikkoa. 
- Mennäänkö me isi vielä johonkin? kysyy Mervi. 
- Joko teitä väsyttää? 
- No ei vielä, tulee Mervin hiljainen vastaus. 
- Minulla on jotenkin sellainen vähän väsynyt olo, kertoo äiti. … - On ollut jo aamusta asti. 
- Olisi  yks’ kauppa vielä, MF-traktorifirma, … mutta jätettäis’kö se huomiseksi? … Vähän sellainen 
väsynyt olo on minullakin, kertoo isä. … Nukuttiin kai vähän huonosti.  
- Eikö sen MF:n voi jättää huomiseksi? kysyy äiti. 
 - Jospa viedään nyt vaan tuo kuorma Mortadan varastoon ja lähdetään sitten vaunulle. … Käykö? 
- Käy, vastaa äiti. … Nälkäkin alkaa olla jo. 
- No sitten ajellaan takaisin keskustaan, päättää isä. ... – Eli lähdetäänkin tästä tuonne oikealle. 
 - Isi, mikä ero on GMC:llä ja Chevroletilla, kun ne on ihan saman näköisiä? kysyy Mika. 
- Eipä niillä juuri rakenteissa eroa ole … eikä ulkonäössäkään. GMC- ja Chevrolet-Pick Upit ovat 
ihan identtiset. Tällaista ”Chevyä” kuin tämä meidän en ole GMC:nä nähnyt. 
- Mitä se ”itentti” tarkoittaa? kysyy Mika heti. 
- Identtinen, … se tarkoittaa, että on ihan samanlainen. 
- Eikö tämmöinen maasturi olisi kiva meillä Suomessakin? kysäisee äiti. 
- Hitto! … Oletko tolkussa? … Tällaista amerikkalaista en ostaisi, vaikka saisin pilkkahinnalla. … Iso 
kömpelö rotisko. … Vie bensaa 25-30 litraa satasella, hirveä jousitus, eikä näissä penkeissäkään 
ole hyvä istua. … Hitto! … Onpa tämä liikenne täällä keskustassa aika villiä. …  Tarkkana pitää olla, 
kun ei aina tiedä mitä nuo pölvästit aikovat. Jotkut eivät käytä vilkkuja ollenkaan. … Jotkut huitovat 
ikkunasta kädellään. … Sen verran tiedän, että jos kuskin käsi tulee ulos ikkunasta, niin se kääntyy 
vasemmalle tai oikealle, vitsailee isä. … - No, me käännytään nyt näistä valoista vasemmalle ja sit-
ten vähän matkaa ja UNDP:n pihaan.  
 
Jarkko pysäköi auton pihan laidassa olevan Mortadan varaston eteen. Toimistoon lähtevät mukaan 
Rauni ja lapsetkin. Yllättäin siellä tavataan Gary McVey, joka kertoo tulleensa juuri Riadista. Jarkko 
kertoo tehneensä jo melkein kaikki puutelistassa olleet ostokset. Vain Massey Fergusonin osat on 
vielä ostamatta ja huoltoon viedyt koneet on luvattu ylihuomisesksi. 
 
Gary kertoo menevänsä illalla hyvän ystävänsä Dr. John Gasparetin luo vierailulle ja kysyy voisiko 
Jarkkokin tulla perheensä kanssa sinne. Gasparetti työskentelee tutkijana Jeddan Yliopiston luon-
nontieteellisellä osastolla ja hänellä on kotona melkoinen kokoelma Saudi-Arabian eläimiä, erityi-
sesti käärmeitä. Rauni ei kuitenkaan haluaisi lähteä vaan olisi mieluummin lasten kanssa ”kotona” 
vaunussa. Jarkkoa vierailu kiinostaisi ja sovitaankin, että Jarkko lähtee illalla yksin Garyn kanssa 
Gasparetin luo ja noutaa Garyn hotellilta kello 19.  
 
Gary, Jarkko ja Mortada keskustelevat jonkin aikaa projektin asioista ja keskusteluun liittyy vielä 
yksi toimiston virkailija. Keskustelun päätyttyä Mortada lähtee Jarkon mukaan siirtämään auton 
lavalla olevat tavarat pihan laidalla olevaan varastoon. Rauni ja lapset seuraavat perässä autolle.  
 
- Menkää te jo autoon, neuvoo isä.  – Me nostellaan nuo tavarat tuolta lavalta varastoon. 
- Käynnistä jo moottori, että ilmastointi alkaa pelata, kehottaa äiti. 
- Isi, lähdetäänkö me pian? kysyy Mervi. 
- Ihan kohta lähdetään. 
 
Hetkeä myöhemmin lähdetään taas liikenteen vilskeeseen.  
 
- Kuinka kauan McVey on täällä? kysyy äiti. 
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- Gary lentää jo heti aamukoneella Jizaniin. … Torstaina sinne tulee Roomasta joku FAO:n heppu ja 
joitakin Saudin maatalousministeriön pamppuja Riadista tulee myös. 
- Onkohan teillä sitten torstaina juhlalounas Guest Housella? naurahtaa äiti. 
- Hitto! … Se vaarahan on olemassa. … Pitäiskö meidän keksiä vielä jotakin keskiviikolle, että ajet-
taisikin kotiin vasta torstaina, vitsailee isä. 
- Eihän me nyt yhden juhlalounaan vuoksi sellaista tehdä. … Jos sinä saat tiistaina ne koneet, niin 
heti keskiviikkoaamuna lähdetään ajamaan kotiin. 
- Tiistaiaamuna ne pitäis’ saada. Huomenna käydään vielä MF:llä ja sitten on aikaa pyöriä kaupun-
gilla. Nyt tänään ei tehdä enää mitään. … Jaa, onhan mun mentävä illalla Garyn kanssa … 
- Olisit keksinyt jonkun syyn, ettei olis’ tarvinut lähteä. 
- Koko perhettähän se Gary kutsui, … mutta sitten, kun sinä et oikein halunnutkaan, niin … 
- Ihan hyvä ratkaisuhan tämä on. … Me pärjätään kyllä lasten kanssa vaunussa … ja saunassakin 
voidaan käydä. … On jotenkin sellainen väsynyt olo, että on hyvä levätäkin. 
- Minusta on ihan kiva mennä pomon kanssa tapaamaan sellaista käärmetutkijaa. … Tuli se oma 
käärmekokemuskin silloin ekana päivänä mieleen. … Ai nyt tullaan jo ohitustielle … Parisen kilo-
metriä vielä niin ollaan perillä.  
- Aika myöhäiseksihän meidän lounas taas menee, toteaa äiti. ... - Sinä voit varmaankin käväistä 
saunalla suihkussa ennen kuin lähdet. 
 
Vaunuun päästyä alkaa äiti valmistella lounasta. Mervi ja Mika ottavat isän ehdotuksesta oppi- ja 
harjoituskirjansa esiin, Mari ja Minna istahtavat myös pöydän ääreen värityskirjoineen. Isä lähtee 
katsomaan voisiko saunalla ottaa suihkun. 
 
Lounaan jälkeen ehditään suunnitella jonkin aikaa, mitä seuraavana päivänä pitäisi tehdä. Isä arve-
lee selviytyvänsä MF:ltä aamulla melko nopeasti. Sen jälkeen voitaisi kierrellä kaikessa rauhassa 
keskustan kaupoissa. Äiti muistelee nähneensä jossakin laajan basaarialueen ja tahtoisi mennä 
sinnekin. 
 
- No minä yritän selvitä sieltä vierailulta hyvissä ajoin pois, lupaa isä lähtiessään. … - Heippa vä-
häksi aikaa. 
- Ole vaan siellä ihan rauhassa, vastaa äiti.  – Kyllä me täällä pärjätään. Saunan jälkeen lapset taas 
pian nukahtavat. 
 
Jarkko ajelee kaupunkiin ja ottaa kyytiin hotellin ovelle jo tulleen Garyn. Garyn ajo-ohjeiden mu-
kaan ajellaan kaupungin laidalle suurehkon omakotitalon pihaan. Gary on kertonut matkalla, että 
John Gasparetti on hänen vanha tuttu ja työtoveri Minnesotan Yliopiston ajoilta. Täällä hän tutkii 
Saudi Arbian eläimistöä ja on käynyt kerran Jizanissakin pyydystämässä käärmeitä.  
 
Dr. Gasparetti tulee avaamaan oven ja toivottaa kätellen molemmat tervetulleeksi. Gary esittelee 
Jarkko Makisen suomalaisena kolleeganaan ja maatalouskone-eksperttinä. Isokokoinen punakka 
Gasparetti esittelee paikalle tuleen vaimonsa Lisan ja lausahdetaan: ” Me olemme sitten John ja 
Lisa” ja ”Minä olen Jarkko”, kun puristetaan käsiä vielä uudelleen. Lisa poistuu heti keittiöön, John 
ehdottaa, että illallista ennen tehtäisi pieni kierros hänen kokoelmiaan katsomassa. 
 
Rakennuksen pohjakerroksessa onkin melkoinen kokoelma täytettyjä pikkueläimiä, lasiastioihin 
spriiliuokseen ”säilöttyjä” käärmeitä ja liskoja sekä myös eläviä käärmeitä lasisissa terraarioissa. 
John kertoo paljon eläimien elintavoista ja harvinaisuudesta. Myrkyllisiä käärmeitä hän kertoo ole-
van paljon ja maassa kuolee joka vuosi useita kymmeniä henkilöitä käärmeenpuremiin. Useimmat 
tapaukset sattuvat iltahämärän tai pimeän aikana. Hämärässä ja pimeässä ulkona liikuttaessa olisi 
aina oltava taskulamppu, jotta näkee mihin astuu. Vaarallisimpia paikkoja ovat tienvarsien kuivat 
heinikot ja pusikot. Käärmeiden myrkky on yleensä tappavaa ja vastamyrkky olisi saatava noin 
puolen tunnin kuluessa. – Tuorein tapaus sattui muutama viikko sitten, hän kertoo. Eräs ulkomaa-
lainen oli pysähtynyt autollaan valtatien varteen lähellä Jeddaa ja mennyt tieltä muutaman metrin 
päähän pissalle. Saavuttuaan hetkistä myöhemmin kotiin hän alkoi voida pahoin ja tuupertui hen-
gettömänä lattialle. Lääkärin tutkimuksissa löytyi hänen nilkastaan käärmeen pureman jälki.  
 
Jarkko kertoo sitten, kuinka hän kohtasi käärmeen Jizanissa kotiportaillaan ensimmäisenä iltanaan 
ja kuinka taskulamppu oli hänet pelastanut. Naapuri arveli käärmeen olevan Carpet Wiper. 
 
- Minulla on yksi Carpet Wiper terraariossa, kertoo John. … - Mennään katsomaan. … Tuossa, … 
Oliko se tuollainen? 
- Kyllä on tutun näköinen. … Ja suunnilleen saman kokoinenkin. 
- Tämän pyydystin noin vuosi sitten teidän projektilta, kertoo John.  … - Se on yksi myrkyllisimmis-
tä käärmeistä. … Näitä on enimmäkseen tuolla vuoristoseudulla. 
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- Sitten muutama viikko sitten meidän lapset ovat huomanneet sellaisen mangustin näköisen eläi-
men, joka tulee illalla katuvalon alle syömään hyöteisiä, kertoo Jarkko.  - Minäkin olen sen nähnyt 
vilaukselta. 
- Mangustin näköisen? hämmästyy John. – Onko sillä raidallinen turkki? 
- Näimme sen niin kaukaa. Harmaalta se näytti siinä lampun valossa. … Hyvin arka se on. … Meillä 
on ”caravan” siinä pihassa ja sen ikkunan kautta me sitä seurasimme. 
- Mangusteja ja mungoja on vain Afrikassa. … Mangusti on raidallinen, mungo on sellainen tasai-
sempi harmaa. … En ole kuullut, että niitä olisi tavattu Saudi-Arabiassa. … Mutta eihän Afrikasta 
ole pitkä matka sinne lounaiskulmaan … Jemeniin ja sieltä Jizaniin. … Voisiko siitä saada valoku-
vaa? … Minä teen parhaillaan kirjaa Saudia Arabian eläimistä. 
- Pitää yrittää saada siitä kuvia. 
- Joko te joudatte illalliselle? kysyy paikalle saapunut Lisa. … - Nyt olisi ruoka valmista. 
- Kiitos!  Tulemme kohta, vastaa John. … -  Katsotaan vielä minun pyydyksiä, hän jatkaa. 
- Käärmeitä sinä pyydystit silloin Jizanissa, muistaa Gary.  
- Nyt minulla on parempia käärmekatiskoja. … Katsokaa tuossa. … - Tuonne pannaan hiiri syötiksi. 
  Käärme mahtuu näistä verkon silmistä sisään, mutta syötyään hiiren se ei mahdu enää tulemaan 
ulos. … Tästä luukusta sitten otan sen pihdeillä ylös. 
- Ja nuo pienempi silmäiset ovat pienille käärmeille ja isompi silmäiset isommille, arvelee Gary. 
- Niin, nyt niitä on kolmea eri kokoa, kertoo John. … - Mutta nyt on mentävä illalliselle, ettei Lisa 
suutu. 
 
Ruokasalin pöydässä onkin erikoiset herkut. Alkuruoaksi on savuankeriasta ja perunasalaattia. 
John valittelee maan tapaa, että ei voi tarjota alkudrinkkiä. Juomaksi on vain appelsiinimehua. Pää-
ruoka on Jarkolle hieman häkellyttävä, gratinoitua hummeria, parmesaanijuustoa ja paahtoleipää. 
Hummerin käsittelyssä ja syömisessä on seurailtava miten muut toimivat. Ruokailun aikana kes-
kustellaan jatkuvasti. John ja Gary puhuvat aluksi enimmäkseen USA:n asioista ja dollarin heiken-
tyneestä kurssista. Jarkkokin saa sitten kertoa perheestään, lastensa kotikoulusta sekä Suomen ja 
Neuvostoliiton naapuruussuhteista. Jälkiruoaksi Lisa tuo suklaavanukkaat. 
 
Ruokailun jälkeen siirrytään viereisen olohuoneen nojatuoleihin jatkamaan keskustelua. John ker-
too olosuhteista yliopistolla. Naisopiskelijat eivät saa tulla isoon luentosaliin, vaan he seuraavat 
luentoja sivuhuoneen monitoreista. Vuosittain tuhansittain saudinaisia opiskelee USA:n yliopistois-
sa ja tottuvat vapaaseen elämään ja pukeutumiseen. Siellä he voivat suorittaa ajokortin ja ajaa au-
tolla, mutta kotiin tultuaan he eivät saa ajaa edes polkupyörällä. 
 
Poislähtöön aletaan valmistautua kellon lähestyessä kymmentä, koska Garylla on aamulla aikainen 
herätys. John muistuttaa Jarkkoa vielä mangustin kuvaamisesta. Hän haluaisi saada kuvan eläinkir-
jaansa. Hän saattaa tulla itsekin käymään Wadi Jizan Projektilla muutaman kuukauden kuluttua, 
Ramadan kuukauden jälkeen. Kiiteltyään ja hyvästeltyään Lisan ja Johnin kävelevät Jarkko ja Gary 
autolle. 
 
Rauni on vielä hereillä Jarkon saapuessa vaunulle. Pihalla on jälleen melkoinen kalkutus, kun yhden 
pumppuauton putkia hakataan puhtaaksi. 
 
- Pojilla on näköjään vaihteeksi ylitöitä, naurahtaa Jarkko vaunun ovelle saapuneelle Raunille. 
- Alkoivat hakata jo heti, kun lähdit. … No, mitä siellä oli? … Kerro hiljaa, ettei lapset herää. 
- Olihan siellä… Mistähän aloittaisin?  … Se Gasparetti, John ja vaimonsa Lisa olivat ovella vastassa, 
kun mentiin. Gary esitteli minut kolleganaan ja kertoi, että olen Suomesta. Sinunkaupat tehtiin 
siinä heti. John on iso punakka kaveri, varmaankin 120 kiloinen ja Liza on pienikokoinen ehkä 50-
kiloinen. Hyvin iloisia ihmisiä molemmat. Ensin katseltiin Johnin eläinkokoelmia. Hänellä oli terraa-
riossaan Carpet Wiperkin, samanlainen, jonka mä tapoin meidän keittiön rappusten juuresta silloin 
ekana iltana. … Ihan tappavan myrkyllinen se on ja yksi myrkyllisimmistä. … Ai niistä eläimistä 
olisi kerrottavaa tunneiksi. 
- Mitä teillä oli illalliseksi? 
- No se oli ihan uusi kokemus taas. … Alkupalana oli savuankeriasta ja pottusalaattia. Hiton hyvää 
se ankerias, … Ja pääruoka oli gratinoitua hummeria, parmesaanijuustoa ja paahtoleipää. 
- Hummeri, onk’s se joku merielukka? 
- Se on sellainen hiton iso rapu. … Ja niitä hummerin paksuja kuoria oli jo valmiiksi avattu kai jo 
ennen paistamista. … Piti sitten katsella mallia, miten toiset söivät. … Hyvää se oli. Sitten jälkiruo-
aksi oli sellainen ”choclate pudding”… suklaavanukas.  
- Mutta riisutaan … ja pannaan uniasut ylle. … Jatketaan tuolla lakanoiden välissä.. 
- Voinhan kertoa samalla, kun vaihdan asua. … Lyhyesti vain. … Sitten kerroin siitä otuksesta, joka 
nähtiin meillä siellä katuvalon alla. … Se voi olla joku mangustikin tai mungo. … Afrikassa niitä on. 
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John kiinnostui kovasti ja pyysi, että yrittäisin ottaa siitä valokuvan. Se tekee kirjaa Saudi-Arabian 
eläimistä. 
- No nyt jatketaan tuolla petissä. … Mene sinä taas tuonne reunaan. 
- Yhtä juttua olen ajatellut … meidän Mersusta. 
- Mitä siitä ? 
- Nyt on tulossa laki, että tänne Saudiin saisi tuoda myös diesel-henkilöautoja. Nyt, kun sain  kont-
rahdin toiseksi vuodeksi, voitaisi tilata diesel Mersu ja farmarimalli. Dieseli olisi Suomessa edulli-
sempi käyttää. SBM:n pojat tiesivät, että laki on jo valmiina ja vain joku prinssin allekirjoitus vielä 
puuttuu. 
- Saisiko meidän Mersun sitten täällä myydä? 
- Myydä saa ja varmaan sasimme siitä omamme pois. Saatiinhan me tehtaan hinnasta jo 10% dip-
lomaattialennus. 
- Uskaltaako sitä farmaria tilata ennen kuin olet varma, että se laki tulee voimaan? 
- Voisihan sitä ainakin Vehosta tiedustella … ja millaiset ovat toimitusajat nyt. Nythän täältä voisi 
soittaakin  Vehoon ja pyytää niitä lähettämään MB-farkun esitteitä. 
- No, soita ja kysy. … Mistä sä voit soittaa? 
- Eiköhän se onnistu vaikka täältä SBM: puhelimesta. 
 
Hiljainen puheensorina jatkuu lakanoiden välissä vielä hetken, kunnes kumpainenkin nukahtaa. 
Aamun valjetessa lapset heräävät taas ensimmäisinä. Isän herättyä on hänen kerrottava sitten 
käärmeistä ja muista näkemistään eläimistä  myös lapsille samalla, kun äiti valmistelee napostelta-
vaa aamiaispöytään.  
 
Ennen aamiaista Jarkko käy SBM:n toimistossa soittamassa Suomeen Veholle ja kyselee MB-
farmarimallin saatavuudesta. Liikkeestä luvataan lähettää esitteitä ja tiedot toimitusaikataulusta 
Jarkolle postitse. 
 
- No, nyt on hieman tietoa Mersusta tulossa postitse, kertoo Jarkko palatessaan.  – Tuumitaan sit-
ten, kun se posti saapuu. … Ensi viikolla se varmaankin tulee. … Yks’ innokas ostajakin jo ilmaan-
tui meidän nykyiselle Mersulle. 
- Ihanko totta? hämmästelee Rauni. 
- Totta. … SBM:n egyptiläinen henkilöstöpäällikkö, Mr. Fulio kyseli jo hintaa. 
- Eihän se ole nähnyt edes sitä autoa. 
- Kyllä kerroin siitä kaikki tärkeimmät tiedot. 
 
Aamiaisen jälkeen lähdetään kaupungille kello kahdeksan maissa. Jarkon on vielä käytävä teke-
mässä ostokset MF-liikkeessä. Sieltä hän selviää melko nopeasti.  
 
- Nyt on kaikki ostokset tehty, huokaa isä autoon tultuaan, kun on saanut ostoksensa auton laval-
le. … - Nyt on loppupäivä vapaata. Mihin mennään? 
- Siellä keskustassa on paljon monenlaisia liikkeitä. Ajetaan sinne, ehdottaa äiti. … - Eikö voida 
auto jättää vain johonkin parkkipaikalle ja kävellään siellä kaikessa rauhassa? 
- Niin tehdään. … Se UNDP:n toimistohan on ihan siinä keskustassa. … Jätetään auto sinne pihaan. 
Nuo suuremmat romppeet lavaltakin voisin vielä antaa Mortadan huoleksi. 
- Mitä noin isot paketit olivat? kysyy äiti, kun ollaan jo liikkeellä. 
- Traktorin jäähdyttimiä. 
- Miksi sellaisia tarvitaan? … Onko kolaroitu? 
- Se meidän vesijohtovesi eli porakaivovesi sisältää niin paljon kivennäisaineita, että syntyy sellais-
ta valkoista kattilakiveä, joka tukkii jäähdyttimen hienoja kanavia. … Sitä vartenhan meilläkin on se 
suodatin. … Kun jäähdytysteho laskee niin moottori ylikuumenee. Uudemmissa koneissa onkin 
tehokkaammat jäähdyttimet. … Ja jäähdytysjärjestelmissä on alettu käyttää nyt padolta haettua 
vettä. Sehän on vuorilta tullutta sadevettä. 
- Isi, joko me sitten huomenna lähdetään kotiin? kysyy Mervi. 
- Ei. … Ylihuomenna … aamulla … vasta saadaan ne pari huoltoon vietyä konetta. 
- Jokos teitä alkaa kyllästyttämään tämä reissaaminen? 
- No ei nyt kauheasti. … Mutta olis’ siellä kotona parempi olla. 
- Lähdettäisikö sitten ylihuomenna jo ajelemaan heti, kun olet saanut ne koneet? kysyy äiti. 
- Voitaisihan lähteä. … Sitten olisi kaksi vaihtoehtoa. … Ajettais’ loppumatka pimeässä tai jäätäis’ 
johonkin matkan varrella nukkumaan ja jatkettaisi aamulla. … Se huoltoliike aukeaa kai aamulla 
yhdeksän aikaan. … Päästäisihän me ennen kymmentä jo matkaan. … Lähdetään silloin.  
 
Pian ollaan taas UNDP:n pihassa. Lavalla olevat ostokset nostellaan lavalta Mortadan huoleksi ja 
lähdetään katselemaan kaupungin keskustan kauppoja. 
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- Tuossa heti kadun toisella puolella on iso huonekaluliike, kertoo isä. … - Olen sitä vilkaissut jo 
aikaisemminkin. Mennäänpä tuohon ensiksi.  
- Onko siinä jotakin erityistä? kysyy äiti. 
- No kohta näet … jo tuossa näyteikkunassa. 
- Sänkyjä, hämmästelee äiti. … Isoja parisänkyjä. 
- Ja katsohan mitä on tuon lähimpänä olevan yläpuolella. … ja sen takana olevassakin. Kerroinhan 
minä tuollaisesta jo joskus. 
- Peili … katossa. … koko sängyn kokoinen. … No enpä ole tuollaista vielä nähnyt. 
- Ja tuollainen meidän petinkin yläpuolelle, että voitaisi katsella miltä … se … peilissä näyttää.   
- Voi taivas! … Olis’ varmaan kiva katsella. 
- Ja tuolla isolla noiden pylväiden varassa olevalla harsolla saa peitetyksi koko jutun, ettei moskii-
tot pääse häiritsemään. 
- Siellä meillä ei ole minkäänlaisia itikoita. … Mistä se johtuu? 
- Johtuis’kohan siitä, että projektilla ei ole elukoita. … Varmaankin niillä, joilla on lampaita, aaseja  
tai kameleita, on myös kärpäsiä ja muita lentäviä. … Kyllä se paskan haju niitä houkuttelee. … 
Mennäänkö tuonne sisälle katsomaan noita huonekaluja tarkemmin? 
- Ei mennä. … Kävellään eteenpäin. … Onko tuo seuraava kultakauppa? 
- Näyttää olevan. … Niitähän täällä on melkein joka korttelissa. Mennään katsomaan. … Ray kertoi, 
että  kultakorut myydään painon mukaan kullan maailmanmarkkinahintaan. Työ ei maksa mitään. 
- No onpa siinä monenlaisia koruja … riipuksia, päivittelee äiti. … leveitä rannerenkaita ja timantti-
sormuksia. 
- Eiks’ ole ollenkaan korviksia? kysyy Mervi. 
- Ei näy, toteaa äitikin. 
- Noita ketjuja, riipuksia ja sormuksia taitavat käyttää enimmäkseen miehet. … Naisillahan on pää 
hupussa. Eihän niiden korvikset sen alta näkyisikään, aprikoi isä. … Katsokaahan nyt tuolla tiskillä 
… myyjä panee kultaketjun vaa’alle ja alkaa näpytellä taskulaskintaan. … Painon mukaan se hinta 
määräytyy. 
- No kultaa me ei tarvita. Mennään eteenpäin, toteaa äiti. 
 
Vähän matkan päässä kadun laitaan pysähtyy iso amerikkalainen maasturi, josta nousee arabiasui-
nen tukevahko mies sekä neljä mustiin kaapuihin ja huntuihin pukeutunutta naista.  Valkokaapui-
sen miehen johdolla seurue kävelee kauppaan, jossa näyttäisi olevan kankaita ja vaatteita. 
 
- Tuonne voitaisi mekin mennä, ehdottaa äiti. … - Mene isä edellä. 
- No mennään noiden perässä. … Iso kauppa näyttää olevan. 
 
Nuori, siististi pukeutunut miesmyyjä tulee heti tervehtimään englanniksi ja kysyy voisiko hän jo-
tenkin auttaa. Jarkko kertoo, että me ensin katselemme mitä kaikkea kaupassa on. Emme varsinai-
sesti tarvitse mitään. ”Lasten ja aikuisten vaatteita on tässä käytävän oikealla puolella.” kertoo 
myyjä.  ” Vasemmalla puolella on kankaita.” 
 
- Katsellaan vähän noita vaatteita, ehdottaa äiti. … - Täällähän on ihan kaikenlaisia. … Tuolla on 
turkkejakin. 
- Ne ovat miesten turkkeja, naurahtaa isä. … - Miehet käyttävät niitä juhla-asuina. Taisinhan minä 
siitä jo joskus kertoa. … Ne ovat tuollaisia kolmeneljäsosa pituisia. … Ray noista kertoi. … Mutta 
katsokaahan tuonne kangaspuolelle. … Se ennen meitä tullut sheikki siellä valitsee mekkokangasta 
vaimoilleen. … Mies levittää pakasta mustaa kangasta ja perässä olevat vaimot joko puistavat pää-
tään tai nyökyttelevät. … Pitää kai kaikkien neljän vaimon hyväksyä ennen kuin ostaa, kun nyt 
availlee seuraavaa pakkaa. 
- Katso äiti, hihkaisee Mervi. – Tuossa … Ihan samanlaisia T-paitoja kuin meillä. 
- Niin on. … Onko ihan Marimekon? Ihan samanlaisia raidallisia, hämmästelee äiti ja alkaa tutkia 
paitoja lähemmin.  
- Ovatko ihan originaaleja? kysyy isä. 
- Ovat nämä ihan … Marimekko … Finland … tuossa lapussa. 
- Kappas vain. … Ihan laatutavaraa sitten. 
- Mutta ei me nyt tarvita vaatteita … ja niitähän saadaan Jizanin basaareistakin.  
- Jatketaanko sitten kierrosta? 
 
Vaatekaupasta palataan kadulle ja jatketaan näyteikkunoiden katselua. Keskipäivän rukoushetken 
alkaessa liikkeiden ovet suljetaan ja liikenne kaduillakin seisahtuu. Arabiasuiset ihmiset kiirehtivät 
moskeijoihin ja rukoiluhuoneisiinsa. Jonkun matkan päässä olevan minareetin kaiuttimista alkaa 
kuulua muslimien rukouskutsu ”Abhaan”. Kadulla liikkuu poliisipartioita tarkistamassa, että kaup-
piaat ovat sulkeneet ovensa. 
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- Hitto! … On tämä jonkinmoista teatteria, naurahtaa Jarkko. … - Viisi kertaa vuorokaudessa he 
tekevät jokseenkin samat kuviot ja höpötykset. Hyvän kunto-ohjelmanhan se Muhammed on kan-
salle aikoinaan keksinyt. … Polvistua, nousta ylös, polvistua uudelleen ja kumartaa otsa lattiaan ja 
taas ylös … ja taas polvilleen … kymmeniä kertoja päivässä. … Notkeitahan nuo ovat sitten van-
hoina ukkoinakin. … On oltava, että pystyy rukoilemaan. 
- Missä naiset ovat? kysyy Rauni. … - Eihän täällä niitä näy. 
- Naiset rukoilevat kotona. Perjantaisin he voivat rukoilla moskeijoissakin, sielläkin omassa nurkas-
saan…. Naisethan eivät saa tehdä ansiotyötä täällä. Poikkeuksena ovat sairaanhoitajat, opettajat ja 
lentoemännät, mutta nekin naiset on pestattu muista maista.  … Hei katsohan tuota kameraa tuos-
sa ikkunassa. 
- Mitä siinä? 
- Nikon järjestelmäkameran runko … nuo normaali-, laajakulma- ja zoom-objektiivit  250 rialia. 
- Onko se halpa? 
- Suomessa maksaisi  varmaan yli tonnin. Jossakin lentokentän tax-freessä joskus katselin, niin jo 
tuo runko ja normaaliobjektiivi maksoivat noin 500 markkaa. … Nikon on japanilainen … ihan 
huippumerkki. Tuollainenhan pitää ostaa. Saataisi parempia kuvia, kuin meidän vanhalla Yashikaf-
lexillä. … Satumaisia nämä hinnat täällä ovat. 
- Sitten pitää kai odotella vähän aikaa, kunnes tulevat rukoilemasta. 
- Isi mitä tarkoittaa soom objek… mikä se oli? kysyy Mika. 
- Zoom-objektiivi on tuossa tuo pitempi putki. Sillä voi ottaa kauempana olevasta kohteesta lähiku-
via ja sillä voi säädellä kuvan kokoa. … Ja tuo lyhyempi on laajakulma, jolla saa kuvaa leveämmälti. 
… minä voin sen näyttää sitten, jos ostamme tuon paketin. 
- Saako täällä kuvata ihan vapaasti? 
- Ei ihan. Siksi en ole ottanut nytkään kameroita mukaan. … Muslimien asuihin ja kulttuuriin liitty-
viä kuvia ei pitäisi ottaa ja poliisejakaan ei saa kuvata. … Tuolla matkan varrella voi kuvata tienvar-
sinäkymiä … ja salaa auton ikkunastahan voi räpsiä. Meidän projektilla voi kyllä kuvata aika va-
paasti. 
 
Hetken päästä liikkeiden ovet taas avautuvat ja Jarkko pääsee tekemään kameraostoksensa. Kau-
panpäällisiksi Jarkko saa vielä viisi Agfan filmirullaa. Kaupasta ulos tultaessa Minna alkaa tuntua  
väsyneeltä kävelyyn ja isä ottaa hänet olkapäilleen. Kadun vastakkaista puolta hiljakseen kävellen 
palaillaan takaisin autolle. Ennen autolle tuloa poiketaan vielä musiikkikaupassa ostelemassa uusia 
kasetteja autoradiossa kuunneltavaksi. 
 
- Onko lapsilla jo nälkä? kysyy äiti, kun saavutaan autolle. 
- No vähän, kertoo Mari ensimmäisenä ja samaa mieltä ovat muutkin. 
- Käytäis’kö vielä basaarikaupoissa … ja sieltähän saatais’ myös jotain syötävää, ehdottaa äiti. 
- Ja sitten sen jälkeen kotiin, sanoo Mervi. 
- Muistako isä, missä se basaarialue oli? kysyy äiti. … - Joskus me sellainen nähtiin. 
- On minulla tuolla kartassa merkki. … Eiköhän me sinne osata. … Jossakin me sellainen nähtiin, 
kun tultiin satamasta päin. 
 
Ja melko nopeasti basaarialue löytyykin. Auto pysäköidään laajahkolle parkkipaikalle ja lähdetään 
tutustumaan laajaan katettuun basaarialueeseen. Kauppakojujen ja tiskien välisillä käytävillä tun-
geksii runsaasti väkeä, enimmäkseen arabiasuisia miehiä, mutta joukossa on myös lapsiperheitä. 
 
- Ostetaanko tuolta Kebabit koko porukalle? kysäisee isä. 
- Kebabit … mistä? hämmästyy äiti. 
-Tuollahan niitä tehdään. … Mennään vähän lähemmäksi niin näette. 
- Onk’s tuo lihaa? kysyy Mervi. 
- Tuo kartiokas iso pyörivä varras on leikeltyä lihaa, joka tuossa kaasugrillin kuumuudessa grillaan-
tuu. … Ja siitä pinnasta vuollaan kypsynyttä lihaa isolla veitsellä tuohon vatiin. Sitten tehdään nois-
ta ohuista plätyistä tuutti ja täytetään se lihalla. … Se on niin kuin jätskituutti, mutta tehty lihasta. 
- Mitähän lihaa tuo on? kysyy äiti. 
- Ilmeisesti lammasta … tai kamelia. … Sikaa ei ainakaan. … Kysytään tuolta myyjältä. 
- No ostetaan kaikille, päättää äiti. … Tai viisi kappaletta. Minä annan Minnalle omastani, jos ei 
vaikka tykkää. 
 
Jarkko jututtaa myyjää hetken. … Myyjä alkaa vuolemaan lisää lihaa pyörivästä vartaasta ja nuo-
rempi apulainen alkaa tehdä tuutteja. 
 
- Siinä on lammasta ja kamelia, kertoo isä. … -  Kestää nyt vähän aikaa, kunnes saavat viisi kebab-
bia valmiiksi. 
- Joko maksoit ne? 
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- Maksoin. … Yhden rialin kappaleelta.   
- No onpa halpaa. 
- Nyt saadaan jo kolme ensimmäistä. … Ottakaapa äiti ja tytöt ensin. … Kohta saadaan kaksi lisää. 
- Hyvää, toteaa Mervi heti maistettuaan. … Äiti, tämä maistuu ihan poronkäristykselle. 
- Niin on. … Poronkäristyksen makuista on. … - Haukkaa Minnakin tästä! 
- Ja tämä on sinulle, sanoo isä antaessaan toisen kebabin kädestään Mikalle. … Varokaa, ettei ne 
lihat putoa siitä tuutista maahan. 
- Onpa hyvän makuista, kehuu äiti vielä. …-  Ihan kuin poronkäristystä söisi. … Ja tämä ohut rieska 
tässä ympärillä on myös hyvää ja mukavan rapeata. … Minnakin tuntuu tykkäävän. On syönyt tästä 
jo melkein puolet. 
- Haenko vielä yhden lisää? 
- No hae. Hyviä nämä ovat. … Eipäs ole aikaisemmin hoksattu. Saisihan näitä Jizanin toriltakin. 
 
Kun kebabit on syöty, lähdetään eteenpäin. Äiti ostelee hedelmiä seuraavan päivän kotimatkaa 
varten. Hieman myöhemmin isä pysähtyy katselemaan kellokauppiaan kellovalikoimaa. 
 
- Meinasitko ostaa uuden kellon? kysyy äiti. 
- Tuossa olisi yksi, jollaista olen himoinnut. … Ja tuo on tosi halpa. 
- Mikä noista? 
- Tuossa tuo Seiko. Eikö ole komean näköinen? … Vesitiivis 100 m syvyyteen asti. 
- Ethän sinä sukella kuin enintään kahteen metriin snorkkelilla, naurahtaa äiti. 
- Joo, mutta tuo kädessä voi sukellella kuitenkin ihan huoletta. … Tuon hinta oli Amsterdamin tax-
freessä noin 600 markan hujakoilla ja tuossa hinta on nyt vain 195 rialia eli suunnilleen saman 
verran markoissa. … Tuosta voisi ehkä saada kinutuksi vielä muutaman kympin pois. Ray neuvoi, 
että tinkiminen kannattaa basaareissa. 
- No kokeile millä hinnalla saat. 
 
Jarkko tarjoaa myyjälle 160 rialia, mutta se ei riitä. Kymppi pitää vielä lisätä niin kauppa syntyy. 
 
- No sehän kannatti, hykertelee Jarkko kelloa kädessään pyöritellen. … - On täällä nämä hinnat 
ihan uskomattomia. … Ihan tyytyväisen näköisenä se pisti rahat taskuunsa. 
- Isi, näytä minulle! pyytää Mika. 
- No katsokaa nyt kaikki. … Eikö ole ihan komea kello? 
- Mikäs vika tuossa sinun vanhassa on? kysyy äiti. 
- Hyvähän sekin on, mutta tuo lasi on aika naarmuuntunut … ja tuo metalliranneke saattaa pettää 
milloin tahansa. Pari kertaahan olen sitä jo korjaillut. … Voihan tätä vanhaa vielä pitää töissä. 
- Vieläkö sinun tekee jotakin mieli? kysyy äiti. 
- No ei täällä. … Kotona vasta. … Joko lähdetään vai kierrelläänkö vielä. 
- Lähdetään jo, ehdottaa Mervi heti. 
- No yritetäänpä sitten löytää täältä tungoksesta ulos. Tulisitko Minna taas isin olkapäälle? 
- Tuossa olisi parturikin, huomaa äiti. … - Lasten tukat ovat aika pitkät. … Mennäänkö? 
- No onhan tässä vielä aikaa, toteaa isä. 
 
Astellaan sisään pienehköön parturiliikkeeseen ja isä kysyy vastaan tulevalta vanhahkolta mieheltä 
voisiko lasten tukat leikata vähän siistimmäksi. Mies ihastuu nähdessään vaaleatukkaisia lapsia ja 
tulee aivan silittämään heidän päitään. 
 
- Minä en ole koskaan elämässäni leikannut vielä vaaleatukkaisia, kertoo mies.  – Nämä minä leik-
kaan nyt aivan ilmaiseksi. 
- Ei, kyllä me maksamme, vastaa Jarkko. 
- Tämä on meille suuri kunnia leikata vaaleat hiukset, selittää mies. - Emme me ota siitä maksua. 
… Tämä nuorempi parturi on minun poikani, kertoo mies. 
 
Niinpä sitten lasten tukat leikataan vuoronperää, eivätkä miehet huoli siitä maksua. 
 
- No olipa taas uusi kokemus, naurahtaa äiti, kun tullaan ulos parturiliikkeestä. … - Ja ihan hyvin 
leikkasivat. … Nyt nopeasti autoon. 
 
Takaisin päin ajeltaessa tuumaillaan, että nyt illalla voitaisi laittaa kaikki jo lähtökuntoon niin, että 
aamulla kytketään vaan vaunu koukkuun ja lähdetään. Kun huollossa olleet koneet saadaan kyy-
tiin, jatketaan kotimatkaa ja saatettaisi ajella iltamyöhällä ihan kotiin saakkakin. 
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Näissä merkeissä ilta sitten eteneekin. Saunassakin vielä käydään ja Jarkko käy taas kiittelemässä 
Putkosen Vesaa vieraanvaraisuudesta. Nyt aamulla ei ole erityisen aikaista herätystä, koska huolto-
liike avautuu vasta kello 9.  
 
Aamulla puoli yhdeksän maissa lähdetään caravanin kanssa betoniaseman portista ulos. Kaupun-
kialueella on nyt ajeltava varoen perässä olevan pitkän perävaunun vuoksi. Huoltoliikkeen eteen 
saavutaan juuri liikkeen ovien avautuessa. Jarkko astelee ”rahasalkku” kainalossaan liikkeeseen. 
Perheen odoteltua autossa jonkin aikaa kannetaan liikkeestä koneet Jarkon perässä auton lavalle. 
Jarkko kiittelee kantajat ja tulee autoon. 
 
- Mikä sinua noin hymyilyttää, kysyy äiti. 
- No … silloin, kun jätin nuo koneet huoltoon kerroin, että siihen Awadin nauhuriin oli valunut vet-
tä. … Nyt kertoivat, että ei se ole ollut vettä … vaan pissaa. … Ja se oli vaikeaa puhdistaa … ja hai-
sikin pahalle. 
- Miten joku voi pissata nauhurin päälle? kikattaa Mervi takapenkillä. 
- Olisikohan Awadin pikkutyttö istahtanut nauhurin päälle ja lirauttanut, naurahtaa isä. … - Tus-
kinpa sitä on kukaan aikuinen tehnyt. Heillähän on sellainen noin vuoden ikäinen tyttö. Gary jos-
kus kertoi. 
- No toimiiko se nauhuri kuitenkin? kysyy äiti. 
- Toimii. Ihan kunnossa se on. 
- No sitten lähdetään. … Osataanko me nyt täältä sokkeloista ulos? 
- Tuonne nousevan auringon suuntaan pitäisi pyrkiä. … Eiköhän sieltä tule se ohitustie vastaan. Ei 
me kovin kaukana siitä olla. … Aika korkeallahan tuo aurinko jo on tähän aikaan. … Noin kahteen-
toista tuntiin me ollaan täältä kotiin ajeltu.  Jollei mitään yllätyksiä tule, niin kymmenen korvilla 
iltasella ollaan kotona. 
 
Puolisen tuntia myöhemmin saavutaan ohitustieltä Mekkaan johtavalle valtatielle ja kymmenkunta 
minuuttia myöhemmin käännytään Mekan ohittavalle ”pakanatielle”. Jo tutuiksi tulleita maisemia 
katsellen ja autoradion kasetilta tulevaa musiikkia kuunnellen matka jatkuu. Ajankuluksi Mervi ja 
Mika ovat kaivaneet englannin oppikirjansa esiin ja opiskelevat sanoja välillä toisiltaan kysellen. 
 
- Isä, puhuvatko amerikkalaiset ja englantilaiset ihan samanlaista englantia? kysyy Mervi. 
- On niillä vähän eroja. … Ääntämistapa on vähän erilainen ja jotkut sanatkin. Jenkit puhuvat niin 
nopeastikin, että on vaikea saada selvää. Muiden eksperttien puhe on paljon selvempää. Ja Tony 
Barker on aito engelsmanni. Hän puhuu kyllä nopeasti, mutta se on paljon helpompaa ymmärtää 
kuin McVeyn englanti. … Sitten sanastossakin on eroja. Englannissa bensiini on petrol, jenkeillä se 
on gasoline tai gas. … Kuorma-auto on englanniksi lorry, jenkeillä truck. … Englantilaisten kauppa 
on shop, jenkeillä store, joka englannissa tarkoittaa varastoa. Varastonhoitaja on store keeper. … 
Tällaisia pikku eroja on. Mutta nuo teidän englanninkirjat opettavat ihan aitoa englantia.  
- Katsokaapa mitä tuon edellä menevän tankkiauton tankin päällä on, kehottaa äiti. 
- Missä? kysyy Mika. 
- Tuolla edellä menevän tankkiauton tankin päällä, kertaa äiti. 
- Kas vain! huomaa isäkin. … - Joku eläin siellä on. … Onko lammas? … On vielä sen verran kauka-
na, ettei … Kilipukkihan se on! … Voi eläinparka. Narulla se on siellä kiinni. … Aika topakasti näyt-
tää pysyvän jaloillaan tuon ison tankin päällä. 
- Onko se kili? kysyy Mervi. 
- Kilipukki se on, varmistaa isä, kun lähdetään tankkeria ohittamaan. … - Siellä se pukki seisoo 
viimassa parta väpättäen. 
- On täällä silloin tällöin jotain uuttakin nähtävää, naurahtaa äiti. 
- Ei noissa maisemissakaan ole paljoa katseltavaa, jatkaa isä. … - Hiekkaa ja hiekkaa silmän kan-
tamattomiin. Joku pieni kyläpahanen välillä ja sitten taas hiekkaa. … Noita kolariautojen raatoja on 
tien varsissa kyllä aika paljon. Ei niistä taida kukaan käydä purkamassa edes varaosia. Siihen ne 
pikkuhiljaa hiekkaan hautautuvat. … Nuo nopeusrajoitusmerkit ovat aika huvittavia. Tuossakin 
taas yksi, ykkönen ja kaksi pistettä eli sata kilometriä tunnissa. … Viidenkympin rajoitus on vielä 
humoristisempi.  Siinä on nolla ja piste. … Arabialaisissa numeroissa vitonen on nolla ja nolla on 
piste. 
- No kuunnellaanpa taas musiikkia ja annetaan lasten opiskella, ehdottaa äiti. - Tankataan varmaan 
taas samassa paikassa kuin aikaisemminkin. … Ja eväiden syönti- ja pissatauko taas samalla levik-
keellä. 
- Joo, se on hyvä paikka, … parisensataa kilometriä sinne vielä on. 
 
Matka jatkuu. Tankkauksen ja evästauon jälkeen taas jatkettaessa muistaa Jarkko varoa koholla 
olevaa sillan kantta. Muutamaa tunnin myöhemmin illan jo hämärtyessä on pysähdyttävä poliisin 
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tarkastuspisteelle. Kun ajokortti, auton rekisteriote ja passit on tarkastettu, nousee poliisien puomi 
ja matka jatkuu taas. 
 
- Hyvinhän tämä reissu on taas sujunut, huokaa isä. … Puolisentoista tuntia vielä, niin ollaan koto-
na. 
- Ai kyllä on taas ihanaa päästä omaan sänkyyn nukkumaan, jatkaa äiti.  
-  Onhan se. … Ihan hyvinhän se on nukuttanut vaunun petissäkin. 
- Mitenhän nuo muksut jaksavat nukkua aamuun asti, kun ovat nyt nukkuneet autossa monta tun-
tia? … Ei tuo musiikkikaan tunnu heitä häiritsevän. 
 
Kun vihdoin käännytään asfaltilta muhkuraisemmalle aavikkotielle, alkaa takapenkiltäkin kuulua 
lasten puheensorinaa. 
 
- Jok’s me ollaan kohta kotona?  kysyy Mervi. 
- No justiin käännyttiin Abu Arishista meidän aavikkotielle, kertoo äiti. … - Kymmenisen minuuttia 
vielä, niin ollaan kotipihassa. 
- Nyt on aasilauma tuossa edessä, toteaa isä. …- Ihan pöljiä otuksia, mutta kyllä ne siirtyvät, kun 
ajaa tarpeeksi lähelle. … Hitto! .. Pitääkö tuota yhtä vähän tönäistä ennen kuin väistyy.  Ei se tajua. 
… Tönäistään auton puskurilla persuksille vähäisen. … No nyt otti muutaman askeleen, että pääs-
tään. 
- Ei se ole ihme, että niitä tuolla valtateillä kuolee joskus laumoittain, kun ovat noin pöljiä, toteaa 
äiti- 
- Onk’s noi aasit kenenkään omia? kysyy Mervi. 
- Ihan villejä nuo taitavat olla eli ei niitä kukaan omista, aprikoi isä.  - On täällä ihmisillä ihan omia-
kin aaseja. Niillä ratsastetaan ja joillakin on kärrytkin perässä. … Kamelit ovat kyllä aina jonkun 
omia. … Nyt alkavat meidän projektin valot jo kajastella tuolla edessäpäin.  
 
Kun auto vaunuineen on saatu pihanurmikolle, alkaa tavaroiden kantaminen vaunusta kotiin. Äiti 
alkaa puuhailemaan Minnan kanssa keittiössä, isä ja isommat lapset tyhjentelevät vaunua. Iltapa-
lan ja suihkussa käynnin jälkeen ollaan kypsiä nukkumaan. 
 
Seuraava päivä onkin taas normaali arkipäivä Jarkolla töissä. Heti aamulla hän vie Jeddassa huol-
lossa olleen monistuskoneen sekä Awadin nauhurin toimistolle ja antaa Fernandolle ostostensa 
tositteet sekä jäännösrahat. Sen jälkeen on jatkettava korjaamoauton muutostöiden viimeistelyä 
korjaamolla. Rauni puuhailee lasten kanssa kotiaskareissa. Lounastauolla vaihdetaan aamupäivän 
kuulumiset. Jarkko kertoo, että hommat korjaamolla etenevät hyvin. Iltapäivällä hän aikoo jatkaa 
taas opetustakin. Rauni kertoo pesseensä pyykit, jotka ovat ehtineet jo ulkona kuivuakin. Lapset 
ovat viihtyneet vaunussa keskenään.  
 
Kotona illallisen jälkeen Jarkko naputtelee kirjoituskoneellaan kirjeen FAO:n Cicelle ja liittää mu-
kaan toimistolla ottamansa kopiot auton ja vaunun laivauslaskun maksutositteista. Aamulla hän 
vie kirjeen Fernandolle ja kirje lähtee seuraavassa postisäkissä UNDP:n kautta FAO:lle Roomaan. 
 
Torstaina valmistellaan jo seuraavaa retkeä. Perjantaiaamuna lähdetään muutaman naapurin kans-
sa ”koralliniemeen” viettämään vapaapäivää. Lapset ovat uimaan pääsyä jo useamman kerran ky-
selleet. Neljän maasturin kolonnassa ajellaan vajaa tunti ja saavutaan ”Coastguardin” eli rannikko-
vartioston pihaan. Ilmoittautumisen jälkeen matka jatkuu aikaisemmilta kerroilta tuttua aavikko-
tietä ajellen niemen kärkeen. Päivä kuluu kuten aikaisemminkin lasten kanssa korallien lomassa 
sukellellen. Tällä kertaa Jarkko jätti kalastusvälineensä kotiin. Auton kylmälaukussa olevat eväät 
käydään välillä napostelemassa. Ennen nousuveden huippua on retkeläisten lähdettävä paluumat-
kalle.  
 
Seuraava viikko alkaa korjaamoauton ilmastoinnin ja ohjaustehostimen testauksilla. Koeajo peh-
meässä hiekassa sekä muhkuraisessa kivikossa sujuu nyt helposti. Korjaamohuoneen ilmastointi-
kin toimii kohtalaisen hyvin. Häiritsevänä tekijänä on vain generaattoria ja paineilmakompressoria 
käyttävän dieselmoottorin melu. Testausten jälkeen voidaan aloittaa korjaamoauton laitteiden 
käyttökoulutus asentajille. Kolaroidun Mazdan oikomisessa on ollut runsaan viikon tauko. Sitäkin 
yritetään jatkaa iltapäivisin, jos ei ole muita kiireisempiä töitä. Viikon puolivälissä tulee Jeddasta 
suuri autokuormallinen tavaraa mukana myös Jarkon tekemät hankinnat.  
 
 
 
 

                                 12.   Hellekausi jatkuu 
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Viikot kuluvat niin töissä kuin kotonakin normaaleissa rutiineissa. Projektin pelloilla sadonkorjuu 
jatkuu, korjaamolla hoidellaan autojen ja maatalouskoneiden huoltoja ja korjauksia. Joskus on 
lähdettävä korjaamoautonkin kanssa pelloille. Keinokastelluilla sitrushedelmä-, mango- ja papaija-, 
ja paprikaviljelmillä kasvukasi jatkuu. Ympäristön farmareiden koulutuspelloille tehdään silloin 
tällöin kaikkien eksperttien yhteisvierailuja. Korjaamolla asentajat saavat koulutusta sekä työn 
ohessa että Jarkon iltapäivisin pitämien oppituntien puitteissa. Abdul on Jarkolla tulkkina ja oppi-
materiaalit, monisteiden ja piirtoheitinkalvojen tekstit ovat sekä englanniksi että arabiksi. Työsuo-
rituksia Jarkko demonstroi ja Abdul tulkkaa Jarkon ohjeet arabiksi. Kahtena iltapäivänä viikossa 
puuhaillaan kolaroidun Mazdan kimpussa. Oiottavat rakenteet alkavat olla jo alkuperäisissä mi-
toissaan ja muodoissaan. Konepelti, maski ja etulokasuoja lyhtyineen on korvattava uusilla osilla. 
Korikorjaustyöt ovat herättäneet ulkopuolisten ihmistenkin mielenkiintoa ja heitä tulee silloin täl-
löin seuraamaan työn edistymistä. Työssä mukana olevat mekaanikotkin enimmäkseen katselevat, 
kun Jarkko naputtelee kolarissa ruttaantuneita peltejä oikeisiin muotoihin. 
 
Posti on tuonut Suomesta paksun kirjeen, jossa Jarkko sai Mercedeksen farmarimallien esitteitä , 
hintatietoja sekä tilausohjeet. Mersun kuvia on muutamana iltana katseltu ja seuraavalla Jeddan 
reissulla saattaa Jarkko soitella taas Vehoon. Vielä on kuitenkin epävarmaa milloin diesel-
henkilöautojen maahantuonti tulee mahdolliseksi. 
 
Useana iltana Jarkko on käynyt uusi kamera mukanaan vaunussa kyttäämässä katuvalon alle silloin 
tällöin saapuvaa mangustin näköistä otusta. Siitä pitäisi saada valokuva Jeddaan Gasparetille lähe-
tettäväksi. Avoimesta vaunun ikkunasta kuvan ottaminen saattaisi onnistua, jos otus tulee paikalle. 
Muutaman kerran eläin on lampun alla käväissyt, mutta kunnon kuvaa ei Jarkko ole siitä saanut. Se 
tulee paikalle pensasaidan suojissa ja käväisee hyvin nopeasti nappaamassa jonkun katuvalon alle 
maahan pudonneen ötökän ja vilahtaa heti takaisin pensasaidan suojaan. Kameran laukaisimen 
heikko rapsahdys sen jo säikäyttää eikä se enää tule näkyviin. Vasta sitten, kun kuvat saadaan pos-
titse Suomesta, nähdään olisiko otus filmille tallentunut. 
 
Viikko viikolta päivälämpötilat kohoavat. Aurinko porottaa joka päivä puhtaalta taivaalta jokseen-
kin pystysuoraan. Kuuminta tiedetään olevan kesäkuusta elokuuhun, mutta jo nyt toukokuun al-
kupuolella Jarkko on havainnut kotona varjossa olevassa mittarissa lähes 40 asteen lukemia. Pel-
loilla ei voi kävellä avonaisissa sandaaleissa, koska maa on kuin kuumaa polttavaa tuhkaa. Rauni 
on havainnut, että muoviset pyykkipojatkin käpristyvät auringon paisteessa. 
 
Maissia puidaan vielä pelloilla. Kuumuudesta johtuen töitä tehdään muutama tunti aamulla ja jat-
ketaan vasta iltapäivän loppupuolella, kun päivä alkaa viiletä. Eräänä päivänä, kun Jarkko on jo 
tullut töistä kotiin, saapuu puimurilla pellolla työskennellyt Geradi autolla Jarkon luo ja selittää … 
” Mister Jarkko, … problem …problem!  … Combiner problem!”, josta Jarkko ymmärtää, että leik-
kuupuimurissa on joku ongelma. Jarkko lähtee autollaan Geradin perässä pellolle tutustumaan 
probleemaan. Koneen luona selviää, että koneella on ahmittu maissia hieman liikaa ja ”röörit” ovat 
menneet tukkoon. Tästä syystä muutamat hihnat ovat alkaneet luistaa ja kärytä. Haettuaan kor-
jaamolta hieman työvälineitä saa Jarkko koneen taas toimintaan. Geradi jatkaa töitään ja Jarkko 
palaa kotiin. Tällaisiakin tilanteita sattuu joskus. 
 
Jizaniin noin kerran viikossa iltaisin tehtävien ostosreissujen yhteydessä käydään ennen hämärän 
tuloa uimassa läheisellä ”beachillä”. Muiden eksperttien kanssa tehdään perjantaisin retkiä ”koral-
liniemeen” parin viikon välein. Paikallisten ihmisten kanssa on myös ystävystytty. Aivan uusi ko-
kemus on vierailu eräässä saudiperheessä. Gary, Ray ja Jarkko on kutsuttu perheineen vierailulle 
projektin koulutusohjelmassa mukana olevan farmarin kotiin eräänä iltana rukoushetken jälkeen. 
Gary tietää jo aikaisemman kokemuksensa perusteella, että vierailuilla naiset ovat naisten puolella 
ja miehet miesten puolella. Niin tapahtuu nytkin. Rauni ja tytöt sekä Nancy McVey ohjataan sisään 
naisten ovesta. Gary, Ray ja Jarkko Mikan kanssa astelevat sisään miesten ovesta, jossa talon isän-
tä, lihavahko Abdullah on vastassa. 
 
Suurehkoon saliin tultaessa Abdullah toivottaa tulijat tervetulleiksi. Huoneessa on myös kaksi 
muuta arabimiestä, jotka tulevat vieraita kättelemään. Miehet ovat naapurifarmareita. Aluksi istah-
detaan nojatuoleihin keskustelemaan. Keskustelu koskee projektin koulutuspeltojen toimintaa ja 
erilaisin kastelu- ja viljelymenetelmin saavutettuja tuloksia. Nuorehko miespalvelija kantaa huo-
neen keskellä olevaan pöytään ruokavateja ja hetken päästä siirrytäänkin pöydän ääreen syömään. 
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Vadeista otetaan lautasille riisiä ja lammaspaistia sekä tomaatti- ja kurkkuviipaleita. Juomavalikoi-
mana on pullovettä ja appelsiinimehua. Jälkiruoaksi on melonilohkoja. 
 
Ruokailun jälkeen siirrytään takaisin nojatuoleihin ja keskustelu jatkuu. McVey kertoo projektin 
laajennus- ja kehityssuunnitelmista. Alueelle on tulossa lisää alkavia farmareita. Valtion kustan-
nuksella heille tehdään porakaivoja ja tuetaan erilaisten kastelujärjetelmien rakentamista. Yksi 
ongelma on porakaivojen rakentamisesta ilmennyt. Eräät Jizania lähempänä olevat farmarit ovat 
porakaivon saatuaan alkaneetkin myydä vettä kaupungin kiinteistöille. Kaupungissahan ei ole vesi-
johtojärjestelmää. Vettä ajetaan porakaivoilta tankkiautoilla kaupunkikiinteistöjen vesitankkeihin 
eikä minkäänlaista viljelytoimintaa ole aloitettu. 
 
Toinen ongelma on tomaatin viljelyssä. Liian moni farmari on alkanut viljellä tomaattia. Markki-
noinnin puutteesta johtuen osa sadosta pilaantuu, koska tomaatti ei kestä näissä lämpötiloissa 
pilaantumatta kuin pari päivää. Nyt tarvittaisi alueelle nopeasti jalostuslaitoksia, joissa tomaateista 
voitaisi valmistaa esimerkiksi ketsuppia ja tomaattimehua. 
 
Kun melko pitkään on asioista keskusteltu ja vieraat alkavat vilkuilla kellojaan, kiittää Abdullah 
vieraitaan antoisasta illasta ja vieraat kiittävät samoin. Pihalle saavuttuaan miehet tapaavat samaan 
aikaan naisten ovesta tulevat naiset. 
 
- No olipa se vierailu, naurahtaa Rauni, kun päästään autoon. – Mitä teillä oli siellä miesten puolel-
la? Lähde vaan jo ajamaan. 
- Keskusteltiin projektin asioista. Välillä syötiin lammasta ja riisiä … ihan pöydässä istuen … lauta-
silta ja veitsin ja haarukoin. Sitten taas kekusteltiin hienoissa nojatuoleissa istuen. … Saitteko te 
mitään sapuskaa? 
- No varmaankin se oli samaa riisiä ja lammasta. Ihan hyväähän se oli. … Mutta ensin ne naiset 
esittelivät heidän systeemiään. … Niin sillä ukolla on neljä vaimoa. Ihan hyvän näköisiä ne olivat, 
hoikkia ja kauniita. Eivät nyt käyttäneet huntuja. … Kotona eivät käytä.  Lapsia on kahdeksan, viis’ 
poikaa ja kolme tyttöä. Lapset olivat nyt jossakin naapurissa. Ihailivat niin meidän tyttöjen vaaleita 
hiuksia. … Hyvin avoimesti ne näyttivät makuuhuoneensa … ja kaikki. Vaimoja varten on yks’ ma-
kuuhuone, jossa on kolme sänkyä. … Ukon makuuhuoneessa on yks’ iso parisänky … ja yksi vai-
moista nukkuu aina vuorollaan sen ukon kanssa. … Jonkinlainen vuorolista niillä kai on. … Ihan 
luonnollisena ne sitä pitivät. 
- Oliko iso peili sen petin yläpuolella? naurahtaa Jarkko. 
- Me niin äkkiä kurkattiin vaan sinne ovelta. … Ei tainnut olla peiliä. 
- Voi hitto! … Onpa aika systeemi. … No nyt tullaan jo pihaan. Jutellaan kohta kotona lisää. 
 
Sisälle päästyä lapset käyvät suihkussa ja kömpivät nukkumaan. Jarkko ja Rauni jatkavat juttelua. 
 
- Ihan mielenkiintoinen vierailuhan se oli, toteaa Jarkko.  Enimmäkseen kyllä puhuttiin projektin 
asioista. Siellä oli kaksi naapurifarmariakin. Oliko teidän puolella muita naisia? 
- Ei ollut muita kuin ne neljä vaimoa. … Englantia osasivat kaikki … vähän kyllä kankeasti… niin 
kuin minäkin. 
- Hitto! … Neljä vaimoa. … Se ukkohan saa sitten unilääkettä halutessaan joka yö, naurahtaa Jark-
ko. 
- Jaksais’kohan se joka yö … touhuta? 
- Meille kanteli ruokavateja sellainen nuorehko miespalvelija, kertoo Jarkko. – Näkyikö siellä teidän 
puolella sellaista? 
- Ei. … Vaimot kantelivat ne ruoat pöytään. Keittiötä ei meille näytetty. …Kyllä ne jostakin kokista 
puhuivat. 
- Gary kertoi sitten projektin laajennussuunnitelmista. Koulutuspeltoja tulee ensi kasvukaudella 
kymmenen lisää … ja farmarien pojille suunnitellaan jonkinlaisia maataloustekniikan kursseja. 
Tomaattia viljellään täällä liikaa ja osa pilaantuu käsiin markkinoinnin puutteessa. Pitäisi saada 
jalostuslaitoksia, joissa tehtäis’ vaikka ketsuppia. Oli juttua noista vesifarmareistakin, joita on tuol-
la tien varsissa Jizaniin mennessä. Valtion kustannuksella ovat saaneet porakaivot ja alkaneetkin 
myydä niistä vettä kaupunkiin. Se on kai kannattavampaa kuin tomaatin viljely. … Omien trakto-
reiden ja muiden koneiden ostoon farmarit saavat myös rahaa valtiolta. … Meille on tulossa aina-
kin kaksi uutta isoa traktoria, kertoi Gary. … Yksi MF ja toinen John Deere … kuus’pyttyisillä moot-
toreilla. … On meillä tuota kalustoa jo julmetusti. … Mitähän ne vielä keksivät? Saudit haluavat 
kokeilla kaikenlaista. … Mistä ne naiset teidän kanssa juttelivat? 
- Kyselivät meiltä elämisestä Amerikassa ja Suomessa. Saavatko naiset liikkua vapaasti, saavatko 
ajaa autoa, mennä yksin kauppaan, matkustaa ilman miestä ja asua hotellissa? ... Ja me kerroimme 
heille kaikenlaista mitä voimme omassa maassa tehdä. … Eivät tienneet missä Suomi on ja Skandi-
navia. … Minä kerroin Suomen ilmoista, kesästä ja talvesta … lumesta … ja hiihtämisestäkin. En 
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tiedä ymmärsivätkö. … He kertoivat, etteivät voi lähteä kotoa mihinkään ilman miestä. Missään 
ulkomailla he eivät ole käyneet. Televisiosta ovat nähneet amerikkalaisia filmejä. Ovat myös tavan-
neet naisia, jotka ovat olleet opiskelemassa Amerikan yliopistoissa. 
- Mutta ovatko he tähän omaan kulttuuriinsa ja kaikkeen tyytyväisiä … vai haluaisivatko muuttaa 
jotakin? 
- Matkustamaan ulkomaille he ainakin tuntuivat haluavan. 
- Siitä ukostahan se kaikki riippuu … pääsisivätkö joskus. … Yksinhän ukot täältä enimmäkseen 
matkustelevat. 
-  Mutta eikö medän olis’ jo aika lähteä nukkumaan? 
- Onhan se jo aika.  
- Suihkuun ensin. … Ai pitää ottaa kaapista puhtaat pyyheliinat. 
 
Seuraavalla viikon alussa Gary kertoo Jarkolle, että hän saa lähipäivinä uuden assistentin avukseen. 
Englannista on tulossa siellä yliopistossa opiskellut Eritrean pakolainen. Abdul Gawad siirtyy sitten 
Tony Barkerin apulaiseksi ja tulkiksi. Viikon lopulla uusi assistentti sitten saapuukin ja Jarkko ta-
paa hänet keskiviikkona McVeyn toimistohuoneessa, jonne Gary on hänet kutsunut. Nuorehko Jo-
hannes Tensue ja vaimonsa Senait ovat majoittuneet ensin GuestHouseen muutamaksi päiväksi, 
kunnes heille varatun asunnon remontti saadaan valmiiksi, kertoo Gary. - Jarkko ja Johannes kätte-
levät ja Jarkko toivottaa uuden työtoverinsa lämpimästi tervetulleeksi. 
 
Johannes on varsin kielitaitoinen. Arabiankielen ja Eritreassa puhuttavien tigrinjan ja amharikin 
lisäksi hänellä on täydellinen englannin- ja italiankielen taito. Uskonnoltaan hän ja vaimonsa ovat-
koptilaisia ortodokseja, kertoo Johannes. Naimisiin he ovat menneet Englannissa vuosi sitten ja 
ovat saaneet Englannin kansalaisuuden. Englannissa hän on opiskellut myös maataloustekniikkaa. 
Koneiden huolto- ja korjaamotekniikkaa hän ei hallitse. Gary kertoo nyt suunnitteilla olevasta maa-
taloustekniikan kurssista ympäristön farmareiden pojille. Kurssi pitäisi aloittaa muslimien rama-
dankuukauden jälkeen elokuun lopulla. Kurssin toteuttamisessa tarvittaisiin Jarkon ja Johanneksen 
yhteistyötä. Nyt aluksi Jarkon olisi perehdytettävä Johannes koneiden huolto- ja korjaustöihin sekä 
korjaamotekniikkaan. Jarkko ja Johannes sopivat, että tapaavat toimistolla heti uuden viikon alka-
essa lauantaiaamuna. 
 
Lounastauolle kotiin Jarkko saapuu hiostavasta kuumuudesta huolimatta iloisen näköisenä.  
 
- Nyt kohta on mukavaa kerrottavaa, hän huikkaa ovelta keittiössä puuhailevalle Raunille. … Otan 
vaan tuon pyyhkeen ja käväisen suihkussa ensin. 
- No mitä nyt? 
- Ihan kohta kerron, vastaa Jarkko ja kiirehtii pihalle suihkuun. 
- No … kerro jo! kehottaa Rauni heti Jarkon saapuessa. … - Ota ensin lihakeittoa tuosta lautasel-
les’. 
- Joo, otan. … Se uusi eritrealainen assistentti saapui eilen iltakoneella. Tavattiin jo Garyn toimis-
tossa…. Hiton mukavan tuntuinen nuorehko kaveri. On opiskellut Englannissa maataloustekniik-
kaakin. … Kielimies, osaa sujuvasti englantia, italiaa, arabiaa ja Eritrean kieliä …tigrinjaa ja amha-
raitakohan ne olivat. … Eikä ole muslimi vaan koptilainen ortodoksi. Asuvat vaimonsa kanssa nyt 
aluksi guestHousessa muutaman päivän. 
- Ai sillä on vaimo mukana. 
- On vaimo, Senait … taisi olla nimi. Ovat menneet naimisiin vuosi sitten. … Mutta sitten… Gary 
kertoi, että näiden lähiympäristön farmareiden pojille on suunniteltu järjestettäväksi maatalous-
tekniikan kurssit … ramadankauden jälkeen ja minun pitäisi alkaa Johanneksen kanssa sitä kehitte-
lemään. Nyt minun pitäisi ensin perehdyttää Johannes korjaamotekniikkaan. Sellaista kokemusta 
hänellä ei ole. Abdul alkaa puuhailemaan Tonyn kaverina. … Hitto! Tämä on kyllä helpotus. Suurin 
vaikeus on saada Abdul ymmärtämään asioita, … kun ei siellä korvien välissä ole juuri mitään. 
- Milloin se ramadankausi on? 
- Näiden kalenterissa ramadankuukausi alkaa joskus heinäkuun puolivälissä. Silloin muslimit paas-
toavat aamusta iltaan koko kuukauden ja saavat syödä vaan yöllä. … Niin Ray joskus kertoi. 
- No onhan teillä sitten aikaa suunnitella. … Syö nyt se keitto ennen kuin jäähtyy! 
- Joo, pitää syödä välillä. … Hyvää keittoa. …. Onk’s tämä lampaanlihaa. 
- Lammastahan se on. … uusseelantilaista. … Oli aika paljon rasvaa siinä köntissä. Leikkasin 
enimmät pois. 
- Hyvää tämä on. … - Mutta ihan kiva alkaa työskennellä tuollaisen fiksun kaverin kanssa. … Heti 
lauantaiaamuna aloitamme. 
- Otatko vielä lisää? 
- Kiitos, enpä taida ottaa. … Pitää mennä taas. 
- Kutsu lapset sieltä vaunusta syömään! 
 



 155 

Iltapäivän ohjelmassa on kolariauton rakentelu. Mazdan omistaja on tuonut uudet osat, etupusku-
rin, etulokasuojan, konepellin, maskin ja jäähdyttimen sekä kaikki niihin tulevat pienemmät osat, 
etulyhdyn ja koristelistat. Nyt päästään sovittamaan lokasuojaa ja muita osia paikoilleen. Jarkon-
han se varsinainen työ on tehtävä. Mukana olevat mekaanikot vain seuraavat Jarkon työskentelyä ja 
Abdul yrittää kääntää Jarkon neuvoja arabiksi. Kun lokasuoja on saatu alustavasti kiinnitetyksi, 
aletaan sovittamaan myös konepeltiä paikoilleen. Tärkeätä on, että konepellin ja lokasuojan väli-
nen rako on vasemmalla puolella samanlainen kuin oikealla puolella, noin viisi millimetriä, selittää 
Jarkko. Se määrää lokasuojan lopullisen kiinnityskohdan. Nyt voidaan lokasuoja kiinnittää paikal-
leen lopullisesti muutamilla hitsauspisteillä. Maskiakin sovitetaan paikalleen, mutta sen kiinnittä-
minen jää odottamaan seuraavaa kertaa työajan loppuessa. 
 
Kotona odottavat taas lasten koulutehtävien tarkastukset. Itseopiskelu on edennyt mukavasti eikä 
tehtävien vastauksissa ole ollut juuri korjattavaa. Lapset ovat alkaneet iltapäivän loppupuolella 
mennä pariksi tunniksi asuinalueen keskellä olevalle leikkikentälle, jonne illan hieman viilentyessä 
kokoontuu projektilla asuvien palestiinalais- ja saudiperheiden samanikäisiä kavereita. Kentällä voi 
pelata jalkapalloa, keinua, pyöriä pienessä karusellissä tai kiipeillä puolipallon muotoisessa kiipei-
lytelineessä. Pienimpien kanssa kentälle saapuu joskus lasten vanhempiakin. Yhdessä puuhailu 
kehittää myös lasten englanninkielen taitoja. 
 
Vapaapäivänä, perjantaina tehdään taas kaupunkireissu Jizaniin. Ensin vietetään muutama tunti 
hiekkarannalla uiskennellen ja illan hämärtyessä ajetaan kaupunkiin ruokaostoksille. Kotiin palat-
taessa poiketaan Abu Arishin leipomossa ostelemassa muovikassillinen kuumia patonkeja. 
 
Lauantaina Jarkko ja Johannes tapaavat korjaamolla. Kaikki mekaanikot kutsutaan aluksi opetuska-
tokseen. Jarkko esittelee Johanneksen Abdulin tulkatessa ja kättelykierroksen jälkeen kertoo, että 
Johannes tulee nyt mukaan opetustehtäviin. Sitten Johannes itse kertoo miehille tehtävästään ara-
biksi. Kun työtehtävät on jaettu, lähtevät miehet töihinsä ja Jarkko alkaa tutustuttaa Johannesta 
korjaamoon. Ensin kierrellään korjaamolla seuraamassa autojen ja traktoreiden huoltotöitä ja Jark-
ko esittelee Johannekselle erilaisia korjaamovälineitä. Seuraavaksi tehdään kierros laajoilla pelloilla 
katsomassa porakaivopumppuja, erilaisia kastelujärjestelmiä ja kastelukanavaverkostoa. Ennen 
lounastaukoa ehditään käydä vielä voima-asemalla, jossa isojen Caterpillar-dieselien pyörittämät 
generaattorit kehittävät projektin tarvitseman sähköenergian. Näin Johannes on saanut jonkinlai-
sen yleiskuvan projektin toiminnasta ja maatalouskonehuollon tehtäväkentästä 
 
- No miten työ Johanneksen kanssa on alkanut? kysyy Rauni, kun Jarkko tulee lounastauolla autolla 
kotiin. 
- Ihan hienosti. … Johannes on fiksu ja mukava kaveri. Kyllä nyt hommat alkavat sujua. … Tehtiin 
ensin sellainen alustava kierros pajalla ja pelloilla … ja käväistiin Power Housessakin, että sai jon-
kinlaisen yleiskuvan tästä hommasta. Korjaamoauton vehkeitä en ole vielä esitellyt. … Olivat olleet 
eilen McVeyn kanssakin pienellä kierroksella ja olivat käyneet Jizanissa ja Abu Arishissakin ostok-
silla. … Nancy ja Senait olivat olleet myös mukana. 
- Ota risottoa siitä kattilasta.  Ota kaikki. … Lapset kävivät jo syömässä. … Ja syö ennen kuin jääh-
tyy. 
- No ei tässä mitään kiirettä ole. 
- Vieläkö ne asuvat guesthousessa? 
- Ehkä vielä pari päivää. … Niiden asunnossa on vielä jotain maalaustöitä kesken. Tavattiin se 
Alemkin, joka hoitelee noita remonttihommia. Alemhan on myös Eritrean pakolainen ja ovat joskus 
tavanneetkin Asmarassa … kauan sitten.  Johannes kertoi, että yksi hänen serkkunsakin asuu Ji-
zanissa. … Ajaa tankkiautolla vettä kaupunkiin jostakin porakaivosta. 
- Syöhän nyt välillä. 
- Hyvää risottoa. … Onk’s tämäkin lampaanlihasta? 
- Lampaan jauhelihaa ja sipulia siinä on. 
- Mitäs te nyt iltapäivällä teette? 
- Pitää kai esitellä korjaamoautoa … ja vähän demonstroida niiden vehkeiden toimintaa. 
- Onk’s se Johannes saanut auton käyttöönsä? 
- Ei vielä, mutta saa kai Toyota ”jeepin”. McVey oli sellaisesta hänelle puhunut. … Autoista on ollut 
vähän pulaa, kun tuli uusia asiantuntijoita. Awad on kai tilannut niitä lisää. … Hitto! Autoja on pro-
jektilla jo 28 kappaletta. Pitäis’hän sillä määrällä jo pärjätä. … Mutta halpojahan ne täällä ovat ja 
saudeilla näyttää olevan rahaa ihan tolkuttomasti. … Noita kaikenlaisia maatalousvikineitäkin on 
melkoisesti … ja osa sellaisia, jotka eivät näihin hiekkamaihin sovellu lainkaan.  … Ja kaks’ isoa 
traktoria on tulossa vielä lisää.  
- Saako sieltä vielä tomaatteja ja kurkkuja? … Niitä voisit tuoda. … Ja paprikaakin. 
- On niitä. … Entä hedelmiä? … Papaijaa, mangoja …  ja greippiä ainakin poimivat. 
- No tuo … mitä siellä on. 
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Päivät ja viikot kuluvat. Jarkon ja Johanneksen yhteistyö sujuu korjaamolla mainiosti. Myös Rauni 
on ystävystynyt Senaitin kanssa. Posti on tuonut kehitettyjä kaitafilmikasetteja ja Jarkko on koon-
nut niistä noin puolituntisen ”dokumenttifilmin”. Pankin tiliote kertoo, että FAO on maksanut auton 
ja vaunun laivarahtikulut, 1000 dollaria. Rauni on saanut myös kauan odotetun kirjeen kotiväel-
tään. Eräänä huhtikuun iltana Jarkko saa yllättäin Suomen Yleisradion uutisista sen verran selvää, 
että Norja on ilmoittanut vetäytyvänsä Moskovan Olympialaisista, USA on tehnyt tämän jo tammi-
kuussa ja yli 40 maata sen jälkeen, Saksa, Ranska, Italia, Espanja … 
 
- Moskovan olympialaisista näyttää tulevan tynkäkisat, kertoo Jarkko Raunille. …Yli 40 maata on 
ilmoittanut jäävänsä pois. - Nyt Norja on vahvistanut poisjääntinsä, jenkit ovat ilmoittaneet boiko-
tistaan ensimmäisenä jo tammikuussa ja nyt senaatti on siunannut Jimmy Carterin päätöksen. 
- Mistä syystä? 
- Afganistanin sota kai se suurin syy on. 
- Mitenkähän  Suomi? 
- Tuskinpa Suomi uskaltaa jäädä pois.  
- Ei pitäisi urheilua ja politiikkaa sekoittaa keskenään. 
- Mutta ihan älytön sotahan se on. Ne talebanithan ovat siellä vuorilla kuin rotat koloissaan. Eihän 
niitä sieltä saa vaikka kuinka pommittaisi. … Ja kuinka paljon venäläisiä sotilaita siellä on jo kuol-
lut. … Saattavat tulla häntä koipien välissä sieltä pois, kun toteavat mahdottomaksi. 
- Huomenna meidän pitäisi käydä kaupoissa. … Mentäis’kö Jizaniin iltapäivällä, kun tulet töistä? 
- Joo, mennään. … Käydään uimassa samalla. Lapsetkin varmaan tykkäävät. … Perjantaina ovat 
taas lähdössä sinne koralliniemeen, Dana Bay on kai nimeltään se paikka … tai se lahti. Mehän 
lähdetään myös. … Johannes ja Senaitkin lähtevät. Johannes sai autokseen GMC Pick Upin, saman-
laisen kuin Rayllä. 
- Se Senait on ihan mukavan tuntuinen. … Ihaili niin noiden meidän lasten vaaleita hiuksia. … Ker-
toi hirvittävistä kokemuksista, kun lähtivät Eritreasta sotaa pakoon … vuoriston yli ensin Egyptiin. 
Laivalla olivat sitten päässeet Englantiin. Johanneksen tapasi vasta Lontoossa. Täällä Saudi-
Arabiassahan on paljon Eritrean pakolaisia, jotka ovat tulleet veneillä Punaisenmeren yli. He ovat 
täällä laittomasti … ihan ilman mitään papereita. 
- Joo,. … Se Alem on yksi ja ainakin kolme muuta nuorta miestä on töissä tässä projektilla. Jizanis-
sa heitä on paljon. Johanneskin tuntee niistä useita. … Kutsutaanko Johannes ja Senait jonakin 
päivänä meille vierailulle? 
- Meinasin jo sitä ehdottaa, mutta sinä ehdit ensin. 
 
Seuraavana iltapäivällä ajellaan ensin uimarannalle ja illan hämärtyessä kaupungille ruokaostoksil-
le. Ruokakaupassa Rauni tekee yllättävän havainnon. 
 
- Katso, noita munia, hän sanoo Jarkolle. 
- Mitä niissä? 
- Katso mitä niissä lukee! 
- Hitto! … Voiko olla totta? … Sininen leima ”FINLAND” …. Suomalaisia munia … täällä.  
- Ovatkohan vielä hyviä? 
- Olivatpa nyt hyviä tai huonoja, mutta kun ovat suomalaisia, niin ostetaan koko tuollainen levy. 
 
Niinpä sitten tehdään kaupat koko kennolevyllisestä munia. Myyjä laittaa toisen levyn päälle suo-
jaksi ja sitoo ohuella narulla ne yhteen. 
 
- No kotona nähdään ovatko ne vielä hyviä, naurahtaa Jarkko. … Jos ovat pilaantuneita, niin pan-
naan faksi Eerolle Jeddaan, että tulee ostamaan pois kaikki suomalaiset munat. 
- Hah-hah! … Olipa vitsi. 
 
Eivät yllätykset loppuneet vielä tähän. Ruokakaupan hyllyjä ja kylmäkaappeja tutkiessaan Jarkko 
huomaa suuren juustopaketin tekstin ” PORONMAITOJUUSTOA REINDEER MILK CHEESE, MADE IN FINLAND”. 
 
- Tulehan katsomaan Rauni mitä täällä kaapissa on! kehottaa Jarkko. 
- Poronmaitojuustoa? … Enhän ole tuollaista tavannut Suomessakaan. 
- No en ole minäkään. … Eihän  tuollaista ollut Lapissakaan. … Ostetaan ainakin pätkä. 
 
Myyjä selittää, että juustoa ei myydä kuin koko paketteina. Poronmaitojuustopaketti painaa kaksi 
kiloa. Lyhyen harkinnan jälkeen Jarkko ottaa koko paketin. 
 
- No, löytyipä taas jotain suomalaista, naurahtaa Jarkko.    - Aika vekkuleita ovat suomalaiset kaup-
pamiehet. … Oliko tämä nyt jo neljäs suomalainen tuote. … Eka oli se Finn Crisp, Saksassa tehty 
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Oululaisen hapankorppu. Sitten Pandan pähkinäsuklaa, joka oli täynnä matoja   … ja nyt kananmu-
nat ja poronmaitojuusto. … Mikähän on seuraava? 
- Isi, olihan se maitosuklaakin Pandan, lisää Mervi.   – Ja se oli ihan hyvää. 
- No juu. … Olihan se. … Vieläkö ostellaan jotakin? 
- Eiköhän tässä ole jo kaikki, aprikoi äiti.   – Mennään vaan jo kassalle. … Abu Arishissa poiketaan 
sitten taas leipomossa. 
 
Kotiin tultua pitäisi tehdä vielä jotakin iltapalaa. 
 
- Kokeillaanko paistaa niitä munia! ehdottaa isä.  - Iltatee ja munavoileivät. Eikö se riitä? 
- No, paistatko sinä? vastaa äiti.  
- Minä voin paistaa. … Pannaanpa sitten pannu jo tulelle. … Ja vesipannu myös. … Ja munakenno 
esiin. 
- Riko ensin muna juomalasiin … varmuuden vuoksi, neuvoo äiti. 
- Joo, tehdäänpä niin.  … … - Ihan hyvä tämä eka muna ainakin on, toteaa isä. 
- Kaada sitten vaan pannulle … ja kokeile seuraavaa. 
- Hitto! … Tämä on ihan mätä! noituu isä sitten. … - Hyi helevetti mikä haju. 
- Ethän särkenyt sitä pannulle? 
- En onneksi. … Lasiin.  … Nyt äkkiä viemäriin ja vettä perään. … Hitto mikä haju siitä tuli. … Pitäi-
sikö kokeilla lisää? … Näkisiköhän näistä kirkasta valoa vasten, mitkä ovat läpikuultavia ja mitkä 
tummempia, aprikoi isä. … Tuo haisevahan oli ihan tummanruskea … melkein musta sisältä. 
- No, kokeile. … Sinullahan on se kirkas filmausvalaisin. 
- Ai, joo. … Se halogeenivalo onkin hyvä. 
 
Jarkko hakee halogeenivalaisimensa ja alkaa ”läpivalaista” munia. Noin puolet ovat läpikuultavia, 
toinen puoli tummempia. Muutaman läpikuultavan hän sitten rikkoo yksitellen ensin lasiin ja kaa-
taa sitten pannulle paistumaan. … Ja hetken päästä napostellaan munavoileipiä teen kanssa. Loput 
testin läpäisseistä munista Jarkko paistaa aamupalaa ja seuraavan päivän retkieväitä varten. 
 
Perjantaipäivä kuluu iltahämärään saakka Dana Bay koralliniemen retkellä. Paluumatkalle lähdettiin 
niin myöhään, että nousuvesi on kohonnut reitillä paikoin jo puoleen pyörään. Lapset ovat saaneet 
räpiköidä ja sukellella kaloja ja koralleja katsellen koko päivän ja ovat kotiin tultaessa jo nukahta-
maisillaan. Iltapalan jälkeen uni maittaa myös vanhemmille lakanoiden väliin päästyä. 
 
Lauantaiaamuna ollaan taas täydessä työn touhussa uutta viikkoa alkamassa. Jarkko ja Johannes 
puuhailevat korjaamoauton laitteiden kimpussa ja aloittelevat hitsauskurssia mekaanikoille. Pari-
sen tuntia on Jarkko demonstroinut laitteiden käyttöä, kun Fernando tulee toimistolta kertomaan, 
että Komatsu-puskutraktoria tarvitaan nopeasti aavikkotien parannukseen. Autorekka on juuttunut 
siellä kiinni. Komatsun käsittelyn hallitseva kuljettaja, Geradi löydetään pian. Jarkko ja Johannes 
lähtevät katsomaan mistä on kysymys ja Komatsu lähtee perässä. Kaverusten ajeltua tietä vajaan 
kilometrin verran syy avun tarpeeseen selviää. Autonkuljetusrekka on juuttunut alustastaan kiinni  
pienessä mutkassa olevaan hiekkatöyrääseen. … Ja mitä onkaan rekassa lastina? Kuusi kappaletta 
isoja GMC maastureita. Ja toinen samanlainen rekka seisoo taaempana vähän matkan päässä. 
 
- Kaksitoista kappaletta isoja GMC-maastureita! hämmästelee Jarkko. 
- Ovatko nuo kaikki tulossa meidän projektille? ihmettelee Johannes. 
- Tännehän ne ovat tulossa. … Kuuden hengen GMC Suburbaneja ovat kaikki. … Nyt pitäisi autoja 
olla tarpeeksi. 
 
Hetken kuluttua Komatsu-telatraktori saapuu paikalle. Kiinni juuttunut rekka kiskotaan hiekka-
kumpareesta irti, jonka jälkeen töyräs tasataan. Rekat pääsevät ajamaan perille ja kuormien pur-
kaus alkaa. Muutamia tunteja myöhemmin kaikki 12 uutta maasturia ovat upeana rivistönä piha-
maalla. 
 
Jarkko on työpäivänsä lomassa käväissyt hätäisesti kotona lounaalla ja kertonut tapahtuneesta. 
Palattuaan työpäivän päätyttyä kotiin lähtee hän perheensä kanssa katsomaan autorivistöä. 
 
- Siinähän niitä nyt on … kuuden hengen maastureita komea rivi, toteaa isä, kun tullaan korjaamon 
nurkalle. … Mennäänkö katsomaan lähempää? 
- Mennään, sanoo Mika heti ja ampaisee ulos autosta.  
- No onpa upeita maastureita, on äidin ensikommentti. … - Kaksivärisiä … kaikki samanlaisia. … 
Eik’s toi ruskea ole kuuma tässä auringon paahteessa? 
- En tiedä noiden värien ominaisuuksia. … Gary valitteli tästä meidän punaisesta, että se on kuuma 
väri. … Valkoinen saattaisi olla hiukan viileämpi, mutta ”conditionerithan” näissä kaikissa on. 
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- Onk’s noissa yhtä iso moottori kuin meidän autossa? 
- Samanlainen kuus’ ja puolilitrainen V-kahdeksikko näytti olevan. 
- Isi vetokoukkua noissa autoissa ei ole, huomaa Mika. 
- Eihän sitä ole täällä muissakaan autoissa eikä meidänkään autossa alunperin ollut. Itsehän minä 
sen asentelin, että saadaan vetää meidän vaunua. … Ei projektilla ole yhtään perävaunuakaan. … 
Traktoreilla vedeltäviä perävaunuja ja muita vikineitä kyllä on. 
- Ketkä noita alkavat sitten käyttää? kysyy äiti. 
- En minä tiedä. … Melkein kaikillahan meillä on autot … niin saudipomoilla kuin meillä eksperteil-
läkin. … Ja muutama ylimääräinen seisoo nytkin tuolla katoksessa. 
- Pitäisikö näillekin tehdä tuollainen katos? kysyy äiti. 
- Saattavathan ne tehdä sellaisenkin. Pysyisiväthän nuo katoksen varjossa ainakin vähän vilpoisem-
pina kuin auringon paahteessa seistessä. 
- Meidän Mersukin on siinä pihalla auringon paisteessa koko ajan. Eihän sekään hyvä ole. 
- No onhan meillä se hopeakangaspeite kuitenkin siinä suojana. Akkua pitäisi latailla silloin tällöin, 
ettei se mene pilalle. … No, tämä on nähty. Lähdetäänkö kotiin? 
- Lähdetään. … Nyt lapset autoon! 
- Isi … yhdessä maasturissa oli eturengas ihan tyhjä, kertoo Mika. 
- Ai sinä huomasit. … Oletpa sinä tarkka. … Juu, se oli rikottu jossakin kuljetuksen yhteydessä. 
Siihen pitää hommata uusi rengas. Reikä on niin iso, ettei sitä voi korjata. 
- Eikö sillä rekkafirmalla ole vakuutus, joka korvaa? kysyy äiti. 
- Ei niillä ole mitään vakuutuksia, kertoi Fernando. … Mortada kai lähettää uuden renkaan seuraa-
vassa kuormassa. … Nyt lähdetään. 
- Isi … onhan niissä autoissa  varapyöräkin, jatkaa Mika autossa. 
- On ja se pitää olla aina mukana. … Jos rengas puhkeaa jossakin matkan aikana, on se vaihdetta-
va, että pääsee jatkamaan matkaa. 
- Isi milloin me kytätään taas sitä otusta, kysyy Mika sitten. … Me nähtiin eilen illalla se taas. 
- Niinkö? 
- Se vaan äkkiä vilahti siinä jotakin nappaamassa.  
- Se varmaankin pelästyi, kun kuuli meidän ääniä, jatkaa Mervi. 
- Jotenkin pitäis’ saada siitä kuva sille Gasparettille. … Eikä sitä saa otettua kuin siitä vaunun ikku-
nasta ja sekin pitää olla auki. … Sen pleksin läpi ei saa terävää kuvaa. …  Ja se otus on niin hiton 
arka ja kuulee varmaan pienimmänkin rapinan. … Pitäis’köhän tänä iltana yrittää … ihan yksin. 
- Eik’s sun pitänyt naputella sitä raporttia FAO:lle?  muistuttaa äiti. 
- Ai hitto!  … Se puolivuotisraportti pitää tehdä ensin. … Se on tärkeä. … Siinä menee kyllä ehkä 
vielä toinenkin ilta … ja voi mennä vielä kolmaskin. 
 
Illallisen jälkeen Jarkko ottaa esiin kirjoituskoneensa ja alkaa naputella raporttiaan. 
 
- Mitä siinä raportissa pitää kertoa? kysyy Rauni. 
- Pitää tämä kai jakaa useampaan osaan. …. Alkutilanne, silloin kun tulin…. ja havaitut puutteet. 
Sitten työn kulku … kaikki mitä on tähän mennessä tehty. …. Ja sitten kehittämissuunnitelmat ja 
tavoitteet. … Eiköhän se noista synny. … Monta A-nelosta taitaa tulla jokaisesta osiosta. … Täytyy 
sitten antaa koko juttu Johannekselle oikoluettavaksi, että olisi hyvää englantia. 
- No, naputtele sitten ihan rauhassa. … En häiritse. 
 
Päivät kuluvat Jarkolta korjaamon puuhissa ja mekaanikkojen koulutuksessa. Johannes perehtyy 
samalla korjaustöihin ja moniin teknisiin laitteisiin. Iltapäivisin kotiin palattuaan tarkastellaan las-
ten koulutehtäviä ja myöhemmin illalla on jatkettava projektin puolivuotisraportin laatimista. Lop-
puviikon illat siinä Jarkolta kuluukin ennen kuin raportti on valmis. Rauhallisinta on naputella vas-
ta, kun lapset on saatu nukkumaan. Vihdoin perjantaiaamuna Jarkko käy toimistolla ottamassa 
raportistaan kopion, jonka antaa lauantaina Johannekselle tarkastettavaksi. Jo seuraavana aamuna 
Jarkko saa sen Johannekselta takaisin.  
 
- Ei tarvinnut kovin paljon korjailla, kertoo Johannes. … Muutamia kohtia vain, mutta aika monessa 
kohdassa sinä olet kertonut olleesi ”buzy”. … Tarkoitat varmaan ”busy” ( kiireinen). ”Buzy” on slan-
gia ja tarkoittaa ”drunken” ( juovuksissa ), jatkaa hän nauraen.  
- Ne pitää korjata, naurahtaa Jarkko.  Kiitos! 
 
Päivällä Jarkko kotiin suihkuun ja lounaalle tullessaan tuo Johannekselta saamansa raportin  muka-
naan. 
 
- Vielä pitää iltasella vähän parannella tätä raporttia, kertoo hän Raunille. 
- Joko nyt sait sen takaisin? 
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- Jo, heti illalla kertoi sen lukeneensa. … Oli muuten hiton hyvä, että tarkasti. … Oli yks’ paha vir-
he. 
- Millainen? 
- Aika monessa kohdassa mä olen ollut bisi eli kiireinen, mutta olen kirjoittanut sen zetalla buzy. 
Mutta zetan paikalla pitää olla s , busy. … Ja se buzy on englannin slangia ja tarkoittaa juovuksis-
sa, huppelissa. 
- Hyvänen aika! .. Ai, jos se olisi mennyt sinne sellaisena. … Oliko muita virheitä? 
- Muutama lyöntivirhe ja parissa kohdassa on parempi muuttaa vähän sanajärjestystä … muuten 
on ihan hyvä. … No illalla korjaan ne siihen alkuperäiseen. Sitten otan huomenna parit kopiot ja 
annan yhden kappaleen Fernandolle. FAO:lle … tai UNDP:lle kai se lähetetään. 
- Kutsuttaisiko se Johannes ja Senait meille vierailulle … vaikka torstai-iltana? 
- Mikäpä siinä. Kutsutaan. … Mitäs me niille tarjotaan? … Joko olet miettinyt? 
- En ole, … mutta tässä on sinulle lounaaksi eilistä risottoa. Sitähän jäi aika paljon. Ota tuosta nyt 
mitä otat. Vähän jos jätät siitä minulle. Lapset jo söivät. … Viihtyvät hyvin tuolla vaunussa. Kyllä ne 
välillä käväisevät täälläkin. 
- Tämä risotto on lämmitettynä vielä parempaa. Hiton hyväähän tämä oli eilenkin. 
- Syö nyt ennen kuin jäähtyy! 
- Huomenna tulevat kai ne isot uudet traktorit. … Fernado kertoi, kun kävi pajalla. … Tulee kai 
sieltä muutakin. Pitää taas panna muutama mies kuormaa purkamaan. 
- Mitäs te nyt iltapäivällä puuhailette Johanneksen kanssa? 
- Nyt jatketaan pitkän tauon jälkeen sen kolariauton viimeistelyä. Eli minä teen ja muut katselevat.  
Aika hyvin ne uudet osat saatiin sovitettua paikoilleen. Vähän pitää paklailla ja hioskella niitä oiot-
tuja kohtia. … Seuraavaksi pitäisi ruiskutella jonkinlainen pohjamaali siihen keulaan, mutta sellais-
ta maalia ei vielä ole. Se Hassan on menossa ensi viikolla Jeddaan ja lupasi tuoda maalitarpeet. 
- Syöhän nyt välillä! 
- Joo. … …  Pitäisi vaan olla ihan tyyntä sitten jonakin aamuna, että voitaisi maalata. … Pölyhän se 
on maalarin pahin vihollinen. … Ja eihän näissä olosuhteissa siitä saa alkuperäisen näköistä, vaikka 
olisi kuinka huippu maalari. … Sellainen sininen metallihohtoväri  … ei saattaisi onnistua Suomes-
sakaan. … Siellä maalaisivat uudelleen koko auton. … Täällähän ei auton ulkonäkö ole niin tärkeä. 
Jotkut maalailevat autoihinsa koristeita ihan pensselillä. Pieniä ruttuja ei oiota lainkaan. … Minusta 
kyllä tuntuu, että Hassan myy sen Mazdan jollekin lähiympäristön farmarille ”peltoautoksi”. Uusi 
Mazdahan sillä on jo pihassa. Halpojahan autot täällä ovat, kun ei ole mitään veroja. … Jaa … Nyt 
pitää mennä pajalle taas. 
- No, muista kutsua se Johannes ja Senait! 
- Muistan… muistan. … Heippa. 
 
Kotiin palattuaan ja suihkussa käytyään Jarkko jatkaa juttua Mazdasta. 
 
- Se Hassan tuli yhden miehen kanssa katsomaan, kun me paklailtiin sitä Mazdaa. 
- No, mitä Hassan? 
- Kyseli niistä maaleista … minkälaisia niiden pitäisi olla. … Ja minä kerroin. 
- Puhuuko se Hassan englantia? 
- Puhuu … ihan sujuvasti, mutta maaleista ei tuntunut tietävän mitään. … Mutta sen toisen miehen 
kanssa puhuivat välillä arabiksi … ja Johannes kuuli, että mies aikoo ostaa auton Hassanilta … ihan 
niin kuin arvelinkin. 
- Muistitko  jo kutsua Johanneksen ja Senaitin? 
- Joo, … tulevat. … Noin kello seitsemän aikaan … sovittiin. … Oli hyvin mielissään kutsusta.   
- Mutta mitä niille tarjotaan? … Pitäis’ keksiä jotain suomalaista, mutta … 
- Onnistuis’kohan tehdä poronkäristystä lampaanlihasta? … Jos jäisenä leikkaisi ohuita suikaleita. 
- Siitä voisi tulla ihan kiva … ja perunamuusi.  … McVeylle vietiin silloin karjalanpiirakoita … , mut-
ta ruisjauhoa ei enää ole. … Saisikohan sorghumjauhoista piirakankuoret? … Sellaista on kaupois-
sa ainakin Jizanissa. Vehnäjauhoja meillä on. Se sorghumjauho olisi vähän tummempaa. 
- Pitää sitten vissiin lähteä käymään Jizanissa. … Lähdetäänkö kohta, kun lasten koulutehtävät on 
katsottu? 
- Mentäis’kö Jizaniin vasta huomenna.  Eik’s tänään ole maanantai?  … Nyt mennään vaunuun. 
- Joo …mennään Jizaniin huomenna. … Keskiviikkona tehdään sitten sapuskoita torstai-illaksi. 
 
Jarkon tiistain puuhia ovat sitten Jeddasta tulleen kuorman purkaminen ja uusiin isoihin traktorei-
hin tutustuminen. Traktoreiden lisäksi rekan lastina on tullut iso kylvökone ja sen osia kaksi puu-
laatikollista. Työpäivän jälkeen kotiin tultua lähdetään Jizaniin uimaan ja ruokaostoksille. 
 
- Katsokaapa lapset. Tuossa on kamelille pantu seisontajarru päälle, kehotta isä, kun on ajettu aa-
vikkotietä vähän matkaa. 
- Mikä seisontajarru ? hämmästelee Mervi. 
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- Katsokaa! Tuo narulenkki etujalkojen ympärillä. … Se on kamelin seisontajarru. … Se pysyy pai-
kallaan, kun ei voi liikuttaa etujalkojaan. Siinä se seisoo paikallaan vaikka koko päivän…. Se on 
tuolla pellolla jotakin kaivavan ukon kameli. 
- Joskushan noita seisoo samalla tavalla parkissa tuossa Abu Arishin kauppojen edessä, jatkaa äiti. 
- Yksi meidän autokuskeista oli ajanut aamupäivällä Toyota jeepillä pellolle Jizaniin mennessä, ker-
too isä, kun ollaan tulossa aavikkotieltä valtatielle.  - Auto oli pyörinyt pari kertaa ympäri. … Kuski 
oli kai lentänyt autosta ulos. … Fernando kertoi. 
- Miten sille kuskille kävi? kysyy äiti. 
- Aika pahasti kai. … Sairaalaan se oli viety. … Siihen uuteen isoon, joka on tuossa puolimatkassa. 
… Ja täällä on sellainen tapa vai onko se laki, että sairaalassa ei saa antaa ensiapua onnettomuus-
potilaalle ennen kuin poliisi on antanut siihen luvan. Yli tunnin olivat kuulemma odotelleet poliisia 
sairaalaan. 
- Onpa täällä oudot systeemit. …  
- Isi … mä näin, kun semmonen ihan ruttuinen jeeppi hinattiin johonkin sinne  … voimalaitoksen 
taakse. 
- Ai, … siellä on meidän romujen kaatopaikka. 
- Siinä oli kattokin ihan mäsä. 
- Meneehän siinä mäsäksi kattokin, jos auto pyörii ympäri. … Niissä jeepeissä ei ole edes turvavöi-
tä, kertoo isä.  … Eikä niitä kyllä kukaan käyttäisikään vaikka olisikin. Täällä ei ole mitään vyöpak-
koa. Eivät nuo jenkitkään käytä turvavöitä, vaikka autoissa sellaiset on.  … - Minä olen kerran pe-
lastunut vöiden ansiosta varmalta kuolemalta. Siksi me käytämme vöitä aina. 
- Isi milloin semmoinen tapahtui? kysyy Mervi. 
- Olenhan minä joskus siitä kertonut. … Se tapahtui 20 vuotta sitten Suomessa, kun olin tulossa 
isäni Mersulla Lahdesta Helsinkiin. … Se on niin pitkä juttu, että kerron sen joskus myöhemmin. 
 
Matka jatkuu jutellessa. Puolen tunnin päästä ollaan uimassa … ja ostoksilla kiertelyn jälkeen illan 
hämärtyessä taas kotona. 
 
Seuraavana iltapäivänä Jarkon tultua töistä kotiin alkavat he Raunin kanssa valmistella ruokia Jo-
hanneksen ja Senaitin vierailua varten. Rauni on jo päivällä tehnyt sorghum- ja vehnäjauhoista tai-
kinan, josta nyt aletaan tehdä karjalanpiirakoita. Riisiäkin on keitetty ja perunamuusia tehty piira-
koiden täytteeksi. 
 
- Eiköhän me saada tästä taikinasta saman verran piirakoita kuin tehtiin silloin McVeylle, aprikoi 
Rauni. … Parisenkymmentä riisipiirakkaa ja perunapiirakoita toinen mokoma. … Voi tulla vähän 
enemmänkin. … Laitetaanpa uunikin jo lämpiämään. 
-  Saisihan niitä tulla vähän enemmän. … Napostellaanhan me niitä itsekin. 
- No katsotaan nyt minkä verran tästä tulee. … Taikina tuntuu olevan ominaisuuksiltaan samanlais-
ta kuin aikaisemmin ruisjauhoista tehty. Väri vaan on vaaleampi. … Ala sinä taas laittelemaan näi-
hin kakkaroihin täytettä sitä mukaan, kun saan niitä tuohon pellille. … Tehdään riisipiirakoita en-
sin. … Minä sitten taas rypytän ne reunat niin kuin aikaisemminkin. Sinulta se ei onnistu niin hyvin. 
Kauniita pitää tulla. 
- No jyräilehän sinä niitä kakkaroita vaan tähän pellille. … Kaksitoista niitä mahtui muistaakseni 
pellille silloin viimeksi. 
 
Ja niin piirakoita alkaa syntyä. Kun ensimmäinen pellillinen on paistunut hieman rusertavaksi, ottaa 
Jarkko pellin uunista ulos ja laittaa seuraavan pellillisen paistumaan. Voideltuaan kuumat piirakat 
voisulalla kiirehtii Jarkko laittamaan täytettä seuraavalle pellilliselle, josta tehdään perunapiirakoi-
ta. Kun piirakoita on tehty neljä pellillistä, on taikinaa jäljellä vielä yhteen pellilliseen.  
 
- Taidetaan saada kumpaakin sorttia kolmekymmentä kappaletta, toteaa Rauni.  – Tuota riisipuu-
roa riittää vielä viidelle tai kuudelle, kun laitat vähän ohuemmin. … Loput sitten perunapiirakoita. 
- Joo, aikalailla tasanhan nämä menee. 
- Munavoita pitää sitten vielä tehdä, kunhan nyt lopetellaan tämä.  … Ja sinun pitää leikellä se 
lammaspaisti ihan ohuiksi lastuiksi.  Huomenna ehditään tehdä se käristys, kun tulet töistä. 
- Joo, pitää ottaa se köntti pakastimesta vähän lämpenemään. Sellaisena puolijäisenä siitä saa hy-
vin ohuita lastuja. …  Ja pannaanpa muutama muna kiehumaan. 
- Hei jälkiruoaksi sitten vaan teetä ja mä paistan huomenna muutaman korvapuustin vielä. 
- Ihan hyvä. 
 
Keskiviikkopäivä kuluu normaaleissa rutiineissa niin työssä kuin kotonakin. Päivän aikana Rauni on 
paistellut korvapuusteja iltaa varten. Kun lasten koulutehtävät on tarkastettu, alkavat Rauni ja 
Jarkko valmistella illan vierailuun. Jarkko alkaa valmistella lampaanlihoista käristystä, Rauni alkaa 
kuoria perunoita perunamuusia varten. 
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- On nämä libanonilaiset perunat valtavia, päivittelee Rauni.  
- Eikö ole aika veikeän eksoottinen tämä meidän suomalainen menu, naurahtaa Jarkko.  - Karjalan-
piirakat sorghumjauhoista, riisi saattaa olla kiinalaista, munavoi irlantilaisesta voista ja mistähän 
ovat kotoisin ne munat? Pottumuusi libanonilaisista perunoista, poronkäristys uusseelantilaisesta 
lampaasta, joka on käristetty irlantilaisessa voissa … ja me ihan pokkana tarjotaan vieraille suoma-
laista ruokaa. 
- Tuleekohan siitä käristyksestä yhtään poronkäristyksen makuinen? 
- Ulkonäöltään ainakin muistuttaa … ja eiköhän maultaankin. … Vähän suolaa ja mustapippuria ja 
reilusti voita ja annetaan vaan hautua hiljalleen pari tuntia. … Se Liimataisen Lempi neuvoi joskus 
kauan sitten Kemijärvellä, että poronkäristys on sitä parempaa mitä enemmän siinä on voita. … 
Aika voimakkaan makuista tuo lampaanliha ainakin on … niin kuin on porokin.  Eikä kerrota, että 
se on lammasta. 
- Mutta jos ne kysyvät mistä me ollaan saatu poronlihaa? … Mitä sitten? 
- Jeddasta saatiin … tai sanottais’ko Suomen konsulaatista. … Hitto, olihan täällä kaupassa poron-
maitojuustoakin. Voisihan täällä olla poronpaistiakin. 
- Pannaan sitä poronmaitojuustoakin pöytään, että saavat maistaa, keksii Rauni. 
- Mitä ryypättävää pannaan pöytään? 
- Juomavalikoimaa ei ole kuin Libanonissa pullotettua vettä ja marokkolaista appelsiinimehua. 
- Onhan meillä melkein laatikollinen amerikkalaista Near-merkkistä alkoholitonta oluttakin, jatkaa 
Jarkko. … Pannaan muutama pullo jääkaappiin jäähtymään. … Se sopisi käristyksen kanssa pa-
remmin kuin appelsiinimehu.  … Laitatko lapsille sapuskat jo aikaisemmin? 
- Niin mä ajattelin, että he saavat syödä keittiön pöydässä käristystä ja piirakoita jo ennen vierai-
den tuloa … ja saavat mennä vaunuun omiin puuhiinsa heti, kun ovat käyneet tervehtimässä vierai-
ta. 
- Ihan hyvä niin. 
 
Auringon häipyessä taivaanrannan taakse ja illan hämärtyessä on kaikki valmista, kun vieraat saa-
puvat. Tervehdysten jälkeen Johannes ja Senait ihastelevat viihtyisää ja tilavaa kotia ja söpöjä lap-
sia. Senait haluaa aivan kosketella ja silittää tyttöjen pitkiä vaaleita hiuksia, jollaisia hän ei ole ai-
kaisemmin nähnyt. Aluksi istahdetaan olohuoneen nojatuoleihin juttelemaan. Jarkko pyytää Johan-
nesta ja Senaitia kertomaan lyhyesti kuinka he ovat paenneet kotimaastaan ja päässeet Englantiin. 
- Etiopian joukot alkoivat sotatoimin nujertaa Eritrean itsenäistymispyrkimykset ja kansaa alkoi 
paeta henkensä kaupalla osa veneillä Punaisenmeren yli Saudi-Arabiaan osa jalkaisin vaikeakulkui-
sen vuoriston yli Egyptiin. He eivät tunteneet toisiaan ennen pakomatkaa, mutta olivat patikoineet 
paahtavassa kuumuudessa samaa reittiä ja suunnilleen samaan aikaan vaikeakulkuisen vuoriston 
kautta parisen viikkoa kunnes pääsivät Egyptiin ja lopulta laivalla Englantiin. Toisensa he tapasivat 
vasta Englannissa opiskellessaan yliopistossa, kertoo Johannes. 
 
Suomesta heillä ei ole ollut juuri muuta tietoa kuin, että tietävät missä ”Finland” sijaitsee ja että 
siellä asuu Joulupukki. Jostakin Johannes muistelee lukeneensa, että Suomi ja Neuvostoliitto ovat 
joskus kauan sitten olleet sodassa. Jarkko kertoo lyhyesti hieman Suomen olosuhteista ja omasta 
aikaisemmasta työstään ja antaa sitten sekä englannin- että arabinkielisen Jeddan konsulaatista 
saamansa ”Facts about Finland” kirjasen, josta voivat lukea lisää Suomesta. Nojatuoleista siirrytään   
istumaan ruokapöytään. Rauni kantaa käristyksen, perunamuusin ja piirakat pöytään ja Jarkko ker-
too mitä nämä suomalaiset ruoat ovat.  
 
Ruokailun lomassa keskustelu jatkuu. Johannes kehuu poronkäristystä maukkaaksi ja kysyy millai-
nen eläin poro on ja onko Suomessa paljon poroja. Karjalanpiirakatkin näyttävät maistuvan mo-
lemmille. Jarkko kertoo sitten vähän Lapista ja poroista, maa- ja metsätaloudesta sekä Suomen 
teollisuudestakin. Senait kyselee käyvätkö naiset Suomessa töissä, onko Suomessa muslimeja, mil-
lainen naisen asema on ja voivatko he liikkua vapaasti. Egyptissä ja Englannissa hän on jo nähnyt, 
että naiset pukeutuvat aivan erilailla kuin Eritreassa ja Arabimaissa, voivat liikkua vapaasti ja ajaa 
autollakin. Rauni kertoo toimineensa muutaman vuoden myyntitöissä, kunnes jäi lasten takia koti-
äidiksi.  
 
Ruokailun jälkeen siirrytään taas olohuoneen nojatuoleihin pienemmän pöydän ääreen ja keskuste-
lu jatkuu. Rauni käväisee keittiössä ja tuo tarjottimella pöytään teepannun, kupit ja korvapuustit. 
Juttelun aiheita riittää vielä melko pitkään, kunnes lapset tupsahtavat vaunusta sisälle mennäkseen 
suihkuun ja nukkumaan. Johannes ja Senait kiittelevät mukavasta illasta ja lähtevät kotiin. 
 
- Tämä iltahan meni ihan mukavasti, toteaa Rauni vieraiden lähdettyä.   – Mukavia ihmisiä. … Sen-
aitilla on nauru niin herkässä….  Mutta on heillä ollut vaikea pakomatka eivätkä tiedä voivatko pa-
lata koskaan kotimaahansa. 
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- Niin, sotatila Etiopian ja Eritrean välillä jatkuu ja Neuvostoliittohan siellä tukee Etiopian joukkoja. 
Aikaisemmin keisari Haile Selassien aikaan siellä olivat jenkit, mutta sotilasvallankaappauksella 
keisari syrjäytettiin ja valtaan tuli sosialistinen hallitus. … Niin Johannes kertoi.  Ja Etiopia sotii nyt 
itsenäiseksi pyrkivää Eritreaa vastaan. Kuuba on kai myös tukemassa Etiopiaa. 
- Onko se pääkaupunki Asmara miten iso? 
- Se on kai se sellainen puolen miljoonan asukkaan eli noin Helsingin kokoinen kaupunki … ja ko-
ko Eritrean asukasluku on nelisen miljoonaa. … Etiopia ja Eritrea kuuluivat joskus Italiaankin Mus-
solinin aikaan ja Johanneshan puhuu myös ihan sujuvasti italiaa. 
- Mutta katsohan mitä kello jo on!   Eikö me lähdetä jatkamaan jo tuonne lakanoiden väliin? …  
- Joko tekee mieli … sellaista ? 
- Sellaista! … Pitää vaan korjata nuo ruoat ja ruokailuvälineet vielä pois. … Tiskaan vasta aamulla. 
- Huomennahan on vapaapäivä. … Onk’s meillä mitään suunnitelmia huomiselle? 
- Ei ole. … Eiköhän olla nyt vaan kotona. Melkein joka perjantai ollaan oltu jossakin. 
 
 
 
                             
 

                                         13.         Ramadan lähestyy 
 
 
 
Viikot kuluvat. Kuumuudesta johtuen pelloilla tehdään vain jonkin verran maanmuokkaustöitä ja 
laajennetaan kasteluverkoston putkilinjoja. Parin hehtaarin alalla kokeillaan melonin menestymistä 
kuuman kauden aikana. Tiputuskastelujärjestelmä tiputtaa kunkin kasvin juurelle valmiiksi lannoi-
tettua vettä tunnin verran aamulla ja samoin illalla. Korjaamollakaan ei ole kiireitä. Mazdan kor-
jauksen valmistuttua on tilalle tullut ympäri pyörähtäneen Toyota-jeepin oikominen. Mekaanikko-
jen koulutukseen voidaan nyt käyttää enemmän aikaa. Kesäkuun alkupuolella rekka tuo lisää ko-
neita, kuusi kappaletta pieniä italialaisia Goldoni-traktoreita, jotka kokonsa puolesta soveltuvat 
paremmin mango-, papaija, ja sitrushedelmäviljelmillä käytettäviksi.  
 
Kotioloissa elämä jatkuu normaalisti. Lapset viihtyvät päivisin vaunussa ja opiskelu sujuu suunni-
telmien mukaisesti. Suomesta on tullut postissa kirje mummilasta ja Jarkon Heliokselle lähettä-
mien filmien kuvat. Yksi räpsäytys salaperäisestä mangustistakin on sellainen, että sitä voisi näyt-
tää Jeddassa Gasparetille. Kokeita pidetään lapsille ohjelman mukaan ja koepapereita lähetetään 
kotimaahan tarkastettavaksi. Jarkko käväisee kotona suihkussa vilvoittelemassa työpäivän lomassa 
muulloinkin kuin lounasaikaan. Korkein päivälämpötilalukema talon varjoisalla seinällä olevassa 
mittarissa on ollut + 46 astetta. Rauni on todennut, että muoviset pyykkipojat käpristyvät auringon 
paisteessa. Pyykitkin kyllä kuivuvat hetkessä. Silloin tällöin lapset ottavat pihanurmikolla suihkut 
kasteluletkulla ja kastelevat samalla nurmikon. Viikon puolivälin paikkeilla tehdään iltaisin uimas-
sakäynti- ja ostosretki Jizaniin. Paluumatkalla poiketaan Abu Arishib leipomossa hakemassa kassil-
linen kuumia patonkeja. Viikonvaihteisin on käydään silloin tällöin Dana Bay koralliniemessä mui-
den eksperttien kanssa. 
 
Eräänä torstai-iltana valmistaudutaan taas seuravana aamuna Dana Bayhin lähtöä varten, kun äiti 
illalispöydässä ruokailua lopeteltaessa yhtäkkiä havahtuu. 
 
- Tiedättekö lapset, mikä päivä huomenna on Suomessa? kysyy äiti. 
- Mikä? ihmettelee Mervi.  Muut lapset katsovat vain hieman ihmeissään. 
- Mikä päivä? hämmästelee isä. … Hitto! … Onko Juhannusaatto. 
- Juhannusaattohan se on, naurahtaa äiti.  … Ja lauantaina on Juhannuspäivä. … Muutama päivä 
sitten katselin kalenteria ja huomasin, että kesäkuun 20. päivä ja perjantai on Juhannusaatto. 
- No siellä ne polttelevat kokkoja, saunovat … ja liput liehuvat, haikailee isä, … - Täällä ei sellaises-
ta tiedetä mitään. 
- Kaipaisitko sinä täälläkin saunaa? kysyy äiti. … - Eikös me olla saunassa joka päivä ja huomenna 
päästään taas uimaankin ja ihan korallien keskelle. 
- No onhan meillä nyt kesäisiä tunnelmia kuitenkin. 
- Joulu tuntuu varmaan näissä olosuhteissa paljon oudommalta, jatkaa äiti. 
- Yksi asia, josta en ole teille vielä kertonut, koskee  ensi Joulua, jatkaa isä. 
- No kerro! 
- Me saadaan viettää Joulu ja Uusi Vuosikin Suomessa. 
- Ihanko totta? 
-Totta. …. Totta se on. … Tämä Saudi-Arabia on yksi niitä harvoja vaikeiden olosuhteiden maita, 
joista pääsee lomalle kotimaahan joka vuosi. …Muualla se on joka toinen vuosi. … Nyt, kun minun 
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sopimuskausi on kaksi vuotta, niin meillä on oikeus matkustaa Suomeen Jouluksi, jos niin halu-
amme. … Olen jutellut McVeyn kanssa jo tästä. Hekin lähtevät Jouluksi Minnesotaan. 
- No olipa hyvä uutinen. … Maksavatko ne kaikkien meidän lentoliput? 
- Maksavat. … Täytyy vaan varata lentoliput jo hyvissä ajoin, että päästään sieltä tänne takaisinkin. 
- Onpa hieno juttu. … Kuulitteko lapset?  Jouluksi päästään Suomeen. 
- Onko se ihan varmaa? kysyy Mervi. 
- Niin tuo isä juuri kertoi. 
- Varmaa se on, vakuuttaa isä. 
 
Seuraavan päivän Dana Bayn retki sujuu mukavasti aikaisempien retkien tapaan ja illansuussa ol-
laan taas kotona. 
 
Seuraavalla viikolla tulee Englannista Massey Fergusonin tehtaalta huoltokouluttaja John Kidner 
projektille kahdeksi kuukaudeksi ja alkaa traktorien perusteellisen huolto-ohjelman. John Kidner 
on iloinen 27-vuotias ”kaveri”, joka on kiertänyt vastaavissa huoltoneuvontatehtävissä eri puolilla 
maailmaa jo muutaman vuoden ajan. Saudi-Arabian jälkeen hän kertoo matkustavansa Omaniin. 
Kaksi mekaanikkoa saa hänen opastuksellaan erityiskoulutuksen. Huolto-ohjelman puitteissa trak-
toreihin asennetaan myös uudet turvaohjaamot. Jarkko ja Johannes jatkavat iltapäivisin mekaanik-
kojen korjaamotekniikan peruskurssia, joka sisältää moottori- ja sähkötekniikan perustiedot ja 
taidot, moottoreiden rakenne- ja toimintaperiaatteet, sähkötekniikan perusteet sekä yleisimmät 
huolto- ja korjaustyöt. Osalle mekaanikkoja opetetaan aamupäivisin kaasu- ja sähköhitsauslaittei-
den käyttöä sekä korjaamon että korjaamoauton välineistöllä. Teoriaopetus tapahtuu toimistolla 
Jarkon työhuoneessa tarpeen mukaan. 
 
Eräänä iltana lapset kertovat taas nähneensä katuvalon alle tulleen mangustin. Seuraavana iltana 
Jarkko lähtee jälleen kameransa kanssa kyttäämään tulisiko otus jälleen ja onnistuisiko hän räp-
säyttämään siitä kuvan. Kolmisen tuntia vaunussa vahdittuaan otus tulee esiin ja uskaltautuu lä-
hemmäksi niin, että Jarkko saa laukaistua kameransa. Toista tilaisuutta ei enää tule vaan otus vi-
lahtaa takaisin pensasaidan suojaan. 
 
- Nyt taisi kuvan otto onnistua, aprikoi Jarkko palatessaan vaunusta. … Kyllä se on aikalailla man-
gustin näköinen. … Hiton arka se on. Kameran räpsäys pelotti sen heti sinne pensasaidan alle. 
- Otitko salamavalolla vai ilman. 
- Ilman salamaa otin, kun se katuvalo valaisee niin kirkkaasti. … Ajattelin, että se ei pelästyisi ja 
saisin vielä toisenkin kuvan, mutta ei …  No tuloksen näkee vasta sitten, kun kuvat tulevat Heliok-
selta parin kolmen viikon päästä. … Olis’han se ihan kiva antaa jonkinmoinen kuva siitä sille Gas-
paretille. … Pari filmirullaa olisi nyt taas täysiä lähetettäväksi. … Ylihuomenna lähtee seuraava pos-
tisäkki. … Ja kaksi 4,5 minuutin kaitafilmikasettiakin pitää panna postituspusseihin. 
- Joko se muslimien Ramadan-aika kohta alkaa? kysyy Rauni. 
-  Katsotaanpa kalenterista. …. Joo, … Puolentoista 
 viikon päästä, 13. heinäkuuta, … se on sunnuntai. … Eiköhän ne aloita jo silloin perjantaista. Meil-
lä sitten työpäivät vähän lyhenevät … kuukaudeksi. 
- Miten? 
- Töitä tehdään vain aamupäivisin … siihen rukoushetkeen asti. … Eikä mitään raskaampia töitä 
pitäis’ tehdä silloinkaan. … Auringon nousun ja laskun välillä ne eivät saa syödä mitään, juoda 
voivat kai vettä, tupakoidakaan eivät saa. … Syövät ja juovat sitten kaiken yötä ja päivällä ovat vä-
syneitä. – Ray kertoi. 
- Mitäs te sitten iltapäivisin teette, sinä ja muut ekspertit, Johannes, Tony Barker ja se traktoriteh-
taan mies. 
- En tiedä vielä. … Eiköhän me jotain keksitä. … John Kidner ja Tony varmaankin puuhailevat trak-
torien kanssa iltapäivisinkin. Se turvaohjaamojen asennus on aika työläs projekti. 
- Tuleekos niihin ihan semmoset lasiset kopit? 
- Ei laseja. … Lujarakenteinen putkikehikko ja vaalea katto suojaamaan auringolta. Se putkikehikko 
suojaa kuskia, jos traktori kaatuu. … Eipä ne kyllä näissä maastoissa taida kaatua, mutta se aurin-
kosuoja on kyllä hiton tarpeellinen. Saisihan niihin lasitkin, mutta silloin siitä kopista tulisi sauna. 
Suomessahan kaatumisen kestävät turvakehikot tai ohjaamot ovat olleet pakollisia jo parikymmen-
tä vuotta. Ne pitää olla tutkimuslaitoksen hyväksymiä. … Saudithan eivät työturvallisuussäädöksis-
tä tiedä mitään. … Ai, muuten yks’ hauska juttu pitää kertoa siitä John Kidneristä. … Kun kerroin 
olevani Suomesta, hän kertoi käyneensä myös Suomessa, Oulussa oli ollut muutama päivän. … ja 
kertoi oppineensa suomeakin yhden sanan: ”Skool on suomeksi  Hölökynkölökyn”. 
- Olipa hauska juttu. 
- Isi lähdetäänkö me taas sinne koralliniemeen, kun tulee vapaapäivä? kysyy viereen tullut Mika. 
- Ei sinne taida olla muita nyt lähdössä. … Mutta lähdettäisikö Abhaan? 
- Millainen kaupunki se Abha on? kysyy äiti.  
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- Aika iso kaupunki tuolla vuorilla, isompi kuin Jizan.  … Ahmed Saleh … se Rayn assistentti, egyp-
tiläinen ja Johannes suunnittelivat sinne menemistä. Ray lähtee kai myös…. Kysyivät kyllä lähti-
simmekö mekin. … Lupasin harkita asiaa. … Siellä on iso ruokatori, jolta saa hedelmiä ja vihan-
neksia, kertoi Ahmed. 
- Onko sinne pitkä matka? kysyy äiti. 
- Taitaa olla liki parisataa kilometriä. Alkumatka samaa reittiä kuin Jeddaan sinne check pointille 
asti. Siitä risteyksestä, mistä lähdettiin vasemmalle, niin suoraan lähtee tie Abhaan. … On jyrkkiä 
mäkiä ja mutkia, kertoi se Ahmed. Siellä korkealla vuoristossa on paljon viileämpää. Se on kai yli 
2000 metrin korkeudella. 
- Voiko siellä uida? kysyy Mika. 
- Sitä en tiedä. … Voisihan siellä joku järvikin olla. 
- Lähdetäänkö käymään? innostuu äiti. … Olisihan se ainakin vähän vaihtelua.  
- No sitten voin huomenna kertoa, että mekin lähdemme. 
 
 
Perjantaiaamuna sitten lähdetään Abhaan jonossa, Ray ja Ahmed pick upillaan etummaisena, Jo-
hannes ja Senait toisena ja Jarkko perheineen viimeisenä. Alkumatka on Jeddan reissuilta jo tuttua. 
Abu Arishista Sabyaan on tienvarsissa jonkin verran uudehkoja viljelmiä sitten nähdään vain hiek-
kadyynejä. Jarkko ja Rauni juttelevat harvakseen projektin asioista. Lapset pölpöttävät takapenkillä 
omia juttujaan. Autoradion kaseteilta tulee taustamusiikkia. Noin tunnin ajomatkan jälkeen saavu-
taan poliisin check pointille Ad Darbiin. Kaikkien passit ja autojen rekisteriotteet tarkastetaan, 
minkä jälkeen matka jatkuu. Kun risteyksestä lähdetään Abhaan johtavalle tielle, alkavat näkymät 
muuttua hyvin vuoristoisiksi. Aletaan nousta jatkuvasti ylemmäksi jyrkkiä mutkia ja mäkiä ajellen. 
 
- Hitto! … Tämähän onkin mahtava tie, hämmästelee Jarkko … Eihän näin jyrkkiä mäkiä ja mutkia 
ole Norjassa eikä Alpeillakaan. Kai noilla edellä ajavilla on aikaisempaa kokemusta tällaisista teistä. 
Matkaa Abhaan on vielä noin 70 kilometriä. Ad Darbin viitassa oli 80.  … Tuo merkki on viiden-
kympin nopeusrajoitus. … Taitaa olla Abhaan asti. 
- Hui, minua ihan pelottaa, kauhistelee Rauni. … Ja rekkojakin tulee vastaan. 
- Kyllä näissä mutkissa viis’kymppiäkin on liikaa. 
- Isi, tuolla oli ihan mäsäksi mennyt auto, kertoo Mika. 
- Näyttää niitä olevan, … enkä yhtään ihmettele. Tuollakin on taas yksi. … Alaspäin tullessa, jos 
vain koko ajan jarruttelee, niin jarrut saattavat autosta häipyä kokonaan … ja sitten se on menoa. 
- Miksi jarrut häipyvät, kysyy äiti. 
- Ne ylikuumenevat ja jarruneste saattaa alkaa kiehua. Jarrupoljin menee silloin ihan pohjaan eikä 
jarrut enää toimi. … Seisontajarru on mekaaninen ja se voisi pelastaa, jos älyää sitä käyttää ajois-
sa. … Kun vauhti kiihtyy, niin autoa ei pysty enää näissä mutkissa hallitsemaan. 
 … Ja kun tieltä suistuu tuonne rotkoon, niin huonosti käy. … Moottorilla täällä pitää jarruttaa, 
etteivät jarrut ylikuumenee ja häviä. … Samalla vaihteella millä ajetaan ylöspäin, on tultava alas-
päinkin. Se on tärkeätä ohje vuoristoajossa. … Olihan näitä vuoristoteitä Tansaniassakin silloin 
muutama vuosi sitten. … Dariin mennessä ennen Mikumin kansallispuistoa oli se pitkä mutkikas 
lasku, kun tultiin 1500 metrin korkeudesta pariin sataan metriin. … Ja siellä Tukuyun tiellä oli bus-
si syöksynyt rotkoon ja kolmisenkymmentä henkeä kuollut.  Nähtiinhän me se raato siellä montun 
pohjalla. …Kuski oli yrittänyt pärjätä jarruttomalla autolla, mutta siinä jyrkässä laskussa oli vaih-
dekeppi jäänyt käteen ja vaihde vapaalle. Niinhän he kertoivat. … Katsokaapas tuonne! … Ihan 
tohjoksi mennyt bussi. … Varmasti on tullut vainajia. … Kuinkahan moni saudeista älyää tämän 
ajaessaan automaattivaihteisilla autoilla. Automaattivaihteisto pitäisi laskuissa kytkeä D1 tai D2 
asentoon, jolloin vaihteisto ei mene nopeammille välityksille. D-asennossa ne ei jarruta. Kaasua 
löysätessa ne menevät vapaalle. … Onneksi näissä maastureissa ei ole automaattivaihteistoja. … 
Katsokaa kuinka hiljaa nuo rekatkin tulevat alaspäin. 
- On tässä tiessä ollut tekemistä, päivittelee äiti. … Onko tässä ollut jonkinmoinen rotko mihin 
tämä on tehty. 
- Siltähän tämä näyttää. Tuossa oikealla puolellahan se on ja tämä tie on nakerrettu tähän melkein 
pystysuoraan seinämään. Tuossa oli arabinkielinen kilpi … 20 . … Olis’kohan Abhaan vielä 20 ki-
lometriä. … Ja aina vaan kiivetään korkeammalle. … Abhahan on yli 2000 metrin korkeudella me-
renpinnasta. Kakkosvaihteella vaan ryömitään. Kolmosella ei oikein jaksa noissa jyrkimmissä pai-
koissa. 
- Noita tieltä suistuneiden autojen raatoja täällä näkyy aika paljon, hämmästelee äiti.   
 
Toista tuntia on kiivetty jyrkkiä mäkiä ja mutkia ylöspäin, kun mäet ja mutkat alkavat loivenemaan 
ja tulee loivia alamäkiäkin. Ennen kaupunkiin tuloa on pysähdyttävä poliisin check pointille, missä 
passit ja auton rekisteriotteet tarkastetaan. Pian tarkastuspisteeltä lähdettyä edellä ajavat Ray ja 
Johannes kaartavat tien laidassa olevalle levikkeelle ja Jarkko heidän perässä. 
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- Nyt taitaa olla jaloittelutauko, toteaa Jarkko pysäyttäessään muiden perään. 
- Vihdoinkin, huokaa äiti. 
- Johan tässä on körötelty kolmisen tuntia, toteaa isä kelloa vilkaistessaan. – Noustaanpa hetkeksi 
jaloittelemaan. … Tuota jyrkkää nousua tultiin puolisentoista tuntia. 
- Olipa se tie, huokaa äiti vielä autosta noustessaan. 
- Ihan mielenkiintoinen tiehän tämä oli, naurahtaa isä.  – Pelottiko lapsia? 
- Vähän, myöntää Mervi. … - Kun oli niitä ruttusia autoja niin paljon ja tuli niitä rekkoja vastaan. 
- Lapset, sitten ei mennä tuonne  heinikkoon, varoittaa äiti. – Täälläkin voi olla käärmeitä. 
- Oliko jännittävä tie?, kysyy viereen tullut Ray Jarkolta.  – Oletko aikaisemmin ajanut tällaista tietä? 
- Samanlaisia kuin Keski-Euroopan Alpeilla ja Norjan vuoristossa. … Ehkä nämä nousut ovat vähän 
jyrkempiä. … Kokemusta on. … Onko tällaisia USA:ssa? 
- On aivan pohjoisessa… Arizonassa. … Siellä missä on Grand Canyon ja Colorado-joki. En ole itse 
siellä ajanut, bussilla vain. 
- Alaspäin meno on vaarallisempaa kuin ylöspäin ajo. 
- Miksi?  ihmettelee Ray ja myös joukkoon tullut Johannes.    
- Jos käytät jarruja jatkuvasti, ne ylikuumenevat ja häipyvät. … Pitää jarruttaa moottorilla. Samalla 
vaihteella millä ajat ylöspäin on mentävä myös alaspäin. … - Automaattivaihteistolla ajettaessa on 
kytkettävä D1 tai D2 asentoon, että moottori jarruttaa? – D-asennossa, kun nostat jalan kaasupol-
kimelta, menee vaihteisto vapaalle ja voit jarruttaa vain jarrupolkimella.  On pakko painaa jarrupol-
jinta tällaisissa laskuissa jatkuvasti. Jarrut ylikuumenevat. … Ja sitten yhtäkkiä jarrupoljin menee 
pohjaan ja sinulla ei ole jarruja. … Vauhti kiihtyy ja syöksyt kurvissa tieltä ulos.  Tuonne rotkoon 
syöksyessä menee henki.   - Osaavatkohan nämä saudit varoa sellaista? Aika monta tieltä suistu-
nutta romua oli tuolla tien varressa. 
- Eivät ainakaan kaikki tiedä tätä, aprikoi keskustelua seurannut Ahmed. 
- Johannes!  Onko Eritreassa tällaisia vuoristoteitä? kysyy Jarkko. 
- Vielä pahempia, naurahtaa Johannes. … En kyllä itse siellä ajanut, kun ei ollut vielä ajokorttia. 
Onnettomuuksia oli paljon. 
 
Jonkin aikaa vielä keskustellaan ja ihaillaan vuoriston yli avautuvia upeita maisemia. Ilma on muka-
van viileätä, koska ollaan noin kahdentuhannen metrin korkeudella. Kaupunki tuolla jo näkyy, ker-
too Ahmed, joka on jo täällä aikaisemmin käynyt. Hän ehdottaa, että ajettaisi ensin Abhan torille. 
Niin matkaa jatketaan Rayn ja Ahmedin autoa seuraten. 
 
Kaupunki näyttää hyvin nykyaikaiselta korkeine rakennuksineen ja leveine katuineen. Tori ja katet-
tu basaarialue on aivan keskustan tuntumassa. Autot jätetään parkkipaikalle ja lähdetään kierrok-
selle. Ahmed kertoo, että täällä vuoristossa viljellään monia sellaisia vihanneksia ja muita kasveja, 
jotka eivät viihdy alempana liiallisen kuumuuden vuoksi. Täällä vuoristossa myös sataa enemmän 
kuin Jizanin seudulla. Rauni ostaa kassiinsa kaksi kaalia, sipuleita, kurkkuja ja paikallista vuohen-
juustoa.  
 
- Isi, osta meille taas tommoset, hihkaisee Mika nähdessään kebab-kauppiaan. 
- Ostetaanko kaikille? 
- Ostetaan, vastaa äiti.  … Olisihan meillä eväitäkin kylmälaukussa, mutta … syödään nyt kebabit. 
- No odotelkaahan sitten hetkinen tässä. Minä menen tekemään kauppoja. 
Jarkon mentyä kebab-kauppiaan luo saapuvat sinne myös Ray ja Ahmed sekä hetkeä myöhemmin 
Johannes ja Senait … ja pian koko joukko napostelee ohueen kartiokkaaseen rieskakuoreen tehtyjä 
kebabeja.  
 
Tori- ja basaarikierroksen jälkeen katsellaan keskustan kortteleiden liikkeiden näyteikkunoita ja 
todetaan, että tarjontaa on kuin Jeddassa. Hinnat ovat Rayn mielestä kuitenkin korkeampia. Reitin 
varrella on myös hienolta näyttävä hotelli, jonka pihalle poiketaan. 
- Isi voidaanko mennä tuonne uimaan, hihkaisee Mika nähdessään ison uima-altaan. 
- Minä voisin kyllä ehkä mennä tuonne sinun kanssa, mutta äiti ja tytöt eivät pääse. … Hotellien 
uima-altaat ovat vain miehille. Naisille on pääsy kielletty. … Tuossa on sellainen kylttikin. 
- Miks’ niillä on tollaiset säännöt? kysyy Mervi. 
- Muslimien kulttuurista ja uskonnostahan se johtuu. … Onhan tästä teille kerrottu monta kertaa. 
 
Vielä käydään ostoksilla isossa marketissa ennen kuin lähdetään paluumatkalle. Kotiin vietäväksi 
löydetään kauraryynejä, kaakaojauhetta, maitojauhetta ja Finncrisp-hapankorppuja, joita oli osteltu 
aikaisemmin Jeddassakin. Kaupungista ulos lähdettäessä on taas pysähdyttävä poliisin check poin-
tilla. Jarkko muistuttaa vielä ajotavasta. Jyrkät kohdat ja koko pitkä laskuosuus moottorilla jarrut-
taen eli 2. ja 3. vaihteilla. Jarruakin voi painaa silloin tällöin tarpeen mukaan, mutta ei jatkuvasti. 
Lähdettäessa ajojärjestystä muutetaan niin, että Jarkko kokeneimpana ajaa etummaisena, Rayn ja 
Johanneksen seuratessa sopivan etäisyyden päässä.  
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- Mennäänpä nyt tämä vuoristotie alas niin, että jarruvalot palavat mahdollisimman vähän, naurah-
taa Jarkko, kun alamäki alkaa. 
- Pystytkö ajamaan niin, ettet jarruta? kysäisee Rauni. 
- Eiköhän se onnistu. … Yritetään ainakin. …. Nyt tässä on vielä vähän loivempaa ja kolmosvaihde 
jarruttelee sopivasti. … Kun tulee jyrkempää, on heitettävä kakkoselle.  …. Loivemmissa kohdissa 
voi painaa hetkeksi kytkintäkin, jolloin mennään rullaten. … Tekussa aikoinaan meidän yliopettaja, 
Viitasalon Erkki opetti, että hyvä kuljettaja on sellainen, joka käyttää hyvin vähän jarruja. … Jarrun 
painaminen johtuu usein siitä, että sitä ennen on painettu liikaa kaasua. … Tämä pätee tasaisella 
maalla ajeltaessa. … No nyt tulee niin jyrkkää, että pannaanpa kakkonen taas silmään. … Vauhti 
putoaa, mutta jarrua ei tarvitse painaa. … Yhtä hitaasti näyttää menevän tuo rekkakin tuolla 
edempänä. …. Näissä jyrkissä kurveissa pitää olla varuillaan, kun ei näe yhtään tuonne nurkan 
taakse. … Vastaan tulevat rekat voivat tulla melko keskellä tietä. 
- Tuolla kaukana tulee yks’ rekka ylöspäin, kertoo äiti. …. Nyt se jäi tuon kielekkeen taakse näky-
mättömiin, mutta kohta se sieltä tulee. 
- Joo, kyllä minäkin sen näin. … Tuleehan niitä silloin tällöin. … On tämä rankka nousu raskaassa 
lastissa olevalle rekalle. … Saattaa kohota konehuoneessa lämpökin niin, että pitää pysähtyä välillä 
jäähdyttelemään. … Moottori ja voimansiirto ovat kyllä kovilla tällaisissa nousuissa. … Ja alaspäin 
mennessä, jos on kuormaa, niin moottorijarrutuksen lisänä saattaa olla pakokaasujarru. Se on sel-
lainen lisävaruste, jolla moottorin pakoputki voidaan sulkea. Moottori jarruttaa silloin vielä voi-
makkaammin, kun pakokaasut ei pääse ulos. … Tuskinpa rekoilla alaspäin mennessä raskaita 
kuormia on. … Tuossahan tuo vastaantulija on pysähtyneenä. … Nyt painetaanpa vähän jarruakin, 
että tuo bussi pääsee tulemaan ensin tuon rekan ohi. … Rekkahan taitaa vähän höyrytä. Onkohan 
Mersun konehuoneessa lämpötilat kohonneet punaiselle? 
- Kuumentaako moottorijarrutus moottoria? kysyy Rauni. 
- Ei, … vaan jäähdyttää. … Kun kaasupoljin on ylhäällä, moottorissa ei pala bensaa juuri lainkaan, 
joten se ei lämpene … ja jäähdyttimessä nestettä jäähdytetään koko ajan …. vaikka eihän tuo 
kuuma ulkoilma nyt kovin tehokkaasti pysty jäähdyttämään. Ylöspäin kivutessa moottorista ote-
taan täydet tehot ja silloin lämpötila nousee. Tällaisissa nousuissa on syytä seurailla lämpömitta-
ria. 
- Isi, tuolla on ihan ruttuinen bussi, hihkaisee Mika takapenkiltä. 
- Niinpä on. … Pyörinyt ympäri muutaman kerran, kun on joka puolelta noin rutussa. …Tästä kur-
vista se on tuonne louhikkoon syöksynyt. … Onhan noita romuja taas nähty. …. Ja tuolla taas seu-
raava … pikkubussi taitaa olla. … Mutta me on tultu tähän saakka niin, ettei jarrupolkimeen ole 
tarvinut koskea kuin kerran. … Kohta päästään jo tasaiselle. 
- On tämä vaarallinen tie, aprikoi Rauni.  … Vähän pelottaa. … Täällähän voisi joku syöksyä meidän 
päällekin … tai jonkun toisen, vaikka itse ajaisi kuinka varovasti. 
- Onhan sellainen ihan mahdollista … ja missä tahansa muuallakin. … Onhan noita kolariautoja 
tienvarsissa ihan suorillakin teillä. … Jeddan reissuillakin on niitä nähty kymmenittäin. 
 
Kun mäet ja mutkat loppuvat, kurvaa Jarkko tien varren levikkeelle. Ray ja Johannes tulevat peräs-
sä. 
 
- Pieni jaloittelu- ja rupattelutauko on kai nyt paikallaan? toteaa Jarkko. 
- Huh, nyt ei enää jännitä, huokaa äiti.  - Kyllä nuo jyrkät mutkat vähän pelottivat, vaikka luotanhan 
mä sun ajotaitoon. 
- Ollaanhan me ajeltu tällaisia mäkiä joskus aikaisemminkin, naurahtaa Jarkko.  - Pitää vaan olla 
tarkkana muiden autoilijoiden töppäilyjen varalta. 
- Ja lapset!  Ei saa mennä tämän kentän ulkopuolelle, muistuttaa äiti, kun noustaan autosta. 
 
Rayn, Ahmedin, Johanneksen ja Senaitin kanssa sitten keskustellaan ajokokemuksista. Moottorilla 
jarruttelu oli sujunut heidänkin autoilla hyvin. Vain kerran oli perässä ajanut Ray huomannut Jar-
kon auton jarruvalojen palaneen hetken aikaa. Kaverusten mielestä tämä oli hyvä harjoitus vuoris-
toajoon.  Ahmedin mielestä tästä vuoristoajon vaarasta pitäisi varoittaa kaikkia autoilijoita. Nähdyt 
lukuisat rotkoihin ja louhikkoihin syöksyneet autonraadot kertovat, että valistus olisi todella tar-
peen. 
 
- Yksinkertainen perusohje vuoristoajoon on: Samalla vaihteella, jolla ajat ylöspäin, ajat myös alas-
päin, kertaa Jarkko.  - Ja automaattivaihteiston valitsin D1 tai D2 asentoon ja jarrua vain hetkelli-
sesti tarpeen mukaan. 
- Joko lähdetään jatkamaan? ehdottaa Ray. 
- Lähdetään. 
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Paluumatkalla ei tule yllätyksiä. Poliisin check pointilla paperit taas tarkastetaan, jonka jälkeen 
matka jatkuu kotiin saakka. 
 
- No, Abha on nähty, naurahtaa isä, kun ollaan tultu kotipihaan. 
- On se isompi ja modernimpi kaupunki kuin Jizan, kommentoi äiti.  – Mutta se tie oli aika hurja. 
Kyllä minua ihan pelotti. 
- Olihan se ihan mielenkiintoinen kokemus, jatkaa isä. … - Pelottiko lapsia? 
- Ei, vastaa Mika. 
- Vähän pelotti, kun oli niitä jyrkkiä mutkia, vastaa Mervi. 
- Nyt noustaan autosta ja kipaistaan sisälle, kehottaa äiti. … - Kylmälaukku pitää ottaa lavalta. Siel-
lä on meidän eväät, jotka jäivät syömättä. … Syödään ne kohta teen kanssa  … ja onhan siellä me-
huakin. 
- Näin se päivä taas hurahti, toteaa isä.   – Kohta alkaa iltakin taas hämärtyä. 
 
Viikonvaihteen jälkeen Jarkon työt jatkuvat taas korjaus- ja huoltotöiden sekä koulutuksen mer-
keissä. Pelloilla tehdään maanmuokkaustöitä ja laajennetaan kasteluputkistolinjoja. Projektin asi-
antuntijat ja paikalliset työntekijät liikkuvat paljon autoilla ja kuumuus aiheuttaa jonkin verran 
erityishuolia. Auton konepellin alla kuuman moottorin vieressä lämpötila saattaa nousta lähes sa-
taan asteeseen ja se on akuille liikaa.  Tämän johdosta akkujen ikä on melko lyhyt ja niitä joudu-
taan uusimaan silloin tällöin. Traktoreiden rakenne on avonaisempi ja akut eivät kuumene aivan 
niin paljon. Kaupungin varaosaliikkeistä on akkuja käytävä hankkimassa lisää tarpeen mukaan. 
Voima-aseman aggregaattien Caterpillar-moottorien jäähdytysteho ei tunnu riittävän keskipäivän 
aikaan, kun ilmastointilaitteet hurisevat kaikkialla ja sähköntarve on huippulukemissa. Moottorei-
den jäähdytystä on tehostettava kastelemalla jäähdyttimiä vesisuihkulla keskipäivän tunteina. 
 
Korjaamoauton työtila on ilmastointilaitteen asennuksen jälkeen siedettävän lämpöinen. Sen sijaan 
auton ohjaamo, johon ilmastointia ei ole voitu jälkeenpäin rakentaa, olisi ajaessa tuskallisen kuu-
ma. Onneksi korjaamoautolla ei ole toistaiseksi tarvinnut lähteä mihinkään ja se seisoo korjaamo-
katoksen vieressä ”työ- ja koulutuspajana”. 
 
Ympäristön farmareiden koulutuspelloilta on sadot korjattu ja farmarit ovat itse saaneet markki-
noida satonsa. Seuraavalle kasvukaudelle koulutukseen on valittu 30 uutta farmaria, joiden kahden 
hehtaarin koulutuspellot viljellään projektin toimesta. Yksi hehtaari viljellään viljaa, maissia tai 
sorghumia ja toinen hehtaari vihanneksia farmarin valinnan mukaan. Yleisimmin farmarit ovat va-
linneet tomaatin, paprikan ja melonin viljelyn. Näitä kaikkia viljellään myös projektin omilla pelloil-
la erilaisin kastelumenetelmin. Projektin viljelmillä farmarit voivat käydä tutustumassa myös he-
delmäpuiden, kuten banaanin, papaijan ja mangon sekä sitrushedelmien, sitruunan ja grapen vilje-
lyyn. Pitkää kurkkuakin projektilla kasvatetaan ”kasvihuoneessa”, joka on tehty paksusta mustasta 
langasta punotusta verkosta. Projektin koeruuduissa kokeillaan erilaisten kasvilajikkeiden sekä 
kastelu- ja lannoitusmenetelmien soveltuvuutta paikallisiin olosuhteisiin. 
 
Nyt kuuman kauden aikana projektin pelloilla sekä myös farmareiden koulutuspelloilla tehdään 
maanmuokkaustöitä. Elo-syyskuun vaihteessa tulevat alueen ainoat sateet ja se jälkeen alkavat 
pelloilla kylvö- ja istutustyöt. Islamilaisen ajanlaskun mukainen ramadankuukausi alkaa heinäkuun 
puolivälissä ja loppuu elokuun puolessa välissä. Muslimit eivät saa silloin syödä eikä tupakoida 
auringon nousun ja laskun välisenä aikana. Päivisin on vältettävä raskasta työtä ja siksi projektilla-
kin tehdään lyhyempiä päiviä. Kun päivällä ei saa syödä, muslimit syövät ja juhlivat sitten läpi yön. 
Pyhä kaupunki Mekka ja sen vieressä sijaitseva Jedda ovat silloin täynnä pyhiinvaeltajia, kertoo 
Ray. Silloin muilla kuin muslimeilla ei ole sinne juurikaan asiaa. Ramadankuukauden aikana Me-
kassa käy miljoonittain muslimeja ja heitä kuljettamaan paikasta toiseen on varattu noin viisituhat-
ta valkoista bussia. Lentokoneet tuovat Jeddan lentokentälle pyhiinvaeltajia eri puolilta maailmaa. 
Jarkko on saanut kortin Finnairilla työskentelevältä serkultaan, joka kertoo Finnairinkin vuokran-
neet ramadankaudeksi kaksi DC-9:ää rahtaamaan ihmisiä Jeddan ja Khartumin välillä. 
 
Korjaamolle käymään tullut Gary McVey kertoo lähtevänsä vaimonsa kanssa nyt Ramadanin alkaes-
sa kolmen viikon lomalle USA:han, Minnesotaan. Hänen poissa ollessaan ”Acting Project Manageri-
na” toimii intialainen Christna Gupta. Toimistolla työskentelevä Fernando on myös lähdössä Rama-
danin ajaksi Italiaan sekä seinänaapurina asuva Mr. Lugani kotimaahansa Egyptiin. Osa projektin 
paikallisista työntekijöistäkin pitää lomapäiviä päästäkseen käymään ramadanjuhlissa Mekassa. 
Työaika muuttuu projektilla Ramadankuukauden ajaksi siten, että työpäivät alkavat kello 7 ja lop-
puvat puolenpäivän rukoushetkeen. 
 
Vajaan viikon päästä Ramadan sitten alkaa. Töitä jatketaan projektilla ”vajaalla miehityksellä” ja 
työpäivät lyhenevät viisituntisiksi. Pelloilla tehdään maanmuokkaustöitä ja rakennellaan uusia kas-
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telujärjestelmien putkilinjoja. Korjaamolla Tony Barker ja John Kidner jatkavat kolmen mekaanikon 
kanssa traktorien perushuoltoja ja turvaohjaamojen asennuksia. Jarkko ja Johannes jatkavat kor-
jaamoautossa muutamalle mekaanikolle aloitettua moottorikorjauskurssia. Kaksi mekaanikkoa 
rakentelee teräksisiä työpöytiä korjaamolle. Jarkko käy heitä välillä neuvomassa. Puolenpäivän ai-
kaan pidettävän rukoushetken jälkeen ulkomaisten eksperttienkin työt loppuvat jatkuakseen taas 
aamulla.  
 
Jarkon tullessa kotiin puolilta päivin voidaan lähteä heti lounaan jälkeen Jizanin uimarannalle ilta-
päivää viettämään. Näin tehdään pari kolme kertaa viikossa. Ensimmäisenä torstaina lähdetään 
sinne caravanin kanssa ja ollaan yön yli perjantai-iltapäivään. Lapset viihtyvät paremmin merive-
dessä polskutellen kuin polttavan kuumalla hietikolla. Koti-iltoina Jarkko yrittää silloin tällöin saada 
radiosta kuulumaan yleisradion suomenkielisiä lyhytaaltolähetyksiä, mutta kuuluvuus on satun-
naista. Sen verran on eräänä iltana saanut selvää, että Keskustapuolueen puheenjohtajavaalissa  
Paavo Väyrynen on voittanut Johannes Virolaisen. Posti tuo kirjeen ”mummilasta”, valokuvia He-
liokselta ja kehitettyjä kaitafilmejä Fuji-laboratoriosta. - Moskovan olympiakisatkin alkavat heinä-
kuun 19. päivänä. Kisoja  boikotoi 47 maata, osallistuvia on 80, joista Suomi yksi harvoista Euroo-
pan maista. Saudi-Arabian televisiosta tulee aamusta iltaan vain Ramadan-pyhiinvaellusohjelmaa, 
olympiakisoista ei kerrota mitään. Moskovan olympialaiset loppuvat elokuun alkupäivinä ja Rama-
dan viikkoa myöhemmin. Kotimaissaan käyneet ekspertit palailevat lomiltaan ja työpäivät muuttu-
vat taas normaalipituisiksi. 
 
Päivät jatkuvat paahtavan helteisinä. Aurinko porottaa puhtaalta taivaalta pystysuoraan päivästä 
päivään. Jarkon varjossa olevan lämpömittarin lukemat käväisevät maksimissaan 48 asteessa. Yöllä 
on kymmenisen astetta viileämpää. Jarkko käväisee töiden lomassa kotona suihkussa useamman 
kerran päivässä. Lapset ovat sopeutuneet kuumuuteen melko hyvin. Iltapäivän loppupuolella ilman 
alkaessa vähän viiletä kerääntyy lapsia asuinalueen keskellä olevalle kentälle, jolla on keinut, puo-
lipallon muotoinen kiipeilyteline ja pieni karuselli. Pojat pelaavat siellä jalkapalloakin. Kentän 
nurkkaukseen kokoontuu illan jo hämärtyessä joukko mustakaapuisia naisiakin. Raunikin on men-
nyt silloin tällöin heidän kanssaan seurustelemaan. 
                                        
 

                                         14. Järkyttäviä tapahtumia 
 
 
Elokuun 21. päivänä Gary McVey palaa työmatkaltaan Jeddasta järkyttyneenä. Hän kertoo olleensa 
edellisenä tiistai-iltana 19.08. Jeddassa ystävänsä John Gasparetin luona, jonne odottelivat illallisel-
le myös neljää amerikkalaista tuttavaa, joiden piti tulla lentäen Riadista Jeddaan. Ystävät eivät saa-
puneetkaan ja vasta aamun TV-uutisissa selvisi syy. …  Lentoa oli kohdannut järkyttävä onnetto-
muus. Koneen matkustamossa oli syttynyt nousun jälkeen tulipalo ja kone oli palannut takaisin 
Riadin kentälle. Jostakin syystä koneen varauloskäyntejä ei saatu auki eikä pelastusmiehistö kyen-
nyt tekemään mitään. Kone tuhoutui palaen kentällä ja kaikki yli 300 matkustajaa ja miehistön 
jäsentä kuolivat. Syytä tulipalon syttymiseen ei toistaiseksi tiedetä. 
 
Runsas viikko on kulunut, kun perjantai-iltapäivänä Rauni ja lapset kiirehtivät leikkikentältä kotiin 
ja kertovat, että on tulossa hiekkamyrsky. Etelänpuolinen taivas on muuttunut hiekanruskeaksi ja 
tuuli alkaa yltyä. 
 
- Kaikkia lapsia käskettiin juoksemaan pian kotiin, kertoo Rauni.  - Neuvoivat nuo naiset laittamaan 
mattoja oven kynnykselle, ettei pölyä ja hiekkaa tulisi sisään. 
- Joku myräkkä sieltä on tulossa, toteaa isäkin kurkatessaan ovelta ulos.   
- Sen palestiinalaisen Validin vaimo kertoi, että ensin tulee hiekkamyrsky ja sen jälkeen kova rank-
kasade, kertoo äiti.  – Muutamana päivänä elo- ja syyskuun vaihteessa näitä vaan tulee. … Nyt 
pannaan paksu matto ainakin tuohon ovea vastaan, ettei pölyä tulisi sisään. 
- Ilmastointilaitteetkin pitää sammuttaa joka huoneesta, hoksaa isä.  - Sieltähän voi tulla pölyä si-
sään myös. 
 
Olohuoneen ikkunan ainoasta kirkaslasisesta ruudusta sitten tiiraillaan myrskyn lähestymistä. Pian 
tuuli yltyy puuskikkaaksi myrskyksi ja taivas pimenee. Koko tienoo muuttuu aavemaisen ruskeaksi, 
näkyvyyttä ikkunasta pihalle ei ole kuin muutama metri. 
 
- Pitäisikö vaununkin ilmastointi sammuttaa, ettei sinne mene pölyä? kysyy äiti. 
- Hitto, sekin pitää tehdä, toteaa isä  ja kiirehtii keittiön puolen oven kautta pihalle. 
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Tuuli vinkuu nurkissa ja ilma on täynnä hienoa pölyä, kun Jarkko syöksyy vaunuun ja sammuttaa 
ilmastoinnin. Sitten taas nopea pyrähdys vaunusta keittiön ovelle. 
 
- Hitto, onpas siellä hirveä myräkkä, huokaa isä palatessaan.  - Toivottavasti tuuli ei jaksa siirrellä 
tuota vaunua. Kyllä se tuntui sitä aikalailla ravistelevan. 
- Nyt ei ikkunasta näe muuta kuin ruskean pimeää, hämmästelee Rauni.  - Ja täällä sisälläkin on 
ihan pimeää. 
- Sytytetään valot, toteaa isä. 
- Kyllä pölyä tulee noista ovenraoista sisään koko ajan, huomaa äiti.  – Ei tuo matto tuossa kynnys-
tä vasten paljoa auta. 
 
Myrskytuulta kestää yli puolisen tuntia. Sitten alkaa kuulua sateen kohinaa ja ulkoilma alkaa muut-
tua valoisammaksi. Hetken päästä sateen kohina voimistuu ja vettä tulee kaatamalla. Nyt ei sateen 
vuoksi näe ikkunasta muutamaa metriä pitemmälle ja pihanurmikollakin alkaa olla vettä jo pak-
suhko kerros. 
 
- Puhelin soi, havahtuu äiti.  -  Kuka meille nyt soittaa? 
- Eihän meille ole kukaan vielä tuolla sisäpuhelimella soitellut, hämmästelee isä ja menee vastaa-
maan.   --- ” Jarkko Mäkinen”, hän vastaa. 
- ---  
-  Ei meillä ole täällä muita kuin omat lapset.  ---   - Ai kuusi vuotias Ramses on kadoksissa. 
- - - - 
- Kuka se oli? kysyy äiti. 
- Tämä oli kai se Hassan, jonka Mazdaa me oiottiin. … - Niiden poika Ramses on kadoksissa. Oli 
soitellut jo useaan kotiin. 
- Oli se Ramses meidän kanssa siellä kentällä, kertoo Mika heti. 
- Hyvänen aika, päivittelee äiti.  – Mihin se Ramses on voinut kadota? 
 
Kaatosade jatkuu. Ilta alkaa jo hämärtää, kun puhelin soi jälleen ja isä menee vastaamaan. 
 
- Jarkko Mäkinen, vastaa hän. 
- - - -  
- Kyllä, … kyllä meiltä lähdetään myös etsimään, lupaa Jarkko englanniksi. 
- Kuka nyt soitti? kysyy äiti. 
- Nyt soitti McVey.  … Nyt pitäisi koota joukko etsimään Ramsesta. … Lupasin, niin kuin kuulit. 
Lähdetkö sinä Mervin ja Mikan kanssa? 
- Pitää lähteä. … Siellähän sataa vielä ihan kaatamalla. … Kastutaan, … mutta sehän on lämmintä 
vettä. 
 
Äiti lähtee Mervin ja Mikan kanssa ulos, isä jää kotiin Marin ja Minnan kanssa. Aikaa kuluu kolmi-
sen tuntia, kunnes äiti ja lapset palaavat likomärkinä kotiin. 
 
- On etsitty Ramsesta kaikista mahdollisista paikoista, kertoo äiti.  – Ei ole löytynyt. … On etsitty 
kaikki varastorakennusten ja korjaamon nurkat, kaikki mahdolliset pusikot. Ei ole löytynyt mitään. 
… Me ollaan jo ihan väsyneitä. …. Kyllä siellä iso joukko koko ajan vielä etsii. … Lähtisitkö sinä 
sinne? Pitäisi meiltä olla siellä joku. 
- Pitää kai minun lähteä. … En minä kyllä tunne sitä Ramsesta minkä näköinen se on … , Mutta 
lähdetkö Mika vielä isän kanssa? … Jaksatko? 
- Mika kertoi, että hän näki Ramseksen siin aivan lähellä silloin, kun se hiekkamyrsky oli tulossa ja 
lähdettiin kotiin, kertoo äiti. 
 
Jarkko lähtee Mikan kanssa kentän päätyyn lähelle Ramseksen kotia, jonne joukko etsijöitä on ko-
koontunut. 
 
- Näytä minulle missä näit Ramseksen viimeksi, sanoo isä Mikalle. 
- Ramses oli tuossa, näyttää Mika paikkaa, joka on noin kymmenen metrin päässä lähellä olevan 
likavesisäiliön avoimesta aukosta.  
- Ja Ramseksen koti on tuo talo tuossa, jatkaa isä. … - Tuo aukko on juuri tuossa matkan varrella. 
Ei kai vaan ? ? ?  aprikoi Jarkko ja astelee likavesitankin aukon luo. 
 
Jarkko tarkkailee likavesikaivon pintaa hetken. 
 
- Ei kai vaan Ramses ole pudonnut tuonne? lausahtaa Jarkko aukon lähellä seisoville kahdelle mie-
helle. 
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- Kyllä tuo veden pinnalla oleva kalvo olisi rikkoutunut, jos hän olisi sinne pudonnut, aprikoi toinen 
miehistä. 
 
Jarkko sohaisee likaveden pinnassa olevaa limakalvoa löytämällään kepillä ja kalvon rikkoutunut 
pinta on hetkessä entisenlainen. Etsintäryhmiä kiertelee edelleen kentän ja talojen ympäristössä. 
Jarkko seuraa tilannetta ja miettii. – Mika näki Ramseksen tuolla ja kaivon aukko on ihan tuon pai-
kan ja Ramseksen kodin puolivälissä. Etsintöjen jatkuttua vielä tunnin verran rohkenee Jarkko esit-
tää uudelleen pelkonsa, että poika olisi hukkunut likavesikaivoon. Yksi paikallisista saudeista yrit-
tää haroa aukosta pitkällä kepillä likaveden pintaa. Ei tulosta. … Kello lähentelee jo puolta yötä, 
kun säiliötä vihdoin aletaan tyhjentämään paikalle tuodulla pumpulla. Kun likaveden pinta säiliössä 
on laskenut puolisen metriä, tarttuu likavettä harovan miehen pitkään koukkupäiseen seipääseen 
jotakin. Hän vetää aukon kohdalle … Ramseksen ruumiin. … Paikalla olevat naiset parahtavat sy-
däntäsärkevään huutoon ja itkuun, kun Ramseksen jäykistynyt ruumis nostetaan kaivosta isänsä 
käsivarsille ja hän lähtee itkien kantamaan poikaansa kotiin. Kaikki paikalla olevat itkevät tämän 
nähdessään. – Tästä minä varoitin jo silloin, kun aasi oli pudonnut samanlaiseen kaivoon kentän 
toisessa päässä, tuumii Jarkko itsekseen, kun palailee Mikan kanssa kotiin. 
 
- Ramses löytyi, saa Jarkko sanotuksi itkunsekaisella äänellä heti kotiovella. 
- Mistä? hätääntyy äiti. 
- Siitä paskakaivosta … hukkuneena, sopertaa Jarkko hiljaa.  
- Hirveätä … Hirveätä, hokee äiti. 
- Ai kauheata! kuiskaa viereen tullut Mervikin. 
- Aivan hirveätä, toistaa äiti vielä. 
- Johan minä tästä varoitin silloin, kun se aasi oli pudonnut tuohon meidän kulmalla olevaan pas-
kakaivoon, jatkaa Jarkko hetken päästä, kun on saanut märät vaatteensa riisutuksi. … Kaivonkan-
net piti laittaa paikoilleen ja koko paikka aidata … ja aloittivatkin tekemään aitaa tähän meidän 
päähän, mutta sitten putki ja panssariverkko loppui ja homma jäi unohduksiin. … Jokohan nyt se 
työ jatkuu? … Mutta pitikö tällainen tapahtua? … Ai se naisten hysteerinen huuto ja itku, kun se 
ruumis löytyi… Se oli järkyttävää kuultavaa … ja kaikki siellä itkivät, kertoo Jarkko vielä. 
- Oliko Sallam siellä? kysyy äiti. 
- Ei siellä Sallamia näkynyt. Näitä lähitalojen arabeja oli ja kävi siellä Ray ja McVeykin, mutta ei ne 
enää olleet silloin, kun Ramses löytyi.  
- Pitäis’kö käydä nyt nukkumaan? kysyy äiti.  Kellohan on jo yli yksi. 
- Ei taida tämän kokemuksen jälkeen tulla uni silmään, arvelee isä. 
- Aamulla on taas työpäivä, toteaa äiti. 
- Tässä oli kyllä nyt sellainen työpäivä, että aamulla voisi mennä sinne vähän myöhemminkin. … 
Eivät varmaankaan olisi alkaneet tyhjentämään sitä tankkia, jollen minä alkanut arvella … - Kun 
mistään muualta ei oltu löydetty … ja Mika oli viimeksi nähnyt sen Ramseksen juuri sen aukon 
lähellä niin … … Siksi aloin sitä epäillä. 
 
Lauantaiaamu on valjennut sateisen yön jälkeen kostean raikkaana. Käynnistettyään työt korjaa-
molla Jarkko saapuu toimistolle kello kymmenen aikaan. Tieto Ramseksen hukkumisesta on levin-
nyt niillekin, jotka eivät yöllä olleet paikalla. Gary McVey kertoo aamulla tavanneensa Awad Salla-
min ja kuullut häneltä Ramseksen hukkumisesta. Awad on nyt mennyt Ramseksen hautajaisiin, 
mutta haluaisi tavata Jarkon iltapäivällä heti rukoushetken jälkeen, kertoo Gary. 
 
Käytyään rukoushetken aikana kotona lounastamassa Jarkko menee toimistolle tavatakseen Awad 
Sallamin. Sallam istuu huoneessaan vakavan näköisenä, kun Jarkko saapuu ovelle. Awad nousee 
tervehtimään Jarkkoa ja pyytää häntä istumaan. 
 
- Mister Jarkko, hän aloittaa.  - Järkyttävä onnettomuus on tapahtunut eilen illalla … ja minä tun-
nen, että olen siihen osasyyllinen. … Ramses haudattiin nyt rukoushetken aikana, kertoo Awad 
liikuttuneen oloisena. …- Valitettavasti jätevesisäiliöiden sulkeminen ja aitojen rakentaminen on 
jäänyt tekemättä…. Minä olen hyvin surullinen tämän onnettomuuden johdosta. Varmasti tämä 
tuntuu sinustakin pahalta, koska sinä olet tästä vaarasta varoittanut jo kauan sitten. 
- Kyllä tämä tuntuu minustakin aivan hirveältä, myöntää Jarkko. … - Eihän tällaista olisi pitänyt ta-
pahtua. 
- Minulle kerrottiin, että sinun arvelusi mukaan säiliötä ruvettiin tutkimaan yöllä. 
- Kyllä se mahdollisuus tuli heti mieleeni, kun poikani kertoi missä näki Ramseksen viimeksi ja se 
aukko oli siinä aivan lähellä ja … pojan koti siinä vieressä. … Hän ei varmaankaan ole katsonut 
eteensä, kun lähti juoksemaan kotiin … ja astui siihen aukkoon.  
- Nyt olen antanut määräyksen, että ne säiliöiden kannet kiinnitetään ja lukitaan… ja ne aidat ra-
kennetaan niiden ympärille. … Onko täällä projektilla muita vaarallisia paikkoja? 
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- Kyllä niitä on. … - Se kostea nurkka siellä kentän toisessa päässä voi olla myrkylisten käärmeiden 
pesä. Sille pitää tehdä jotakin. Siitä vähän ylempänä olevasta säiliöstä varmaankin vuotaa likavettä 
sinne. … Ja sitten täällä on mahdollisuus kuolla sähköiskuihinkin. … Minä itsekin olen ollut kerran 
lähellä kuolemaa. … Projektin sähköjärjestelmässä ei ole lainkaan maadoituksia … ja se voi aiheut-
taa onnettomuuksia. 
- Maadoitus? … Mitä se tarkoittaa? 
- Kaikissa sähkökytkennöissä … pistorasioissa  … pitäisi olla kolmas johto, joka on kytketty maa-
han, selittää Jarkko. … - Se on tärkeä turvallisuusasia. …. Jos esimerkiksi ilmastointilaitteen sisällä 
on sähköinen vuoto niin, että jännite tulee sen metalliseen pintaan … ja sinä kosketat sitä kädellä-
si, kun seisot märällä lattialla niin voit saada hengenvaarallisen sähköiskun. 
- Eikö meillä ole sellaisia johtoja? ihmettelee Awad. 
- Ei ole koko projektilla missään. … Asuntojemme ilmastointilaitteiden liitosjohdoissa on maajoh-
dot ja teksti, että laite on ehdottomasti kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. … Mutta kun pisto-
rasiassa ei ole maadoitusta, niin liitosjohdon maajohto on katkaistu. 
- Minä en oikein ymmärrä sähköasioita, myöntää Awad. … - Mutta tämä on varmasti tärkeä asia 
korjata.  
- Sitten vielä yksi vaarallinen asia, jatkaa Jarkko. … - Projektin valopylväissä on sähköjohtojen kyt-
kentärasioita, joiden kannet ovat auki tai kokonaan poissa. Lapset voivat mennä koskemaan johto-
ja ja saada sieltä hengenvaarallisen sähköiskun. Kaikki ne kannet pitäisi sulkea. 
- Mister Jarkko, jatkaa Awad. – Voisitko tehdä turvallisuusraportin projektin kaikista vaarallisista 
asioista … ja miten ne pitäisi korjata. 
- Kyllä minä voin sellaisen raportin tehdä, lupaa Jarkko. 
 
Jarkko kertoo Awadille vielä, miten hän sai sähköiskun korjaamon hiomakoneesta kotona, kun 
aikoi tehdä vesiuran parvekkeen lattiaan. Onneksi kone irtosi Jarkon käsistä hänen kaatuessaan 
märälle lattialle. Muuten olisi voinut käydä huonosti.  Nyt Awad ymmärtää millainen tämä vaara on. 
 
- No olitko Awadin juttusilla? kysyy Rauni heti Jarkon tullessa kotiin. 
- Olin … ja olikin ihan mielenkiintoiset jutut, … mutta odota’s vielä vähän. … Mä käyn suihkussa 
ensin. … On niin hiton hikinen olo. 
 
Suihkussa käytyään Jarkko sitten kertoo, että Ramses on haudattu päivän rukoushetken aikana ja 
Awad oli siellä mukana. …. Hän tunsi osasyyllisyyttä Ramseksen hukkumiseen ja nyt aletaan jatkaa 
unohduksiin jääneitä töitä. Sähköteknisistä vaaroista Jarkko kertoo myös sekä Awadin pyynnöstä 
tehdä turvallisuusraportti. 
 
- Lupasitko tehdä sellaisen raportin? kysyy Rauni. 
- Lupasin. … Teen sen ihan piirrosten ja kuvien kanssa, että ymmärtävät. … Eihän nuo arabit ym-
märrä sähkötekniikasta mitään … mikä on maajohto, mikä on vaihejohto  tai nollajohto. … Et kyllä 
sinäkään ymmärrä ennen kuin selitän. … Se periaate pitäis’ piirtää. … Fotojakin mulla on imastoin-
tilaitteiden liitosjohdoista ja valopylväiden kytkentärasioista … ja voin ottaa vielä jonkun foton 
lisääkin. 
 
Jarkko piirtää sitten paperille kolmivaihekytkentöjen periaatekaavion ja selittää Raunille miten saa-
daan 220 volttia ja miten 380 volttia, mitä ovat vaihejohdot ja mikä on nollajohto ja mitä on maa-
doitus. 
 
- Miten se on mahdollista, että tällaisen projektin sähköt on rakennettu tuolla tavalla? kysyy Rauni 
sitten. 
- Sitä minäkin olen ihmetellyt. … Kyllä tuolla ”Power Housella” näyttää olevan maadoitukset, mutta 
korjaamolla, toimistossa ja näissä meidän asunnoissa ei maajohtoja ole … ja kaikki ”piuhat” ovat 
valkoisia. … Meillä Suomessa ja ainakin pohjoismaissa johdot ovat eri värisiä. … Vaihejohto on 
ruskea, musta, harmaa tai valkoinen, nollajohto on sininen ja maajohto keltavihreä. … Täällä pisto-
rasiaan tulee kaksi valkoista ”piuhaa”, joista ei tiedä kumpi on vaihe ja kumpi nollajohto ennen 
kuin mittaa. 
- Miten sen voi mitata? 
-  Pitäis’kö sekin vielä selittää?  … Voi mennä kyllä yli tukan. … No, … helpoin tapa on kokeilla se 
”koetusmeisselillä”, se on kuin pieni ruuvimeisseli, jonka sisällä on pieni punertava lamppu. … Kun 
koskettaa sillä johdita tai tökkää sen pistorasian toiseen reikään ja pitää sormeaan sen meisselin 
nupin päässä, niin jos se pieni valo syttyy, niin siinä on jännite … ja, jos ei syty  niin se on nolla-
johto. On sitten muunlaisiakin värkkejä ja mittareita. 
- Onko sulla sellaista meisseliä? 
- Onhan minulla työkalupakissa. … ja yleismittarikin, jolla voi mittailla jännitteitä, virtoja ja vastuk-
sia. Sellaista tarvitaan autohommissakin. 
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- Ai se sellainen keltainen mittari, jossa on kaksi  johtoa. 
- Se juuri. 
- Pitäis’kö nyt sitten kaikki johdot näissä rakennuksissa uusia, että olisi se maadoitus? 
- Se olisi paras ratkaisu, mutta olisi hiton suuri homma. … Mutta pistorasiat voisi vaihtaa maadoi-
tettuihin ja tehdä se maadoitus niin, että kytkettäis’ se maadotusnapa nollajohtimeen, eli niinsa-
nottu nollamaadoitus. Se olisi jo turvallisempi. … Ne valkoisten piuhojen nollapäät pitäis vaan joka 
paikassa merkitä vaikka sinisellä eristysnauhalla…. HETKINEN … Ei se sittenkään käy täällä! … Hit-
to, jos joku pölvästi sattuisi vaihtamaan tuolta Power Houselta tai mistä ne piuhat nyt valkoisina  
näihin taloihin lähtevät tai jossakin matkan varrella … vaihtaisi valkoiset johdot keskenään, niin 
silloinhan se pistorasian maadoitus olisikin kytketty vaihejohtoon eli siinäkin olisi 220 voltin jänni-
te. Hitto ! Ei se nollamaadoitus täällä käy! … Joo, ei passaa kertoa näille nollamaadoituksesta mi-
tään. … No, onko nyt tullut sähkötekniikkaa jo liikaa? 
- On se hyvä, että sinä hallitset nuo asiat. 
- Mutta oli se eilinen hiekkamyrsky ja myräkkä ja kaatosade melkoinen, vaihtaa Jarkko puheenai-
hetta. - Nyt lähipäivinä samanlaisia voi tulla lisää. Aamulla oli ilma kirkkaampi. Tuolla aika kaukana 
näkyi korkeampi vuoristo, joka ei muulloin näy. Tässä kuumassa ilmassa on niin paljon vesihöyryä, 
että näkyvyys on vain kymmenisen kilometriä. Sade jotenkin kirkasti ilmaa. Nythän se on taas 
utuinen. … Täällä vain elo- syyskuun vaihteessa voi sataa. Niinhän on kerrottu … ja myrskyjä on 
vain muutamia. … Tänään ei näyttäisi tulevan, mutta huomenna jo voi. 
- Nyt meidän pitää mennä vaunuun katsomaan, mitä lapset ovat saaneet aikaan? havahtuu Rauni. 
 
- Isi, miksi se Ramses haudattiin niin äkkiä? kysyy Mervi heti vaunussa. 
- Näillä muslimeilla on sellainen tapa, että kuolleet haudataan jo saman päivänä ennen auringon-
laskua. Hautausmaa on vain hiekkakenttä, johon ei laiteta mitään hautakiviä, eikä muitakaan 
merkkejä, ei kukkia, ei mitään. … Hiekka vaan tasoitetaan. … Joku puukeppi on merkkinä, mihin 
asti on maassa haudattuja. … Auto-onnettomuuksissa kuolleet voidaan haudata jopa heti onnet-
tomuuspaikan viereen tienvarteen.  Eihän tässä kuumuudessa ruumiit säilyisikään tuntikausia, kun 
alkaisivat jo haisemaan. 
 
Seuraavana iltapäivänä nähdään jälleen hiekkamyrskyn merkkejä taivaanrannassa ja työt projektilla 
lopetetaan heti. Kaikki kiirehtivät koteihinsa varautumaan lähestyvään myrskyyn. Pian taivas pime-
nee sakeaan pölypilveen ja tuuli voimistuu rajuksi myrskyksi. Noin tunnin kuluttua hiekkamyrsky 
muuttuu valtavaksi kaatosateeksi, jota jatkuu tuntikausia iltayöhön saakka. Tiet ja pihamaat tulvi-
vat vettä joka paikassa. Kotona Jarkko, Rauni ja lapset tiirailevat ulos ainoasta kirkkaasta lasiruu-
dustaan. Pihanurmikolla näyttää olevan jatkuvasti noin kymmenen sentin paksuinen vesipatja, 
koska maaperä ei ehdi imeä kaikkea vettä sisäänsä. 
 
- Hitto, kyllä on todellinen kaatosade, hämmästelle Jarkko.   – Kyllä nyt pohjavesivarat kasvavat. … 
Vuoden sateet tulevat täällä näköjään muutamana päivänä. … Katsokaahan tuonne tielle. Se on 
kuin joki. … Jonnekin tuonne notkopaikkoihin syntyy varmaan isoja lampia. 
- Tuolla voisi olla vaarallista liikkua nyt autollakin, aprikoi Rauni. 
- Varmasti siellä on joissakin paikoissa vettä toista metriäkin ja virta voisi viedä auton mennessään. 
… Tulee mieleen yks’ kokemus menneiltä vuosilta… kauan sitten Helsingissä. … Oli joskus viiti-
sentoista vuotta sitten. … Iltamyöhällä tuli raju ukonilma ja kaatosade. Minun piti lähteä hakemaan 
äitiäni töistä kotiin Käpylään isän Mersulla. Äidillä oli silloin baari Eerikinkadulla, toisella puolella 
kaupunkia. Salamat välähtelivät taivaalla jatkuvasti, kun ajoin keskustan läpi. Rautatientori oli kuin 
suuri järvi. Kaikki korokkeet, raitiovaunupysäkit ja muut olivat veden alla. Vain kaiteiden ja liiken-
nemerkkien sijainnin perusteella saattoi ajaa. … Eihän siellä kovin montaa autoa liikkunut…. Uuti-
sissa kerrottiin, että olivat rekisteröineet silloin jopa sata salamaa minuutissa. … Oli se yhtä räis-
kettä…. Äitiä pelotti hirveästi, kun ajettiin takaisinpäin. 
- Nyt taitaa vähän jo hellittää, toteaa Rauni. 
- Tämä oli nyt toinen myräkkä. … Jokunen saattaa vielä lähipäivinä tulla. … Niinhän ne kertoivat, 
että elo- syyskuun vaihteessa voi sataa …. ja yleensä niitä on 3 – 5 myräkkää ja kaatosadetta sil-
loin. 
- Huomenna pitää taas imuroida koko kämppä, huokaa Rauni.   – Kyllä tuo hieno hiekanpöly leviää 
joka paikkaan. Sitä tulee noiden ilmastointilaitteidenkin kautta joka huoneeseen, vaikka ne on sul-
jettu. …  Ja vaunuunkin tulee jostakin pölyä. 
- Niin, onhan siinäkin tuuletusaukkoja, joista voi tulla …, vaikka se ilmastointi on suljettu. 
 
Aamulla aurinko nousee taas puhtaalle taivaalle, mutta myrskyn ja rankkasateen jäljiltä on paljon 
korjattavaa. Muutamia puita on kaatunut toimistorakennuksen vieressä ja vesivirrat ovat syöneet 
muutamissa paikoissa teihin syviä uria. Vesimassat ovat kuitenkin jo imeytyneet maaperään. Kor-
jaamokatoksessa on paksuhko hiekkakerros kaikkialla. Veden pinta on noussut sinnekin. Päivä 
kuluu sitten suurelta osin myrskyn jälkien korjaamisessa. 
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Kotona on Raunin ja lastenkin päivä menee siivouksen merkeissä. Pölyä on joka paikassa. Jarkko 
käväisee keksipäivällä kotona suihkussa ja lounastamassa sekä kertoo aamupäivän kuulumiset. 
Sitten on taas lähdettävä korjaamolle jatkamaan töitä pariksi tunniksi. Illan alkaessa hämärtää ei 
säässä näy uuden myräkän merkkejä ja niinpä päätetään lähteä käymään Jizanissa ostoksilla. 
 
- Tänään tuli autokuormallinen putkea ja panssariverkkoa projektille, kertoo isä, kun ajellaan aa-
vikkotietä pois projektilta.  - Alkavat nyt tehdä niitä aitoja paskakaivojen ympärille. Ne kannet on jo 
pantu paikoilleen ja lukittu. … Kyllähän sekin jo riittäisi. …  Mutta tehkööt nyt tuplavarmistuksen. 
- Ai, jos ei olisi tullut sitä myrskyä, niin varmaan se Ramses olisi vielä elossa, aprikoi äiti. Se res-
sukka ei vaan huomannut sitä aukkoa, kun lähti juoksemaan kotiin. 
- Mutta, jos silloin, kun se aasi putosi, olis’vat heti panneet ne luukut paikalleen ja lukinneet, niin 
varmasti ei olisi kukaan sinne hukkunut, jatkaa isä. … - Hitto, minä jo silloin varoitin, että seuraa-
vaksi voi joku meidän lapsista hukkua sinne. … Minähän nostin sen meidän puolen kaivon kannen 
jo silloin paikalleen. … Toisen kaivon kantta en ole nähnyt. … Nyt sen jostakin löysivät. … - Tuossa 
on ollut vielä aamulla iso vesilammikko, kun ovat kiertäneet tuolta. … Hitto, kyllä sitä vettä tuli 
hirveästi. … Oli noussut korjaamon lattiallekin. 
- No nyt päästään asfaltille, toteaa äiti. … - Vieläköhän niitä myräköitä tulee? 
- Nämä valtatiet on tehty vähän tuota ympäristöä korkeammalle, toteaa isä. … Olisi’kohan se siksi, 
ettei hiekka kasaantuis’ myrskyillä tien pinnalle. … Tuuli puhaltaa ne tieltä pois. Asfaltti on ainakin 
ihan puhdas. … Kyllä noita myräköitä vielä jokunen voi lähipäivinä tulla.… Niinhän ne kertoivat, 
että 3 – 5 kertaa elo- syyskuun vaihteessa voi sataa. … Muulloin ei voi sataa. … Nyt on vasta kaksi 
myräkkää koettu. … Pohjavedeksihän nuo sadevedet menevät. … Sieltä sitä on sitten pumpattava 
ylös tarpeen mukaan. …  
- Isi katso mitä tuo kilipukki syö! hihkaisee Mika. 
- Joo, niille kelpaa kaikki. … Vanhat pahvilaatikotkin näköjään. … Eihän tuolta rutikuivalta hietikol-
ta juuri muuta pureskeltavaa löydy. … Kohta saattaa nousta vähän uutta ruohoakin näiden satei-
den jälkeen. 
- Onko siitä lento-onnettomuudesta kuulunut mitään lisätietoa? kysyy äiti. 
- Gary kertoi, että koneessa oli enimmäkseen pyhiinvaeltajia Kaukoidästä … ja kuolleita oli yli 300 
henkeä. Kaikki ovat niin pahoin palaneita, että niitä on melkein mahdoton tunnistaa. Viimeiset 
äänet koneesta olivat tulleet lentokapteenilta, joka kiljui: ” Auttakaa, auttakaa, jalkani ovat jo tu-
lessa!” Pelastusmiehistö seurasi ulkopuolella eikä voinut tehdä mitään, ennen kuin koneen katto 
romahti sisään. … Nyt Saudit vaativat, että jenkkien ja muiden olisi tunnistettava ”omat” kristityt 
ruumiinsa muslimien joukosta. On kai siellä jokunen muitakin kansallisuuksia. Tunnistamista var-
ten on pyydetty vainajista mahdollisia röntgenkuvia hampaista ym. tietoja. Tulipalon syttymissyytä 
tutkitaan. Epäilevät, että joku matkustajista olisi alkanut keittää teetä penkkien välissä retkikeitti-
mellä. 
- Ei kai semmoinen ole mahdollista, naurahtaa äiti. 
- Täällähän on kaikki mahdollista. ” Vekkuhan” kertoi joskus, kun oli matkustellut Intiassa ja Kii-
nassa, että touhu on siellä aika villiä. Ovat siellä kai keitelleet teetäkin koneessa. 
- ” Vekulla ” on tosi hyvä homma Finnairilla. … Pääsee matkustelemaan ympäri maailmaa. 
-  ”Vekku” oli silloin, kun Finnairille tuli ekat DC kympit, monta kuukautta jenkeissä seuraamassa 
niiden valmistumista … ja olihan Veikko seuraamassa Caravellienkin valmistusta aikoinaan Rans-
kassa … ja kun Caravellet menivät sitten sinne perushuoltoon, lähti Veikko mukaan ja otti oman 
rättisitikkansakin kerran kyytiin. … Teki ”Rättäriinsä” siellä perusteellisen huollon. … vaihtoi kai 
uuden moottorinkin. … Vekulta varmaankin saadaan joskus tietoa tästä saudionnettomuudestakin, 
kunhan saavat tutkittua. … Kyllä ne tiedot syttymissyystä ja muista seikoista kerrotaan lentoyhtiöil-
le. 
- Onk’s  se Vekku sinun ikäinen? 
- Eihän meillä serkuksilla ole kuin pari kuukautta ikäeroa, Korhosen ”Jussi” on kans’ saman ikäinen. 
- Tuossa on taas yksi vesifarmari, huomaa äiti. 
- Joo, niinpä näyttää olevan. … Porakaivosta ajetaan pienellä tankkerilla vain vettä kaupunkiin vielä 
iltahämärissäkin.  … Ai yksi tärkeä asia on ihan unohtunut, havahtuu isä. 
- Mikä? 
- Joululomaa varten pitäisi varata lennot Suomeen ja takaisin nyt jo hyvissä ajoin. McVey siitä mi-
nulle jutteli. … Hitto! .. Nyt näin myöhään ei Saudian toimisto ole varmaankaan auki, mutta käy-
dään katsomassa heti, kun ollaan kaupungissa. 
- Kauanko me voidaan sitten olla Suomessa? kysyy Mervi takapenkiltä. 
- Voidaan kai me olla Loppiaiseen asti, aprikoi äiti. 
- Eihän me olla pidetty lomaa vielä oikeastaan ollenkaan. … Se minun viimejoulun lomahan oli sen 
Adlyn tunaroinnin syytä, jatkaa isä. …. - Eiköhän me olla siellä nyt ainakin parisen viikkoa. … Jos 
lennettäisi sinne muutama päivä ennen Joulua ja tultaisi takaisin Loppiaisen jälkeen. … Jätetään 
loput lomasta varastoon. 
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Pian ollaan kaupungissa ja Saudian toimisto näyttää olevan vielä auki. Jarkko lähtee toimistoon, äiti 
jää lasten kanssa autoon.  
 
- Hitto! .. Varttitunnin päästä alkaa illan rukoushetki. Ne saattavat pistää silloin putiikin kiinni, ap-
rikoi isä lähtiessään. 
- Ajatelkaapa lapset kuinka kivaa on päästä Jouluksi Suomeen, juttelee äiti lapsille. - Siellä on sil-
loin täysi talvi, pääsette mummilaan, hiihdellään ja saunotaan ja … Joulupukkikin tulee. 
 
Parisen kymmentä minuuttia on kulunut, kun Jarkko palaa autoon. 
 
- Homma on hoidettu, huokaa Jarkko. … - Siellä on nyt buukkaus … 20. joulukuuta lennot … Jizan 
– Jedda – Frankfurt … Saudialla ja Frankfurt - Helsinki – Varkaus Finnairilla  … ja sama reitti takai-
sin päin tammikuun 8. päivänä lähdetään aamukoneella Varkaudesta. … Aika täysiä ne lennot oli-
vat, mutta paikat löytyi. … Ne lennot pitää käydä varmentamassa noin kolme viikkoa ennen lähtöä. 
- Ai on se ihanaa päästä sinne Joulun ja Uuden Vuoden viettoon, iloitsee Rauni. 
 
 Illan rukoushetken loppumista on odoteltava vielä puolisen tuntia. Sitten kahdessa kaupassa  ja 
basaaritorilla käynnin jälkeen lähdetään paluumatkalle. 
 
Seuraavana iltapäivänä alkaa näyttää taas siltä, että uusi myräkkä on jälleen tulossa. Edellisen my-
räkän kaltainen rankkasade on taaskin pölymyrskyn jatkeena ja vettä tulvii kaikkialla. Seuraavina 
päivinä ei myrskyjä enää tule, joten tämän kauden sateet jäivät kolmeen.  
 
 
 

                                     15.  Viileämpää kautta kohti 
 
 
 
Vähitellen alkavat kuumimmat helteet hieman hellittää, kun elellään syyskuun loppupuolta. Ruti-
kuivina olleet ruohikot ja pensaikot ovat alkaneet sateiden jälkeen vihertää. Päivän maksimilämpö-
tilat ovat pudonneet jo 40 asteen tienoille, kun ne heinä- elokuussa olivat yli 45 astetta. Jarkko on 
saanut valmiiksi Awadin pyytämän turvallisuusraportin, johon Johannes on tehnyt arabinkielisen 
käännöksen ja raportti on luovutettu Awadille. 
 
Panssariverkkoaidat jätevesikaivojen ympärille on saatu valmiiksi.  Kentän päädyssä olevan lasten 
leikkipaikan ruohikko on leikattu lyhyeksi, mutta suurehkon puolipallon muotoisen kiipeilytelineen 
alla ruoho on kasvanut parissa viikossa lähes metrin pituiseksi. - Jarkko kysyy syytä yhdeltä ”sau-
dipomolta”, miksi ruohoa ei ole leikattu telineen sisäpuolelta ja saa vastaukseksi : ” Sinne ei uskal-
leta mennä, koska siellä voi olla käärmeitä.” – Sattumalta Awadkin saapuu paikalle ja Jarkko kertoo 
saamansa vastauksen hänelle. – ” Pitäisikö jonkun meidän lapsista mennä sinnekin ensin? kysyy 
Jarkko. … Awad huutaa kiihtyneen sävyisenä jotakin arabiksi ”pomolle”, joka komentaa heti yhden 
miehistä leikkaamaan kiipeilytelineen alustankin. Jarkko on esittänyt raportissaan, että kentän 
päädyssä lähellä oleva kosteikkonurkkaus, joka Jarkon mielestä saattaa olla varsinainen ”käärme-
hautomo”, pitäisi aidata myös … tai hävittää kokonaan.  Awadin mielestä aitaaminen on helpompi 
ratkaisu, koska kosteus johtuu ilmeisesti vuotavasta jätevesisäiliöstä. 
 
Työpäivän päättyessä kotiin tultuaan on Jarkolla taas Raunille kerrottavaa. 
 
- Oliko Awadin kanssa mitään juttua noista sähköhommista, kysyy Rauni kuultuaan Jarkon kerto-
mukset. 
- Ei ollut. … Mutta Garyn kanssa oli toimistolla juttua …. 
- Isi, isi! keskeyttää pihalta isän luokse juokseva Mika.  – Nyt tuolla vaunun tukijalkojen luona nä-
kyy taas niitä … semmoisia muurahaisia. 
- Hitto!  Termiittejä. … Onko niitä paljon? … Joko niitä kiipeili niissä tukijaloissa 
- Ihan vaan muutamia siellä näkyi. Minä yritin niitä huiskia pois … semmoisella oksalla. 
- Hitto! … Täytyy hakea heti pajalta dieseliä ja valella se maaperä taas. … Se vedenpaisumus on 
huuhdellut ne entiset hajut sieltä pois. 
 
Mika pääsee mukaan, kun isä lähtee autolla käväisemään korjaamolla hakemassa dieseliä. Mika 
seuraa vieressä, kun isä roiskii ainetta vaunun tukijalkoihin ja niitä ympäröivään nurmikkoon. 
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- Roiskutellaan tätä vielä vähän tuonne vaunun pohjaankin tukijalkojen juureen, selittää isä.  - Kat-
sele huomenna näkyykö niitä ötököitä vielä. … Kyllä tämän myrkyn pitäisi tepsiä. 
- Mennäänkö nyt vaunuun katsomaan lapsukaisten aikaansaannoksia? kysyy viereen tullut äiti. 
- Mennään …. , mutta yks’ asia vielä ihan tuoreeltaan. 
- No, kerro !  Jotain sä aloit kertoa Garysta, kun Mika tuli keskeyttämään. 
- Niin, Garyn kanssa oli toimistolla juttua joululomasta. … Kerroin, että me ollaan jo buukattu len-
not Suomeen 20. joulukuuta ja takaisin 8. tammikuuta. 
- Ai, ihanaa päästä Jouluksi Suomeen… Ei kerrota vielä lapsille siitä. … Olihan siitä kyllä juttua jo 
kerran aikaisemmin, mutta eivät ole muistaneet siitä kysellä. … Mennäänkö nyt tuonne vaunuun? 
 
Illemmalla, kun lapset ovat kömpineet jo vuoteisiinsa, alkavat Rauni ja Jarkko taas tuumailla joulu-
lomamatkaa. 
 
 - Kivaa, kun ilmat jo vähän viilenevät, huokaa Rauni. … - Suomessa on jo ihan syksy.  
- Meidän joululomaan on vielä kolmisen kuukautta. … Pitää muistaa se lentojen varmennus tehdä 
sitten marraskuun loppupuolella.. 
- Ai on se kiva päästä käymään kotona. … Nyt ei taida saada kohta unenpäästäkään kiinni, kun 
alkaa ajatella taas sitä joululomaa. 
- Mutta eiköhän … se … kohta ala nukuttamaan, naurahtaa Jarkko. …- Kunhan päästään peiton alle 
niin …. sitten … sen jälkeenhän se taas nukuttaa makeasti. 
- Sellainenko sulla on taas mielessä? naurahtaa Rauni. 
- Sellainen. … Eikö sinunkin tee taas mieli? 
- No … Käväistäänpä suihkussa ensin. 
- Kyllä me ehditään nauttia vielä monet unilääkkeet ennen joulureissua, vitsailee Jarkko. 
- - - 
- Makeastipa se taas nukutti, toteaa Jarkko aamulla, kun heräillään. 
- Kylläpä nukutti. … Mutta olihan ne unilääkkeetkin … aika makeat. 
- Olipa taas tosi hyvät lääkkeet, naurahtaa Jarkko. 
- Nyt on ponkaistava ylös ja lähdettävä kokkailemaan aamupalaa. Lapset siellä jo jotakin touhua-
vat. 
 
Parisen viikkoa on taas elelty jokseenkin tavanomaisissa rutiineissa. Koululaisten koepapereita on 
taas lähetetty Kansainvalistusseuraan tarkastettavaksi ja mummilaan on lähetetty kirje, jossa ker-
rotaan joululomareissusta. Heliokselta on tullut valokuvia ja Jarkon tilaamia filmirullia. Projektilla 
työskennellyt englantilainen John Kidner on saanut työnsä päätökseen ja lähtenyt seuraavaan koh-
teeseensa Omaniin. Jarkko ja Johannes ovat suunnitelleet alueen farmareiden pojille aloitettavaa 
maatalouskoneiden käyttö- ja huoltokurssia. Kurssille on tulossa noin 15 nuorukaista. Projektin 
peltojen takareunassa olevassa rakennuksessa sijaitseva kurssiluokka on varustettu tarvittavin 
välinein 
 
Eräänä aamuna tulee Fernando Jarkon ja Johanneksen luo korjaamolle mukanaan keski-ikäinen 
arabiasuinen mies ja nuori poika. Fernado kertoo, että mies on Jizanin alueen emiirin tilanhoitaja 
ja hänen 12-vuotias poikansa Kassim on kuuromykkä. Mies kysyy, voitaisiko projektilla opettaa 
poika tekemään jotakin työtä, vaikkapa traktoreiden rasvaus- ja huoltotöitä. Emiirin maatilalla on 
paljon koneita ja poika voisi sitten tehdä siellä jotakin hyödyllistä, selittää isä. Poika ei kuule mi-
tään eikä pysty puhumaan. Mutta hän varmaankin oppii, kun näkee miten työt tehdään, jatkaa isä 
arabiksi ja Johannes tulkkaa asian englanniksi. Jarkko miettii hetken ja vastaa sitten. 
 
- Emme voi luvata mitään, mutta yritetään. Otetaan poika tänne. Meillä alkaa ensi viikolla kurssikin 
lähiseudun farmareiden pojille.  … Ja Johannes kertoo asian isälle arabiksi. 
-  ” Shukran” ( kiitos ) sanoo isä ja tulee puristamaan Jarkon kättä.   - Me kyllä huolehdimme pojan 
kuljetuksista kotoa tänne ja haemme taas iltapäivällä kotiin, selittää isä. … - Voisiko hän jäädä nyt 
jo tänne? kysyy isä katsoen tulkkina toimivaan Johannekseen. 
- Kyllä voi, vastaa Johannes arabiksi. 
 
Isä katsoo hymyillen poikaansa, kirjoittaa sitten jotakin paperinpalaselle ja näyttää paperia pojal-
leen. Poika hymyilee iloisesti ja nyökyttää päätänsä. Isä vaikuttaa hyvin tyytyväiseltä. Jarkko ja Jo-
hannes saavat lopuksi vielä lämpimät kädenpuristukset ja mies lähtee Fernandon kanssa toimiston 
suuntaan. 
   
- Kutsutaanpa Geradi tänne, ehdottaa Johannes.  – Annetaanko poika Geradin kaveriksi oppimaan? 
- Se on hyvä idea, kehuu Jarkko. … - Geradi on meidän paras traktorimies. 
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Johannes hakee Geradin pellolta paikalle ja kertoo hänelle mistä on kysymys. Kun asia selviää Ge-
radille, hän ottaa poikaa hellästi kädestä kiinni ja … he lähtevät kuin isä ja poika yhdessä peltotöi-
hin. 
 
- Tulipa taas tehtyä yksi hyvä työ, kertoo Jarkko tultuaan kotiin lounastauolle. 
- Mitä nyt? … Mutta syö tuo keitto ennen kuin jäähtyy. 
- No. … Tuli heti aamulla Fernandon kanssa korjaamolle emiirin tilanhoitaja söötin 12-vuotiaan 
poikansa  kanssa. … Kertoi, että poika, Kassim, on kuuromykkä … ja kysyi voisimmeko opettaa 
pojalle joitakin hommia … vaikka traktorin rasvausta, että poika voisi tehdä emiirin farmilla jotakin 
hyödyllistä. Fernando ensin ja sitten Johannes tulkkasivat jutut englanniksi. 
- No … kuinka sitten? 
- Otetaanpa välillä pari lusikallista keittoa. Hyvää tämä on. … Niin, …lupasin, että yritetään ainakin. 
… Oli niin söötti poika, mutta ei kuule mitään eikä saa kurkustaan kuin joitakin korahduksia. … 
Mutta isä arveli, että näkemällä ja tekemällä hän oppii. … Oli se isän kiitos ja lämmin kädenpuris-
tus sellainen, että tuli varmaan ihan sydämestä. Ja poika jäi heti meille.  Tuovat aamuisin ja hake-
vat iltapäivisin kotiin. … Johannes sitten ehdotti, että jospa annettais’ poika aluksi Geradille oppiin. 
Geradi on meidän paras kuski ja hallitsee myös puimureilla ja Komatsullakin ajon. Johannes haki 
sitten Geradin paikalle ja selitti mistä on kysymys. 
- Mitäs Geradi? 
- Näytti kuin olisi syntynyt heti jonkinlainen isä-poika suhde, kun Geradi otti hellästi poikaa kädes-
tä ja lähtivät yhdessä pellolle. … Jotenkin tuli hyvä mieli. … Katsotaan nyt miten poika oppii. Ensi 
viikollahan meillä alkaa kurssit farmareiden pojillekin.  Otetaan tämäkin siihen porukkaan mukaan. 
- Osaako se poika lukea?, kysyy vieressä kuunnellut Mervi. 
- Siitä ei ollut mitään puhetta. … Kyllä se isä sille jotakin paperilapulla näytti pois lähtiessään. Saat-
taa osata. … Suomessahan tällaiset lapset olisivat kuurojen koulussa, mutta eihän täällä sellaisia 
ole. 
- Oletko isi käynyt sellaisessa koulussa? jatkaa Mervi. 
- Olen käynyt. … Hämeenlinnan opettajaopistolta käytiin vierailulla Jyväskylässä kuurojen koulussa. 
Se oli ihan sisäoppilaitos eli he asuivatkin koululla. … Oli mielenkiintoinen vierailu. … Oppilaat 
ottavat yhteyttä opettajiinsa joskus koulun jälkeenkin jopa vuosien päästä. Eräs nuorimies oli ker-
ran tullut koululle rekka-autolla nätin tytön kanssa ja kertonut, että aikovat mennä naimisiin. 
- Hei nyt tuo keitto on varmaan jo ihan jäähtynyt, huomauttaa äiti. …- Syö nyt äkkiä! 
 
Seuraavalla viikolla aloitetaan kurssit lähiympäristön farmareiden pojille, joita saapuu paikalle 15. 
Ensin kokoonnutaan toimistolle, jossa Awad Sallam kertoo lyhyesti kurssin sisällöstä ja tavoitteis-
ta. Awad esittelee ensin projektin johtajan Gary McVeyn ja sitten opettajat. Jarkko Makinen Suo-
mesta on maatalouskone-ekspertti hän kertoo arabiksi ja Johannes Tensue  ja Mr. Jarkon assistent-
ti ja hän toimii kurssin varsinaisena opettajana. Kurssin ohjelmassa on aluksi traktorin ja muiden 
työvälineiden käsittelyä ja huoltoa kolmena päivänä viikossa, kertoo Awad. Loppuviikko opiskel-
laan viljelytekniikkaa. 
 
Lyhyen alkuinformaation jälkeen joukko siirtyy Johanneksen johdolla kävellen ensin projektin ko-
nekentälle katsomaan siellä olevia erilaisia koneita. Sitten tutustutaan korjaamon töihin ja välinei-
siin. Tämän jälkeen lähdetään projektin autoilla projektin viljelmille ja peltojen äärilaidalla lähes 
kilometrin päässä olevaan rakennukseen, jossa sijaitsee kurssiluokka. Kurssin käyttöön on saatu 
kolme isoa maasturia. 
 
Jarkko seuraa Johanneksen ensimmäistä oppituntia, jonka aiheena on maataloustraktorin perusra-
kenne. Dia-kuvien avulla käydään ensin lyhyesti läpi traktorin perusosat, moottori, kytkin, vaihteis-
to, nostolaite vetovarsineen sekä eräitä työkoneita varten tarvittava voimaottoakseli.  Oppitunnin 
jälkeen onkin päivän rukoushetken ja lounastauon aika ja pelloilta palataan rukoilemaan. Rukous-
hetken jälkeen kokoonnutaan konekentän laitaan ja aloitetaan ajoharjoittelu, kertoo Johannes 
kurssilaisille. 
 
Jarkko ajelee autollaan kotiin, käväisee ensin tapansa mukaisesti ulkona suihkussa. Lapset säntää-
vät vaunusta pihalle ja äiti tulee pyyheliina kädessä keittiön rappusille. 
 
- No joko kurssi alkoi? kysyy Rauni heti. 
- Alkoi … ja ihan mukavasti alkoikin. … Eka oppituntikin on jo pidetty. Nyt menivät pyllistelemään 
Mekasta poispäin, vitsailee  Jarkko.  
- Tässä on pyyhe … tule sitten syömään. … Menkäähän lapset jo sisälle! 
- Se kurssiluokka siellä peltojen perällä on ihan hyvä paikka pitää teoriatunteja. Nyt iltapäivällä 
aloitetaan ekat ajoharjoittelut tuossa konekentän tuntumassa. … Johannes opettaa, minä vain seu-
railen näin aluksi. Ei siinä minua juurikaan tarvita. 
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- No … nyt syömään. …  
 
Tauon jälkeen alkaviin kurssilaisten ajoharjoituksiin tulevat mukaan myös Geradi ja 12-vuotias 
kuuromykkä Kassim. Geradi kertoo Johannekselle jo opettaneensa poikaa ajamaan traktoria ja niin 
annetaan pojan heti alkajaisiksi näyttää, miten traktori käynnistetään, kytkinpoljin painetaan alas, 
valitaan vaihde ja miten lähdetään kytkinpoljinta nostamalla liikkeelle. Geradi seisoo varmuuden 
vuoksi pojan vieressä astinlaudalla varmistamassa, että poika toimii oikein. - Näytös onnistuu hie-
nosti ja poika iloitsee saadessaan näyttää, että osaa.  Jarkko seuraa ajoharjoittelun alkua  vielä 
hetken ja lähtee sitten korjaamolle. 
 
Seuraavina päivinä traktorikurssit jatkuvat, mutta vain maanantaihin asti ja loppuviikko on viljely-
tekniikan opiskelua. Tiistaina ja keskiviikkona Jarkko ja Johannes voivat kouluttaa korjaamon me-
kaanikkoja. Toimistolla Jarkko kuulee, että Fernando on lähdössä pois lokakuun lopussa. Hän siir-
tyy FAO:n kalastusprojektiin Egyptiin. Noin kahden viikon kuluttua pitäisi tulla joku uusi mies tu-
tustumaan projektiin jatkaakseen Fernandon työtä. 
 
Perjantaiaamuna ovat ekspertit päättäneet lähteä taas Dana Bayn koralliniemeen retkelle. Niinpä 
Jarkko ja Rauni laittelevat kotona torstai-iltana eväitä valmiiksi aamulla kylmälaukkuun pakattavik-
si. Lapset ovat jo useasti kyselleet milloin taas lähdetään sukeltelemaan ja ovat nyt retkelle lähdös-
tä innoissaan keräilleet omat sukelluslasit ja snorkkelit kasseihin. Aamun valjettua kokoonnutaan 
toimiston eteen ja lähdetään kuuden maasturin joukkueena matkaan. McVeyn ajaessa letkan kär-
jessä saavutaan Rannikkovartioston rakennuksen pihaan. Ilmoittautumisen ja saatujen ohjeiden 
jälkeen ajellaan jo tutuksi tullutta reittiä niemen kärkeen. Rantaan tultaessa huomataan vesirajan 
tuntumassa lekottelemassa noin kymmenen yksilön delfiiniparvi, joka tultuaan häirityksi sukeltaa 
kauemmaksi rannasta. Laskuveden vaihe on meneillään ja Coastguardin ohjeen mukaan paluumat-
kalla olisi lähdettävä nousuveden alkaessa kello kolmen aikoihin ennen veden nousemista ajoural-
le. Lapsilla ja aikuisilla on aikaa sukelteluun ja vedessä rypemiseen taas viitisen tuntia. Kumipoh-
jaiset ”tennarit” on jaloissa jokaisella varmuuden vuoksi, koska pohjan korallien lomassa saattaa 
olla vaarallinen myrkkypiikkinen kivikala. Aurinkovoiteita hierotaan pintaan, erityisesti kasvoihin, 
käsivarsiin ja olkapäihin, ettei iho paahtavassa auringonpaisteessa palaisi. Selkiä suojaa hihattomat 
verkkopaidat. 
 
Äidin vahtiessa lasten sukeltelua matalassa rantavedessä lähtee Jarkko Gary McVeyn ja Ray Kohl-
beckin kanssa niemen vastakkaisella puolella  olevaan lahdelmaan kahlailemaan. Gary ja Ray arve-
levat, että mangrovepuiden vedessä olevissa juuristoista saattaisi löytyä ostereita. Kahlailu ei kui-
tenkaan tuota toivottua tulosta. Hieman myöhemmin Jarkko onnistuu virvelillään saamaan kolme 
noin puolikiloista nokkahaukea rannan syvemmästä kohdasta. Jarkko perkaa kalat heti ja laittaa ne 
kylmälaukkuun. Päivän mittaan Jarkko on napsinut valokuvia ja kaitafilmin pätkiä taas myöhempiä 
muisteloita varten. 
 
Vanhemmat sukeltelevat vuorotellen koralleja ja värikkäitä kaloja ihailemassa. Matalassa rantave-
dessä pulikoivaa kolmevuotiasta Minnaa on jommankumman vahdittava. Vesileikeissä ja sukelte-
lussa aika kuluu. Välillä napostellaan kylmälaukkuun tehtyjä kanavoileipiä ja availlaan Pepsi- ja 
Fantapurkkeja. Kellon lähestyessä kolmea aletaan valmistautua paluumatkaan. Rannikkovartiostos-
sa poiketaan näyttäytymässä ja kiittelemässä mukavan vapaapäivän vietosta. Päivän vesileikit ja 
sukeltelut ovat uuvuttaneet lapsukaiset siinä määrin, ettei heitä illallisen jälkeen tarvitse nukku-
maan juuri patistella. 
 
Lauantaiaamuna palataan taas arkiseen aherrukseen. Johannes näyttää pärjäävän hyvin kurssilais-
ten kanssa eikä siinä Jarkkoa tarvita. Korjaamolla tarvitaan neuvoja ja opastusta autojen ja työko-
neiden huolto- ja korjaustöissä. Mekaanikkojen koulutus viikon loppupuolella näyttää kiinnostavan 
ulkopuolisiakin. Kun korjaamokatoksessa ei ole seiniä, voivat uteliaat ja opinhaluiset tulla  seu-
raamaan Jarkon demonstraatioita. Niinpä asioista kiinnostuneiden joukko kasvaa päivä päivältä 
pikkuhiljaa. 
 
- On tämä kouluttajan homma kiitollista täällä kehitysmaassa, kommentoi Jarkko työtään kotona 
Raunille eräänä iltana nukkumaan käytäessä. - Kiinnostus tekniikkaan ja kaikkeen uuteen on kova. 
… Ja aivan ulkopuolisia nuoria tulee seuraamaan meidän puuhia. Suomessa, jos opetustilassa ei 
olisi seiniä, saattaisivat jotkut vilpertit luikkia huomaamatta muualle. Mutta täällä joukkoon tulee 
uusia kasvoja ihan ulkopuolelta. Ja rehellisiäkin he ovat jokainen. Tänään tuli yksi traktorikuski 
luokseni iso kiintosilmukka-avain kädessään ja selitti, että tällainen työkalu löytyi uuden kylvöko-
neen jyväsäiliön pohjalta. … Olisi voinut viedä sen kotiinsa, mutta  ei… Korjaamolla kaikki työkalut 
pysyvät tallessa ilman mitään kontrollia. … Hitto, Tansaniassa mekaanikot heittelivät työkaluja ja 
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muitakin vehkeitä korjaamon panssariverkkoaidan yli heinikkoon, josta kävivät ne ilmeisesti illan 
hämärryttyä hakemassa itselleen. 
- Ja varkaita oli joka paikassa, muistelee Rauni. Eikös ne vieneet vartioidulta pihalta autokuormalli-
sen viljasäkkejäkin silloin joskus? 
- Joo. Ison pressun alle varastoituja 90 kilon vehnäsäkkejä katosi salaperäisesti kymmeniä säkkejä 
yhden vuorokauden aikana eikä kukaan ollut nähnyt mitään. Kaikki sinä aikana töissä olleet portti-
vahdit kuulusteltiin. … Ja yhden ruokatauon aikana hävisi korjaamon pöydältä juuri peruskorjattu 
Land Roverin vaihdelaatikko…maastolaatikkoineen. Ei sellaista mies yksinään nostele. … Hitto, oli 
se melkoista kissa ja hiiri-leikkiä. 
- Joko ne alkavat kylvötöihin, kun kerroit kylvökoneesta? kysyy Rauni. 
- Kyllä kai ne kohta alkavat, kun lämpötila hiukan hellittää. Lokakuutahan se oli, kun tänne tulin ja 
silloin kerrottiin olevan jo viileämpi kausi. Kyllä kai tämä jo sitä alkaa olla, vaikka kuumaltahan tuo 
vielä tuntuu. Nythän on jo lokakuun alku. … Jokohan yritettäisi taas nukahtaa? …  Ai, yks’ asia vie-
lä. … Johannes kertoi, että se kuuromykkä Kassim on erittäin terävä kaveri. Ajoharjoituksissa olivat 
opetelleet traktorilla ja perävaunulla peruuttamista. .. Se Kassim oppi sen ihan heti ensimmäisenä 
koko porukasta. 
- Ja on varmasti iloinen, kun oppii kaikenlaista, aprikoi Rauni. 
 
Kuuman kauden aikana on pelloilla tehty maanmuokkaustöitä. Nyt aletaan lähestyä viileämpää 
kautta ja pelloilla alkavat pian kylvöt. Kanavakastelualueella lähiaikoina kanavat täyttyvät padon 
takaa tekojärvestä laskettavalla vedellä, jota sitten johdetaan maavallien ympäröimille peltotilkuil-
le. Muutamaa päivää myöhemmin lähimpänä oleva kastelukanava, jonka poikki on ajeltu pelloille, 
onkin täyttynyt vedellä ja viljelmille on ajettava kiertotietä muutaman sadan metrin päässä olevan 
sillan kautta. 
 
Kuluneiden viikkojen aikana on Jarkon laatimaan puutelistaan kertynyt sen verran varaosien, työvä-
lineiden ja muiden tarvikkeiden luetteloa, että Jeddaan olisi lähiaikoina taas lähdettävä. Samalla 
voisi hoidella ihan omiakin asioita. Jarkolla on jatkuvasti pyörinyt mielessä dieselmootorisen Mer-
cedes-farmarin tilaus. Siitä olisi soiteltava maahantuojalle Suomeen.  
 
 
 
 

                                         16.   Jeddaan jälleen 
 
 
 
Lokakuun viimeisen viikon alkaessa Jeddaan lähdetäänkin. Samalla on vietävä Jeddaan Fernandon 
suurehko muuttolaatikko, joka juuri sopii Jarkon Pick Upin lavalle. Viikonvaihteessa pakataan vau-
nuun taas kaikki matkalla tarvittava. Aamuvarhain lauantaina lähdetään matkaan, jotta ehdittäisi 
perille ennen pimeän tuloa. Reitti on aikaisemmista kerroista tuttu ja alkumatka sujuu ongelmitta. 
Puolenpäivän kieppeillä pysähdytään  lounastauolle vuoristoreitillä noin puoleksi tunniksi, kunnes 
matka taas jatkuu. Vain parisenkymmentä minuuttia on ajettu, kun Jarkko havaitsee auton mootto-
rin hieman ”rykivän” juuri, kun ollaan reipasta vauhtia ajaen päästy rekasta ohi. Kojelautaan vilkais-
tessaan Jarkko huomaa moottorin lämpömittarin osoittimen olevan punaisella alueella ja samalla 
alkaa konepellin rakosista tupruta höyryä. 
 
- Hitto! … Noituu Jarkko, heittää vaihteen vapaalle jarruttaa ja kaartaa loivasti hiekkaiselle pienta-
reelle. 
- Mitä nyt? hämmästyy Rauni auton pysähtyessä. 
- Hitto, nyt taitaa tulla murheita. … Vesi rupes’ kiehumaan moottorissa, lämpömittarin viisari on 
punaisella … ihan äärilaidassa. 
- Mitäs nyt? … Mitä sä voit tehdä? 
- Täytyy nyt ensin yrittää jäähdyttää tuota ”myllyä” jotenkin. … Höyryähän se pukkaa ulos kaiken 
aikaa. Vaunussa meillä on vettä. 
 
 Jarkko avaa auton konepellin ja kiirehtii sitten hakemaan vaunusta vettä. Mervi ja Mika ovat tulleet 
autosta ulos pientareelle seuraamaan, kun isä tulee vaunusta isoa kattilaa kantaen ja alkaa valella 
moottoria sekä jäähdytintä vedellä. Hetkeksi koko konehuone peittyy höyryyn. Sen hälvettyä moot-
tori pihisee ja suhisee edelleen ja höyryä tulee ulos jostakin. Jarkko hakee vaunusta toisen kattilal-
lisen vettä ja valelee moottoria sekä jäähdytintä uudelleen. Tämän jälkeen höyryn suhina loppuu. 
 
- Mitä siellä on tapahtunut? hämmästelee auton vierelle noussut Rauni. 
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- Termostaatti on jostakin syystä juuttunut jumiin … eli ei ole auennut … ja siksi moottori ylikuu-
meni, aprikoi Jarkko. … Tuossa tauon aikana, kun moottori hyrisi joutokäynnillä, lämpötila laski 
niin, että termostaatti sulkeutui … ja, kun lähdettiin taas ajoon ja moottori kuumeni, olisi termos-
taatin pitänyt aueta noin 80 asteen kieppeillä, että vesi taas kiertäisi jäähdyttimessä. – Ei ilmeisesti 
auennut. … Hitto! … Tulikuuma se on vieläkin. … Jokohan kohta uskaltais’ avata tuon jäähdytti-
men korkin. … Pitää vielä valella, että paine laskee. … Jäähdyttimessä on ylipaine. … Se kiehuu 
vasta reilusti yli sadassa asteessa. … Kuumana sen avaaminen on vaarallista. … Pitää vielä jäähdy-
tellä. 
 
Jarkko hakee vielä kattilallisen vettä vaunusta ja valelee moottoria sekä jäähdytintä. Odoteltuaan 
vielä hetken hän tarttuu jäähdyttimen korkkiin vaunusta ottamansa pyyheliina kätensä suojana.  
 
- Älkää tulko lähelle! hän varoittaa. … - Täällä voi olla vielä painetta ja voi roiskua ihan tulikuumaa 
vettä. 
 
Kierrettyään jäähdyttimen korkkia hieman, se lentää pyyheliina mukanaan Jarkon kädestä pienta-
reelle ja tulikuuma vesisuihku syöksähtää hänen paljaalle käsivarrelleen. 
 
- Perkele! kiljahtaa Jarkko. … - Siellähän oli vielä hitonmoinen paine … Ja nyt taisi koko käsivarsi 
palaa. … Voi hitto! … Kirvelee niin pirusti. 
 
Jarkko pudistelee hetken kirvelevää kättään Raunin ja lasten katsellessa sanattomina vieressä. 
 
- Päästäänkö me tällä vielä jatkamaan? kysyy Rauni arasti hetken kuluttua. 
- Pahalta näyttää. … Kaadetaan nyt tuo jäähdytin vettä täyteen  …. ja kokeillaan tuleeko jäähdytti-
meen kuplia. … On sieltä varmaankin kannen tiiviste tuprahtanut, aprikoi Jarkko. 
 
Täytettyään jäähdyttimen Jarkko käynnistää moottorin sulkematta jäähdyttimen korkkia. Jäähdyt-
timeen kaadetut vedet pursuvat voimakkaasti kuplien ulos. 
 
- Selvä tapaus. … Kyllä me jäätiin nyt tähän, toteaa Jarkko. 
- Mitäs nyt tehdään? kysyy Rauni. 
- Poishan täältä on jotenkin päästävä. … Nyt pitää saada taxi … ja ajetaan takaisin projektille. … 
Tullaan Mersulla tänne, että saadaan tuo vaunu siihen koukkuun. Eihän siellä muissa autoissa 
koukkua ole. … Projektilta joku kuski tulee jollakin Pick Upilla kuskaamaan tuon Fernandon muut-
tolaatikon Jeddaan. … Ja jollakin toisella hinaavat tämän meidän ajokin projektille. … Ei kai tässä 
muuta mahdollisuutta ole. 
- Miten me tänne taxi  saadaan ? 
- Tuossa vähän matkaa takaisin päinhän oli joku kylän tapainen. … Eiköhän sieltä joku taxin tapai-
nen löytyisi? … Tämä kalusto jää tähän. Ovet vain lukkoon ja ... … Rosvojahan täällä ei onneksi ole. 
… Hitto, täältä on yli kolmesataa kilometriä takaisin projektille. … Sinun on kai jäätävä nyt lasten 
kanssa tähän ja minä koitan liftaamalla päästä taxia etsimään. … Vaunussakin on kuuma. … Pi-
täis’kö panna aggregaatti hurisemaan, että saadaan ilmastointi pelaamaan? 
- Eiköhän me pärjätä täällä ilman ilmastointia, aprikoi Rauni.  
 
Jarkko astelee tien toiselle puolelle odottelemaan vastakkaisesta suunnasta tulevia autoja. Melko 
pian hän pääseekin yhden henkilöauton kyytiin. Kylään on matkaa viitisentoista kilometriä. Siellä 
hetken kyseltyään Jarkko löytää ”taximiehen”, joka suostuu lähtemään matkaan ja sanoo kyydin 
hinnaksi 400 rialia. Ensin on miehen käytävä kotona syömässä ja tankkaamassa autonsa. Aikaa 
kuluu toista tuntia kunnes lähdetään matkaan. Ensin haetaan Rauni ja lapset sekä lukitaan auton ja 
vaunun ovet. Kello on hieman yli kolme, kun lähdetään Jizaniin päin. 
 
- No, illan hämärtyessä ollaan kotona, huokaa Jarkko. … - Hitto, tuo käsivarsi on ihan yhtenä vesi-
kellona. … Kirvelee pirusti. 
- Meidän on kai nukuttava kotona ja lähdetään takaisin vasta aamulla, aprikoi Rauni. 
- Niinhän se on tehtävä. … Ja eihän sieltä projektiltakaan saa ketään ihan hetkessä lähtemään Jed-
daan. … Kunhan nyt päästään ensin sinne. 
 
Taksikuski juttelee etupenkillä istuvan Jarkon kanssa englanniksi. Ajaminen tuntuu huolettomalta 
ja välillä vaaralliseltakin. Keskellä tietä ajaen ja sivulle jatkuvasti katsellen hän ei huomaa jo varsin 
lähellä vastaantulevaa rekkaa ennen kuin Rauni takapenkiltä kiljaisee varoituksen.  Ajotapa pelot-
taa hieman kaiken matkaa Jarkkoakin. Poliisin tarkastuspisteellä kuluu hetki, kun tarkastetaan 
matkustajien passit. Kun aletaan lähestyä Abu Arishia, haluaisi mies korottaa alussa sovittua hin-
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taa 100 rialilla selittäen, että matka onkin arvioitua pitempi. Kotiin saavutaan auringon juuri häi-
vyttyä taivaanrannan taakse. Jarkko maksaa kyydistä 450 rialia. 
 
- Huh, olipa se kyyti, huokaa Rauni, kun on päästy kotiin. … - Minua pelotti koko ajan sen ajotyyli. 
Ei ole ihme, että täällä sattuu niin paljon onnettomuuksia. … Katseli muualle eikä nähnyt vastaan-
tulijoita kuin ihan viimetipassa ---  ja ihan älyttömiä ohituksia. 
- Olihan se sellaista, myöntää Jarkkokin. … - Ollaanhan me samanlaisia koheltajia nähty tuolla lii-
kenteessä. 
- Mutta mitäs nyt tehdään? … Syödä pitäis’ kyllä jotain.  Lapsilla on ainakin nälkä. 
- Loihdi sinä lapsille jotakin purtavaa ja itselles’ myös. … - Minä menen kertomaan Fernandolle tai 
McVeylle mitä tapahtui. … Ja tämä käsivarsi on niin tuskallinen, että pitää lähteä käymään ”hospi-
taalissa”. 
- Mihin ”hospitaaliin”? 
- Se amerikkalaisten sairaala, mikä on siellä Jizaniin mennessä puolimatkassa. Eihän täällä muuta 
kunnon sairaalaa ole. Siellä on päivystys ympäri vuorokauden. 
- No mene. 
 
Jarkko lähtee ottamaan suojapeitteen Mersun päältä pois, hyppää sitten rattiin ja ajaa Fernandon 
asunnolle. Kerrottuaan Fernandolle, mitä on tapahtunut, hän jatkaa matkaa sairaalaan. Sairaalassa 
hän pääsee lääkärin vastaanotolle hetken odoteltuaan. Amerikkalainen lääkäri käsittelee käsivarren 
jollakin kirvelevällä desinfisiointiaineella, suihkuttaa sitten palaneelle iholle jonkinlaisen suojaker-
roksen ja käärii sideharsoon. Käsittely pitää uusia kerran vuorokaudessa, neuvoo lääkäri. 
 
Kello lähestyy iltakymmentä, kun Jarkko ajaa autolla pihaan. Rauni on heti ovella vastassa. 
 
- Lapset nukkuvat jo, sanoo Rauni heti. … -  Miten sun käsi? … Ainakin se on nyt paketissa. 
- Tuntuu se jo vähän paremmalta. … Nuori amerikkalainen ”lekuri” sumutti ensi jotakin hiton kirve-
levää desinfisiointiainetta ja sitten jonkinlaisen suojakuoren koko käsivarteen ja kääri sideharsoon. 
Tämä pitäis’ uusia kerran vuorokaudessa. 
- Mitäs Fernando ja McVey? 
- Mä kerroin vaan Fernandolle koko storyn ja hän lupasi mennä kertomaan sen Garylle. Aamulla 
heti alkavat puuhaamaan, että joku kuskeista lähtee sinne ottamaan sen muuttolaatikon ja kuskaa 
sen Jeddaan. Ja kaks’ muuta kuskia lähtee hinaamaan sen meidän Pick Upin tänne. Me lähdetään 
heti aamulla Mersulla sinne ja odotellaan siellä sitten, kunnes … ”apujoukot” saapuvat. 
- Eik’s sulla ole jo kauhea nälkä? 
- Ei tässä ole ehtinyt nälkää ajattelemaan. … Mutta voisihan sitä jotakin puraista. 
- Me paisteltiin munakkaita leivän päälle ja juotiin teetä.  Riittäkö semmoinen sinullekin? 
- Joo , pari munakaspatonkia ja kuppi teetä. 
- Vaihtoehdot ovat vähissä, kun jääkaappi on melkein tyhjä. Ne ruoat ja eväät jäivät sinne vaunun 
jääkaappiin. Aamulla voidaan syödä puuroa ennen kuin lähdetään. 
- Ei meidän tarvi nyt kovin aikaisin lähteä. … Eihän ne saa ketään heti aamuvarhaisella  Jeddan 
reissulle lähtemään. Joku tuntihan siinä menee kuitenkin ennen kuin joku lähtee. 
- Mutta eikö me voitais’ lähteä jo kahdeksalta? … Odotellaan siellä sitten. Vaunun jääkaapissa on 
ainakin ruokaa. 
- Joo lähdetään kahdeksalta. … - Hoksasitko kääntää vaunun jääkaapin kaasulle? kysyy Jarkko. 
- Kyllä hoksasin. … Sinä et olis’ varmaan muistanut. … Akullahan sitä pidetään vain ajaessa.  
- No hyvä. … Kyllä sitten sapuskat pysyvät kylminä. 
- Joo, lähdetään sitten kahdeksalta. … Pyöräytetään vielä tuossa toimistolla siinä lähtiessä. 
- No nyt on tuossa kupillinen teetä ja ne munaleivät. … Syö! … Sitten käydään nukkumaan. 
- Miten onnistuis’ suihkussa käynti niin, ettei tää käsi kastu? 
- Meillä on pitkiä pakastepusseja. … Teipataan sellainen suojaksi. Eiköhän se onnistu? 
- Onneks’ se oli tämä vasen käsi, joka kärähti. … Vasuria tarttee vähemmän. 
 
Jarkko nukkuu yön rauhattomasti. Palaneen käsivarren jomotus herättää vähänväliä. Aamun valje-
tessa Jarkko on jo jalkeilla, kun muut heräävät. Äiti keittelee kaurapuuroa, paistaa jääkaapissa ole-
vat kaksi kananmunaa ja laittaa teeveden kiehumaan. Kolme patonkisämpylää halkaisten saadaan 
kuusi munavoileipää, yksi jokaiselle … ja siinä on perheen aamupala. Kello kahdeksalta ollaan 
valmiita lähtöön. 
 
Toimistolla Fernando ja Mcvey kertovat, että yksi autonkuljettaja lähtee matkaan parin tunnin ku-
luttua ja vie sitten Fernandon muttolaatikon Jeddaan Mortadalle. Jarkko lähtee perheensä kanssa 
ajelemaan heti.   
 
- Pitäisikö poiketa kaupassa ostelemassa jotakin, kysyy Jarkko tultaessa aavikkotieltä Abu Arishiin. 
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- Ei poiketa, tuumaa äiti. … - Kyllä me pärjätään aamupalalla sinne asti. Vaunussa on ruokaa. 
- Isi, miten me saadaan se vaunun ilmastovehje toimimaan siellä? kysyy Mika. 
- Onhan meillä mukana se aggregaatti siellä Pick Upin lavalla. … Kaapeli vaan vaunuun ja aggre-
gaatti pörisemään. …. Tai oikeastaan … ensin voidaan kiinnittää vaunu tähän Mersuun ja vedetään 
se siihen tien viereen. Siinähän oli sellainen pieni kenttä vähän ylempänä. … Ja aggregaatti otetaan 
mukaan. … Sitten, kun päästään jatkamaan matkaa, se aggregaatti pitää nostaa vaunuun … niin 
kuin se oli silloin, kun tultiin ekaa kertaa Jeddasta. 
- Meillä menee kai ainakin neljä tuntia ennen kuin ollaan siellä, aprikoi äiti. 
- Joo, kolme ja puol’sataa kilsaa on matkaa, toteaa isä. … - Eli kahdentoista kieppeillä ollaan siel-
lä…. Mutta on tällä Mersulla taas mukava ajaa.  … Jenkkimaasturit ovat kuin kuorma-autoja. Jousi-
tus on kova eikä ne penkitkään ole näin hyvät kuin tässä. 
 
Poliisin tarkastuspisteellä menee jonkin aikaa, kun auton rekisteriotetta ja Jarkon passia tutkitaan 
tarkasti. Tarkastuksen jälkeen toivotetaan hyvää matkaa. 
 
 Perillä ollaan hieman ennen kello yhtä. Matkaa olikin 360 kilometriä. Jarkko irrottaa vaunun maas-
turin koukusta ja kytkee sen Mersun koukkuun. Raunin avustuksella nostetaan aggregaatti maas-
turin lavalta alas ja saadaan se vaunun ovesta sisään. Täysinäinen jerry-kannu bensaa otetaan mu-
kaan myös. Aivan lähellä rinteessä on pienehkö kenttä, jonne Jarkko ajaa Mersun vaunuineen. 
 
- Tässä on nyt meidän leiri, naurahtaa isä vieressä ihmetteleville lapsille. … - Nyt vaan aggregaatti  
tuohon kentän laitaan pörisemään. … - Tuletko äiti avuksi nostelemaan se ulos vaunusta. … Kan-
netaan se tuonne auton etupuolelle niin ei ääni niin häiritse.  
 
Vaunun ilmastointi alkaa hurista ja pian on sisällä siedettävän vilpoista. Äiti kaivelee jääkaapista 
ruokatarpeita ja hetkeä myöhemmin istutaan ruokapöydässä 
 
- Spagettia ja lihapurkista tehtyä kastiketta nyt sapuskaksi, kertoo äiti.  - Se oli nopea tehdä. 
- Nyt sitten vaan odotellaan, että joku tulisi tuonne auton luokse, tuumailee isä. …- Tästä on hyvä 
seurailla. … Kyllä tässä varmaankin muutama tunti saadaan odotella. 
- Miltä sun kätes’ nyt tuntuu? kysyy äiti. 
- On semmoinen ihmeellinen jomotus … ja jotenkin olo tuntuu kuin olisi vähän kuumetta. 
- Ottaisitko yhden aspiriinin? 
- En … nyt ainakaan vielä. … Eiköhän tämä olo tästä parane, kun saa levätä …? 
Vaunussa istuskellen ja tarinoiden odottelu jatkuu muutaman tunnin. Lapset piirtelevät ajan kuluk-
si ja alkavat olla hieman rauhattomia, kun ei ole muuta tekemistä. Kello kolmen kieppeillä saavat 
lapset kaakaota, vanhemmat juovat teetä voileipien kera.  Jatkuvasti vilkuillaan maantiellä seisovan 
maasturin suuntaan, mutta ”apujoukkoja” ei vaan ilmaannu. 
- Otatko Rauni sieltä vaunun yläkaapista kameran … ja kaitafilmikamera myös. … Otetaan odotel-
lessa tuossa ulkona muutama kuva tästä meidän leiristä. 
- Minä voin kuvata, kun annat ohjeita millaisia otetaan. 
- Mennäänhän nyt tuohon vaunun vierelle ensin  … lapset mukaan. 
   
Pian ollaan ulkona. 
 
- Ota äiti ensin pieni videon pätkä tuosta ylärinteestä tännepäin niin, että tuo tien laidassa seisova 
maasturikin näkyy taustalla. … Pieni pätkä vain. … Stop, nyt riittää. 
- Sittenkö fotoja samasta aiheesta? 
- Joo, samasta maisemasta … ja voit räpsäyttää yhden lähikuvankin. … Zoomaa niin, että tämä 
vaunu ja vähän Mersun perää näkyy.  … -  Joko tuli? 
- Kyllä tuli. 
- Mennään sitten takaisin vaunuun. 
- Äiti keitä meille kaakaota, pyytää Mervi. 
- Pitää meidän kai nauttia jotakin välipalaa. 
- Hitto, missä ne viipyvät, noituu isä ja vilkaisee taas kelloa.  – Kello on jo vartin yli viisi, eikä ke-
tään näy.  
- Pitääkö meidän olla tässä vielä yötä? aprikoi äiti. 
- Nyt ne tulevat, hihkaisee isä samalla. … - Sieltä näyttää tulevan kaksi maasturia peräkkäin tuolla 
mutkassa. ….  Joo, Yksi sininen Pick Up ja toinen on GMC Suburban … niitä uusia. … Olkaa te tääl-
lä, minä lähden tuonne tielle talkoisiin. 
 
Äiti ja lapset seuraavat vaunun ikkunasta katsellen, kun miehet siirtävät Fernandon muuttolaatikon 
sinisen Pick Upin lavalle. Sitten neljän miehen voimin työnnellen he saavat Jarkon maasturin kään-
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netyksi ympäri ja hinausköysi kiinnitetään sen keulasta  GMC:n perään. Sininen Pick Up lähtee 
ajamaan eteenpäin.  Jarkko tulee juosten vaunulle ja sammuttaa tullessaan jo aggregaatin. 
 
- Nyt lähdetään, huokaa isä hieman hengästyneenä tultuaan. … Nyt vaan kaikki lähtökuntoon. 
Menkää lapset jo autoon. Me äidin kanssa kannetaan aggregaatti tänne vaunuun. 
- Täällä on kaikki tavarat jo paikoillaan, sanoo äiti.  - Kipittäkää lapset vaan autoon. … Jääkaappi 
pitää kai napsauttaa taas akkuvirralle. 
- Joo, auto latailee taas akkuja ajon aikana. 
 
Isä irrottelee aggregaatin sähkökaapelin ja kone kannetaan yhdessä vaunuun. Tukijalat vielä ylös ja 
ollaan valmiina lähtöön. 
 
- Hitto, kun meni myöhäiseksi, noituu isä, kun lähdetään. …- Joskus puolenyön maissa ollaan Jed-
dassa. 
- Jaksatko ajaa vielä Jeddaan asti? kysyy äiti. 
- Jaksan, …. on pakko jaksaa. … Viitisensataa kilsaa on vielä matkaa. … Se on kuuden tunnin ajo. 
… Tästä on kai vajaan tunnin matka vielä rantatielle. … Siellä tankataan. 
- Juomiakin pitää ostella, lisää äiti. …- Pepsiä tai Apsia vois’ ostaa koko laatikollisen … ja vesipullo-
jakin. 
- Myöhään menee niillä kuskeillakin sen hinauksenkin kanssa ennen kuin ovat projektilla. … Se on 
hankala hinattava, kun moottori ei käy. … Ohjaus on hiton raskas ja jarrut heikot, kun tehostimet 
ovat poissa pelistä. Rattia saa käännellä hartiavoimin. … Ja hinaajan ei passaa tehdä kovin äkkinäi-
siä jarrutuksia, ettei hinattava jysähdä perään. .. Kyllä mä niitä yritin varoitella, mutta en tiedä 
ymmärsivätkö. 
 
Aurinko on menossa taivaanrannan taakse, kun saavutaan rantatielle ja tankkausasemalle. Tankin 
täytettyään ja makseltuaan Jarkko menee ostelemaan juomia viereisestä kioskista. … Hetken pääs-
tä Jarkko kantaa  kaksi juomalaatikkoa vaunun oven luo … avaa vaunun oven ja alkaa nostella laa-
tikoita sisään. … 
 
- Perrr..kele! hän karjaisee … ja heiluttaa tuskaisen näköisenä kättään. 
- Mitä nyt tapahtui? hätääntyy Rauni ja hyppää autosta ulos. 
- Hitto! … Jotenkin kompuroin ja lipsahti ote tuosta laatikosta … ja sen kulma veti nää siteet ja 
nahkat kasaan koko käsivarresta. … Kirvelee niin pirusti.  
- Voi kauhistus! … Sehän on ihan hirveän näköinen. 
- No sehän oli yhtä vesikelloa koko käsivarsi kyynärtaipeeseen asti. … Ja nyt koko nahkakelmu on 
ihan kasassa. … Olisikohan parasta antaa olla nuo rutut kasassa ja peittää koko käsivarsi uudella 
sideharsolla. … Meillähän on sideharsoa tuolla vaunussa, eikö? 
- On siellä. Minä menen hakemaan. … Tästä tuon aggregaatin ohi taitaa just päästä kiipeämään.. 
- No sen takiahan mä tässä kompuroin, kun on vähän ahdas paikka. 
 
Hetken päästä uusi sideharso on kääritty käsivarren suojaksi ja matkaa päästään jatkamaan. Nyt ei 
taukoja enää pidetä vaan Jarkko haluaa päästä perille SBM:n pihaan mahdollisimman pian. Ilta pi-
menee yöksi ja vastaantulevien rekkajonojen valot alkavat häikäistä. Autoradion soittimeen on 
Mersussa mukana vain kaksi vanhaa kasettia, kun suurempi valikoima unohtui maasturiin. Lapset 
syövät välipalaksi banaanit, nukahtavat välillä, vanhemmat juttelevat harvakseen. Jarkko kertoo, 
että käsivarsi tuntuu taas vähän siedettävämmältä. … Kasetit ehditään kuunnella useaan kertaan 
ennen kuin saavutaan perille hieman puolenyön jälkeen. Rauni auttaa, kun vaunu irrotetaan autos-
ta, tukijalat veivataan alas, aggregaatti nostetaan vaunun oviaukosta pihalle ja Jarkko kytkee vau-
nun sähkökaapelin SBM:n pistorasiaan. 
 
- No, te pärjäätte nyt täällä, toteaa Jarkko, kun äiti ja  unenpöppöröiset lapset kömpivät vaunuun. - 
Minä lähden etsimään sairaalaa. … Siinä lähellä UNDP:n toimistoa on ainakin yks’ jenkkien hospi-
taali. … Gary näytti paikan minulle silloin, kun oltiin menossa Gasparetille.. 
 
- Kyllä me pärjätään. … Ajele varovasti! 
 
Sairaalassa päivystävä lääkäri ja sairaanhoitaja irrottelevat varovasti kääreet Jarkon käsivarresta. 
Irronnut kurttuun mennyt iho poistetaan myös. Kirvelevän desinfisiointikäsittelyn jälkeen palaneet 
kohdat peitetään sprayllä, jonka lääkäri kertoo olevan keinotekoista ihoa. Hetki kuivatellaan synty-
nyttä ”tekoihokerrosta” ja sideharso kääritään taas käsivarren suojaksi. Seuraavana iltana käsittely 
pitää uusia, kertoo lääkäri. 
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Jarkon saapuessa vaunuun Rauni ja lapset nukkuvat. Jarkon kömpiessä Raunin viereen hän herää 
säpsähtäen. 
 
-Ai … sä tulit jo, hämmästelee Rauni. … - Mä taisin torkahtaa, kun en kuullut yhtään. … Miten käsi 
nyt?                                              
- Nyt tuntuu ihan hyvältä. … Ruiskuttivat jonkinlaisen tekoihon siihen päälle. … Oli hyvä ja miellyt-
tävä palvelu siinä amerikkalaisessa hospitaalissa. Huomeniltana … tai oikeammin tänä iltana …  
kellohan on kaksi, … pitää mennä sinne uudestaan. 
- No nyt nukutaan. 
- Ja nyt varmasti nukuttaakin. … Se viime yö oli sellaista koiran unta. 
 
Aamulla heräillään ympäristön ääniin  kellon lähestyessä kahdeksaa. Aamuyö on nukuttu sikeästi 
ja  käsi tuntuu aika hyvältä. Jarkko käväisee morjestamassa SBM:n ”pomoja” ja palaa vaunuun aa-
mupalalle. 
 
- Putkosen Vesa oli aamulla huomannut, että olimme yöllä ilmestyneet tontille, kertoo Jarkko.  – 
Ihmetteli sitten, miksi käteni on paketissa. Pitihän koko ”story” sitten lyhyesti kertoa. 
- Siinä on jo kupissa teetä … ja on sämpylöitä, voita ja juustoa. Lapset söivät kaurapuuroa. Syötkö 
sinäkin? 
- Pari sämpylävoileipää riittää. … Ei tässä niin nälkä ole. Pitää lähteä käymään siellä Mortadan luo-
na ennen kuin se lähtee asioilleen. … On kai se kuskikin jo siellä sen Fernandon muuttolaatikon 
kanssa. … Iltapäivä voidaan sitten huilata.  Voisi ottaa vaikka pienet iltapäivätorkut.… Huomenna 
vasta alan hoidella muita asioita. 
- Siellä hospitaalissakin sinun pitää käydä illalla. …  
 
Juotuaan teen ja popsittuaan sämpylät nopeahkosti lähtee Jarkko kaupungille. UNDP:n toimistoon 
tullessaan hän yllätyksekseen tapaa Fernadon, joka on juuri saapunut aamukoneella Jizanista. 
Muuttolaatikon tuonut kuljettaja on myös saapunut ja laatikko on pihalla seisovan Pick Upin laval-
la. Fernando kertoo, että ”hinaajat” olivat saapuneet projektille vasta aamun valjetessa, juuri kun 
hän oli lähdössä lentokentälle. Kuljettajat kertoivat, että hinausköysi oli katkennut kaksi kertaa ja 
kerran oli hinattava käynyt ojassakin. Autot olivat kuitenkin ehjiä. 
 
Kuultuaan Jarkon kertomuksen yön tapahtumista Fernando kehottaa Jarkkoa lepäämään ainakin 
seuraavaan päivään saakka. Jarkko ajelee takaisin perheensä luo ja loppupäivä vietetään lepäilyn 
merkeissä. Käsivarsi tuntuu jo paljon paremmalta. Iltapäivän loppupuolella SMB:n henkilöstöpääl-
likkönä toimiva egyptiläinen Mr. Fulio tulee katsomaan Jarkon Mersua, josta hän on ollut kiinnos-
tunut jo aikaisemminkin.  
 
- Millä hinnalla sinä voisit myydä tämän? kysyy Fulio tutkittuaan autoa jonkin aikaa. 
- En minä vielä uskalla tätä myydä, kertoo Jarkko. … - Minun on ensin selvitettävä saisiko tänne jo 
tuoda diesel-Mercedeksen. Jokohan se laki on hyväksytty? …. Ja millainen niillä olisi toimitusaika 
tehtaalta. …. Mutta kyllä minun pitäisi saada tästä …. 22 000 dollaria, jonka olen tästä itse maksa-
nut. 
- Kyllä minä sellaisen hinnan maksan, jos vaan myyt, selittää Fulio. 
- No minä yritän selvittää asiaa, lupaa Jarkko. 
- Uskotko sinä, että hän ostaisi? kysyy vieressä kuunnellut Rauni, kun Fulio on lähtenyt. 
- Saattaisi ostaa…, mutta sehän nähdään sitten, jos … …. Pitäis’köhän soitella huomenna Helsin-
kiin … Vehoon ja kysellä vähän? … Olisihan sellainen diesel-farmari paljon parempi viedä täältä 
Suomeen. 
- Paljonko tämä Mersu maksoi silloin dollareina? 
- Tehtaallehan se maksettiin D-markkoina. … Hetkinen … Se diplomaattihintahan oli noin 68 ton-
nia meidän markkoina, joka maksettiin D-markkoina Saksaan. … Taalan kurssi on nyt noin 4 
markkaa … eli se tekisi noin 17 tuhatta taalaa. … Tuohon ”Fulion hintaan” laitoin nyt 5000 taalaa 
päälle. 
- No … Mutta keitetäänkö teetä ja haukataan jotakin? … Sinunhan pitää illalla mennä taas sinne 
sairaalaan. 
- Niin pitää. … Hyvältähän tuo käsivarsi jo tuntuu. … Eiköhän se ole pian taas ihan kunnossa. 
 
 Illan hämärtyessä Jarkko lähtee käymään sairaalassa. Käsivarteen syntyneen kalvon päälle ruisku-
tetaan taas ohut kerros ”keinoihoa”, joka peitetään sideharsolla. Hoitava lääkäri kertoo, että käsit-
tely uusitaan vielä kerran vuorokauden kuluttua. Sen jälkeen käsivarsi saa olla jo ilman käärettä. 
 
- Huomenna on vielä käytävä, kertoo Jarkko Raunille vaunuun palatessaan. – Nopeastihan se on 
parantunut. … Huomisen jälkeen ei käsivarren tarvi olla enää paketissa, sanoi se lääkäri. 
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-  Lähdetkö heti aamusella hoitelemaan asioita? 
-  On lähdettävä. … Pitää päästä viikonvaihteeksi kotiin. 
- Miten nyt saat tavarat kyytiin, kun ei ole sitä työajokkia? 
- Varmaankin saan Mortadalta Pick Upin käyttööni. … Aika paljon kaikenlaista on taas hankittava ja 
nyt siihen meidän ajokkiinkin vielä. … Ostelen arviolta siihen kannentiivisteet ja kaikki sylinteri-
kansien ja apulaitteiden tiivisteet.  … Niin ja uuden termostaatin. … Sehän koko homman synti-
pukki on.  … Ja täytyy soittaa sieltä UNDP:n toimistolta Vehon pojillekin. … Pitäis’köhän sellainen 
diesel-farmari tilata? … Ennen vuoden loppua se pitäisi jo saada tänne, että ehtii vanheta täällä 
vuoden. … Tämä ”kontrahti” on ensi vuoden loppuun, juttelee Jarkko harvakseen. 
-  Miten se laki? … Sen hyväksyminenhän voi kestää kauan. 
-  No se mitä Vesa tiesi … tai oli kuullut… niin laki on hyväksytty, mutta jonkun ministerin allekir-
joitus vaan puuttuu. 
 
Seuraavana aamupäivänä Jarkko ajelee Mortadalta saamallaan Pick Upilla ostoksillaan ja keskipäi-
vän rukoushetken aikaan käy UNDP:n toimistolla soittamassa Vehoon. Iltapäivällä Mortada tarvit-
see Pick Uppia ja Jarkko jättää loput ostokset odottelemaan seuraavaa päivää ja palaa Mersullaan 
perheen luo. 
 
- No joko sait kaikki hoidettua? kysyy Rauni heti. 
- En ihan kaikkea, mutta Mortada tarvitsi sitä Pick Uppia johonkin keikkaan, niin lopetin tältä päi-
vältä. … Huomiseksi ei kyllä paljoa jäänyt. … Ne meidän maasturin korjaussarjat pitäisi hakea GM-
liikkeestä … ja jos saisin vähän remontissa tarvittavia teknisiä tietojakin … ja yksi ”Fergun” jäähdy-
tin Ferguson-dealeriltä.  … Ylihuomenna lähdetään kotiin. 
- Isi, onko se jäähdytin semmoinen, mikä poksahti meidän autosta? kysyy vieressä kuunnellut Mi-
ka. 
- On se samanlainen. … Yhdestä traktorista sellainen on mennyt ihan tukkoon. Siitä meidän vesi-
johtovedestä syntyy sellaista valkoista kattilakiveä, mikä tukkii jäähdyttimien kanavia ja siksi moot-
torit ylikuumenevat. … Sitä varten haemme vettä jäähdyttimiin sieltä padolta. 
- Soititko jo Vehoon siitä Mersusta? 
- Soitin. … Ja siellä on nyt sellainen alustava varaus … sellainen tummansininen farkku, jota katsel-
tiin esitteessä … suoralla kuutoskoneella, ilmastointi, keskuslukitus, kattoluukku, sävylasit, …. 
vetokoukku, ja … … Samat varusteet, kuin tässä meidän Mersussa, mutta farmarikori ja diesel-
moottori. … Vuoden loppuun asti varaus on voimassa. Ennen sitä on varmistettava otetaanko … 
vai jätetäänkö ottamatta. Tammikuussa se voitaisi toimittaa tehtaalta suoraan tänne. … eli se olisi 
sitten 1981 mallia. … Sieltä tulee kirjallinen vahvistus postissa. 
- Mikä sellaisen hinta on?... Kysyitkö? 
- Kysyin ja laskeskeli alustavasti, että vähän alle 19 000 taalaa … plus rahti. … Siinä on jo se 10 
prosentin diplomaattialennus homioitu. 
- Oltais’ko me täällä vielä kolmaskin vuosi, jos jatkaisivat sopimusta? 
- Eiköhän me voitaisi vlelä olla. … Tuo palkka on sen verran suuri, että kannattaisi. … Käytäisi välil-
lä lomalla Suomessa. 
- Lapset ovat kyllä jo vähän kyllästyneitä tähän kuumuuteen ja hiekka-aavikoihin. …. Vaikka kyllä 
ne hyvin tuntuvat viihtyvän päivät täällä vaunussakin … ja opiskelukin tuntuu sujuvan. 
- Nyt lämpötilat ovat hieman laskemassa taas. Päivisin on vain alle 40 astetta, naurahtaa Jarkko. 
- Mutta nyt syödään, havahtuu äiti.  - Tuossa kattilassa on ”makaronimössöä”… makaronia, jauhe-
lihaa ja sipulia. … Jauhelihaa ja sipulia ruskistin ensin pannulla ja kaadoin sitten keitetyn makaro-
nin sekaan. Tomaattia on pöydässä … patonkia ja irlantilaista suolatonta voita … ja otetaan vielä 
chiliketsuppipullo jääkaapista . … Sitähän te tykkäätte panna vielä mausteeksi. 
 
- Ai hitto! Yks’ asia on ihan unohtunut, havahtuu isä kesken ruokailun … - Ensi viikon alusta  alka-
vat muslimien Hajjin pyhät, kymmenen päivää. … Vasta eilen Mortadalta kuulin …. Kyllä Garykin  
siitä kertoi jo kauan sitten, mutta olin unohtanut milloin se on. … Eli nyt lokakuun 17 päivänä , 
perjantaina alkavalla viikolla ei projektilla tehdä töitä ja ehkä ei vielä seuraavan viikon alussakaan. 
… Me ”pakanat” kai tehdään jotakin, mutta muslimit pitävät lomaa. 
- Kymmenen päivää, hämmästelee äiti. …- Mitäs meinaat tehdä?  
- Eiköhän sitä jotakin keksitä. … Voitaisi tehdä Johanneksen kanssa meidän maasturin moottorire-
montti, jos huomenna saan mukaan kaikki tarvittavat osat. … Eihän sitä kukaan muu siellä osaisi 
tehdäkään … ja Johanneksellehan se olisi hiton hyvä moottorinkorjauskurssi. 
- Isi, voidaanko sitten taas mennä sinne koralliniemeen uimaan, kun se maasturi on korjattu? kysyy 
viereen tupsahtanut Mika. 
- Kyllä me sitten taas voidaan mennä sinnekin. … Ehkä jo viikon päästä, jos olis’ muitakin lähtijöi-
tä. … Siellä padon tekojärvessäkin on jonkinmoinen uimaranta. Pitäisi käydä joskus katsomassa. 
Nythän se allas on täynnä vettä. Heti, kun kylvöt on tehty, sieltä aletaan juoksuttamaan vettä kaste-
lukanavia pitkin pelloille. 
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- Syökäähän välillä ennen kuin jäähtyy, hoputtaa äiti. 
- Mistä se vesi sinne järveen tulee? ihmettelee Mervi. 
- Tuolla vuorilla on satanut rankastikin, vaikka meillä rannikolla on ollut kuivaa, ja sitä vettä on 
sieltä virrannut jokena siihen tekojärveen. … Joskus ennen sen padon rakentamista vettä on vir-
rannut mereen saakka. … Wadi Jizan on suomeksi Jizanjoki. 
- Miksi siellä vuorilla sataa? 
- No, kun lämmin tuuli mereltä puhaltaa  kostean ilman vuoren rinteisiin ja ilma nousee korkeam-
malle. Kun siellä korkeammalla on vähän viileämpää, niin ilmassa oleva vesihöyry tiivistyy vesipi-
saroiksi ja syntyy vesisade. … Ensin syntyy pilviä ja pilvistä alkaa sitten tippumaan vesipisaroita. … 
Ymmärsitköhän? 
- No joo, kai minä ymmärsin jotakin. 
- Hei mikä mies tuo on, joka katselee meidän Mersua? kysyy äiti. 
- Hitto, tuohan on taas se Mr. Fulio, joka haluaisi sen ostaa. … Pitää kai mennä ulos juttelemaan. 
- Joko sen uskaltaisi myydä? aprikoi Rauni. 
- Hitto! … Kyllä se on tuolle Fuliolle myytävä, jos myydään. Nythän sitä ei voi vielä myydä. Pitäähän 
meidän päästä täältä vaunun kanssa kotiin. 
 
Jarkko keskustelee Fulion kanssa pihalla melko pitkään, ennen kuin tulee takaisin vaunuun. 
 
- Nyt sinun ruoka jäähtyi lautasella ja kattilassakin. Me lasten kanssa jo syötiin. Pitääkö lämmittää? 
- Ei tarvi. … Se on hyvää ihan kylmänäkin. 
- No syö nyt. … Jutellaan sitten. 
 
- No, mikä oli keskustelun tulos? kysyy Rauni, kun Jarkko on syönyt lautasensa tyhjäksi. 
- Ei sillä niitä rahoja vielä ole, mutta laittaa faksin minulle, kun on valmis kaupan tekoon. 
- Mutta jos se ”diesel laki” ei tule voimaan ennen vuoden vaihdetta, niin mitä sitten? 
- Sitten otetaan se ”farkku” bensakoneella. Onhan se sitten vuosimalliltaan pari vuotta nuorempi. 
… Ja bensakone voisi olla pienempikin … nelipyttyinen. Se olisi pienempiruokainen kuin tuo ”kuto-
nen”. Kyllä siinä puhtia riittää vaunun vetoonkin ihan tarpeeksi. … Suomessahan bensa on tuntu-
vasti kalliimpaa kuin diesel. … Farmarimallihan olisi osteltu tännekin, jos olisi ollut aikaa odotella. 
- Niin,  onhan siinä farkussa vähän enemmän tilaa. 
- Mutta katsottaisiko seuraavaksi lasten koulutehtäviä? ehdottaa isä. … - Sitten lähden käväisemään 
vielä siellä hospitaalissa ennen kuin mennään saunaan. 
- Miltä se käsi tuntuu? 
- Ihan hyvältähän tämä tuntuu. ... Huomenna kai voi ottaa tämän ”rätinkin” pois. Niin se lääkäri 
sanoi viimeksi. 
 
Jarkon palattua sairaalakäynniltä mennään saunaan ja iltapalan jälkeen lapsille taas uni maittaa. 
Jarkko ja Rauni juttelevat vielä päivän tapahtumista ja seuraavan päivän ohjelmasta. 
 
- Miten sitten, kun … tai jos se Fulio soittaa ja kertoo, että nyt hänellä on rahat … niin onko sinun 
sitten lähdettävä Mersulla tänne Jeddaan? aprikoi Rauni. 
- Niinhän se on kai tehtävä. … - Ne kaupat ja paperit voisi tehdä sitten vaikka meidän konsulaatis-
sa. … Todistajathan siinä pitää olla myös. Pitäisiköhän huomenna käydä Eeron ja Timon juttusilla 
siellä embassyssa? 
- Jos saisit aamupäivällä ne varaosaostokset tehtyä, niin eikös me voitaisi iltapäivällä lähteä kaikki 
sinne embassyyn? Täällä vaunussa nököttäminen jo vähän kyllästyttää. … Käytäisi sitten kaupois-
sakin samalla. 
- Niinhän me tehdään. Varmaankin saan varaosaostokset tehtyä  ennen puoltapäivää. 
- Juodaanko vielä iltateet ja sitten mennään petiin. 
- Joo. … Onhan tässä ollut taas päivällä pituutta. 
 
Aamulla herättyään Jarkko ottaa vielä yöajan käsivartta suojanneen sideharsokääreen pois. 
 
- Sehän on jo ihan hyvän näköinen, hämmästyy Rauni.  …. - Ei siitä taida jäädä mitään pysyviä jäl-
kiä. 
- Onhan siinä taas ihan terve iho. … On se vielä vähän sellainen aran oloinen ja vaalea, mutta pian-
han se täällä päivettyy. 
 
 Aamuteen ja kaurapuuron nautittuaan Jarkko lähtee kaupungille tekemään loput ostoksistaan ja 
puolenpäivän maissa hän kurvaa Mersullaan takaisin vaunun viereen pihalle, jossa Rauni on lasten 
kanssa. 
 
- Joko hommat on hoidettu? kysyy Rauni heti, kun Jarkko nousee autosta. 
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- On … kaikki. … Aamulla lähdetään kotiin. Maasturin osat ovat kaikki tuolla takakontissa. Sain 
myös kopiot V-8 moottorin korjaamokäsikirjan teknisistä tiedoista, kiristysarvoista ja muista … 
joita tarvitaan siinä remontissa. …Sen Fergun jäähdyttimen annoin Mortadan hoitoon. … Ne romp-
peet tulevat projektille vasta Hajjin jälkeen. … Eihän niillä tulenpalavaa kiirettä ole. 
- Tultiin lasten kanssa tähän pihalle välillä vähän jaloittelemaan ja sanoin juuri, että eiköhän se 
isukki jo kohta tule. … Mentäisikö nyt syömään sellainen pussikeittolounas? … Meksikolaispataa.  
Siitähän te tykkäätte. 
- Mennään. … Kyllä tässä jo aika nälkäinen olo onkin, huokaa Jarkko. 
- Isi!  Taas ne tuolla hakkaavat sitä pumppuautoa, kertoo Mika. 
- Käytiin äsken katsomassa vähän lähempää, jatkaa äiti. 
- Näyttää niitä hommia olevan aina silloin tällöin. … Mennäänpäs nyt syömään. 
 
Ruokailun jälkeen lähdetään kaupungille ja ensimmäiseksi ajellaan Suomen konsulaattiin. Sisään 
tultua Krisse kertoo, että sekä Eero että Timo ovat juuri suurlähettilään luona palaverissa, jonka 
pitäisi kohta päättyä. Sitä odotellessa Krisse tarjoaa kahvit ja kinkkusämpylät, lapsille Pepsiä. 
 
Parisenkymmentä minuuttia on juteltu ja kahviteltu, kun Eero Ja Timo saapuvat tervehtimään. Ti-
mon on lähdettävä asioimaan kaupungille ja Eero kutsuu perheen huoneeseensa keskustelemaan. 
 
- Miten siellä Jizanissa menee? kysyy Eero Jarkolta. 
- Kiitos, hyvinhän siellä pärjäillään. Joskus on vähän murheitakin. 
- No, minkälaisia? 
- Oli yksi järkyttävä lapsen kuolema hiekka- ja rankkasademyräkän aikaan, kun erään saudin 6-
vuotias poika hukkui likavesikaivoon.  
- Oi-oi. … Miten sellainen pääsi tapahtumaan? 
- Meillä on siinä asuinalueella kaksi Isoa likavesitankkia … ja niiden kaivojen kannet on jätetty au-
ki. Muutama kuukausi aikaisemmin oli toiseen niistä pudonnut villi aasi, joka onnistuttiin autta-
maan ylös. Varoittelin silloin meidän paikalliselle pomolle, että avonaiset kaivot ovat vaarallisia. 
Sinnehän voi pudota vaikka joku meidän lapsistamme. … Aloittivat sitten rakennella aitoja kaivojen 
ympärille, mutta sitten tuli materiaalipula ja homma jäi kesken. … - Nyt se sitten tapahtui. Kuusi-
vuotias Ramses lähti muiden lasten tapaan pinkaisemaan kotiinsa, kun hiekkamyrsky oli alkamassa 
… ja ilmeisesti astui vahingossa matkan varrella olevaan kaivoon. … Tuntikausia poikaa etsittiin 
kaikkialta. … Vihdoin puolenyön jälkeen esitin arveluni, että jospa hän on pudonnut tuonne ”pas-
kasäiliöön”. … Alkoivat sitten pumpata säiliötä tyhjemmäksi ja pian pojan ruumis tarttui vettä ha-
rovan miehen keppiin. … Kyllä nyt on kaivoissa kannet paikallaan ja lukittuina … ja panssariverk-
koaidat  vielä ympärillä. … Ja minut nimitettiin projektin ”turvallisuuspäälliköksi”. 
- No onpa järkyttävä tapaus. 
- Mutta olis minulle sinulle ihan toisenlaistakin asiaa. 
- Kerro! 
- Yksi egyptiläinen, Mr. Fulio, SBM:llä haluaisi ostaa meidän Mersun ja minä aion tilata tilalle uu-
den… farmarimallisen. … Voitaisiko ne kaupat tulla tekemään tänne … ja löytyiskö jostakin eng-
lanninkielisiä kauppakirjalomakkeita. …  Ei sillä kaverilla ole vielä rahat koossa, mutta ilmoittelee 
minulle, kun olisi valmis kaupantekoon. 
- Kyllä se sopii … ja täältä meiltä löytyy niitä kauppakirjalomakkeitakin.  
- Sillä Mersulla me ollaan nyt täälläkin, kun sattui pieni haaveri muutama päivä sitten. … Oltiin tu-
lossa ensin sillä projektin Pick Up maasturilla, mutta puolimatkassa sen termostaatti varmaankin 
juuttui lyhyen tauon jälkeen jumiin eikä auennut. Moottori alkoi keittää ja vaikka yritin olla varo-
vainen, onnistui polttamaan tämän vasemman käden käsivarren. Se oli yhtenä vesikellona ihan 
tänne kyynärtaipeeseen asti. …. Oli palattava taksilla takaisi projektille ja otettiin sitten Mersu 
matkailuvaunumme veturiksi. Projektin isoissa Suburbaneissa ei ole vetokoukkua. … Täällä, siinä 
amerikkalaisessa ”hospitalissa” saivat tämän nopeasti paranemaan. … Nyt aamulla otin suojana 
olleen kääreen pois. 
- Onhan tuo vielä vähän vaaleampi kuin toinen käsi, toteaa Eero.  - No on teillä ollut kokemuksia. 
- Tässä oli vain ihan lyhyet versiot noista tapahtumista, naurahtaa Jarkko.  - Laajempi kestäisi puoli 
päivää. … Huomenna lähdemme kotiinpäin. Emme nyt häiritse kauempaa. Meidän pitää tehdä vielä 
ostoksia kotiin vietäväksi. 
- Ihan kiva, kun tulette  käymään. Olisi kiva  käydä siellä Jizanissakin joskus. 
- Tervetuloa vaan!  
- Muuten, meidän luonakin voisitte yöpyä tänne Jeddaan tullessanne. Minulla on iso kaksikerroksi-
nen talo vuokrattuna tuossa Medina Roadin varrella. Siihen pihaan mahtuu hyvin teidän vaununkin 
kanssa. 
- Niinhän sinä olet kertonut. … Ja sinulla on täällä tietysti perhekin mukana? 
- Vaimo on vaan… toistaiseksi. … Lapsia on kaksi edellisestä liitosta, mutta  he jäivät ex-vaimolle. 
- No, toista kertaa minäkin olen aviossa. … Edellisestä on kaksi poikaa. 
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- Sellaista tämä elämä on. 
- No nyt me lähdemme. … Heippa! … Krisseltä pitää pyytää lisää niitä ”Facts about Finland-
kirjasia”, sekä englannin että arabin kielisiä. Niitä on kiva jaella, kun kyselevät mistä päin maailmaa 
ollaan. 
- Ilmoita sitten  vaikka faksilla milloin tulet autokaupoille. 
- Odotellaanpa nyt saako se Fulio rahat kasaan. … Hei! 
 
Seuraavaksi suunnataan ennestään tuttuun markettiin tekemään ruokaostoksia. Musiikkikaupassa-
kin käväistään ostamassa muutama kasetti musiikkia kotimatkan ratoksi. Matkan varrella takaisin 
vaunulle poiketaan täyttämässä auton polttoainetankki ja auringon ollessa vielä hieman taivaan-
rannan yläpuolella saavutaan SBM:n pihaan. Äidin laitellessa illallista valmistelee isä ajokalustoa 
kotimatkaa varten. Hän peruuttaa auton jo vaunun vetoaisan tuntumaan ja kiinnittää vaunun ve-
dossa tarvittavat levikepeilit paikalleen. Aamulla ei sitten tarvitse kuin veivata vaunun tukijalat ylös 
ja nostaa vetoaisa auton vetokoukkuun. Illalla saunassa käydessä täytetään vaunun tyhjentynyt 
vesisäiliö. 
 
Aamun alkaessa sarastaa ollaan valmiita lähtemään kotimatkalle heti aamupalan jälkeen. Vaunun 
vierellä ollut aggregaatti nostetaan vielä vaunun ovesta sisään, sitten vetoaisa auton vetokoukkuun 
ja matka alkaa. Ennen rantatieltä vuoristo-osuudelle kääntymistä pidetään lyhyt välipalatauko ja 
tankataan auto. Matka sujuu ongelmitta ja auringon juuri häipyessä taivaanrannan taakse saavu-
taan kotipihaan. 
 
- On se ihanaa päästä taas kotiin, huokaa isä peruuteltuaan vaunua portista pihalle. … - Vähän al-
koi tuntua tuo ajaminen jäsenissä. …Mehän ajettiin yli neljäsataa kilometriä ilman taukoja … sen 
välitankkauksen jälkeen. 
- Jäykiltä tuntuvat jäsenet minullakin, toteaa äiti noustuaan autosta. … - Minä lähden jo avaamaan 
oven. Tulkaa lapset perässä. 
 
Jarkko irrottelee vaunun vetokoukusta, veivailee tukijalat alas ja nostaa oviaukossa olleen aggre-
gaatin vaunusta ulos. Sähkökaapeli on vielä kytkettävä talon seinän pistorasiaan, että vaunun il-
mastointi alkaa hurista. Yhdessä Raunin kanssa kannellaan sitten ostokset vaunusta kotiin. 
 
- Riittäkö iltapalaksi vain ”lihapurkkivoileivät” teen kanssa? kysyy äiti.  – Vai paistanko munakkaat? 
- Kyllä riittää, vastaa isä. … Paistellaan munakkaita vasta aamulla. 
- Äiti, saadaanko me kaakaota? kysyy Mervi. 
- Saatte. … - Avaatko isä tuon lihapurkin? 
 
Iltapalan jälkeen lapset käyvät suihkussa ja kömpivät vuoteisiinsa. Vanhemmat istuskelevat vielä 
hetken pöydän ääressä teetä ja leipiä napostellen. 
 
- Nyt tämän reissun päälle pidetään pari vapaapäivää, tuumaa Jarkko. … - Sehän on viikonvaihdekin 
taas. …  Ja sittenhän olisi viikon verran Hajj-pyhiä. … Kyllä me Johanneksen kanssa pannaan muu-
tamassa päivässä meidän maasturi kuntoon. 
- Onko se iso remontti? 
- Onhan siinä melkoinen homma. V-koneessa on kaksi sylinterikantta, joten se on tavallaan tupla-
homma. … Yksin tekisin sen kyllä varmaan parissa päivässä, mutta jos opetan samalla Johannesta, 
niin menee siinä vähän kauemmin…. Kuntoonhan se pitää saada, että päästään … vaikkapa sinne 
”koralliniemeen” uiskentelemaan nyt lomapäivien aikaan. 
- Ei kai me voida sinne yksin lähteä? 
- Ei, mutta eiköhän täältä olisi muitakin taas lähdössä … kunhan kysellään. Ray varmaan lähtee ja 
McVeytkin ehkä. 
- Mutta eikös mekin lähdetä jo suihkuun ja … nukkumaan. … Lapset taisivat jo nukahtaa, kun on 
hiljaista. … Vai laskettais’ko amme täyteen lämmintä vettä ja mentäisi vaahtokylpyyn nautiskele-
maan vähäksi aikaa. 
- Minulla olisi mielessä toisenlaiset nautiskelut. … - Otetaan vaan suihkut ja mennään peiton alle … 
nautiskelemaan. … Onhan tässä ollut jo viikon verran selibaattia, kun piti tuota kättä varoa. 
- Ai sellaisetko on mielessä, naurahtaa Rauni.  - No lähdetään sitten suihkuun. 
 
Hajjin pyhien alkaessa ryhtyvät Jarkko ja Johannes korjaamolla maasturin moottoriremonttiin. 
Maasturi siirretään hinaamalla viereisestä autokatoksesta korjaamotilaan. Johannekselle moottorin 
korjaustekniikka on aivan uutta ja siksi  Jarkko neuvoo koko ajan mitä tehdään. Aivan ensim-
mäiseksi ”konehuoneesta” pestään pölyt pois korkeapainepesurilla ja puhalletaan enimmät vedet 
pois paineilmalla. Konepelti irrotetaan, ettei se haittaa työskentelyä. 
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- Nyt sitten ensimmäiseksi irrotellaan tiellä olevat apulaitteet pois, kertoo Jarkko. … Ilmasuodatin 
ja sen alla oleva kaasutin ja tuo akkukin on tiellä. … Aloitetaan akusta.  Otahan akusta kaapelit irti, 
ensin miinuskaapeli, sitten plus. … Ja nyt tarvitaan vain tuumaisia avaimia näissä amerikkalaisissa. 
Nuo ovat 7/16 tuuman muttereita. … Etsi pakista 7/16 tuuman lenkkiavain.  
 
Näin se alkaa. … Kaikki irrotetut osat ja niiden ruuvit ja mutterit pannaan järjestyksessä pieniin 
laatikoihin. Muutaman tunnin kuluttua on saatu jo moottorin sylinterikannet irti ja nähdään mitä 
on tapahtunut. Ylikuumenemisen seurauksena kannentiivisteet ovat vaurioituneet sen verran, että 
sylinterin paineet ovat vuotaneet jäähdytysvesitilaan. Muutamassa sylinterissä on jonkin verran 
vettä, joka kuivataan pyyhepaperilla. Vettä on todennäköisesti päässyt myös moottoriöljyn jouk-
koon, joten öljytkin on vaihdettava. 
 
- Seuraavaksi alkaa sitten kokoonpano, jatkaa Jarkko.  - Ensin on puhdistettava nuo sylinteriryhmän 
ja kansien pinnat puhtaiksi vanhojen tiivisteiden jäljistä. … Teräslastalla kaavitaan kaikki irtonai-
nen lika pois. … Aloitetaan tästä vasemmanpuoleisesta kannesta ensin. … 
 
Kun uusi tiiviste ja sylinterikansi on asetettu paikalleen alkaa yksi korjauksen tärkeimmistä vaiheis-
ta. Kannen pulttien kiristys. 
 
- Nyt sitten Johannes! jatkaa Jarkko opetusta.  - Kannen pultit on kiristettävä ohjearvon mukaiseen 
kireyteen ja oikeassa järjestyksessä. … Tällä arkilla on tarvittavat tiedot. Kuva kertoo kiristysjärjes-
tyksen ja tuossa on kiristystiukkuus. … Kolmessa vaiheessa… ensin 55 jalkanaulaa, sitten 70 jal-
kanaulaa ja lopuksi 95 – 100 jalkanaulaa.  … Momenttiavain, jatkovarsi ja 9/16 hylsy. … Tästä 
keskimmäisestä pultista aloitetaan ja tämän kuvan mukaisessa järjestyksessä edetään päihin päin. 
… Ensin säädetään tämä avain 55 lbft (jalkanaulaan) eli 75 Nm (newtonmetriin) näin … ja sitten 
kiristetään, kunnes avain naksahtaa … näin, demonstroi Jarkko. … Nyt jatkat tuossa kuvan järjes-
tyksessä.  
 
Samat toimenpiteet tehdään sitten V-moottorin oikeanpuoleisellekin kannelle. Näin työ etenee vai-
he vaiheelta. Jarkko neuvoo ja demonstroi. Sitten  Johannes tekee ohjeiden mukaan. Kokoonpanoa 
riittää vielä kahdeksi seuraavaksikin päiväksi, kunnes konehuoneessa on taas kaikki paikallaan. 
Kun moottoriöljy ja jäähdytysjärjestelmän termostaatti on uusittu, täytetään jäähdytin vedellä ja 
päräytetään moottori käyntiin. Kaikki näyttää toimivan. Yhdessä tehdään vielä pieni koeajolenkki. 
Työn päätteeksi laitetaan vielä työvälineet paikoilleen ja työpaikka siivotaan. 
 
Rauni ja lapset ovat juuri pihalla tulossa vaunusta kotiin, kun Jarkko saapuu maasturilla pihaportil-
le. 
 
- Äiti, isä  tuli maasturilla, hihkaisee Mika heti huomattuaan. 
- Joko ne nyt saivat auton kuntoon? hämmästelee äiti.  
- Homma on hoidettu, naurahtaa isä autosta noustessaan. – Se pelaa taas.  
- Isi, voidaanko me nyt lähteä uimaan … huomenna sinne koralliniemeen? kysyy Mika. 
- Älkäähän nyt hätäilkö lapset! toppuuttelee äiti.  - Mennäänpä nyt sisälle ensin ja tuumaillaan … 
mitä tehdään huomenna. 
- Ei me sinne koralliniemeen voida yksin lähteä, tuumaa isä. … - Mutta Jizanin beachille voitaisi 
kyllä mennä … vaikkapa ylihuomenna. 
- Nyt mennään sisälle, hoputtaa äiti. – Siellä on makaronilaatikko uunissa. 
- Minulla tuli selkä vähän kipeäksi tuossa remontissa, kertoo isä.   - Oli koko ajan kumarreltava 
mahallaan sinne konehuoneeseen lokasuojien yli. … Johanneskin valitteli samaa. 
 
 
Ruokailun aikana isä kertoo, että Johanneksen kanssa oli vähän juttua lähteä katselemaan rannik-
koa Jemenin rajalle päin.  Johanneksen serkku Jizanissa on kertonut, että siellä on paljon vapaita 
hiekkarantoja. 
 
- Onko Johanneksella serkku Jizanissa? hämmästyy äiti. 
- On. … Kuskailee joltakin kaivolta vettä kaupunkiin pienellä tankkiautollaan. 
- Se Senait on ihan mukavan tuntuinen nainen. Me tavattiin tuolla kentällä toissapäivänä. 
- Kävi se meitäkin tapaamassa korjaamolla, kun tehtiin remonttia. 
- Jokohan Johannes ja Senait lähtisivät vaikkapa ylihuomenna ajelulle, aprikoi äiti. … - Jos huomi-
nen päivä vielä levättäisi tässä kotosalla. … On sellainen aika taas. 
- Saattaisivat he lähteä, arvelee isä. … - Pitää käydä aamulla Johanneksen juttusilla. … Johannes 
hallitsee tämän ”paikallisen murteen”, niin hän hoitelisi asiat, jos sattuisi jotakin ja englannilla ei 
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pärjäisi. … Siinä ennen Jizania olevalla poliisien ”Check pointilla” pitää kai pysähtyä. … Siinä valvo-
taan Jemenistä päin tulevaa ja sinne päin menevää liikennettä. 
- Kuinka lähellä se Jemenin raja on? 
- Olisikohan sinne noin 40 kilometriä siitä risteyksestä. … Eihän se kaukana ole. . … Eikä me ihan 
rajalle asti mentäis’. Katseltais’ joku kiva merenranta- ja picnickpaikka. Se tiehän menee aivan ran-
nikkoa pitkin ainakin kartan mukaan.. 
- Jizanin beachikin on ihan hyvä, kommentoi Mervi. 
- Syökääpäs välillä, ettei ruoka jäähdy, hoputtaa äiti. 
 
Aamupäivällä Jarkko tapaa Johanneksen ja sovitaan, että seuraavana aamuna lähdetään muutaman 
tunnin ”piknik safarille” Jemenin suuntaan. Kotona ei lapsille kerrota seuraavan päivän retkestä 
vielä mitään. Päivä kuluu heiltä vaunussa tavanomaiseen tapaan opiskellen ja muuta puuhaillen. 
Illallisen jälkeen, kun ulkona on hieman viileämpää, kirmaisevat lapset viereiselle kentälle leikki-
mään ja pelailemaan muiden lasten kanssa. Illan aikana vanhemmat tekevät kotona eväitä piknik 
retkeä varten ja vasta aamiaispöydässä äiti kertoo hetken kuluttua alkavasta retkestä. Retkieväät ja 
uimakamppeet otetaan mukaan, kun lähdetään. 
 
Johannes on illalla tavannut iltalenkillä olleen Rayn ja kertonut piknik retkestä. Ray on myös innos-
tunut lähtemään mukaan. Näin ollen  lähdetään retkelle kolmen auton letkassa. Johannes ja Senait 
ajavat pick upillaan joukon ensimmäisenä, Jarkko perheineen seuraavana ja Ray omalla pick upil-
laan viimeisenä. Valtatiellä kymmenisen kilometriä ennen Jizania oleva poliisien tarkastuspiste on 
kaupunkiin mentäessä sivuutettu pysähtymättä. Nyt, kun ollaan kääntymässä tieltä Jemenin suun-
taan, pysähdytään ja Johannes käy toimistokopissa kertomassa joukon suunnitelmasta. Kaksi polii-
sia tulee  autojen luo ja tarkastaa kaikkien passit. Se jälkeen saadaan lupa jatkaa matkaa Jemenin 
suuntaan. 
 
Jemenistä päin tulee vastaan muutamia melko huonokuntoiselta näyttäviä maastureita ja muutama 
maasturi suurine kattokuormineen ajaa ohikin, kun ajellaan rauhallista vauhtia Jemeniin päin. Pari-
senkymmentä kilometriä on ajeltu hiekka-aavikkoista maisemaa, kun Johannes kääntyy kapealla 
aavikkotielle.  Meren ranta välkkyy arviolta kilometrin päässä tiestä. 
 
- Katsokaa, lunta! hihkaisee Mika, nähdessään laajahkon vitivalkoisen alueen lähellä tietä. 
- Ei se ole  lunta vaan suolaa, naurahtaa isä. … - Suolaa se on. … Nousuveden aikana merenpinta 
nousee tänne asti ja kun auringon paiste haihduttaa veden pois, niin suola jää jäljelle. 
Edellä ajava Johannes kurvaakin tieltä suolakentälle. Ennen suolakentää on vaaleanruskean liejun 
peittämää pintaa ja pian sille päästyään Johanneksen ajokki alkaa luisua pyörähtäen menosuunnas-
taan täysin ympäri. 
 
- Siellähän on näköjään liukasta, toteaa Jarkko heti … - ja Johannes ei ole varmaan koskaan ajanut 
liukkaalla. … Näytetäänpä miten liukkaalla kelillä ajetaan … ja kurvataan ihan hallitusti tuohon 
Johanneksen auton viereen. 
 
Jarkko tekee muutamia hallittuja kaarroksia liejuisella pinnalla ja pysäyttää lähelle Johanneksen 
autoa. Taempana ajellut Ray ajaa hyvin varovasti paikalle. 
 
- Älkää nousko autosta tuohon liejuun sotkemaan jalkojanne, neuvoo Jarkko ikkunasta Johannek-
selle huutaen. … - Ajetaan varovasti tuonne suolakentälle. 
 
Jarkon perässä ajetaan sitten hitaasti liejukon takana olevalle valkoiselle suolan peittämälle alueel-
le ja noustaan autoista juttelemaan. 
 
- Se oli niin liukasta, että en tiennyt mihin päin rattia oli käännettävä, selittää Johannes.  
- Minä huomasin heti, että sinä et ole koskaan ajanut liukkaalla kelillä, naurahtaa Jarkko. – Meillä 
Suomessa talvella kaikki tiet ovat lumisia ja jäisiä, yhtä liukkaita kuin tuossa liejussa. Auton hallit-
seminen vaatii ihan oman tekniikkansa. … Raylle tämä on tuttua. Teillä Amerikassa on myös talvel-
la liukasta. 
- Kyllä on, naurahtaa Ray. … - Mutta on tässä suolaa useita tonneja, jatkaa Ray taputtaen jalallaan 
suolakentän pintaa. … Tässä voi olla suolaa monen tuuman paksuudelta. 
- Aika kovaa tämä on toteaa Jarkko. … - Ja kovaa tuntui olevan tuo hiekka-aavikkokin. … ajetaanko 
tuonne lähemmäksi rantaa? 
 
- Hei tuolla merellä on paljon lintuja, huomaa Mervi. … - Ne on ihan tuolla vedessä. 
- Siellähän on ihan valtava parvi, havahtuu äitikin. – Vaalean punaisia. Ovatko ne … flamingoja? 
- Flamingojahan ne ovat, toteaa isä. …- Ajetaan nyt Johanneksen perässä tuonne lähemmäksi. 
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Rantaan tultaessa huomataan, että matalaa hiekkarantaa on pitkälti joka suuntaan ja Flamingopar-
vi kahlailee muutaman sadan metrin päässä rannasta. 
 
- Voidaanko me mennä tuonne uimaan? kysyy Mika. 
- Näyttää olevan niin pikästi matalaa, että eihän tässä voi uida kuin käsipohjaa, naurahtaa isä. - 
Tuolla flamingojen luonakin näyttää vettä olevan vain vajaa puoli metriä. 
- Ja vesi on laskemassa, aprikoi äiti.  – Laskuveden aikaan rantaviiva saattaa olla kilometrin päässä. 
- Pitää ottaa noista flamingoista vähän filmiä ja fotoja ennen kuin lähtevät, tuumaa isä ja ottaa au-
tosta kameransa. 
 
Johannes on myös ottanut kameransa esiin ja lähtee kahlaamaan lähemmäksi flamingoparvea. 
Jarkko seuraa perässä. Miesten päästyä rannasta muutaman kymmenen metriä lehahtaa koko fla-
mingoparvi yhtäkkiä lentoon. 
 
- Hitto! Tulipa mahtava filminpätkä tuosta lentoonlähdöstä, toteaa Jarkko, kun lintuparvi on jo 
kaukana taivaalla. … - Fotoja en ehtinyt ottaa. 
- Minä ehdin ottaa vai kaksi fotoa, harmittelee Johannes. 
 
- Löydettäisikö me parempi uimapaikka? kysyy Ray, kun Jarkko ja Johannes ovat palanneet rantaan. 
- Pitää löytää, naurahtaa Jarkko.  – Tässä pitäisi kahlata puoli mailia ennen kuin on syvempää. 
- Palataan takaisin valtatielle ja ajetaan vähän eteenpäin, ehdottaa Johannes.  – Ja kun nähdään 
joku pieni tie merelle päin niin … 
- Tuo aavikkotie, jolta käännyttiin tänne, näytti kaartuvat tuonne oikealle, keskeyttää Ray. - Käy-
däänkö katsomassa ensin minne ne urat johtavat? Siellä kauempana näytti kasvavan palmupuita-
kin. 
 
Sinne sitten lähdetäänkin ja vajaat pari kilometriä rannan tuntumassa ajellen löytyy muutaman 
palmun varjostama hiekkainen niemeke, jossa jäljistä päätellen on käyty uimassa. Jarkko ja Johan-
nes käyvät tutkimassa rantaa tarkemmin ja toteavat, että veden syvyyttä on parinkymmenen metrin 
päässä jo metrin verran  … ja vieressä palmujen varjossa on hyvä piknik paikka.  
 
- Nyt lapset tässä on hyvä paikka, toteaa isä.  - Uikkarit ylle ja uimaan! – Me tullaan äidin ja Minnan 
kanssa  perässä. 
- Tuleeko siinä pian syvää? kysyy äiti. 
- Ei tule. Näyttää syvenevän aika loivasti. Parinkymmenen metrin päässä saattaa olla vettä napaan 
asti. Hyvä hieno ja kova hiekkapohja. … Ja vesi on kirkas niin kuin siellä koralliniemessä. 
- Isi onko tuolla koralleja? kysyy Mika. 
- Ei taida olla … ainakaan tässä lähellä.  
 
Parisen tuntia viihdytään rannalla uiskentelun ja piknikin merkeissä, kunnes lähdetään ajelemaan 
takaisin päin. Jizanissa pyörähdetään vielä ruokakaupassa ennen kuin suunnataan kotiin. 
 
- Oliko se uimapaikka hyvä? kysyy isä lapsilta, kun lähestytään Abu Arishia. 
- Jizanin beachi on parempi, vastaa Mervi heti napakasti  …  - Ja se koralliniemi on ihan paras paik-
ka. 
- Ei kai me tuonne toista kertaa lähdetä, aprikoi äiti. … - Mutta se flamingoparvi oli komea. … Jiza-
nin beachillä on aina niitä töllistelijöitä. Se vähän häiritsee. 
- Isi, milloin me lähdetään sinne korallipaikkaan? kysyy Mika. 
- Pitää kysellä muilta … milloin sinne olisi lähtijöitä. Ei me voida sinne yksin mennä. … Oli tuolla 
rannalla jo Rayn kanssa juttua, että voitaisi mennä vaikka seuraavana viikonvaihteena … , jos vaik-
ka Gary ja Nancykin lähtisi. 
- Joko nämä Hajjin pyhät jo silloin loppuvat? kysyy äiti. 
- Taitavat loppua. … Sitten jatkuvat taas työpäivät ja koulutushommatkin normaalisti. … Pelloilla 
tehdään maanmuokkaustöitä ja se aiheuttaa puuhia korjaamollakin. … Fernandon tilalle tulee kai 
ensi viikolla uusi kaveri, kertoi Ray. … Italialainen … Silvio Pepperoni … tai jotakin sinne päin … 
nimeltään … 60-vuotias. … No nyt käännytään tuosta jo meidän aavikkotielle. … - Pitäisikö illem-
malla hakea vielä kuumia patonkisämpylöitä tuolta ”paakarilta”? 
- Voitaisi hakea, toteaa äiti. 
 
Uusi ”Fernando”, Silvio Pepperoni saapuukin projektille jo tiistaina ja Jarkko tapaa hänet toimistolla 
keskiviikkona. Hän on jo ehtinyt tutustua toimiston kalustoon. Keskusteltuaan hetken Jarkon kans-
sa hän kysyy … 
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- Katselin toimiston kalustoluetteloa ja siinä oli yksi laite, jota en oikein ymmärtänyt, ”Over head 
projektor” ( Yli pään projektori, suomeksi piirtoheitin ).  Mikä se on. 
- Se on projektori, jolla esitetään kalvolle tehtyä tekstiä tai kuvia seinälle … valkokankaalle. Sellai-
nen on tuolla minun huoneessa. Lähde katsomaan. Minä näytän. 
 
Silvio seuraa Jarkkoa piirtoheittimen ääreen ja Jarkko alkaa esitellä koneen käyttöä. 
 
- Tähän lasilevylle pannaan tällainen kalvo, jossa on tekstiä ja kuvia näin ja tuosta napsautetaan 
virta päälle. … Ai tuo pistoke ei olekaan kytketty tuonne pistorasiaa. … hetki vain. 
 
Jarkko menee kytkemään johtoa, kun Silvio katsoo ihmeissään piirtoheittimen lasilevyllä olevaa 
kalvoa. Samassa piirtoheitin poksahtaa räjähdysmäisesti ja alkaa savuta voimakkasti. 
 
- Perkele! kiroaa Jarkko suomeksi. – Hitto, joku on lainannut tuota muuntajaa ja kytkenyt sen sitten 
väärin päin, hän toteaa. … Ja selittää asian nyt pelästyneelle Silviolle.  – Meillä on täällä 220 voltin 
jännite, mutta tuo amerikkalainen projektori on tehty 110 voltin jännitteelle. Siksi tuohon väliin 
tarvitaan muuntaja … muuttamaan 220 volttia 110 voltiksi. Nyt joku on lainannut muuntajaa ja 
tuotuaan takaisn kytkenyt sen väärin päin. Projektori sai nyt 110 voltin sijasta 440 volttia. Siksi se 
räjähti. 
- Onko tämä ainoa tällainen projektori? kysyy Silvio. 
- On meillä vielä toinen samanlainen. Se on tuolla peltojen takana olevassa luokkahuoneessa … 
noin kilometrin päässä. … On meillä 110 voltin dia-projektoreitakin kaksi kappaletta. Niissäkin 
tarvitaan samanlaista muuntajaa. 
- Mutta saahan noita varmaan 220 voltillekin tehtyjä? aprikoi Silvio. 
- Saa … kaikkialta muualta, paitsi amerikasta. … Mutta nämä meidän amerikkalaiset ekspertit ovat 
tilanneet nämä USA:sta ja siellä käyttävät kai yleisesti 110 voltin järjestelmää. 
- Eikö Euroopassa niin kuin Italiassakin käytetä yleisesti 220 voltin sähköjärjestelmiä? 
- Niin käytetään kai useimmissa Euroopan maissa. 
 
Gary McVeykin tulee paikalle viereisestä huoneesta haistettuaan palaneen käryä. 
 
- Mitä tapahtui? kysyy Gary. 
- Tuo projektori räjähti, kun joku oli kytkenyt muuntajan väärin päin. … Esittelin sen toimintaa 
juuri Silviolle, kun se räjähti. Nyt hän varmasti muistaa, mikä on ”Over head projector”. 
- Onhan meillä vielä toinen projektori, aprikoi Gary. 
- On samanlainen 110 volttinen. … ja samanlainen muuntajakin. Ne ovat nyt siellä peltojen takana 
olevassa luokkahuoneessa, jossa opetamme kurssilaisia. 
- Kun menet seuraavan kerran Jeddaan niin osta kaksi uutta ”Owerhead projektoria”. 
- Ja 220 volttisia. 
- Onko täällä muitakin 110 voltin sähkölaitteita, kysyy Silvio. 
- Ilmeisesti on, koska joku oli lainannut muuntajaa, aprikoi Jarkko. … - Korjaamolla kaikki sähkö-
laitteet ovat kyllä 220 voltille tehtyjä. 
- No tuota ei ainakaan kannata korjata, toteaa Gary ja lähtee paikalta. 
 
 
 
 

                                 17.  Työtä ja autokauppaa 
 
  
 
Korjaamolla riittää taas monenlaisia huolto- ja korjaustöitä, kun peltotyöt alkavat vilkastua. Ru-
koushetken jälkeen iltapäivisin Jarkko pyrkii jatkamaan mekaanikkojen koulutusta. Ohjelmistossa 
on moottoritekniikkaa, sähkötekniikkaa, kaasu-, puikko- ja Mig-hitsausta sekä korjaamoauton väli-
neistön käyttöä. Johannes on näissä opetustilanteissa sekä tulkkina että oppilaana. Aamupäivisin 
Johannes puuhailee ”nuorisokurssin” ajo-opetuksen ja työkoneiden käyttöharjoittelun ohjaajana 
pelloilla. Iltapäivisin nuorisokurssilla on muuta ohjelmaa. 
 
Kuuromykkä 12-vuotias Kassim on mukana kurssilla ja Johannes kertoo hänen pärjäävän jopa mui-
ta oppilaita paremmin. Esimerkiksi traktorin peräkärryn peruuttamisen hän oppi kurssilaisista en-
simmäisenä. Ja pojan iloisesta ilmeestäkin näkee, että hän nauttii oppiessaan uusia taitoja. Geradi 
on opettanut poikaa jo ajamaan leikkuupuimuria sekä Komatsu tela-puskutraktoria. 
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Marras- joulukuun aikana tehdään kylvö- ja lannoitustöitä ja keinokastelulaitteet alkavat toimia 
pelloilla. Kun maavalleilla ympäröityjen peltotilkkujen maanmuokkaustyöt on tehty, alkaa myös 
kastelukanavat täyttyä vedellä. Padon takana olevasta tekojärvestä johdetaan vettä kanavia pitkin 
koko 7000 hehtaarin peltoalueelle maavallipatoja avaamalla ja sulkemalla. Vettä johdetaan pelloille 
noin 20 - 30 senttimetrin paksuudelta, minkä jälkeen maavallissa ollut aukko suljetaan. Vesi saa 
sitten imeytä maaperään ja kun pelloille voi mennä traktorilla, kylvetään niille sorghumia (durraa). 
Sorghum kasvaa täyteen mittaansa tällä ainoalla kastelulla kasvattaen juuriaan syvemmälle kos-
teuden mukana. Kun sorghumin juuristoa on tutkittu, on löydetty hiusjuuria jopa yli 4 metrin sy-
vyydestä. 
 
Maissiviljelmiä on kasteltava kasvukaudella useammin ja se tapahtuu suurella vesitykillä, josta ker-
rottiin jo aikaisemmin. Paprikaviljelmiä sekä citrus- papaija- ja mango-hedelmäpuita, kastellaan 
tippakastelulla, jossa jokaisen kasvin juurella on pieni tiputussuutin, josta valmiiksi lannoitettua 
vettä tiputetaan kasville aamulla ja illalla parin tunnin ajan. Ympäristö pysyy kuivana ja vapaana 
rikkakasveista. Melonit ja maapähkinät kylvetään penkkeihin, joiden välisiin vakoihin johdetaan 
porakaivoista saatavaa vettä muutaman kerran kasvukauden aikana. Tomaatit ovat pelloilla myös 
penkkeihin kylvettyinä ja kasvavat rehevinä kasvustoina maata pitkin. Tomaattitertut muodostuvat 
lehtien suojaan maata vasten. Lajike ”Money maker” on helppohoitoinen ja tuottaa runsaasti satoa. 
Tomaatin viljelyyn ovat innostuneet useat alueen farmaritkin. Pitkää kurkkua kasvatetaan paksusta 
mustasta langasta tehdyllä verkolla katetuissa kasvihuoneissa. Mustalla verkolla suodatetaan liika 
auringon valo ja kuumuus kasvihuoneista. ”Viileää kautta”, jolloin päivälämpötila on vain noin 35 
astetta ja yöllä 25 – 30, kestää loka-marraskuusta maaliskuulle asti. Sen jälkeen alkavat sadonkor-
juutyöt. 
 
Silloin tällöin projektilla työskentelevät ulkomaiset ekspertit kokontuvat ympäristön opetuspelloille 
järjestettyihin katselmuksiin ja Jarkon on oltava siellä myös mukana. Näitä kahden hehtaarin ope-
tuspeltoja on ympäristössä kolmisenkymmentä. Yksi hehtaari on viljakasvia, sorghumia tai maissia 
ja toinen farmarin valinnan mukaan muuta, tomaattia, paprikaa, melonia, maapähkinää tms. Aina 
kun pellolla tehdään jotakin, kutsutaan ko. farmari paikalle seuraamaan mitä projektin toimesta 
tehdään. Farmarille selvitään mitä lannoitteita, kasvinsuojeluaineita ym. käytetään ja myös viljely-
kustannukset. Kun sato on valmis, jää farmarin tehtäväksi vain sadon markkinointi. Farmareilla on 
myös mahdollisuus saada projektin koneita käyttöönsä muille viljelyksilleen kohtuullista korvausta 
vastaan. 
 
Eräänä päivänä Jizanissa akkuostoksilla käydessään Jarkko tapaa urheilu- ja retkeilyvälinekauppa 
pitävän Hassanin, joka alkaa kysellä tehdäänkö Suomessa hyviä veitsiä. Jarkon kysyessä tarkemmin 
minkälaisista veitsistä Hassan olisi kiinnostunut selviää, että hän tarkoittaa lähinnä erilaisia puuk-
koja. Jarkko kertoo tuntevansa hyvin suomalaisen puukkotehtailija Lauri Marttiinin ja voi tulla seu-
raavan kerran kaupungissa käydessään näyttämään paria Martiinin puukkoa, jotka hänellä on ko-
tona. Muutama päivä myöhemmin Jarkko sitten näyttääkin Hassanille oman Lapin leukunsa ja 
Marttiinin fileerausveitsen Hassan innostuu heti veitset nähdessään ja kertoo haluavansa alkaa 
myydä Marttiinin puukkoja koko Saudi Arabiassa, jos voisi tehdä niiden maahantuonnista sopi-
muksen. Jarkko lupaa selvittää asiaa Suomessa Lauri Marttiinin kanssa, kun menee Jouluksi Suo-
meen. 
 
Marraskuun toisena viikonvaihteena saapuu Jeddasta projektille Gary ja Nancy McVeyn luo vierailul-
le luonnontutkija John Gasparetti.  Gary tulee Gasparetin kanssa tapaamaan Jarkkoa. Gasparetti 
haluaisi nähdä ja kuvata salaperäisen mangustin näköisen eläimen, josta Jarkko on hänelle kerto-
nut. Nyt on Jarkolla otuksesta saatu valokuvakin, jonka Jarkko tuo Johnille nähtäväksi. Kuva on 
kuitenkin melko epätarkka eikä siksi sovellu Gasparetin suunnitteleman kirjan kuvaksi. John halu-
aisi nyt yrittää itse ottaa kyseisestä eläimestä valokuvia. 
 
Jarkko kertoo, ettei nyt muutamaan viikkoon ole seurattu, tuleeko otus iltaisin katuvalon alle hyön-
teisiä napsimaan. Illalla voitaisi kuitenkin taas kytätä caravanin ikkunasta, jos eläin ilmestyisi pai-
kalle. Gasparetti saapuu sitten illalla kello yhdeksän jälkeen ja Jarkko hipsii hänen kanssaan vau-
nuun. John suuntaa kameransa vaunun avoimeen ikkuna-aukkoon kohti Jarkon osoittamaa paik-
kaa, jonne otus on pensasaidasta tupsahtanut. Miehet istuvat vaunussa hiirenhiljaa laukaisuvalmiin 
kameran ääressä katuvalon valaisemaa aluetta tarkaten. Pariin tuntiin ei ole mitään havaintoa 
otuksesta. Sitten yhtäkkiä otus käväisee pikaisesti paikalla, mutta John ei ehdi laukaista kameraan-
sa. 
 
- Kyllä se oli aivan mangustin näköinen, kuiskaa John. …. - Tulisipa nyt vielä uudestaan. … Odotel-
laan vielä. 
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- Se on niin tavattoman arka, toteaa Jarkko kuiskaten.  ….- Aivan kuin se haistaisi, että sitä vahdi-
taan. … Pitäisi olla sellainen liiketunnistemella varustettu kamera, jonka voisi asettaa tuonne nur-
mikolle lähemmäksi … ja se voisi vahtia siellä läpi yön. 
- Tuossa lentelee niin paljon noita melko suuriakin yöperhosia, jotka laukoisivat kameraa jatkuvas-
ti … ja tuo arka eläin varmaankin pelkäisi kameran hiljaista rapsahdustakin, selittää John. 
 
Kaverukset kyttäävät vaunussa vielä tunnin verran, mutta otuksesta ei nähdä vilaustakaan. 
 
- Se voi pyydystää hyönteisiä jonkun toisen katulampun alla, aprikoi Jarkko.  – Samanlaisia katuva-
lojahan on alueella kymmeniä. Me olemme sen tässä havainneet, koska vain meillä on läpinäkyvät 
ikkunat. 
 
Kello on jonkin verran yli puolenyön, kun poistutaan vaunusta. Gasparettia harmittaa, että tulosta 
ei saatu. Hän on kertonut tulleensa Jeddasta tänne pääasiassa tämän salaperäisen otuksen kuvaa-
misen toivossa. Aamulla hänen on jo lähdettävä paluumatkalle. Aikaisemmin illalla hän kertoo ase-
telleensa muutamia käärmekatiskoja projektin alueelle. Aikaisemmilla vierailuillaan hän on täällä 
pyydystänyt käärmeitä kymmenittäin. Aamun valjetessa hän käy kokemassa pyydyksensä ja nautit-
tuaan McVeyllä breakfastin hänen on  lähdettävä ajelemaan takaisin Jeddaan, kertoo Gasparetti. 
 
Seuraavana päivänä McVey tapaa Jarkon ja kertoo hymyssä suin, että Gasparetti oli yöllä onnistu-
nut saamaan kuvan salaperäisestä otuksesta. Saapuessaan yöllä McVeyn talolle hän oli nähnyt sen 
vilahtavan läheisen katuvalon alta pensaikkoon. Hän oli asettunut kameroineen vieressä seisonee-
seen McVeyn maasturiin vahtimaan tulisiko eläin esiin vielä uudelleen. Noin tunnin odottelun jäl-
keen eläin saapuikin ja kuvaus onnistui, kertoo McVey. Mangusti se ilmeisesti on, oli Gasparetti 
arvellut. 
 
Seuraavan viikon tiistai-iltana saapuu projektille taas korkea-arvoisia vieraita Saudi-Arabian Maata-
lousministeriöstä tutustumiskäynnille. Ulkomaiset ekspertit kutsutaan mukaan Gest Housessa kes-
kiviikkona tarjottavalle juhlalounaalle. Käytyään aamupäivän aikana kierroksella projektin viljelyk-
sillä he tulevat tutustumaan myös korjaamoon. Jarkko kertoo englanniksi luhyesti asentajien kou-
lutuksesta sekä korjaamoautosta ja antaa sitten Johanneksen jatkaa esittelyä arabiksi. 
Keskipäivän rukoushetken jälkeen kokoonnutaan sitten Gest Houseen juhlalounaalle. – Menu on 
vanha tuttu. Pihalla suuressa padassa keittettyä lammasta ja toisessa padassa keitettyä, hieman 
currylla maustettua riisiä. Lattialle katettujen neljän suuren teräsvadin ympärille istutaan taas sen 
jälkeen, kun jalkineet on riisuttu eteisaulaan … ja aletaan ahmimaan lihaa ja riisiä paljain käsin. 
Ekspertit ovat ryhmittyneet McVeytä lukuun ottamatta saman vadin ympärille. McVey on vieraiden 
ja Avad Sallamin seurassa viereisen vadin ympärillä. Eksperttien seurassa on myös kaksi paikallista 
saudia, joten tästä perinteisestä ruokailutavasta ei voida ääneen vitsailla. Niinpä ekspertit noukki-
vat verkkaisesti lihaa ja riisiä muiden tapaan vain silloin tällöin toisiaan vilkaisten ja hymyillen. 
Vesipullo ja juomalasi kiertää, mutta  vettä juovat vain saudit. Jälkiruoaksi on suuren vadin reunal-
la meloni- ja papaijalohkoja. 
 
Ruokailun päätteeksi jonotetaan taas käsienpesupaikalle toilettiin, kuten aikaisemminkin. Porukka 
hajaantuu ja Jarkonkin työpäivä päättyy. Kotona on taas hymyssä suin kerrottava juhlalounaan 
tunnelmista ja jatkettava ruokailua kotiruoan muodossa. 
 
- Hitto! .. On tuo aikamoinen perinne, hämmästelee Jarkko popsiessaan Raunin tekemiä lihapullia 
ja  ”pottumuusia”. … - Juhlalounas ja aina sama menu , … lammasta kaikkine sisäkaluineen riisi-
kasan päälle ripoteltuna. … Meidän vadilla ei ollut lampaan päätä. Se oli silmineen ja aivoineen kai 
varattu vieraille. 
- Löysitkö kuitenkin ihan selvää lihaakin? naurahtaa Rauni 
- Joo, Olivat kai keitellet kaksikin lammasta, kun meidän vadilla oli kolme etujalkaa. … Oli siinä 
sitten keuhkoa ja näkyi olevan munuainenkin. Sain siinä yhdestä koivesta jonkinlaisia kimpaleita 
revityksi, mutta vain pari pientä könttiä otin. … Odottelin vain, että päästäisi kotiin syömään. … 
Hiton sottaista hommaahan se on paljain sormin mättää sapuskaa naamaansa. --- Mutta on hyväkin 
uutinen. - - Huomenna lähdetään taas retkelle sinne ”koralliniemeen”.  .. Haluavatkohan lapset? 
- Niinkö? ilahtuu Rauni. … - Pitäis’kö käydä heti kertomassa heille tuonne vaunuun. Taitavat kyllä 
kohta sieltä tulla kotiin. 
- Ainakin McVeyt, Ray ja se uusi kaveri Tim Wagar ovat lähdössä. Aamulla lähdettäisi kello 8 toi-
miston edestä. 
- Onhan nuo lapset jo kyselleet, milloin lähdetään. 
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Lapset kuulevat retkestä hetken päästä kotiin tullessaan ja hyppivät ilosta. Mutta vielä on iltapäi-
vän ohjelmistossa lasten koulutehtävien tarkastelu ja illalla tehdään vielä ostosreissu Jizaniin. Äiti 
tekee illalla jo valmiiksi retkieväät. 
 
Aamulla nostellaan retkivarusteet autoon ja ajetaan läheisen toimiston edustalle kello 8:ksi. Kol-
men maasturin letka lähtee McVeyn johdolla ajelemaan koralliniemeen. Rannikkovartiostolla taas 
ilmoittaudutaan kuten aikaisemmilla kerroilla ja matka sitten jatkuu tuttua reittiä niemen kärkeen. 
Päivä kuluu aikaisempien retkien tapaan vedessä sukellellen. Jarkolla on mukanaan virveli ja muu-
tamia vieheitä ja hän onnistuu saamaan neljä noin puolikiloista nokkahaukea. Kaitafilmiä ja fotoja-
kin otetaan taas. Välillä napostellaan eväitä, juodaan mehua … ja taas on lapsilla kiire vesileikkei-
hin. Hyvissä ajoin iltapäivällä on taas lähdettävä paluumatkalle ennen kuin nousuvesi nousee ajo-
reitille. Kotipihaan saavuttaessa kello on 16:n kieppeillä. 
 
- No, oliko taas mukava reissu? kysyy isä lapsilta, kun noustaan autosta. 
- Oli kiva, oli kiva … tulee vastaus moniäänisesti. 
- Käykääpä lapset vielä tuossa ulkosuihkussa huuhtomassa suolaveden rippeet iholta pois, kehot-
taa äiti.  … - Tässä on pyyheliinat.  … Me otetaan isän kanssa suihkut myös. 
- Jaa –a, huokaa isä. …- Huomenna on taas työpäivä. Äkkiä nämä viikonvaihteet menevät. … Mutta 
nopeasti on kulunut täällä vuosikin. … Siitähän on jo vuosi, kun tänne tulin. … Ja olettehan tekin 
olleet täällä jo yhdeksän kuukautta. 
- Ja Jouluksi päästään Suomeen, jatkaa äiti. - Eihän siihenkään ole enää kuin kuusi … vai onko seit-
semän viikkoa? 
- Jeddaankin pitäisi tehdä taas lähiaikoina ostosreissu. … Alkaa olla sellainen tilanne tuolla pajalla. 
Garyn kanssa oli siitä jo vähän juttuakin. Mortada ei osaa ostella sellaisia vehkeitä, mitä tarvit-
semme. … Gary lähtee nyt sunnuntaina Riadiin ja tulee kai keskiviikkona takaisin. … Me voitais’ 
lähteä sitten seuraavalla viikolla. 
- On se taas sellainen rankka reissu, … mutta on kai se sitten taas tehtävä, huokaa Rauni. … Vielä-
kö se Fulio haluais’ ostaa tuon Mersun? 
- Se juttuhan jäi kai niin, että se ilmoittelee, kun on saanut rahat kokoon. … Ei ole kuulunut vielä 
mitään.  
 
Vain muutama päivä ehtii kulua, kun Jarkko saa Fuliolta telexin. ”Olen saanut rahat. Kauppa voi-
daan tehdä heti.” Jarkko vastaa, että tulee Jeddaan seuraavan viikon alussa ja kauppa voitaisi tehdä 
Suomen konsulaatissa sunnuntaina kello 14. Raunin kanssa tuumaillaan tilannetta ja päädytään 
siihen, että Jarkko lähtee käymään Jeddassa yksin. Autokaupan ja projektille tehtyjen ostosten jäl-
keen hän tulee takaisin lentäen. McVey hyväksyy Jarkon suunnitelman palattuaan Riadista takaisin. 
– Niinpä Jarkko lähtee ajamaan Mersuaan Jeddaan perjantai-aamuna ja majoittuu illalla hotelliin. 
 
Lauantai-aamuna Jarkko käy ensimmäiseksi Mortadan toimistossa, sitten ajelee Suomen konsulaat-
tiin. Jarkko ja Eero Heinonen laativat konsulaatissa englanninkielisen kauppakirjan valmiiksi niin, 
että vain ostajan tiedot puuttuvat. Jarkko käy SBM:n betonitehtaalla tapaamassa Fuliota ja varmis-
taa, että hän tulee konsulaattiin seuraavana päivänä kello 14. 
 
Jo hieman ennen sovittua aikaa Fulio saapuu paikalle. Jarkko ja Eero kehottavat Fuliota tekemään 
autolla vielä pienen koelenkin ennen kaupantekoa. Kauppakirja täydennetään sitten konsulaatissa. 
Eero ja sihteerinsä ”Krisse” kirjoittavat nimensä todistajiksi. - Fulio antaa Jarkolle sovitun kauppa-
summan ja saa auton luovutuspaperit sekä avaimet Jarkolta. Kaupan päätteeksi juodaan vielä Ee-
ron tarjoamat kahvit. Fulio kiittelee ja lähtee tyytyväisen oloisena autolleen. 
 
- No sehän meni aivan nuottien mukaan, naurahtaa Eero. 
- Menihän se. … Nyt kun vaan tulisi se diesel-autojen tuonti sallituksi. Diesel-Mersu on jo alusta-
vasti tilauksessa. 
- Milloin sinun olisi varmistettava se tilaus? 
- Kyllä se pitäisi tehdä vielä ennen vuoden loppua. … Mulla ”kontrahti” on jatkettu ensi vuoden 
loppuun. Jatko siitå eteenpäin on epävarma. 
- Näistä saudesista ei kyllä tiedä, kuinka kauan lakien lopullinen siunaaminen kestää.  
- No, jos vuodenvaihteen tienoilla asiaa ei ole ratkaistu, tilaan Farmari-Mersun 2,5 litran bensako-
neella. 
- Mutta ihan toinen asia. … Olitko nyt hotellissa yötä? 
- Olin. … Intercontinentalissa. 
- Sä voisit kyllä nyt tulla meille yöksi…. Voisit samalla katsoa meidän Audia, mikä siinä on vikana, 
kun se ei käynnisty. … On seissyt jo muutaman viikon. ”Firman”autoillahan me täällä ajellaan. 
Omia säästellään Suomeen vietäviksi. 
- k 
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Kahdestaan vaimon kanssako te asutte? 
- Vaimo on vain … ja perillistä odotellaan… puolen vuoden päästä. … Erosin aikaisemmasta pari-
sen vuotta sitten. Kaksi tyttöä, 8– ja 10-vuotiaat jäivät äidille. Taisin jo kerran kertoakin. 
- Niin, sellaista elämä on. Toista kertaahan minäkin olen aviossa. … Ei se aina onnistu ekalla ker-
taa. 
- Mutta käydään makselemassa se sinun hotelli pois ja mennään sitten meille, ehdottaa Eero. Voi-
daan sitten illemmalla tehdä pieni kierros kaupungilla. 
- No mikäpä siinä. Käyhän se. … Aamulla kello yhdeksän pitäis’ olla UNDP:n toimistossa. Se on 
siinä hotellin nurkalla. Saan sieltä käyttööni Pick Upin päiväksi. Pitää tehdä vähän hankintoja taas. 
Iltakoneella menen sitten Jizaniin. Jaa, nämä taalatkin pitäisi siirtää Suomeen, Kuopion Säästö-
pankkiin. Eihän näitä voi taskussa kannella. 
- No käydään sitten pankissakin. … Minä pirautan vaan vaimolle ja kerron, että tulemme parin tun-
nin kuluttua. 
 
Hotellissa ja pankissa käynnin jälkeen tullaan korkean muurin ja lukitun portin takana olevan kak-
sikerroksisen talon pihaan. 
 
- Oho! hämmästelee Jarkko. … - Eihän tämä ihan pieni asunto olekaan. … Palatsi. 
-  Kuusi huonetta ja keittiö, kaksi kylppäriäkin. … Virka-asuntohan tämä on, naurahtaa Eero. ”Fir-
ma” maksaa vuokran. 
- Ja sinulla on tuollainen Audi, huomaa Jarkko katoksessa seisovan auton. … - Eikä suostu käynnis-
tymään. 
- Siinä se on seisonut muutaman viikon. 
- Vilkaistaanpa vähän konehuoneesee. 
- Mennään ensin tuonne sisälle. … - Vaimo siellä varmaan meitä jo odottelee illalliselle. 
 
Ulko-ovella tuleekin jo hoikka vaalea nainen tervehtimään.  – Tervetuloa! … Minä olen Sirkka Hei-
nonen. 
- Kiitos! … Ja minä olen Jarkko, Jarkko Mäkinen. 
- On tuo Eero sinusta kertonutkin … ja olen vilaukselta nähnyt sinut ja perheesikin tuolla lähetys-
tössä muutama kuukausi sitten. … Olin siellä töissä, mutta nyt olen jäänyt äitiyslomalle. … Mutta 
nyt tulkaapa peremmälle ja ruokapöytään. 
- Onpa teillä täällä hulppeat tilat, hämmästelee Jarkko ympärilleen katsellen. 
- Jätitkö perheesi  Jizaniin? kysyy Sirkka. 
- Jätin. … Tulin tänne myymään autoni ja menen huomenna lentäen takaisin. 
- Mutta nyt syömään! Olkaa hyvät. 
- Käydäänkö ensin tuossa kylppärissä kädet pesemässä ennen kuin istahdetaan ruokapöytään, 
neuvoo Eero. 
 
Ruokailun jälkeen on ulkona vielä valoisaa. Eeroja ja Jarkko lähtevät tutkimaan pihakatoksessa 
seisovaa Audia. – Avattuaan konepellin Jarkko silmäilee hetkisen auton polttonestejärjestelmää, 
vetäisee sitten yhden polttoaineletkun irti ja kehottaa Eeroa käynnistämään. 
 
- Tästä letkusta pitäisi tulla bensaa heti, kun virta on päällä … ja ainakin starttiasennossa. … Eikä 
tule mitään. …. Vika on bensapumpussa. … Onkohan se tässä Audissa tankissa vai tankin ulkopuo-
lella? … Tutkitaanpa. 
 
Jarkko kurkistelee auton alle ja havaitsee bensapumpun olevan tankin luona taka-akselin yläpuolel-
ta. Tunkilla nostetaan auton takapäätä hieman ylemmäksi niin, että Jarkko ylettää koskettamaan 
pumppua kädellään. 
 
- Nyt Eero!  Käytähän virta-avainta hetki starttiasennossa, niin minä tunnen väriseekö pumppu vai 
ei, neuvoo Jarkko. 
 
Pumppu hyrisee, mikä osoittaa sen toimivan. … Mutta miksi bensaa ei tule ”konehuoneeseen”? 
Pumppu on otettava irti ja tutkittava. 
 
- Onko sinulla työkaluja? kysyy Jarkko. … - Tarvittaisi ristipäinen ruuvitaltta ja kymmenen millin 
lenkki, että saadaan tuo pumppu irti. … Vika on ilmeisesti pumpussa. 
- Hetki vain. … Työkalusarja on takakontissa. 
 
Eero haluaa itse irrotella pumpun löydettyään sopivat työkalut ja vedettyään kevyen haalarin yl-
leen. 
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- Irrota ne letkun klemmarit ja se panta, jolla pumppu on kiinni ja se johtimen liitin lähtee ihan 
vetämällä, neuvoo Jarkko. 
 
 Äherrettyään hetken auton alla, Eero ampaisee tuskaisena huutaen pois auton alta kasvot aivan 
bensiinissä. 
 
- Perkele! … Bensaa tuli silmät täyteen, hän selittää  käsillään silmiä hieroen. - En näe mitään! Sil-
miä kirvelee niin pirusti. … Auta minut tuonne vesikraanan luo, hän pyytää. 
 
Jarkon avustuksella Eero pääsee talon seinässä olevan vesihanan luo ja huuhtelemaan kasvojaan 
vedellä. Vähitellen tuska hellittää. Sirkka-vaimokin on huomannut tilanteen ja tullut paikalle. Hetki-
sen silmiä pyyhkien tuntuu olo taas paremmalta. Jarkko vaihtaa Eeron haalarit ylleen, ryömii auton 
alle ja saa pumpun irti. Kun pumppu avataan, löytyy vika. 
 
- Katsohan Eero!  Tässä on pieni sähkömoottori, joka pyörittää tätä rullapumppua, näyttää Jarkko. 
… - Mutta tämä keraaminen akseli on poikki ja siksi pumppu ei pyöri. …. Aika ovela rakenne. Ben-
sa ympäröi tätä sähkömoottoria ja samalla jäähdyttää sitä. 
- Mikäs tuon akselin on voinut katkaista? ihmettelee Eero. 
- Vaikeata sanoa miksi. … Mutta poikki se on. …. Eli tarvitset uuden pumpun. Eiköhän sellainen 
löydy täkäläisesta Audi-liikkeestä.  … Ja itse sinä osaat panna sen paikalleen. 
- Mennäänpä nyt vähän siistiytymään, ehdottaa Eero. …. Sitten juodaan kahvit ja lähdetään käy-
mään Locheedin Compoundilla. Se on yksi tämän kaupungin erikoisuus. 
- Mikä nähtävyys se on? 
- Näet sitten, naurahtaa Eero. – Se on iso kortteli aivan tuossa keskustan tuntumassa. 
 
Kun kahvit on juotu ja hetki tarinoitu, lähdetään kaupungille. Sirkka-vaimokin lähtee mukaan. Ajel-
laan keskustan läpi ja pian käännytään suuren korkealla muurilla ympäröidyn korttelin portille. 
Porttivahti näyttää tuntevan Eeron ja portti aukeaa. 
 
- Tämä on amerikkalaisen Lockheed Corporation lentokonetehtaan henkilöstön asuntokortteli, jos-
sa on ihan länsimainen meininki, kertoo Eero, kun ajetaan sisään.    - Saudien lait eivät täällä päde. 
Täällä naisetkin saavat ajaa autolla … ja polkupyörälläkin. Täällä on omat yökerhot, baarit, uima-
hallit, tenniskentät, elokuvateatteri ja kaupat. … Aivan vapaa meininki. 
- Tämähän on laaja alue, hämmästelee Jarkko. … Täällä on katuja, puistoja hienoja omakotitaloja 
ja omia uima-altaitakin…. Niin nuo Saudian koneet, Tri Starithan ovat Lockheedin tekemiä. 
- Niin on ja Saudialla on niitä melkoinen laivasto. Ja koko huoltohenkilöstökin on Lockheedin. Nyt 
ovat hankkineet myös kymmenkunta Boeingin 747 jumboa. Myös Boeingin porukkaa asuu täällä. 
Myös suuri joukko lentohenkilökuntaa asuu täällä, kippari, stuertit ja lentoemännät. .. Mennäänpä 
tuohon pubiin ottamaan pienet paukut, ehdottaa Eero. 
 
Kapakassa on riehakas tunnelma. Baaritiskillä on tungosta ja pöytiin kannellaan isoja oluttuoppeja 
sekä alkoholijuomia. Naiset ovat muodikkaissa asuissaan, minihameissa ja korkeakorkoisissa ken-
gissä ja tanssilattialla pyörii vauhdikkaasti muutamia pareja nelimiehisen orkesterin tahdittamana. 
Eero, Jarkko ja Sirkka istahtavat salin laidalla olevaan vapaaseen pöytään ja Eero tilaa tarjoilijalta 
kaksi gin&tonic drinkkiä ja Sirkalle appelsiinimehun. 
 
-  Minä en ota nyt alkoholia, kun meille on tulossa perheenlisäystä, kertoo Sirkka. 
-  Ai, niinkö? … Sehän on hienoa.  
-  Kesä-heinäkuun vaihteessa pitäisi syntyä. 
-  Aiotko Eero mennä synnytykseen mukaan? 
-  Niin pitkälle ei ole vielä mietitty. … On vain mietitty, että olisiko silloin parempi olla Suomessa. 
Täälläkin on kyllä ihan huippuluokan saairaalat. 
-  Meidän nuorimmainen syntyi neljä vuotta sitten Tansaniassa. Minulta lääkäri kielsi mukana olon, 
mutta sitten kuitenkin tapahtui niin, että jouduinkin itse kätilöksi. 
-  Ihanko totta? hämmästelee Sirkka. 
- Totta. … Se olisi pitkä juttu …. mutta lyhyesti … - Oltiin kyllä ihan oikeassa paikassa … ison sai-
raalan yksityisosaston synnytyshuoneessa odottelemassa ”H-hetkeä”. Paikallinen kätilö kysyi svahi-
liksi ”Unapenda tsai? eli haluatteko teetä … ja vastasin ”Ndio”, kyllä. Kätilön lähdettyä teetä hake-
maan alkoi vaimoni kipristellä ja arveli kätilöä tarvittavan nyt pian. … Säntäsin huoneesta käytä-
vään ja huutelin ”helppiä”, mutta en löytänyt läheisistä huoneista ketään. Kun palasin takaisin syn-
nytyshuoneeseen… huomasin, että lapsen päästä noin puolet oli jo näkyvissä…. Minkäänlaisessa 
valmennustilaisuudessa en ole koskaan ollut. … Kun vaimoni näki, että olin vieressä, hän ponnisti 
ja lapsi muljahti suoraan käsivarsilleni … ja parahti huutamaan. … Totesin, että tyttö tämä on. … 
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Muutaman minuutin siinä sitten pidin parkuvaa lasta käsivarsillani, kunnes kätilö tuli jatkamaan. … 
Onneksi oli helppo tapaus, kun se oli jo perheemme neljäs. 
- Oliko sillä kätilöllä teekannu ja kupit mukana? kysyy Eero. 
-  Sitä en huomannut. … Taisi olla, mutta teet jäivät kyllä juomatta.  Siinä tuli sitten vielä lisääkin 
ongelmia. 
- Nyt tulee meidän juomat, huomaa Eero. 
- Mistä nämä saavat tänne alkoholijuomat? hämmästelee Jarkko, kun  lasit tulevat pöytään. 
- Kysyin sitä kerran … ja kertoivat, että ostavat Jeddan poliisikomentajalta. … Tullin takavarikoimia 
juomia ilmeisesti, naurahtaa Eero. 
- No onpa saudit kaksinaamaista porukkaa. 
- Jonkin aikaa sitten tulli käräytti erään lääkärin, jolle oli tulossa iso kontillinen lääkkeitä, kertoo 
Eero.  - Tarkka tullimies kuitenkin halusi tutkia kontin sisällön ja se olikin täynnä alkoholijuomia. 
Lääkärille annettiin 24 tuntia aikaa poistua maasta. Muuten olisi saattanut tulla vaikka kuoleman-
tuomio. 
- Ja juomatko tulevat pikkuhiljaa sitten tänne? aprikoi Jarkko. 
- Todennäköisesti. … - Käy täällä kapakassa muutamia paikallisia sheikkejäkin, mutta länsimaisesti 
pukeutuneina. Vaikeata heitä on täällä arabeiksi tunnistaa. Portista pääsee vain klubikorttia näyt-
tämällä. 
- Täällä voi syödä porsaanleikkeitäkin, vaikka sianlihan tuonti on kielletty, kertoo Sirkka. - Onhan 
sitä joissakin kaupoissakin, mutta eri nimisenä. … Erikoisvasikkaa tai jotakin muuta erikoista. 
- Onhan tullin ohi tuotu kerran elävä sianporsaskin, jatkaa Eero. - Yksi KLM:n lentokapteeni toi sel-
laisen tuttavaperheelleen. Pikkupossu oli spraymaalilla maalattu mustaksi ja oli talutushihnassa. … 
Se oli hänen koiransa. 
-  Joo, se Timo siitä jo kertoi. … Eihän nämä saudit ole koskaan sikaa varmaan nähneetkään, nau-
rahtaa Jarkko. 
-  Ja ne kasvattivat siitä possusta sitten itselleen joulukinkun, jatkaa Sirkka. 
 
Puolisen tuntia istuskellaan baarissa ympäröivää tunnelmaa seuraten ja rupatellen, kunnes lähde-
tään ulos. Vielä tehdään pieni kierros alueella ja käväistään katsomassa uimahallia, kuntosalia ja 
tenniskenttää, jotka näyttävät olevan ahkerassa käytössä.  
 
Kotona Eero tarjoaa vielä ”yömyssyt” baarikaapistaan ja kertoo, että lähetystön väki saa alkoholi-
juomia muuttolaatikoissa, koska diplomaattien muuttolaatikoita ei tullissa avata. 
 
Kohtalaisen hyvin nukutun yön ja makoisan aamupalan jälkeen Jarkko pääsee Eeron kyydissä 
UNDP:n toimistolle Mortadan luo. Saamallaan Pick Upilla Jarkko lähtee ostoskierrokselle. Päivän 
aikana hän saa tarvittavat ostoksensa tehdyksi ja Mortada saa huolekseen toimittaa ostokset seu-
raavassa kuormassa Jizaniin. Mortada lähettää faksin Jizanin projektille varmistaen, että Jarkko 
saapuu iltakoneella. Ennen lentokentälle lähtöä käydään Mortadan kanssa katsomassa vielä pihalle 
tuotuja projektin uusia John Deere-traktoreita. 
 
Jizanin lentoasemalla on projektin kuljettaja Jarkkoa vastassa ja Jarkko saapuu kotiin illan alkaessa 
juuri hämärtää. Rauni ja lapset ovat pihanurmikolla ja näkevät, kun projektin Suburban pysähtyy 
portille. 
 
- Isi tuli!  .. isi tuli!  kuuluu vastaan tulevasta joukosta lasten äänet, kun lapset juoksevat isää vas-
taan. 
- Ai, kiva kun tulit jo, huokaa Rauni. … - Menikö kaikki hyvin? 
- Ihan hyvin. Fulio sai Mersun ja minä rahat. … Lähetin ne taalat jo Kuopion Säästöpankkiin. … Ja 
projektin hankinnatkin sain tehdyksi. Tulevat seuraavassa kuormassa tänne. … Kaksi isoa trakto-
riakin sieltä on tulossa. 
- Siinä samassa hotellissako olit yöt? 
- Joo, ekan olin siinä Intercontinentalissa, mutta toisen yön sen Heinosen Eeron luona, kun se kut-
sui. … Niillähän on hulppea huvila … vai omakotitaloko se on, … Medina Roadin varrella, …. kuus’ 
huonetta ja kaks’ kylppäriä … kahdessa kerroksessa, ja … 
- Mennään nyt ensin sisälle. Kerro sitten! … Onk’s sulla nälkä? … Siellä on makaronilaatikko uunis-
sa. 
- Eihän tässä ole ehtinyt syömään. Eeron ja Sirkan aamupala oli sen verran runsas, että … 
- Etkö ole syönyt mitään koko päivänä? 
- En. … Kupillisen teetä hörppäsin siellä Mortadan offisissa ja yhden korpun. 
 
Kerrottavaa riittää taas niin ruokapöydässä kuin ruokailun jälkeenkin illan mittaan. Lasten käytyä 
nukkumaan jatketaan juttelua vielä jonkin aikaa. 
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- Eero kertoi, että Suomessa Valcon kuvaputkitehdas on päätetty lopettaa. Mauno Koiviston halli-
tukselle on asiasta tehty välikysymys ja aikaisempaa pääministeriä Kalevi Sorsaa ja kauppa- ja teol-
lisuusministeri Rantalaa syytetään Valcon tappioista. Lakon uhkiahan siellä on taas. 
- Ai Mauno Koivisto on nyt pääministeri. Ei täällä paljoa tiedetä Suomen tilanteesta. Radiosta ei 
kuulu uutisia eikä lehtiä tule. 
 - Mutta eikös mennä jo suihkuun ja tuonne petiin jatkamaan, ehdottaa Jarkko sitten. … On taas 
niin kiva päästä sinun viereen nukkumaan 
- Oli se minustakin jotenkin niin outoa nukkua, kun et ollut siinä vieressä rutistelemassa. … Ei oi-
kein nukuttanut… heräilin monta kertaa. 
- Aika huonosti nukuin minäkin. … Eiköhän nyt vietetä  taas sellainen … unelmayö. …. 
 
 Aamulla heräillään, kun lapset kurkkivat ovelta ja supisevat jotakin keskenään. 
 
- Pitää meidän kai nousta, kuiskaa Rauni Jarkolle.  – Lapset tuolla jo jotakin supisevat. 
- Jaa, sitten kai pitää nousta, sopertaa Jarkko hiljaa. …- Nukuttipa se taas makeasti. … Tuntuu vielä 
jotenkin tuolla varpaissakin. 
- Olihan se taas … sellainen yö, naurahtaa Rauni ja alkaa kömpiä ylös. - Nousehan sinäkin! Suih-
kussa on käytävä ensin. …  Sitten annan uuden paidan ja housut tuolta kaapista 
 
Arkiset aherrukset jatkuvat taas niin kotona kuin Jarkolla työn merkeissä. Seuraavan viikon alussa 
saapuu Jeddasta kaksi kuorma-autoa, jotka tuovat Jarkon jo Jeddassa näkemät John Deere trakto-
rit, uusia peltotyökoneita sekä Jarkon tekemät hankinnat. Traktoreiden lisävarusteita on kaksi 
suurta puulaatikollista ja myös uudet maanmuokkaustyökoneet, suuret lautasaurat vaativat ko-
koonpanotöitä. Aamupäivät puuhaillaan korjaamolla, keskipäivän rukoushetken jälkeen jatketaan 
oppituntien muodossa. Yohannes puuhailee aamupäivät enimmäkseen farmarinuoria kurssittaen. 
 
Eletään marraskuun loppupuolta, kun Jarkko saa toimistolle Jeddasta tulleen faksin, jossa Mersun 
ostanut Fulio haluaa purkaa tehdyn kaupan. Fulio väittää, että auton moottorissa on vikaa, koska 
sieltä kuuluu joku outo ääni. Jarkko vastaa faksilla heti, että ei suostu purkamaan tehtyä kauppaa 
ja vetoaa siihen, että ostohetkellä auto oli täysin kunnossa ja Fulio kävi itse sillä koeajolla. Kotona 
Raunin kanssa ihmetellään syntynyttä tilannetta. 
 
- Mitäs, jos se vaan vaatii kaupan purkamista, kysyy Rauni. 
- Kauppahan on täysin sitova. Ei minua kukaan voi velvoittaa sitä purkamaan. … Hitto, minusta 
tuntuu, että moottorista kuuluva outo ääni on tekosyy, aprikoi Jarkko. - Ei siinä moottorissa mitään 
vikaa voi olla ja vaikka olisi’kin. 
 
Muutamaa päivää myöhemmin asiasta tulee puhumaan projektin johtaja Awad Sallam, jolle Fulio 
on myös asiasta faksannut. Jarkko selittää asian Awadille. Awadille Fulio on kertonut, että autolla 
on ajettu kaupanteon jälkeen vain muutama kilometri ja se seisoo työnantajansa pihalla. Kotona 
taas asiaa pohditaan. 
 
- Minulle tuli mieleen yks’ juttu, tuumaa Jarkko. … - Millaiset verot joutuu maksamaan, kun vie 
auton Egyptiin?  Tuo Lugani varmaan tietää. 
- Käy kysymässä, kehottaa Rauni.  - Tuossahan se asuu seinän takana. 
- En viitsi nyt tähän aikaan mennä häiritsemään…. Jututan häntä huomenna tuolla työmaalla. 
 
Lugani sitten kertookin, että jos hän veisi Saudista ostetun auton Egyptiin, niin joutuisi maksa-
maan tullia ja veroa noin 50 % auton arvosta. Lounastauolla kotiin tullessaan Jarkko kertoo tämän 
sitten Raunille. 
 
- Siinähän se todellinen syy taitaa olla, miksi hän haluaa nyt purkaa kaupan, aprikoi Jarkko. 
- Voiko se kuitenkin vaatia kauppaa purettavaksi? kysyy Rauni. 
- Ei voi. Hän on maksanut sovitun hinnan ja kauppakirjat ovat aivan lailliset ja sitovat. … Autossa ei 
ole mitään vikaa. Sen pienen painauman siinä katossakin näytin ja hän sanoi, ettei se haittaa. … 
Voisinhan minä suostua purkamaan kaupan, mutta en maksaisi silloin koko kauppasummaa takai-
sin. Onhan tässä tullut meille ylimääräisiä kulujakin. 
- Niin.  
- Hitto, sen dieselilain hyväksymisestäkään ei ole mitään tietoa … milloin se tulee. Uuden Mersun-
kin tilaus pitäisi kohtapuoleen varmistaa sinne Vehoon. 
- Syö nyt ja mene töihin. … Tuumaillaan illalla lisää. … Ruokaostoksilla Jizanissa pitäisi käydä lähi-
päivinä. 
- Mentäisikö huomenna? 
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Jarkon tultua kotiin asiaa tuumaillaan taas ja päätetään ehdottaa Fuliolle, että kauppa voidaan pur-
kaa sillä ehdolla, että maksetusta 22 000 dollarista palautetaan vain 20 000 dollaria, koska raho-
jen siirrosta Suomeen ja matkoista on syntynyt kustannuksia. 
 
 Seuraavana aamuna Jarkko lähettää tästä asiasta faksin Fuliolle SBM:ään. Fuliolta tulee pian vas-
taus: ”Hyväksyn purkamaan kaupan 20 000 dollarilla.” 
 
- Hitto, tulee uusi Jeddan reissu, kertoo Jarkko kotiin tullessaan. … Se fulio suostuu siihen ehdo-
tukseen. 
- Mitäs nyt sitten? hämmästelee Rauni. 
- Nyt pitää pyytää ne taalat Kuopion Säästöpankista takaisin. … Eiköhän se hoidu tuolta Jizanin 
konttorista. … Sitten, kun rahat on tullut, pitää kai lentää Jeddaan ja tuoda Mersu takaisin kotiin. 
… Tämähän menee aikamoiseksi rumppaamiseksi.   … Mutta on muitakin uutisia, jatkaa Jarkko. 
- No mitä? Kerro ! hämmästyy Rauni. 
- Meidät kaikki ekspertit on kutsuttu saudihäihin … nyt perjantaina. … Yks’ rikas farmari, jonka 
kaksi poikaa on meidän kurssilla, on kutsunut. … McVey kertoi. … Vaimot myös mukaan. 
- Voi herranen aika. … No, onhan se taas yks’ kokemus lisää. … Entäs  lapset? Voiko nekin ottaa 
mukaan? 
- Ei siitä ollut juttua. … Pitää kysyä. … Ei kai niitä voi yksin kotiinkaan jättää. 
- Onk’s ne päivällä vai illalla? 
- Puolen päivän aikaan kai alkavat. … Miehet ja naiset juhlivat eri paikoissa. 
- Onk’s sinne pakko lähteä? 
- Ei kai se nyt ihan pakko ole, …. mutta eikö se ole mielenkiintoistakin nähdä millaiset häät täällä 
ovat … ja, jos muutkin lähtevät niin ei kai me tehdä poikkeusta. 
- Sitten kai pitää lähteä. … Pitääkö sinne viedä joku häälahjakin? 
- Gary oli sitä mieltä, että annetaan eksperttien yhteinen lahja. … Miettivät Guptan kanssa mikä se 
voisi olla.  … Mutta eikö lähdetä nyt käymään Jizanissa ruokaostoksilla. Ehditään pankkiinkin vielä, 
jatkaa Jarkko kelloa vilkaisten. 
- Lähdetään. … Lapset pitää kutsua tuolta vaunusta. Katsotaan ne koulutehtävät vasta illalla. 
 
Runsaan tunnin kuluttua ollaan Jizanissa. Pankista Jarkko lähettää telexin Kuopion Säästöpankkiin 
ja pyytää lähettämään tililtään 20 000 dollaria telex-määräyksenä Bank of American Jeddan pää-
konttoriin. Virkailija kertoo, että toimenpide kestää muutaman päivän ja pankki ilmoittaa Jarkolle 
telexillä, kun rahat ovat nostettavissa. Pankissa käynnin jälkeen ajellaan ruokaostoksille. 
Kun ruokaostokset on tehty, ajellaan illan jo hämärryttyä kotiin. Lapset ovat seuranneet vanhem-
pien keskustelua ja kyselevät, miksi se Mersu pitää hakea takaisin … ja isän on seliteltävä asiaa. 
 
- No nyt vaan odotellaan, milloin rahat ovat Jeddassa, tuumailee Jarkko. … - Sitten on haettava 
Mersu sieltä kotiin ja soitettava Vehoon … ja peruttava se farmarin tilaus. 
- Voiko siinä moottorissa olla jotakin vikaa? kysyy Rauni. 
- En usko. … Fulio on keksinyt sen vain tekosyyksi kaupan purkamiselle. … Ei siinä ainakaan silloin 
mitään vikaa ollut, kun Fulio sen sai. 
- Hei koukataan vielä tuolla leipomossa ostelemassa kassillinen tuoreita patonkeja, havahtuu äiti, 
kun lähestytään Abu Arishia. 
 
Kotiin saavuttua isä vilkaisee Mervin ja Mikan koulutehtäviä, mitkä päivällä jäivät tarkastamatta. 
Äiti loihtii sillä aikaa perheelle iltapalaa. 
 
Perjantaina lähdetään sitten häihin McVeyn kyydissä. Gary vie naiset, Raunin ja lapset sekä vai-
monsa Nancyn muutaman kilometrin päässä olevaan taloon ja jatkavat sitten Jarkon, Mikan ja Rayn 
kanssa toiseen peltojen ympäröimään taloon, joka on noin kilometrin päässä. Muut ekspertit saa-
puvat paikalle toisella maasturilla. Pihamaalla on juhlavieraita arviolta satakunta henkeä ja lisää 
näyttää vielä saapuvan.  
 
Juhla-asuun pukeutuneet isäntä, Jarkollekin tutut farmari sekä nuori poikansa, joka on ilmeisesti 
sulhanen, tulevat tervehtimään eksperttejä. Gary McVey ja Christna Gupta ojentavat suuren valkoi-
sen kirjekuoren isäntäparia kätellessään ja onnitellessaan. Vieraita saapuu vielä lisää hetken aikaa, 
kunnes isäntä nousee pihan laidassa olevalle korokkeelle puhumaan. 
 
Puhe on arabiaa, eivätkä ekspertit Lugania, All Saffaria ja Wahbia lukuun ottamatta ymmärrä siitä 
mitään. Lugani kuitenkin tulkkaa, että isäntä toivottaa aluksi kaikki tervetulleiksi, esittelee sitten 
vieressä seisovan poikansa ja kertoo, että morsian ja naisvieraat juhlivat häitä morsiamen kotita-
lossa jonkin matkan päässä. Vanhemmat ovat valinneet pojalleen tämän puolison, eikä poika ole 
vielä häntä tavannut. Isäntä kuitenkin vakuuttaa, että puoliso on kaunis ja pojalle paras mahdolli-
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nen. Laskeuduttuaan korokkeelta vieressä olevalle matolle sekä isä että poika syvään kumartuen, 
otsansa maahan asti painaen  pyytävät Allahia siunaamaan tämän liiton. 
 
Seremonian päätyttyä alkaa sitten juhlinta ruokailun merkeissä. Valkealla liinalla verhottu pitkä 
pöytä on täynnä monenlaisia herkullisen näköisiä salaatteja ja vieressä roihuavan tulen loisteessa 
pyörinyt ja tummanruskeaksi paahtunut kokonainen, ilmeisesti nuorehkon kamelivasan ruho. ”Gril-
limestari” veistelee isolla veitsellä lihaviipaleita ruhosta ja kantaa niitä pöydällä olevaan suureen 
vatiin. Vieraat alkavan keräillä pöydän antimia pöydän päästä ottamilleen kertakäyttölautasille.  
 
Jarkko avustaa Mikaa ruokien valinnassa. Otetaan palaset lihaa, riisiä ja kasviksia, juotavaksi mukil-
liset pullovettä ja siirrytään muiden eksperttien jäljessä pihapiirissä sivummalla olevan pienehkön 
pöydän ääreen. McVey kertoo, että lahjaksi annettiin vihkiparille puolen hehtaarin alalle tehtävä 
tippakastelujärjestelmä, joka projektin toimesta rakennetaan heidän haluamalleen alueelle.  Juhla-
vieraiden aterioidessa tunnelmaa juhlistetaan arabimusiikilla ja miesten tanssiesityksillä. 
 
Kun parisen tuntia on juhlittu, alkavat vieraat vähitellen lähteä paikalta. McVeyn autolla  sitten läh-
detään ja koukataan hakemassa vaimot naisten juhlatalosta mukaan. Kotiin päästyään alkavat 
Jarkko ja Rauni kertoilla kokemuksista toisilleen. 
 
- Olipa häät, huokaa äiti heti sisälle päästyä. 
- No miten siellä naisten juhlissa juhlittiin?  
- Eihän siellä muuta ollut … kuin syötiin vähän keitettyä lammasta, riisiä ja kasviksia … ja juteltiin 
vaan keskenämme Nancy, Dona  ja sen Validin vaimo, Danila. 
- Ai niin, olihan Validkin juhlimassa. … Eipäs tullut siihen meidän porukkaan. 
- Joo, nehän tulivat melkein teidän perässä All Saffarin autolla. … Oikeastaan sivusta me vaan seu-
rattiin sitä touhua ja pölpötettiin keskenämme englanniksi. Niitä arabinaisia oli aika liuta … ihan 
ilman huntuja ne olivat. 
- Näittekö morsianta? 
- Nähtiin. … Nuori kaunis tyttö. Vasta 16-vuotias. … Eivät ole vielä toisiaan tavanneet, kertoi äiti. 
Täällä vanhemmat valitsevat miehelle puolison. Sulhasen isä on antanut häälahjaksi kymmenen 
hehtaaria peltoa ja kymmenen kamelia. 
- Hitto, onpa aika systeemi. … No nyt yöllä kai pääsevät jo samaan sänkyyn, naurahtaa isä. 
- Mitäs teillä oli siellä? 
- No aluksi se farmari ja poikansa ottivat meidät kätellen vastaan… Tuttu farmarihan se on. Ollaan 
oltu parikin kertaa sen opetuspellolla ja sulhaspoika on nyt meidän kurssilla. … Ja Gary ja Gupta 
antoivat heille valkoisen kirjekuoren. Sitten oli jonkinmoinen juhlapuhe, Lugani sitä meille vähän 
tulkkasi ja rukoilivat sitten Allahin suojelusta vihkiparille. … Sitten syötiin siinä pihalla grillattua 
kamelia, riisiä ja erilaisia kasvishörseleitä oli pitkä pöytä. … Oli ihan kokonainen kamelinvasan 
ruho grillitulella kypsennetty. Pahvilautaset ja mukit olivat käytössä, työkaluiksi muovisia haarukoi-
takin. Ei tarvinnut ihan sormin syödä. … Piti minun Mikaa siinä vähän autella. 
- Olihan minunkin auteltava tyttöjä. Eihän siitä mitään olis’ muuten tullut. Mitä siinä kirjekuoressa 
mahtoi olla? 
- Joo, … Sehän jäi tuossa kertomatta.  Gary sitten syödessä kertoi, että antoivat lahjaksi noin puo-
len hehtaarin laajuisen tippakastelujärjestelmän, joka projektin toimesta viritellään johonkin hei-
dän pellolleen. Sehän ei meikäläisille maksa mitään. Kaikki rahathan tulevat Saudien Maatalousmi-
nisteriöltä. … Niin … sitten syötiin ja siinä keskenämme tarinoitiin. Arabimusiikkkia tuli jostakin 
ämyristä ja ryhmä miehiä tanssi tai sellaista hyppimistähän näiden tanssi näyttää olevan. … Siinä-
hän se oli. … Kun väkeä alkoi lähteä pois, niin lähdimme mekin. Kai ne siellä kotosalla hilluvat ko-
ko suku myöhään yöhön. … Jossakin vaiheessa kai se sulhokin kohtaa ens’kertaa sen vaimonsa. 
- Olipa se taas yks’ kokemus, naurahtaa äiti. 
- Eikös me tehdä vielä tässä omat illalliset, kysyy isä. … - Ihan kunnon ruokaa. 
- Kokkailehan sinä mitä haluat. 
- Mitä muksut haluais’? 
- Ihan oikeita perunoita … ja jotakin lihaa, tulee Mervin kommentti. 
- Onhan meillä libanonilaisia perunoita … ja lampaan lihaa iso köntti, kertoo äiti.  
- No sitten pannaanpa pottuja kiehumaan ja minä panen lampaanlihaa grilliin. Käykö? 
- Ja jälkiruoaksi plättyjä, lisää Mervi. 
- Pitäisikö sellaisiakin vielä? naurahtaa isä. … - No paistellaan niitäkin. 
 
Illalla Jarkko yrittää saada Suomen radion uutisia kuulumaan, mutta ei tunnu löytyvän koko ase-
maa. 
 
- Hitto, on se ihmeellistä, ettei kuulu Suomesta pihaustakaan, noituu Jarkko. ….- Onhan sieltä ai-
kaisemmin jotakin kuulunut, vaikka välillä sitten taas häipyy. 
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Seuraavan viikon keskiviikkona Jarkko saa telexillä tiedon, että rahat on nostettavissa Bank of 
American Jeddan konttorista. 
 
- Hitto, kun ei täältä voi soittaa mihinkään, manailee Jarkko kotona.  – Pitää panna nyt telexejä 
Fuliolle SBM:ään, Eerolle embassyyn ja Mortadallekin, että tulee kentälle vastaan, … kunhan ensin 
juttelen McVeyn kanssa milloin voin käydä Jeddassa. … Ens’ viikon lopulla tiistai- tai keskisviikko-
aamuna lentäen sinne ja sitten autolla seuraavan päivänä takaisin. Tiistai olis’ hyvä, jos se muille 
sopii. 
 
Aikataulut sopivat ja niin Jarkko lentää Jeddaan tiistai-aamuna. Mortadan kanssa poiketaan pankis-
sa, jossa Jarkko nostaa Suomesta tulleet rahat ja kello 12 aikaan hän tapaa Fulion Suomen konsu-
laatissa. Konsulaatin pihalla Jarkko tarkastaa Mersun ja kysyy Fuliolta, mikä outo ääni moottorista 
hänen mielestään kuuluu. Fulo selittää, että venttiilikoneistosta kuuluu heikko nakuttava ääni.  
 
- Tuo heikko naputus ei tule venttiilikoneistosta, vaan se on aivan normaali bensapumpusta tuleva 
ääni, selittää Jarkko. …- Ei moottorissa mitään vikaa ole. Se on vaan keksitty tekosyy. … Mutta 
mennään tuonne konsulaattiin selvittelemään. 
 
Hetken päästä istahdetaan Eeron huoneessa pöydän ääreen. Sekä Jarkolla että Fuliolla on muka-
naan auton kauppakirjat. ”Krisse” on kutsuttu mukaan todistajaksi. 
 
- Onko sinulla minun rahat? kysyy Fulio Jarkolta. 
- Tällä hetkellä rahat eivät ole sinun vaan minun ja auto on sinun. Meillä on siitä tässä aivan lain-
voimaiset paperit. … Eikö ole näin Eero? 
- Näin on, vastaa Eero. …. - Fulio näyttää hermostuneelta. 
- Mutta, jos sinä suostut, niin voimme purkaa kaupan, jatkaa Jarkko.  … - Luovutat minulle auton 
avaimet ja rekisteriotteen, minä annan sinulle 20 000 dollaria ja tässä todistajien läsnä ollessa 
kauppakirjat revitään. … Sopiiko? 
- Sopii, kyllä se sopii, vastaa Fulio hermostuneen oloisesti. 
 
Näin sitten tehdään, Fulio kiittää ja lähtee rahoineen. 
 
- No sehän hoitui ihan hyvin, naurahtaa Eero.  - Tuntui olevan vähän hermostunut tuo Fulio. 
- Hitto, eihän minun olisi ollut pakko tähän suostua, tuhahtaa Jarkko. … - Mutta kun se otti yhteyt-
tä jo meidän projektin saudijohtajaankin ja vaati … ja sen dieselin saantikin tänne on edelleen 
epävarma, niin tuumattiin Raunin kanssa, että suostutaan. Pari tonnia nyt rokotettiin aiheutuneista 
kuluista….matkoista ja kurssitappioista. 
- No ihan hulppea ajokkihan tuo sinun Mersu on, toteaa Eero. 
- Mutta iso bensakuutonen hörppii vaunua vetäessä toistakymmentä litraa satasella. Täällähän 
bensa on halpaa, mutta Suomessa diesel olisi edullisempi ja kaks’ ja puolilitrainen nelikkokin riit-
täisi…. Nyt täytyy se farmarin tilaus peruuttaa. Täytyy laittaa kotiin päästyä faksi Vehoon. 
- Soita tuosta. Nythän sinne pääsee jo suoraankin. 
- Joko täältä pääsee Suomeen suoraan? hämmästyy Jarkko. 
- Pääsee. Pari viikkoa sitten alkoi toimia. Suuntanumero  00 ulos ja 358 on Suomi ja sitten perään 
Suomen numero, josta eka nolla jätetään pois. Helsinki on 09 … eli täältä vain 9. 
- Hitto, kun saisivat meillekin Jizaniin puhelimet. … Eihän meillä ole siellä vielä sähköverkkoakaan. 
Itse hierotaan sähköt omalla Power Housella.  
- Soita vaan tuosta ihan rauhassa. Minä lähden käymään kaupungilla. … On hoidettava yks’ juttu, 
… mutta sinähän tulet meille yöksi niin kuin jo juteltiin. Voidaan panna sitten Audiin uusi bensa-
pumppukin paikalleen. 
- Pitää minunkin käydä vähän ostoksilla ensin. Aamulla on lähdettävä ajelemaan kotiin päin. 
- Minä olen kotona siinä kello viiden maissa. Ajele meille sitten kun ehdit. Aja vaan Mersusi portis-
ta sisään. Se ei ole lukossa. 
- No, mikäpä siinä. Tulen. … - Krisseltä pitää pyytää vielä niitä Facts about Finland-vihkosia. Niitä 
on kiva jaella tuolla ihmisille, jotka utelevat mistä maasta olen. Tankatessa varsinkin kyselevät ja 
kyllä saa lämpimän kädenpuristuksen, kun kerron olevani Suomesta. Suomesta heillä ei kuitenkaan 
ole tietoa juuri lainkaan ja silloin on kiva antaa niitä vihkosia englannin sekä arabiankielisinä. Työ-
kavereillehan minä olen niitä jaellut myös. 
- Se on arvokasta tiedottamista, toteaa Eero.   - Me emme voi oikein lähteä niitä jakelemaan. 
- Mutta soita nyt sinne Vehoon. Minä lähden. … Tavataan sitten meillä. 
 
Soitettuaan Vehoon ja tehtyään ostoskierroksen kaupungilla ajelee Jarkko Eeron ja Sirkan luo. En-
nen illallista Jarkko ja Eero laittelevat Audiin uuden bensapumpun paikalleen ja auto hyrähtää 
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aluksi vähän ”nikotellen” taas käyntiin. Miehet tekevät pienen koeajon ja toteavat, että kaikki toimii 
normaalisti. Illallisen jälkeen rupattelu jatkuu iltamyöhään. 
 
Aamulla heräillään auringon nousun aikaan. Aamupalan jälkeen Eero lähtee töihinsä konsulaattiin 
ja Jarkko kotimatkalle. Nyt matka taittuu melko nopeasti, kun ei ole perävaunua eikä Jarkko pidä 
matkalla taukojakaan yhtä nopeaa tankkaustaukoa lukuun ottamatta. Kotipihaan Jarkko saapuu 
auringon ollessa vielä jonkin verran taivaanrannan yläpuolella. Äiti ja lapset ovat vaunussa ja näh-
dessään isän tulon rientävät häntä vastaan Mika joukon ensimmäisenä. 
 
- Isi, isi, iloitsee Mika juostessaan isää vastaan. 
- No  onko auto ihan kunnossa? kysyy Rauni. 
- Kunnossa on. … Se Fulion kuulema ääni on ihan normaali bensapumpun naksutus. 
- No mennään sisään nyt ensin. Kerro sitten. 
- Otetaan takakontista ostokset mukaan. … Huomenna pitää vetää taas peite suojaksi Mersun pääl-
le. 
 
Kerrottavaa Jarkolla taas riittää pitkälle iltaan.  
 
- Ai nyt selvisi syy siihenkin, ettei Suomen uutisia ole kuultu radiosta, kertoo Jarkko, kun lapset 
ovat menossa jo nukkumaan. 
- Onk’s se syy meidän radiossa? hämmästyy Rauni. 
- Siellä on toimittajien lakko. Lehdet eivät ilmesty, eikä tule STT:n uutisiakaan. 
- Vaativatko nekin lisää palkkaa? 
- Kai ne vaativat sitäkin. 
 
Lasten käytyä nukkumaan käväisevät vanhemmatkin suihkussa ja kömpivät peiton alle. 
  
- Milloin ne lennot Suomeen piti käydä varmentamassa? havahtuu Rauni yhtäkkiä. 
- Hitto, kolme viikkoa aikaisemminhan se piti tehdä … viimeistään.… Sehän pitää hoitaa sitten ihan 
lähipäivinä. Hyvä, kun muistutit. Marraskuuhan alkaa olla jo lopuillaan. 
- Ja eikös kolerarokotuksetkin ole uusittava puolen vuoden välein. 
- On. …  No heti ensi viikolla pitää käydä Saudialla varmentamassa lennot. … Saataisikohan me ne 
kolerapiikit täällä jossakin vai pitääkö käydä Jeddassa? …. Mutta eiköhän nyt kuitenkin vähän juhli-
ta ja vietetäänkö taas sellainen unelmayö? …  
- Nyt se ei oikein käy, … mutta ehkä huomenna. 
- No sitten ollaan vain muuten lähekkäin. 
 
 

                                        18.    Joulua odotellessa 
 
 
Marraskuun viimeisen viikon lopulla lennot Suomeen on käyty varmentamassa Saudian toimistos-
sa. Joulukuun 20 päivänä, lauantaina, on lento iltapäivällä Jeddaan ja illalla kello 21.30 Saudian 
lento Ateenan kautta Frankfurtiin, josta puolenpäivän aikaan Finnairilla Helsinkiin ja iltakoneella 
Varkauteen. Ja takaisin lähdetään kahdeksantena tammikuuta, joka on torstai.  
 
Projektin puutelistaan on kertynyt taas sen verran hankittavaa työvälineistöä ja varaosia, että Jar-
kon olisi tehtävä lähiaikoina vielä yksi Jeddan reissu ennen lomamatkaa. Jarkko pohtii McVeyn 
kanssa matkan ajankohtaa ja reissuun päätetään lähteä perjantaina 12. joulukuuta. Koska Jizanissa 
ei ole mahdollista saada kolerarokotuksia, on tämäkin hoidettava Jeddassa. Jossakin aivan kau-
pungin keskustassa on McVeyn tietämän mukaan rokotuskeskus, ”Vaccination center”. Mortada 
tietää paikan. 
 
Ennen Jeddaan tehtävää ostosmatkaa on Raunin valmisteltava Suomen matkaa. Suomessa on talvi, 
joten matkalaukkuihin on pakattava lämpimiä vaatteita. Jo Frankfurtissa olisi puettava lämpöisem-
pää ylle. Jarkolla on päivisin työkiireitä ja kotiin tultua tuumaillaan yhdessä, mitä matkalaukkuihin 
on pakattava ja mitä käsimatkatavaroihin. Ennen Jeddan ostosmatkalle lähtöä pitäisi kaikki olla 
valmista, koska Suomeen lähdetään miltei heti Jeddasta palattua. Ostosmatkaakin varten on val-
misteltava vaunuun otettavia matkaeväitä ja vaihtovaatteita. 
 
Työviikon lopussa keskiviikkona 10. joulukuuta Jarkko saa toimistolta taas salkullisen rahaa ostok-
sia varten. Hän käy tankkaamassa maasturinsa ja nostaa täyden Jerry-kanisterin lavalle. Kotipihalle 
ajettuaan kytketään vaunu torstaina jo valmiiksi vetokoukkuun ja aggregaatti auton lavalle aamulla 
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tapahtuvaa lähtöä varten. Rauni ja lapset kantelevat nyssyköitä vaunuun pitkin päivää. Illalla kaikki 
näyttää olevan valmista. 
 
- Hitto, on näissä reissuissa melkoisesti hommaa, huokailee Jarkko. Huomenna on taas muslimien 
pyhäpäivä, kun me hikoillaan maantiellä. On siellä kyllä perjantaisin väljempää ajella, kun ei ole 
rekkoja hidastamassa menoa. … Mutta 850 kilometriä on kyllä ihan riittävä yhden päivän ajomat-
ka. 
- Nyt käydään hyvissä ajoin nukkumaan, huokaa Rauni, kun napostellaan iltapalaa. … - Aamuhämä-
rissähän me taas lähdetään. 
- Gary ja Nancy lähtevät keskiviikkona lomareissulleen. Ovat kolme viikkoa rapakon takana. Gupta 
on taas ”Acting manager”. 
- Lähtekää lapset kohta jo suihkuun ja nukkumaan. Aamulla on aikainen herätys. 
- Isi, mennäänkö me taas sinne betonipaikkaan yöksi? kysyy Mika. 
- Sinnehän me taas mennään. … Päästään siellä taas saunaankin. … Eikö se ole ihan hyvä paikka? 
- Käydäänkö me siellä konsulaatissakin? kysyy Mervi. 
- Sinne ei taida nyt olla asiaa. Ai, yks’ asia on unohtunut. … Täytyy ottaa mukaan niitä Facts about 
Finland vihkosia muutamia. Ne jäi Mersun kojelaudan lokeroon. Sain niitä Krisseltä lisää. Niitä on 
kiva jaella tuolla … tankatessa ja … Pitää käydä hakemassa. 
- Nyt muksut suihkuun ja nukkumaan, patistelee äiti.  
 
Aamiaista napostellessa on ulkona vielä pimeää, mutta lähtöhetkellä alkaa aamu jo taivaanrannas-
sa sarastaa.  
 
- Lämpötila on yöllä pudonnut 28 asteeseen toteaa Jarkko pihalla lämpömittaria vilkaistessaan. … 
Jeddassa oli viimeksi keskipäivällä vain 35 astetta. … Nyt on täällä viileämpi kausi, vitsailee hän, 
kun lähdetään liikkeelle. 
- Olis’ko sinulle pitänyt antaa jo pitkähihainen paita? jatkaa äiti. 
- Viikon päästä vasta, kun lähdetään Jeddasta Frankfurttiin. Helsingissähän pitäis’ olla jo pitkät 
kalsaritkin ja sukat jalassa. 
- Niitä on sitten matkalaukussa. Eiköhän meidän ole siellä otettava matkalaukku auki ennen kuin 
jatketaan Varkauteen. 
 
Hetkeä myöhemmin, kun käännytään projektin aavikkotieltä valtatielle, alkaa olla jo ihan valoisaa. 
Tunnin kuluttua saavutaan poliisin tarkastuspisteelle, jossa on taas esitettävä ajokortti ja auton 
rekisteriote. Matkan taas jatkuessa lapset pulisevat takapenkillä ja vanhemmat keskustelevat har-
vakseen edessä äidin vaihtaessa välillä musiikkikasetteja autoradioon. Tienvarsinäkymät alkavat 
olla jo tuttuja, enimmäkseen hiekkaisia kumpareita, siellä täällä kuivahkoja pensaikkoja ja taustalla 
kohoavat alppimaiset vuoret. Välillä noustaan rannikolta hieman kauemmaksi ja korkeammalle, 
kunnes puolen päivän aikaan lähestytään taas Punaisenmeren rantaa. Matkan puolivälin paikkeilla 
hieman ennen rantatielle saapumista pidetään jo aikaisemmilta reissuilta tutulla levikkeellä jaloit-
telu- ja lounastauko. Isä kytkee auton lavalla olevasta aggregaatista kaapelin vaunun kylkeen ja 
päräyttää koneen käyntiin. Näin saadaan vaunun ilmastointi toimintaan ja lämpötila vaunussa sie-
dettäväksi. Liedellä kiehautetaan pannullinen teevettä ja jääkaapista otetaan matkaan tehdyt eväät 
esiin.  
 
Vajaan tunnin kuluttua ollaan taas liikkeellä. Meren rannassa kulkevalle valtatielle saavuttaessa 
poiketaan tankkauspaikalle ja ostellaan laatikolliset Pepsiä ja Fantaa … ja taas matka jatkuu. Me-
kan kiertävälle ”pakanatielle” saavutaan kello viiden paikkeilla ja perille SBM:n betoniasemalle tun-
tia myöhemmin. 
 
- No, täällä ollaan taas, huokaa isä pysäytettyään vanhaan tuttuun paikkaan.  - Kyllä taas tuntuu 
hiukan tuolla olkapäissä tämä ajaminen. … – Lapset istukaa tässä autossa vielä sen aikaa, että 
saan vaunuun sähköt ja tukijalat alas. 
- Hei Jarkko, onk’s toi mies tuolla se Fulio? kysyy äiti. 
- Missä? kysyy isä noustessaan autosta ulos. 
- Tuolla tuon punaisen auton luona. 
- Fuliohan se näyttäis’ olevan. … Vieläköhän se kehtaa tulla morjestamaan? … Taitaa hieman hävet-
tää se autokauppa. … Eipäs vilkaise yhtään tänne päin. Näki kyllä varmasti, kun tultiin. … Autoon-
han se hyppää ja ajelee pois. 
- No, minä menen laittamaan vaunun kuntoon ja käyn sitten ilmoittautumassa pomoille. 
 
Pian ollaan taas ”kotiuduttu” vaunuun ja äiti laittelee illallista pöytään. Ilta alkaa hämärtyä. Isä on 
käynyt toimistossa juttelemassa Putkosen Vesan kanssa ja saapuu ruokapöytään. 
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- Saunaan päästään taas kello kahdeksan aikaan, kertoo isä. …- Ei täällä ole mitään ihmeempiä 
tapahtunut viime käynnin jälkeen. Fulion autokaupasta Vesa kyseli … ja kerroin.  – Han oli oli tullut 
ensin niin iloisena Mersulla töihin. … Mutta sitten oli saanut kai tietää Egyptin autoveroista ja alkoi 
kysellä, miten kaupan voisi peruuttaa. … Soitteli kai joillekin egyptiläisille tuttavilleenkin … ja … 
- No, ihan hyvä, kun kauppa peruuntui, keskeyttää Rauni. …- Jotenkin tuo Mersu on minusta niin 
hyvä. … Kyllä me sillä pärjätään Suomessa monta vuotta. 
- No nyt syödään eikä ajatella autokauppoja. … - Mitäs kaikenlaista sinulla on nyt huomenna han-
kittavaa? 
- Onhan sitä osteltavaa taas pitkä lista kaikenlaista. … Varaosia autoihin, traktoreihin ja puimurei-
hin, pari piirtoheitintäkin … ja jossakin välissä pitää meidän käydä ottamassa ne kolerarokotukset-
kin. … 
- Ota siltä Mortadalta selvää, missä se rokotuspaikka on, niin voitaisi käydä vaikka jo huomenna 
siellä,  jatkaa äiti. 
- No kunhan tapaan ensin Mortadan aamulla. … Pitää hoidella ostokset ensin. 
- Onko täällä sitä koleraa? kysyy Mervi. 
- Eipä taida olla … mutta täällä pelkäävät, että joku voisi tuoda kolerapöpöjä tänne ja siksi kaikilla 
pitää olla se rokotus. … Kai näissä naapurimaissa on ollut koleraa, Egyptissä ainakin. 
- Kuinka pitkä lista sulla on sitä hankittavaa? kysyy äiti. 
- Onhan sitä taas ihan tarpeeksi. Varaosia … pakoputkia, suodattimia ynnä muuta autoihin ja trak-
toreihin, … työkaluja, … hitsauspuikkoja,… vesijohtotarvikkeitakin … ja kaikenlaista. … Yks’ 
Awadin nauhurikin pitäisi viedä huoltoon. … Pariksi … kolmeksi päiväksi ainakin hommaa piisaa. 
- Jokohan me päästäisi sitten keskiviikkona kotimatkalle, että ehdittäisi vähän hengähtää ennen 
Suomeen lähtöä, aprikoi äiti. 
- Eiköhän se onnistu.  
 
Hetkistä myöhemmin perhe lähtee saunaan ja sen jälkeen käydään nukkumaan. Aamulla isä lähtee  
tekemään projektin hankintoja äidin ja lasten jäädessä viettämään aamupäivää vaunussa. 
 
Keskipäivän rukoushetken aikoihin Jarkko saapuu takaisin kaupungilta ja kertoo käyneensä Morta-
dan kanssa katsomassa rokotuspaikkaa. 
 
- Hitto, se rokotuskeskus on auki vain tiistai- ja keskiviikko-iltapäivisin … kello 13 – 17, kertoo isä. 
… Se on siinä sen Intercontinental-hotellin takana … ekassa kerroksessa.  
- Sittenhän me päästäis’ kotimatkalle vasta torstaina, huokaa äiti. … No… ja sitten lauantaina läh-
dettäis’ Suomeen. 
- Joo. … Sen Sallamin nauhurin lupasivat jo tiistaiksi. 
- Oletko syönyt mitään? … Onk’s sulla nälkä? 
- Teetä ja pienen pullan söin Mortadan toimistolla. …  Jotakin voisin nyt kyllä syödä. 
- Riisiä ja jauhelihakastiketta on tuossa. Jos vähän lämmitän. 
- No lämmitä vähän. 
- Vieläkö lähdet kaupunkiin? kysyy äiti sytytellessään kaasuliettä. 
- Yhdessä paikassa voisin vielä käydä nyt iltapäivällä. Lähdetäänkö koko porukalla? 
- Sitähän tässä jo lasten kanssa suunniteltiin, että voitaisi käydä taas jossakin marketissa. … On 
tämä aika yks’toikkoista nököttämistä täällä vaunussa. … Mutta lasten kanssa on opiskeltu … ja 
piirrelty. Tuolla pihallakin vähän aikaa katseltiin noita miesten puuhia. Aika tiuhaan noita betoni-
autoja tulee ja menee. 
- Ja isot kuormurit toivat sepeliäkin, jatkaa Mika. 
- Mistähän kaukaa ne sepeliäkin hakevat? naurahtaa isä.  - Eihän täällä missään näy olevan kallioita 
eikä kiviä … hiekkaa vaan joka paikassa. … Kertoihan se Vesa kerran, että karkeammat kiviainek-
set on haettava aika kaukaa … olikohan ihan satojen kilometrien päästä. 
- No syö nyt! 
 
Jarkko saa työasiat hoidetuiksi muutaman päivän aikana ja iltaisin tehdään kaupunkireissuja mar-
ketteihin. Kotiin ei nyt tehdä ostoksia, koska edessä on joululomareissu. Keskiviikolle jää vain ro-
kotuksessa käynti. 
 
Keskiviikkona Jarkko käy aamulla vielä Mortadan toimistolla. Puolenpäivän aikaan syödään lounas-
ta ja lähdetään ajelemaan sitten rokotuskeskukselle. Jeddan ohitustietä ajettaessa joudutaan hil-
jentämään vauhtia onnettomuustapauksen vuoksi, kun poliisit ohjaavat liikennettä. 
 
- Oli ihan kuin SBM;n auto se toinen osapuoli, toteaa isä.  …- Oikea kylki oli aika pahasti rutussa.  
- Se toinen auto oli ihan rutussa, jatkaa Mika. 
- Kyllä ne osaavat täällä törmäillä ihan suorillakin teillä, tuumaa isä. 
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Pian saavutaan kaupunkialueelle ja ajellaan rokotuskeskuksen pihaan. Isän perässä astellaan ulko-
ovesta sisälle hämärähköön käytävään. 
 
- Onpas aika epämääräisen näköinen paikka, hämmästelee äiti. … - Tulee mieleen ihan jonkinlaisen 
pesutupamiljöö.  
- Ja tuoksuukin ihan kellarille, jatkaa isä. …- Tuosta ovesta sisään! opastaa isä ja avaa oven. 
 
Astutaan odotushuoneeseen, jossa on muutamia nojatuoleja pyöreän pöydän ympärillä. Lihavahko 
”hoituriasuinen” valkotakkinen nainen tulee tervehtimään. Jarkko kertoo, että tarvittaisi koleraroko-
tukset koko perheelle pian alkavaa ulkomaan matkaa varten ja näyttää kädessään olevia keltaisia 
rokotustodistuksia.  
 
- Hetkinen vain. Istukaa tuohon odottamaan, kehottaa nainen … ottaa  rokotustodistukset ja pois-
tuu takana olevaan huoneeseen. 
- Onpa aika murju, ihmettelee äiti. …- Oli tuo valkoinen työtakkikin aika sottaisen näköinen. 
- No, eiköhän me kuitenkin rokotukset saada, aprikoi isä. …- Eihän meillä ole vaihtoehtoja. 
 
Hetkisen kuluttua huoneen ovi aukeaa ja sama ”hoituri” kutsuu perheen sisään. Huoneessa on li-
säksi kaksi hieman nuoremmalta vaikuttavaa tukevahkoa valkotakkista naista pienen pöydän ää-
ressä. 
 
- Tulkaa vain koko perhe tänne peremmälle, kutsuu toinen naisista kankeahkolla englanninkielellä. 
– Kenestä aloitetaan? 
- No jospa aloitetaan minusta, lausahtaa Jarkko. .. - Tuohon käsivarteenko se pistetään? 
- Kyllä, sanoo hoitaja. …. Ottaa pöydältä pienen ampullin ja siitä rokotetta kädessään olevaan ruis-
kuun. Sitten nopea pyyhkäisy vanutupolla käsivarren yläosaa ja tuikkaa rokotepiikin käsivarteen. 
- Älkää lapset pelätkö, sanoo isä. …- Se ei tunnu ollenkaan. … Äitikö seuraavaksi? 
- No, vaikka niin. 
 
Hoituri täyttää uuden ruiskun ja uudesta ampullista. … Äidin saatua rokotteen on sitten lasten 
vuoro. Hoituri ottaa jälleen uuden ampullin, imaisee siitä rokotetta ruiskuun, mutta ruikkaa siitä 
osan viereiseen ikkunaverhoon. 
 
- Annetaan lapsille vähän pienempi annos, toteaa hoituri. – Aloitetaanko tuosta nuorimmasta. 
- No,  Minna! Nyt pistetään sinulle, rohkaisee äiti. – Ei se koske yhtään. 
 
Marin ja Minnan saatua rokotteen toistuu sama Mikan ja Mervin saadessa rokotteensa. Rokotus-
merkinnät ja leimat tehdään rokotuskortteihin ja annetaan kortit mukaan. 
 
- Olipa epäsiistin näköinen paikka, supisee äiti heti ulos käytävään päästyä. Milloinhan oli viimeksi 
pestyjä ne joskus valkoisia olleet työtakitkin … ja liiat rokotteet ruikattiin ikkunaverhoon. 
- Ja hiton huono ilmakin siellä oli, jatkaa isä. … - No, mutta saatiin rokotukset kuitenkin. 
- Taisivat olla ne hoiturit egyptiläisiä, aprikoi äiti. 
- Joo, aksentista päätellen. Sairaaloissahan täällä on egyptiläisiä paljon. 
- Käydään vielä marketissa ostamassa juomia huomiseksi, ehdottaa äiti, kun tullaan auton luo. 
- Ja käydään tankkaamassa auto, jatkaa isä. 
 
Parisen tuntia myöhemmin SBM:n pihaan tultaessa nähdään pihan laidassa sama kolaroitu auto, 
joka oli nähty aikaisemmin ohitustiellä. Vesa ja kolme kikkaratukkaista ”filippiinoa” on autoa tut-
kimassa. Ajettuaan autonsa pihan perälle vaunun viereen, menee Jarkkokin Vesaa jututtamaan. 
Vesa kertoo, että ”pojat” olivat olleet päivällä käymässä kaupungilla ja joutuneet kolariin, kun oli-
vat ohittamassa jonoa ja joku poukkasi jonosta heidän eteensä. Poliisi oli ottanut autoa ajaneen 
”filippiinon” mukaansa . Toisen auton kuljettaja oli viety ambulanssilla sairaalaan. Syy oli sen toi-
sen auton kuljettajan, kertoivat ”pojat”. Nyt Fulio on lähtenyt selvittämään tilannetta, kertoo Vesa. 
Eiköhän se asia pian selviä. 
 
Myöhemmin illalla Vesa kertoo Jarkolle lisää tapauksesta … ja Jarkko kertoo asian edelleen Raunil-
le. 
- Tiedettiin, että autoa ajanut ”filippiino” on putkassa, mutta ei sitä missä putkassa. Fulio löysi oi-
kean putkan ja pääsi keskustelemaan miehen kanssa. Syy onnettomuuteen oli täysin toisen osa-
puolen kuljettajan. Fulio laati tapahtumasta selvityksen ja kävi sairaalassa tapaamassa loukkaantu-
nutta kuljettajaa, vanhahkoa arabimiestä … ja sai hänen syyllisyydestä kirjallisen tunnustuksen. 
Fulio vei tunnustuspaperin poliisille. Poliisi kävi hakemassa loukkaantuneen miehen sairaalasta 
putkaan ja päästi sitten meidän kuskin pois. – Jonkun täytyi olla putkassa, naureskeli Vesa. 
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- No sillä lailla! naurahtaa Rauni. 
 
Ennen saunaan lähtöä valmistaudutaan vielä aamulla tapahtuvaa kotimatkalle lähtöä varten. Sau-
nan jälkeen uni taas maittaa. Aamuhämärissä nautitun aamupalan jälkeen alkaa Jarkko kiinnitellä 
vaunua vetokoukkuun ja Rauni järjestelee vaunua lähtökuntoon. Auringon alkaessa pilkistellä tai-
vaanrannassa ollaan taas jo menossa Jeddan ohikulkutiellä Mekkaan päin. Liikenne on aamuvarhai-
sella vielä hiljaista. 
 
- Äiti, minulla on jotenkin huono olo, valittelee Mervi, kun ajellaan Mekan ohitustiellä.  
- Millainen huono olo? kysyy äiti. 
- Päässä jotenkin tuntuu sellainen höntti olo … ja ihan kuin vähän viluttaa. 
- Viluttaa? … Et kai sinä nyt sairastu? … Yritä nyt nukahtaa hetkeksi, jos se auttaisi. 
 
Matkan jatkuessa alkavat Mika ja Marikin valitella huonoa oloa … ja äitikin alkaa tuntea lievää 
päänsärkyä. Puolimatkassa pidettävällä tauolla alkaa isäkin tuntea olonsa huonoksi.  
 
- Pitäisikö ottaa Aspiriinit? aprikoi äiti. … - Jospa se auttaisi. Sitä meillä on vaunussa mukana. 
- Ollaanko me saatu joku pöpö siitä rokotuksesta, arvelee isä. – Auttaisikohan Aspiriini? 
 
Pysähdytään ottamaan Aspiriinit ja juodaan Apsia päälle. Matkan jatkuessa tuntuu tilanne  vaan 
huononevan. Kaikki ovat huonovointisia ja tuntevat itsensä kuumeiseksi. Mervi valittaa korviinkin 
koskevan. Kotiin saavutaan illan hämärtyessä. Kun nyssykät on kannettu vaunusta kotiin, mittaa 
äiti lapsilta kuumeen ja toteaa, että kuumetta on jokaisella 38 asteen kieppeillä … ja vanhemmilla 
myös. Iltateen kanssa otetaan Aspiriinit, käväistään suihkussa ja käydään nukkumaan. 
 
 
 
 

19. Lomamatka alkaa 

 
 
 
Perjantaiaamun valjetessa on koko perhe edelleen kuumeinen ja huonovointinen. 
 
- Miten me voidaan lähteä huomenna Suomeen, jos me ollaan sairaita? tuskailee äiti. – Pitääkö 
meidän lähteä lääkäriin? … Siinä amerikkalaisessa sairaalassa Jizaniin mennessä on hyvät lääkärit, 
kertoi Nancy. 
- Lähdetään sinne… King Feisalin hospitaaliin. … Keitellään ensin teetä ja haukataan jotakin. 
 
Parin tunnin kuluttua ollaan sairaalassa lääkärin vastaanotolla. Kuultuaan, miten oireet alkoivat ja 
tutkittuaan potilaita suosittelee nuorehko amerikkalainen lääkäri penisilliinikuuria. Sairaalan ap-
teekista saadaan ruskeisiin pulloihin pakattua Ampisillin-jauhetta, johon ohjeen mukaan sekoite-
taan puhdasta vettä pullo täyteen. Näin syntynyttä lääkettä otetaan sitten lapsille ruokalusikallinen, 
aikuisille kaksi ruokalusikallista kolmesti vuorokaudessa viiden vuorokauden ajan. 
 
Jarkon saatua lääkkeet apteekin luukulta tulee käytävällä häntä vastaan yksi valkotakkinen sai-
raanhoitajaneitonen ja kysyy… 
- Anteeksi …mister, kuulin , että te olette ”Finlandista”, aloittaa hoitaja kankeahkolla englannilla.  – 
Voisitteko auttaa vähän, kun meillä on tuolla eräällä osastolla potilas ”Finlandista”, joka ei osaa 
mitään muuta kieltä?  
- Kyllä, hämmästyy Jarkko.  – Voin minä auttaa.  …. - Odottakaa te tuossa penkillä vähän aikaa, 
jatkaa hän Raunille. 
 
Hoitajan johdattaa Jarkon rakennuksen kolmannessa kerroksessa olevaan potilashuoneeseen ja 
kyseisen miespotilaan luo. Jarkkoa alkaa hymyilyttää heti potilasta tervehtiessään. Ei tuo voi olla 
suomalainen, hän aprikoi mielessään. … Näyttää Kaukoidän mieheltä. 
 
- Mistä maasta sinä olet? kysyy Jarkko sitten mieheltä englanniksi.  … Mies vain hymyilee. 
- Oletko sinä Intiasta? kysyy Jarkko sitten. 
- Thailand, Thailand, sopertaa mies sitten hymyillen ja mutisee jotakin, jota Jarkko ei ymmärrä. 
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-  Ei hän ole Finlandista … vaan Thailandista, selittää Jarkko sitten hoitajalle. … - Hänen kieltään en 
ymmärrä. … En voi auttaa. … Tiedättekö missä on Finland? jatkaa Jarkko sitten.  Hoitaja pudistaa 
päätään. 
- Finland on Euroopassa … Scandinaviassa, selittää Jarkko … - Norvay, Sweden ja Finland. … Poh-
jois-Euroopassa. 
- Nyt tiedän, …  pohjoisessa, … Siellä on Finland, huokaa hoitaja. … Anteeksi, että en tiennyt. 
- Oletko sinä Egyptistä? kysyy Jarkko sitten. 
- Olen … Aleksandriasta. 
 
Hetken kuluttua Jarkko palaa Raunin ja lasten luo hiemna veitikkamainen ilme kasvoillaan.. 
 
- No, mitä siellä oli, kun noin hymyilyttää? kysyy Rauni jo kaukaa. 
- Hitto, johan minä ajattelin mennessä, että kuinka joku suomalainen ummikko olisi päässyt tänne 
Saudiin … ja heti, kun näin sen potilaan, niin alkoi hymyilyttämään. … Se tummahipiäinen  mies 
olikin sitten Thaimaasta … eikä se egyptiläinen hoiturikaan tiennyt missä Finland on, …kun vähän 
tenttasin. 
- Hoituri kertoi sitten olevansa Aleksandriasta, kun kysyin onko hän Egyptistä. Sen aksentti vaikutti 
niin samanlaiselta kuin Abdul Gawadilla. … Ja egyptiläisiähän täällä kai useimmat hoiturit ovat. 
- No olipa taas yksi uusi kokemus, naurahtaa Rauni. … - Mutta nyt äkkiä kotiin.  Toivottavasti tämä 
”silliini” tepsii…. On ihan kuumeinen olo. 
 
Päivä kuluu kotona sitten enimmäkseen lepäillessä. Illalla alkaa olo tuntua jo hieman paremmalta. 
Vanhemmat valmistelevat matkatavaroita lähtövalmiiksi. Aamulla heräiltäessä ei kenelläkään ole 
enää kuumetta, mutta lapset valittelevat korvakipua. Aamupäivä kuluu lepäillessä ja vielä jotakin 
laukkuihin pakatessa. 
 
Koko perhe matkalaukkuineen on lähtövalmiina iltapäivällä, kun projektin autonkuljettaja Ali saa-
puu kello kahdelta isolla GMC Suburban-farmarilla kyyditsemään heidät lentokentälle. Lentoase-
malle saavutaan hieman ennen kello kolmea. Koneen lähtöön on aikaa runsas tunti. Matkatavarat 
kannetaan lähtöselvitykseen. Matkalaukut on otettava Jeddassa ulos ja vietävä ulkomaan lentojen 
lähtöselvitykseen, selittää virkailija Jarkolle. Lähtöportilla sitten odotellaan ja katsellaan ikkunoista 
kentälle avautuvaa näkymää. Arabiasuisia matkustajia on kertynyt paikalle parisenkymmentä. Hie-
man ennen kello kolmea lento Jeddasta saapuu. Kun matkustajat ovat poistuneet koneesta, kehot-
taa arabin ja englanninkielinen kuulutus Jeddaan matkustavia siirtymään koneeseen. 
 
- No, lapset!  Nyt mennään koneeseen, kehottaa isä. … - Me päästään näköjään ensimmäisenä. 
 
Kävellen siirrytään kentällä seisovaan Boeing 737-koneeseen ja asetutaan lentoemännän ohjaama-
na ensimmäiselle penkkiriville. Ikkunoista seurataan, kun kentällä matkatavaroita siirretään konee-
seen. Pian alkavat suihkumoottorit hurista ja ”fasten seat belts- valo” syttyy ja intialaiselta vaikutta-
va lentoemäntä esittelee koneen turvalaitteet samalla, kun kone lähtee rullaamaan kiitoradalle. 
Heti kiitoradalle päästyä moottorien jylinä kasvaa, vauhti kiihtyy ja kone kohoaa siniselle taivaalle. 
 
- Hui, mikä toi kolahdus oli? säpsähtää Mervi. 
- Koneen laskutelineet menivät sisään, kertoo isä.  - Tuollaista kolinaa kuuluu aina pian ilmaan 
nousun jälkeen. Olenhan minä  sen kertonut jo aikaisemminkin muutaman kerran. 
- No, millainen vointi lapsilla on? kysyy äiti. 
- Vähän korviin koskee, vastaa Mervi ensimmäisenä. Mika ja Mari kertovat samaa.  
- Korvissa tuntuu kyllä pientä kipua minullakin, jatkaa isä. 
- Jotenkin on sellainen höntti olo, kertoo äitikin. … - Ja korvissakin tuntuu vähän. 
- Kun aletaan laskeutua Jeddaan, saattaa korvakipu tuntua pahemmin, kertoo isä. 
 
Pilvettömällä taivaalla lennetään ja katsellaan näkymiä koneen ikkunoista. Vasemmalla puolella on 
merta, oikealla puolella alppimaista vuoristoa. Puolisen tuntia on lennetty, kun tulee laskeutumi-
sesta Jeddaan kertova kuulutus ja ”Fasten seat belts-valo” syttyy. Vähitellen aletaan laskeutua 
alemmaksi. Lapset alkavat valittaa pahenevaa korvakipua ja vanhemmat tuntevat korvakivun myös. 
 
- Kyllä nyt on korvissa joku tulehdus, aprikoi äiti.  – Eihän tällaista ole aikaisemmin havaittu. 
- Hitosti koskee korvia minullakin, kertoo isä. 
 
Lapset pitävät käsiä korvillaan ja ovat tuskaisen näköisiä koneen laskeutuessa kentälle. Koneesta 
ulos päästyä alkaa kipu helpottaa. Terminaaliin mennään kävellen. 
 



 208 

- Nyt pitää mennä kohta ottamaan meidän matkalaukut tuosta linjalta, toteaa isä. Sitten lähdetään 
tuonne ulkomaanliikenteen terminaalin puolelle. … Meillä on nyt reilut kolme tuntia aikaa seuraa-
vaan lähtöön.  Vietetäänkö se täällä vai lähdetäänkö vähän ulos? 
- Eikös kaupunki ole tuossa ihan lähellä? muistelee äiti. 
- Aika lähellä keskustaahan tämä lentoasema on. Uuttahan ne tekevät parinkymmenen kilometrin 
päähän … Medina Roadin varteen. Aika pianhan sen pitäisi jo avautuakin. 
- Pitää kai meidän mennä ainakin syömään jotakin, jatkaa äiti. 
- No odotelkaapa te nyt vähän aikaa tuossa penkillä. Minä käyn ottamassa matkalaukut. Nyt niitä 
alkaa sieltä tulla. Viedään ne sitten ulkomaan lähtöjen puolelle. 
 
 Jarkko saa laukut ja nostaa ne ottamalleen kuljetuskärrylle. Kun matkalaukut on jätetty ulkomaan 
lentojen lähtöselvitykseen, jätetään käsimatkatavarat säilytykseen ja kävellään ulos terminaalista. 
 
- No, mihin mennään? kysyy isä. … - Pitäis’kö ottaa taksi? 
- Kaupunkihan on tuossa aivan vieressä, toteaa äiti.  – Kai me jaksetaan kävelläkin vähän matkaa. 
Nyt ei täällä ole ihan niin kuumakaan, kuin oli Jizanissa. … Mennään vaikka johonkin markettiin ja 
ostetaan jotakin syötävää. 
- Onhan täällä jonkinlaisia baarejakin, tumaa isä. 
 
Jo muutaman sadan metrinpäässä löydetäänkin baari, johon mennään. Juodaan kupilliset teetä ja 
napostellaan jonkinlaiset piirakat. 
 
- Hieman nämä muistuttavat suomalaisia lihapiirakoita, toteaa äiti. … - Jotakin lihaa ja kasviksia on 
sisällä. 
- Ei  hassumpia, jatkaa isä. … - Mitä mieltä lapset ovat? 
- Ihan hyvää, vastaa Mervi. 
- Eikö me näillä pärjätä vähän aikaa. aprikoi äiti 
- Ja koneessahan ne tarjoavat sitten meille jotakin, jatkaa isä. 
- Lähdetään vaan sinne istuskelemaan, ehdottaa äiti. 
 
Kävellään takaisin terminaaliin ja odotushallin penkeille istuskelemaan. Isä käy hakemassa säily-
tyksessä olleet käsimatkatavarat, kaksi laukkua. Toisessa laukussa on Ampisilliinipullot, josta ote-
taan jokaiselle lääkeannokset. Ruokalusikkaa ei tullut mukaan, mutta mittana käytetään pullon 
korkkia. 
 
- Nyt tulivat meidän lennon tiedot tuonne taululle, huomaa isä, kun ollaan jonkin aikaa istuskeltu. 
… - Kello 22.30 … Ateena – Frankfurt … Gate 10 … eli portti 10 … Se on tuolla oikealla.  Sieltä 
lähdin viimeksikin, kun tulin Suomeen. … Onhan tässä vielä monta tuntia aikaa. 
- Lähdetään jo sinne portin viereen istuskelemaan, ehdottaa äiti. 
- Äiti missä täällä on vessa? kysyy Mervi. 
- Nyt pitää käydä vessassa kai meidän kaikkien. Lähtekää tytöt äidin kanssa ensin. Isä ja Mika odot-
telee tässä laukkujen kanssa sen aikaa. 
 
Jonkin ajan kuluttua äiti ja tytöt palaavat. 
 
- Olipa hirveä paikka, kertoo äiti. … - Hirveä kusen haju ja sitä ihan lainehti lattialla. … Sieltä kopin 
ovenraosta näin, kun yks’ vanha nainen tuli ja lorotti ihan suoraan lattialle. 
- No saitte hoidettua hommat kuitenkin, kommentoi isä. 
- Oli pakko. … Menehän sinä nyt Mikan kanssa tutustumaan miesten vessaan. 
- - - 
- Ei siellä kyllä lattia lainehtinut, mutta olihan siellä hitonmoinen löyhkä, kertoo isä hetken päästä 
palatessaan. 
- Lähdetään nyt sinne portille, kehottaa äiti. 
 
Portin tuntumassa olevilla penkeillä on muutamia arabiasuisia mieshenkilöitä, kun saavutaan pai-
kalle. Vähitellen alkaa väkeä tulla lisää. 
 
- Isi, onko se iso lentokone, millä me lähdetään? kysyy Mika. 
- On se varmaankin iso. Paljon isompi kuin tuo millä tultiin Jizanista. Näillä pitkillä reiteillä on tä-
hän aikaan paljon matkustajia ja koneet ihan täysiä. Varmaankin on samanlainen kone, millä tultiin 
Roomasta Jeddaan, jos muistatte. … Täällä on varmaankin taas ihan turvallisuussyistä ennen ko-
neeseen astumista osoitettava omat matkalaukut siinä kentällä. … Jos joku laukku jää tunnistamat-
ta, niin sitä ei oteta koneeseen. 
- Miksi? kysyy Mervi. 
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- No … ettei kukaan ole pannut jotakin pommilaukkua rahtitavaroihin. Jotkut terroristit saattaisivat 
sellaista yrittää. Muutamia koneita on hajonnut ilmassa ja pudonnut sellaisen takia. Ei nyt pitkään 
aikaan ole sellaista kyllä tapahtunut.  Ei ole mitään syytä pelätä. - Lentokoneella matkustaminen on 
turvallisempaa kuin autolla liikkuminen.  Lentomatkan vaarallisin osa on matka kotoa lentokentäl-
le. 
- Ajatelkaapa lapset, että huomenna näette jo lunta, vaihtaa äiti puheenaihetta.  – Jo aamulla Frank-
furtissa pitää laittaa lämpöisempiä vaatteita ylle.  Helsingissä on varmaan pakkasta. Tässä laukus-
sa on pitkähihaisia paitoja ja housuja teille kaikille. Helsingissä otetaan sitten matkalaukusta lisää 
vaatteita. 
- Ja huomeniltana tähän aikaan ollaan jo mummilassa, jatkaa isä. 
- Mennäänkö me sitten meidän mökille nukkumaan? kysyy Mervi. 
- Jaa, missähän me nukutaan? aprikoi äiti.  Meidän mökki on aika täynnä tavaraa ja mummilassa-
kaan ei ole kovin paljon tilaa. … Mietitään sitä asiaa sitten huomeniltana siellä. 
 
Lisää matkustajia kerääntyy portille jatkuvasti ja sitä seuraten sekä välillä jutellessa aika kuluu. 
Vihdoin kaksi virkailijaa saapuu portille ja matkustajia aletaan päästämään koneeseen. Virkailijat 
ottavat taas lapsiperheen ensimmäisenä, tarkastavat liput ja niin lähdetään portilta käytävää myö-
ten ulospäin. Ulkona odottaa kaksi ”jättiläiskokoista” bussia. Heti, kun ensimmäinen on täyttynyt, 
ajetaan kauempana kentällä seisovan lentokoneen vierelle. Kentällä on pitkä rivi matkalaukkuja. 
joista on otettava omat laukut toiseen riviin ennen koneen portaille nousemista. Jarkko nostaa 
omat laukut rivistä toiseen minkä jälkeen astellaan portaita pitkin koneeseen. Heti koneeseen tul-
taessa ohjaa lentoemäntä perheen etummaisen penkkiriviin. 
 
- Samanlainen Boeing 747 jumbo tämä on, kuin millä tultiin silloin Roomasta Jeddaan, toteaa isä 
kun aletaan istuutua paikoilleen. – Mene äiti sinä sinne ikkunan viereen ja tytöt siihen viereen. Mi-
nä käyn Mikan kanssa tuohon käytävän toiselle puolelle. Ja laukut pannaan tuonne penkin alle. … 
Yli 300 matkustajaa tähän mahtuu. Tämä on kai maailman suurin käytössä oleva matkustajakone, 
muistelee isä. 
 
Matkustamo täyttyy viimeistä sijaa myöten. Noin puolet ovat arabiasuisia miehiä, mutta on muu-
tama mustahuntuinen nainenkin. Koneen ulkopuolella lastataan matkatavaroita ja rahtia konee-
seen vielä jonkin aikaa. Lentoemännät kiertävät matkustamossa tarkistaen, että istuinvyöt on kiin-
nitettyinä, kun kone lähtee moottorit humisten rullaamaan kiitoradalle. Lentokapteenin kuulutus 
toivottaa matkustajat tervetulleeksi ja kertoo, että lentoaika Ateenaan on seitsemän tuntia 20 mi-
nuuttia. Lentoemännät esittävät taas turvalaitteiden käyttöä. 
 
- Nyt lähdetään 10 minuuttia myöhässä, toteaa isä kelloa vilkaisten.  - Ateenassa ollaan aamukuu-
den maissa, toteaa isä. Siellä on tankkaustauko noin puoli tuntia … ja Frankfurtiin kestää sitten 
noin kolme ja puolituntia, Kello kymmeneltä oltaisi Frankfurtissa. … Finnairin lento Helsinkiin … 
on kello 12.50.  … Jaa, siellä kello on tuntia vähemmän. Täällähän on Suomen kanssa sama aika. 
,,, Eli Suomen aikaa 13.50. … On meillä parisen tuntia aikaa odotella Finnairin lentoa siellä. 
- Mitenkä lasten korvat? kysyy äiti. … - Onko vielä kipeät? 
- Kyllä vähän tuntuu kipeältä, kertoo Mervi.  … Niin minullakin, jatkavat Mari ja Minna yhtaikaa. 
- Entä Mika! … Koskeeko korvia? jatkaa isä. 
- Ihan vähän. 
- Minullakin tuntuu korvat vähän kipeiltä, kertoo äiti 
- Minulla myös, myötää isä. 
- No nyt kai ollaan kiitoradalla, kun käännytään, huomaa äiti. 
- Joo, niin ollaan … ja nyt lähdetään. 
 
Hetken aikaa vauhti kiihtyy, kunnes aletaan kohota. Sitten kuuluu alapuolelta tutut kolahdukset, 
kun laskutelineen menevät sisään. Ikkunoista katsellaan, kun Jeddan kaupungin valomeri jää taak-
se ja yläpuolella tuikkii kirkas tähtitaivas. Koneen noustua jonkin aikaa alkavat lentoemännät jake-
lemaan kärryistään illallistarjottimia. 
 
- Kääntäkää lapset siitä edestä ne pöytälevyt alas, neuvoo äiti. … Saadaan jotakin syömistä. 
- No mitähän purtavaa me saadaan? aprikoi isä.  - Lapsia pitää taas  vähän autella. … Mitäs me nyt 
saadaan? 
- Aika isot muna-anjovis voileivät on tuossa kelmupaketissa ja tuo on kai jonkinlainen lihapasteija, 
toteaa äiti. Ja joku suklaan värinen leivonnainen. Noihin kuppeihin ne varmaan tulevat kaatelemaan 
kuumaa vettä, kun on teepussit tuossa tarjottimella. Niissä pienissä pusseissa on sokeria. 
- Olisikohan se parasta aloittaa tuosta pasteijasta? aprikoi isä. 
- Isi, mä en tykkää tosta sillistä tuossa munan päällä, toteaa Mika. 
- Anjoviksesta! … Etkö tykkää? … Anna se sitten minulle. 
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- No nyt saadaan teevettäkin, huomaa äiti, kun lentoemäntä lähestyy kuumavesipannun kanssa. 
 
Iltapalasta selvitään ilman suurempia ongelmia. Tarjottimet kerätään pois ja matkustajat alkavat 
käännellä istuimien selkänojia lepoasentoon. 
 
- Nyt olisi sitten aikaa nukkua muutama tunti, kertoo isä. … - Selkänojat vaan lepoasentoon ja … 
- Pitäisikö ensin käydä vessassa? kysyy äiti.  -  Tuossa edessä välikössähän on vessa ihan lähellä. 
- Joo, menkääpä äiti ja tytöt ensin. … Se on vapaa nyt, kun tuo ”TOILET VACANT”. valo palaa. 
 
Kun vessassa on käyty, torkahdetaan istuimiin useaksi tunniksi. Lentoemännät ovat tuoneet kevyet 
viltit lapsille peitteiksi. Lapset ovat vielä unessa, kun tulee kapteenin kuulutus ” Laskeudumme 
Ateenaan 20 minuutin kuluttua” …ja kehotus ” Nostakaa istuimen selkänojat yläasentoon, kiinnit-
täkää istuinvyöt ja sammuttakaa savukkeet.” Moottorien humina heikkenee ja kone alkaa hiljalleen 
laskeutua alemmaksi. 
 
-  Vilkaisehan äiti tuonne taakse päin. Ei siellä taida olla enää yhtään arabiasuista. 
-  Onhan niitä käynyt jatkuvasti tuolla vessassa vaihtamassa asujaan. 
- Ai, korviin koskee ihan hirveästi, valittaa Mervi pian herättyään ja muut lapset  valittavat samoin. 
- Hitto, kyllä koskee minunkin korviin nyt … ihan kovasti. 
- Ja minun myös, kertoo äiti. 
 
Koneen laskuvaiheen jatkuessa korvakivut vai pahenevat ja lapset valittavat korvakipua jo itku kur-
kussa käsiään korvilla pitäen. 
 
- Hitto, korvatulehdus meillä on nyt kaikilla, toteaa isä.  - Tässä laskeutuessa tuo ilmanpaine ko-
neessa muuttuu ja se tuntuu korvissa. 
 
Koneen laskeuduttua alkaa korvasärky taas hellittää. Ateenaan jäävät matkustajat poistuvat ko-
neesta, Frankfurtiin jatkavat jäävät koneeseen, kertoo kuulutus. Pienehkö joukko matkustajia pois-
tuu koneesta. 
 
- Nyt voitaisi ottaa taas lääkeannokset, sanoo äiti ja ottaa laukun istuimen alta. … -  Lapsille yksi ja 
meille aikuisille kaksi korkillista. Minä annostelen tästä. 
- Hitto, tuo korvakipu pahenee koneen laskeutuessa, kun paine vähän muuttuu. … Meillä on edes-
sä vielä monta laskeutumista … Frankfurtiin, sitten Helsinkiin ja vielä Varkauteen. 
 
Ikkunoista kurkitaan hyörinää kentällä. Jonkin ajan kuluttua  alkaa koneeseen tulla uusia matkusta-
jia arviolta parisenkymmentä henkilöä. Portaat koneen viereltä viedään pois ja ovet sulkeutuvat. 
Moottorit alkavat hurista ja kone liikkuu. ”Fasten seat belts-valo” syttyy ja tulee kapteenin kuulu-
tus: ”Tervetuloa Ateenasta tulleet matkustajat, Lennämme Frankfurtiin, lentoaika on kolme tuntia 
kolmekymmentä minuuttia.” … Ja lentoemännät esittelevät taas happinaamarin käyttöä. 
 
- Aika hyvin ollaan aikataulussa, toteaa isä.  - Frankfurtissa ollaan noin varttia yli yhdentoista … tai 
siellä kello on varttia yli kymmenen. … Meillä on siellä sitten aikaa kolme ja puoli tuntia Finnairin 
lentoon. 
 
Rullaustiellä joudutaan odottelemaan jonkin aikaa, kunnes yksi Lufthansan kone laskeutuu. Sitten 
päästään kiitoradalle ja noustaan pilviverhon läpi kirkkaalle taivaalle. ”Fasten seatbelts-valo” sam-
muu. Lentoemännät tulevat kärryineen käytävälle ja alkavat jakelemaan aamupalatarjottimia. 
 
- Käännetäänpä sitten taas nämä pöytälevyt alas, neuvoo äiti. 
- No mitä he tarjoilevat meille näin aamutuimaan? aprikoi isä saatuaan tarjottimen eteensä. Olisi-
kohan tuossa paketissa jonkinlainen munakas? … Ja juustosämpyläkin näkyy olevan. … Ja kohta 
kai sieltä tulee teevettäkin noihin kuppeihin. 
- Ihan hyvän näköiset munakkaat ja sämpylät, toteaa äiti. … -  Availlaanpa taas pakkauksia lapsille. 
 
Kun munakkaat ja sämpylät on syöty ja ruokailuvälineet keräilty pois, katsellaan vaan ikkunoista 
näkyvää kirkasta taivasta ja alhaalla valkoista pumpulimaista pilvimattoa, jonka aukoista näkyy 
maata. 
 
-  Isi, miksi täytyy lentää näin hirvittävän korkealla? kysyy Mika. 
- Korkealla ilma on harvempaa ja polttoainetta kuluu vähemmän. … Ja samalla alueella lentävät 
koneet lentävät eri korkeuksilla, ettei tapahdu törmäyksiä. Maassa lentokentillä olevat lennonjoh-
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dot antavat jokaiselle koneelle lentokorkeuden, millä pitää lentää ja sieltä valvotaan muutenkin 
koneiden liikkeitä jatkuvasi. Siksi lentäminen on turvallista. 
- Voikos lentokoneen moottorit äkisti pysähtyä, jos tulee joku vika? jatkaa Mika. 
- Onhan sellainenkin mahdollista, mutta hyvin harvinaista. Ja vaikka moottorit sammuisivat, niin 
tällainen kone voi liitää kymmeniä kilometrejä ja laskeutua lähimmälle lentokentälle. … Jos kone 
lentää kymmenen kilometrin korkeudessa, se voisi liitää sadan kilometrin päässäkin olevalle ken-
tälle. … Parin tunnin päästä, kun ollaan lähestymässä Frankfurtia, pannaan koneen moottorit tyh-
jäkäynnille ja loppumatka liidetään hiljalleen alaspäin. 
- Miten noi lentäjät osaavat sinne kentälle, jos on paksut pilvet tai sumu? kysyy isän juttua kuun-
nellut Mervi. 
- Koneissa ja kentillä on niin tarkat suunnistuslaitteet ja tutkat, että kone pystytään ohjaamaan 
kiitoradalle sakeassa sumussakin. … Jonkinlainen näkyvyysvaatimus kuitenkin on ja aivan sakean 
sumun tullessa koneet ohjataan muille kentille. … Jos nyt, kun oltiin Ateenassa, olisi Frankfurtissa 
ollut sakea sumu, niin tämä kone ei olisi saanut lähtölupaa … ennen kuin sumu Frankfurtissa olisi 
hälvennyt. 
- Onko se Frankfurt Saksassa? kysyy Mervi. 
- On Saksassa … ja se on yksi Euroopan vilkkaimmista kentistä. … Ei tässä tarvitse enää kauan 
odotella, kun aletaan laskeutumaan. Koneita nousee ja laskeutuu jatkuvasti muutaman minuutin 
välein. … Nyt jo moottorien suhina on hiljentynyt ja liu’umme loivasti alemmaksi. 
 
Maata ei enää näy vaan alapuolella on tasainen pilvimatto. Kun jonkin aikaa on lennetty, tulee kap-
teenin kuulutus englanniksi ja arabiksi: ” Laskeudumme Frankfurtiin puolen tunnin kuluttua. Kiin-
nittäkää istuinvyöt ja sammuttakaa savukkeet!”… Ja ” Fasten seat belts-valo” syttyy. Lentoemännät 
kulkevat käytävillä tarkistamassa, että kaikilla istuinvyöt ovat kiinni. 
 
- Nyt taas alkaa korviin koskea, kertoo Mervi ensimmäisenä ja heti perään muutkin lapset ja van-
hemmat alkavat tuntea kipua myös. 
- Kohta, kun alamme laskeutua jyrkemmin, kipu varmasti voimistuu, aprikoi isä.  … - Pitäkää käsiä 
korvilla ja suu vähän auki, neuvoo isä. … - Se voi vähän auttaa. 
 
Hetken kuluttua sukeltaa kone sankkaan pilveen ja tuntuu vähän vavahtelevan. Kone  myös kallis-
telee ja tuntuu kaartavan. 
 
- Täällä on näköjään pilvistä ja taitaa tuulikin vähän ravistella konetta, kertoo isä.  – Nämä ovat nyt 
niitä ilmakuoppia. … Näin isoa konetta ne ei kovin pahasti keikuttele. 
- Korviin koskee ihan hirveästi, valittaa Mika … tytöt samoin. 
- Kyllä koskee minullakin, kertoo äitikin … ja isä tuntee samoin. 
- Nyt alkaa näkyä jo maata pilviharson läpi, huomaa äiti. … - Ollaan jo aika matalalla. Kaupungin 
talot ja kadut jo erottuvat. 
- Taitaa olla vesisade, kun on noin harmaata, aprikoi isä 
- Hirveästi koskee korviin, valittavat lapset taas melkein itku kurkussa. 
- Kyllä koskee meilläkin, toteaa isä. …- Pian se taas helpottaa, kun päästään kentälle. 
 
Hetki vielä on kärsittävä kovaa korvakipua, kunnes kone rullaa taas kiitoradalta terminaaliin päin. 
Vähitellen korvakipu hellittää. Koneen pysähdyttyä saapuu neljä isoa bussia kuljettamaan matkus-
tajat muutaman sadan metrin päässä olevaan terminaaliin. Matkaa jatkavat matkustajat ohjataan 
transithalliin, Saksaan jäävät suuntaavat passi- ja tullitarkastuksiin. 
 
- Täällä kello näyttää olevan kaks’kymmentä yli kymmenen, toteaa isä transithalliin tultaessa. Finn-
airin lento Helsinkiin näkyy jo tuolla valotaululla AY 525 … kello 13.50 … ja lähtöportti 16. … eli 
kolmen ja puolen tunnin kuluttua. … Kolmisen tuntia pitää istuskella. 
- Nyt voitaisi ottaa tuolta laukusta vähän lämpimämpiä vaatteita ylle, ehdottaa äiti … - Ja pitää ot-
taa taas penisilliiniannoksetkin. … Vieläkö lasten korviin koskee? 
- Ihan vähän tuntuu, kertoo Mervi ensimmäisenä. 
- Tuntuu minullakin vähän, kuittaa äiti. … - Se näköjään tuntuu pahiten vain koneen laskeutuessa. 
- Eikös mennä tuonne baariin istuskelemaan, ehdottaa isä. … - Voitaisi juoda teet tai kahvit ja syö-
dä vaikkapa makkarasämpylät. 
- Mä haluan kaakaota, vastaa Mervi. 
- Joo, kaakaota, jatkaa Mika heti perään. 
- No, lapsille kaakaot. … Ja voidaan ottaa ruokalusikatkin lääkettä varten, jatkaa äiti. 
- Täällähän on sitten ihan mahtava tax-free myymäläkin. Voidaan ostella jaloja juomiakin Jouluksi 
ja ostella muitakin tuliaisia, jatkaa isä. 
- No mennäänhän nyt tuonne baariin ensin, kehottaa äiti. 
- Hitto, ensin pitää käydä vaihtamassa valuuttaa Saksan markoiksi. - Odottakaa tässä vähän aikaa. 
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Jarkko käy transithallin laidalla olevassa pankissa, minkä jälkeen suunnataan baariin. Baariin tulta-
essa katsellaan vitriineissä olevia voileipiä ja leivonnaisia. 
 
- Me juodaan isän kanssa nyt kunnon kahvit, huokaa äiti. … - Ja lapset haluavat kaakaot, vai? 
- Kaakaota tulee kuin yhdestä suusta. 
- Mitä haluatte kaakaon kanssa? … Kävisikö tuollaiset kinkku- tai juustosämpylät? 
- Mulle kinkkusämpylä, vastaa Mika heti. 
- Mä otan juustosämpylän, jatkaa Mervi . … - Marille ja Minnalle käy juustosämpylät myös. 
- Minä otan kyllä tuollaisen lohivoileivän, päättää isä. … - Otatko äiti samanlaisen? 
- No, otetaan me sellaiset … ja isot kahvit. 
- Otetaan tuosta sitten tarjottimia pari kappaletta, kupit ja lautaset, toteaa isä. … - Ja mennään 
tuohon linjalle … ja vitriinistä sämpylät ja lohileivät. … Tuosta automaatista saadaan kahvit ja kaa-
kaot. … Menkää lapset vaan tuonne nurkassa olevaan vapaaseen pöytään. Me tuodaan äidin kans-
sa nämä tarjottimet. 
- Jokohan me saadaan ihan kunnon kahvia? tuumii äiti, kun täytellään kahvi- ja kaakaokuppeja. 
Eihän me olla juotu kahvia moneen kuukauteen. … Taitaa olla jo puoli vuotta siitä, kun meidän 
omat kahvit loppuivat. 
- Tuo näyttää kyllä aika runsaaseen veteen keitetyltä, toteaa isä. … - Lorautetaan kahveihin tuosta 
vielä vähän kermaa, kun ollaan kassalla.  
 
Pöydän ääressä otetaan ensiksi lääkeannokset, sitten napostellaan sämpylöitä ja voileipiä ja hörpi-
tään kahvia ja kaakaota. 
 
- Kyllä tämä kahvi ihan kahvilta maistuu, naurahtaa isä. … - Näytti aluksi aika laihalta, mutta … 
- Ihan hyväähän tämä on, toteaa äiti.  … Onko kaakao hyvää? 
- Ihan hyvää, tulee kommentit lapsilta. 
- Saudissa … jossakin tarjosivat kerran turkkilaista kahvia, kertoo isä. … - Se oli aika kitkerää 
myrkkyä,,,, Mustaa ja siinä oli kahvinporojen lisäksi kardemummaa. Pienen kupin pohjalle jäi pak-
su kerros mustaa poroa. 
 
Kun kahvit ja kaakaot on juotu, lähtee isä pienelle kierrokselle tax-free kauppaan äidin ja lasten 
jäädessä vielä istumaan baaripöydän ympärille. Puolisen tuntia kuluu, kunnes isä palaa. 
 
- En vielä ostellut mitään, mutta kohta voitais’ mennä vaikka kaikki yhdessä tax-free putiikkiin, 
kertoo isä. – Siellä on vaikka mitä. Elektroniikkaa, kodinkoneita, kelloja ja kameroita … ja juoma-
puolellakin oli valtavat valikoimat. … Kai meidän pitäis’ jotakin ostella. … Ostokset voi maksaa 
dollareillakin. Niitähän meillä on jonkinlainen nippu. 
- Eihän me voida kovin paljoa mitään ostaa, toppuuttelee äiti. … - Nehän on otettava käsimatkata-
varana koneeseen … ja saako käsimatkatavarana viedä juomia? 
- Saa, vastaa isä. … Toinhan minä niitä silloinkin, kun tulin teitä hakemaan … ja Finnairin konees-
sahan lentoemännätkin myyvät tax-free juomia. 
- No mene vaan sinä ostelemaan jotakin. Me istutaan vielä täällä. … Osta sitä ”linnun maitoa”, sel-
lainen neliskanttinen pullo, …Mitä se olikaan? 
- Joo. … Sitä Cointreau-likööriä, 40-volttista… litran pullo. On sitä siellä. … Sillä voitais’ parannella 
korvakipua jo illalla saunan jälkeen. … Siellä oli muuten kellopuolella tällainen ihan samanlainen 
Seikon sukeltajan kello, kuin tämä minkä ostin Jizanin basaarista. Hinta oli 72 dollaria. … Jizanis-
sahan tämän hinta oli vain noin 50 dollaria. … Suomessa hinta oli vuosi sitten 650 markkaa eli yli  
sata taalaa. 
 
Jarkko käy tekemässä ostokset fax-freessä ja palaa takaisin baariin. 
 
- Mahtuisiko nämä tuohon toiseen laukkuun? hän kysyy. 
- Nämä, hämmästyy Rauni. --- - Mitä muuta sä ostit? 
- Niin tässä on kaksi pulloa, … yksi litran pullo Cointreauta ja  toinen … Afri Cocoa, kun löysin si-
täkin. … Suomessa en ole sitä löytänyt. … Halpoja ovat nämä tax-freessä täällä. Tuon ”linnunmai-
don” hinta on Alkossa varmaan nelinkertainen. 
- No, kyllä nuo vielä laukkuun mahtuvat. 
 
Baarista siirrytään istuskelemaan transithalliin. Kellon lähestyessä kahtatoista lähdetään jatkamaan 
odottelua lähtöportille 16. Lähtijöitä kerääntyy portin tuntumaan muutamia kymmeniä. Kellon lä-
hestyessä puoli yhtä saapuu portille kaksi virkailijaa, jotka alkavat tarkistamaan matkustajien lip-
puja. Kaiuttimista kuuluu englannin ja saksankielinen kuulutus ” Lento Finnairin vuorolla 525 Hel-
sinkiin. Matkustajia pyydetään siirtymään koneeseen.” … Lapsiperheet otetaan taas ensiksi. Hetkis-
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tä myöhemmin päästään alas viettävää käytävää pitkin terminaalin ulko-ovella odottavaan bussiin, 
jonka täytyttyä ajetaan jonkin matkan päässä odottavan koneen vierelle. 
 
- Jaaha, nyt jatketaan matkaa sinivalkoisilla siivillä, sanoo isä heti bussista kentälle astuttaessa. … 
Finnairin DC 9 … ”pitkä ysi”.  Kohta tuntuu, kuin oltaisi jo Suomessa. 
- Nyt lapset tuosta vaan portaita ylös koneeseen, hoputtaa äiti. 
 
Koneen oviaukossa lentoemäntä toivottaa tulijat tervetulleeksi ja toinen lentoemäntä opastaa per-
heen vapaille istumapaikoille kahteen peräkkäiseen penkkiriviin koneen keskivaiheilla. Koneessa 
on matkustajia melkoisesti, koska kone on tulossa Roomasta. Melko nopeasti kone täyttyy. Ikku-
nasta nähdään, kun pienen traktorin vetämissä vaunuissa tuodaan matkalaukkuja koneen vierelle 
ja trukki nostaa niitä koneeseen. 
 
- Tuolla kai ne ovat mukana nyt meidänkin laukut, aprikoi äiti. 
- On tuolla kentällä aikamoinen vilske, toteaa isä. … Taidetaan olla aika hyvin aikataulussa. 
 
Kymmenisen minuuttia on istuttu paikoillaan, kun kone alkaa liikkua. ”Fasten seat belts-valo” syt-
tyy ja lentoemännät alkavat esitellä turvalaitteita. Kaiuttimista kuuluu ”kling” ja kuulutus : ”Arvoista 
matkustajat!  Kapteeni Tuloisela miehistöineen toivottaa Frankfurtista tulleet matkustajat tervetul-
leiksi Finnairin vuorolle AY525 Helsinkiin. Lentoaikamme on noin kaksi tuntia kaksikymmentä mi-
nuuttia. Matkan aikana tarjoamme teille lounaan.”… ja sama ruotsiksi, englanniksi ja saksaksi: ” 
Mina damer ock herrar …  jne ” … Sitten ollaankin jo kiitoradalla ja noustaan ilmaan. 
 
- Miltäs korvat tuntuvat? kysäisee äiti. … - Minulla vähän tuntuu nyt noustessakin. 
- Kyllä vähän koskee, kertoo Mervikin … ja samoin Mika, Mari ja Minna. 
- On meillä korvatulehdus näköjään kaikilla, toteaa isä. …- Laskeutuessa se taas koskee kovemmin. 
 
Jonkin aikaa on lennetty, kun lentoemännät alkavat jakaa lounastarjottimia.  
 
- Mitähän me nyt saadaan, aprikoi äiti, kun tarjoiluvaunut käytävällä lähestyvät. 
- Kohtahan se nähdään, toteaa isä. 
 
Samaan aikaan tulee kapteenin kuulutus suomeksi ja vierailla kielillä: ”Arvoisat matkustajamme! 
Saavumme juuri Kööpenhaminan yläpuolelle. Kaupunki näkyy koneen vasemmalla puolella. Sää 
Helsingissä on tuulinen ja pyryttää lunta, lämpötila on miinus 5 astetta ”. 
 
- Hitto! Me ollaan juuri siiven kohdalla eikä oikein nähdä, mutta tämä on nyt sitä palvelua, josta 
joskus olen kertonut, toteaa isä. … - Talvihan siellä on meitä odottamassa. Kuinkahan kylmää on 
sitten Varkaudessa? 
- No nyt tulee ruokatarjottimet meille, huomaa äiti.   - Olkaapa lapset taas varovaisia. 
-  Johan tässä on ihan nälkäkin taas, huokaa isä. 
- Lounaaksi saadaan perunamuusia ja lihapullia, toteaa äiti, joka on saanut lounastarjottimen 
eteensä. Leipäpalaset … ja voita on kai tuossa pikku purkissa ja pienet mehutölkit. … Trip-mehua. 
… Kyllä me näillä pärjätään. … Lapsia täytyy taas vähän autella. 
- On hyviä lihapullia, kehuu Mervi heti maisteltuaan. … Ihan kuin mummin tekemät. 
- Vieläkö muistat millaisia mummin tekemät lihapullat olivat? naurahtaa äiti. 
- Muistan. Hyviä ne oli aina. 
- Jokohan me saadaan niitä tänä iltana taas. … Ja karjalanpiirakoita  mummi on varmasti tehnyt. 
 
Kun ateria on syöty ja tarjottimet keräilty pois, kurkistellaan ikkunoista ulos. Maata ei näy vaan  
nähdään alapuolella vain tasaista valkeaa pilvimattoa. Sitten kuuluu kaiuttimista kilahdus ja tulee 
kapteenin kuulutus: Arvoista matkustajamme! … Saavumme juuri Tukholman yläpuolelle. Paksun 
pilviverhon vuoksi kaupunki ei kuitenkaan näy. Laskeudumme Helsinkiin noin 50 minuutin kulut-
tua. Siellä sää on seljennyt ja pakkasta on seitsemän astetta. 
 
- Jaaha! Kohta ollaan Suomessa, toteaa isä… - Parinkymmenen minuutin päästä hiljenevät moottorit 
tyhjäkäynnille ja loppumatka liu’utaan. … Sitten alkaa korvia taas koskea kovemmin. 
- Nyt jo koskee vähän, kertoo Mika. 
- Tuntuu minullakin, jatkaa isä. ….  Äiti ja tytöt kertovat samoin. 
 
Puolen tunnin kuluttua alkaa sitten lasten tuskainen valitus, kun kone alkaa pudottaa korkeutta.  
 
- Pitäkää lapset taas käsiä korvilla ja suuta vähän auki, neuvoo isä.  - Katsokaahan tuota koneen 
siipeä, jatkaa isä.  - Nuo ylös nousseet laipat tuossa yläpinnalla ovat jarrulaipat, joilla pudotetaan 
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nopeutta ja tuolta takareunan alapuolelta tulivat esiin tuollaiset levikkeet laskusiivekkeet, jotka 
lisäävät siiven kantokykyä. … Kyllä se korvasärky kohta taas helpottaa, kun ollaan kentällä. 
- Kyllä koskee taas kovasti, kertoo äiti.  – Ei ihme, että lapset valittavat. 
- No nyt näkyvät tuolla jo kiitoradan valot, kertoo isä ….. - Kaarretaan vielä vasemmalle. 
- Miks’ ne valot palaa, vaikka on ihan valoisaa? kysyy Mika. 
- Erottuu se kiitorata paremmin … ja se näkyisi hyvin vaikka olisi sumua tai lumipyryäkin.  … No 
nyt ollaan jo melkein puunlatvojen tasalla. … Kohta pyörät koskettavat maata. 
 
Koneen rullatessa kiitoradalta kohti lentoasemarakennusta alkaa korvakipu taas hellittää. Pian ol-
laan lentoasemarakennuksen tuntumassa ja matkustajat pääsevät ulos ja lähellä olevan terminaalin 
ovesta sisälle. Passien ja rokotustodistusten tarkastuksen jälkeen jäädään odottamaan matkalauk-
kujen tuloa koneesta. 
 
- Täys’ talvihan täällä on, toteaa äiti. … - Ihan puistatti tuo ulkoilma. 
- Kello on nyt varttia yli neljä, toteaa isä. … - Oliko se Varkauden koneen lähtöaika 17.45? … Eihän 
tässä ole sitten kuin puolitoista tuntia aikaa. 
- Heti, kun päästään tullin läpi, on kaivettava matkalaukusta lämpimämpiä vaatteita, huokaa äiti. … 
Ja pitäis’kö soittaa mummilaan, että tilaisivat sen Esan taksin meitä hakemaan Joroisten kentältä. 
- Joo, se olisi ihan hyvä homma, kuittaa isä. … Kunhan nyt alkaisivat kapslaukut tuolta tulla. … 
Odotellaan. 
- Joko nuo laukut olisivat meidän koneesta? aprikoi äiti. 
- Joo, AY 525, kertoo tuo taulu.  … Odotelkaapa tässä. Minä menen. 
 
Matkalaukkujen kanssa päästään tullin läpi tarkastuksitta ja mennään odotushallin nurkkaan. Äiti 
avaa toisen laukuista ja ottaa sieltä lapsille pitkät sukat, ”farkut”, lämpimämmät puserot ja kengät.  
  
- Pukekaapas nämä nyt ylle, neuvoo äiti. … - Pannaan ne teidän sandaalit ja pikkusukat tänne lauk-
kuun. … - Ja tässä on isälle myös pitkähihainen pusero ja lämpimämmät sukat ja kengät. … Eikö-
hän me näillä pärjätä? … Pakkaa isä nämä kevyemmät kamppeet tuohon laukkuun.  
- Käy sinä jo tuosta puhelinkopista soittamassa mummilaan. 
- Mutta ensin pitäis’ vaihtaa rahaa markoiksi. … Kolikoita tarvitaan puhelimeen. 
- No niinpä tietysti. … Minä menen kohta vaihtamaan … ja nämä matkalaukuthan on vietävä koti-
maan lentojen lähtöselvitykseen. … Mennään sinne sitten kaikki. Se on tuolla jossakin. Onko toi-
sessa kerroksessa? … Ei tässä nyt mitään hirveää kiirettä ole. 
- Koskeeko lasten korvia? kysyy äiti. … - Minulla kyllä tuntuu sellainen jomotus. 
- Koskee vähän, kertovat lapset. 
 
Kun vaatteet on vaihdettu ja isä käväissyt vaihtamassa rahaa, kiiruhtaa hän matkalaukkujen kanssa 
lähtöselvitykseen. Äidin käväistyä soittamassa mummilaan, lähdetään lähtöportille. 
 
- Tämä lento menee Varkauteen sitten Savonlinnan kautta, kertoo isä.  
-  Voi taivas! huokaa Mervi. … - Sitten on vielä kaksi kertaa kestettävä korvasärkyä. 
- No kyllä meitä nyt kiusataan, noituu äiti. … - Heti huomisaamuna mennään Varkauden terveys-
keskukseen. 
- - - 
- Vähänhän täällä on lähtijöitä, hämmästelee äiti, kun tullaan lähtöportille. 
- Niin, se on sunnuntaipäivä tänään. Siitä kai se johtuu, aprikoi isä. … Onhan tässä sentään kolmi-
senkymmentä henkeä. … Ja suurin osa on kai mennyt Joulun viettoon jo aikaisemmin. 
- Tulee tuolta vielä aika iso joukko lisää, huomaa äiti. 
- Tässähän on koneen lähtöön aikaa vielä melkein puoli tuntia, toteaa isä. … Vielähän niitä ehtii 
tulla lisää. 
 
Pian saapuu portille kaksi virkailijaa ja matkustajia aletaan päästää koneeseen. Lapsiperheitä on 
kolme ja heidät päästetään ensin ulos johtavaan käytävään ja ulkona odottava kone on muutaman 
kymmenen metrin päässä. Matkalaukkuja lastataan koneeseen parhaillaan. Yksi lentoemäntä on 
portaiden vieressä toivottamassa matkustajat tervetulleiksi. 
 
- Jaaha, DC ”ysi” on tämäkin, mutta lyhyempi, kuin se millä tultiin äsken Frankfurtista, toteaa isä.  - 
Tällaisellahan me lähdettiin Varkaudesta silloin tammikuussakin. … Silloin se kone tuli Kuopiosta 
Varkauden kautta. 
- Nyt vaan lapset kipinkapin portaita ylös, hoputtaa äiti. … Kylmä täällä on. Taitaa pakkanen vaan 
kiristyä. … Ihan kirkas taivas. 
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Hetken päästä kone jo rullailee kiitoradalle päin ja lentoemäntä on juuri esitellyt turvalaitteiden 
käytön, kun tulee kapteenin kuulutus: ” Arvoisat matkustajamme! Lentokapteeni Puhakka miehis-
töineen toivottaa tervetuloa lennolle AY 735 Savonlinnaan ja Varkauteen. Savonlinnaan laskeu-
dumme noin 40 minuutin kuluttua ja Varkauteen puolisen tuntia myöhemmin.  Sammuttakaa sa-
vukkeet ja pitäkää istuinvyöt kiinnitettyinä koko matkan ajan.” 
 
- No, tämä alkaa olla jo tuttua, naurahtaa isä. … - Tämä on niin lyhyt väli, ettei vöitä ole juuri syytä 
irrottaa. … Tuolta näyttää olevan yks’ kone tulossa juuri laskuun ja joudutaan kai hetki odottele-
maan, kun pysähdyttiin. 
 
Parin minuutin odottelun jälkeen kone rullaa kiitoradalle, moottorien jylinä voimistuu, vauhti kiih-
tyy ja noustaan yläilmoihin ikkunoista iltavalaistua kaupunkinäkymää ihaillen. Kovin korkealle ei 
nyt nousta, koska jo parinkymmenen minuutin kuluttua aletaan laskeutua Savonlinnaan. Lasku-
liu’un alettua alkavat korvakivut jälleen tuntua ja lapset valittavat.  
 
- Täys’ talvihan täällä näyttää olevat, toteaa isä ikkunasta katsellessaan, kun rullataan lentoaseman 
eteen. 
- Katsokaapa lapset kuinka paljon siellä on lunta, kehottaa äiti. 
 
Noin puolet matkustajista jää Savonlinnaan. Noin 15 minuutin kuluttua jatketaan ja parinkymme-
nen minuutin lennon jälkeen tehdään jo laskua Varkauteen Joroisten kentälle. 
 
- Nämä taisivat olla tämän reissun viimeiset korvakivut, lohduttelee isä, kun kone rullailee lento-
asemalle. 
- Onkohan se Esa meitä hakemassa? aprikoi äiti. 
 
Ja siellähän se Esa on, huomataan heti, kun saavutaan lentoaseman halliin. Koko joukolla mennään 
tervehtimään. 
 
- No terve Esa! ehtii Rauni sanoa ensimmäiseksi.  Ja terveisiä Saudista. Siellä oli eilen 40 astetta 
lämmintä, kun lähdimme … ja täällä on täysi talvi. 
- Terve Esa! tervehtii Jarkkokin. …-  Kiva, että tulit meitä hakemaan. 
- Tervetuloa vaan kotimaahan, toivottelee Esakin. … - Talvihan meillä täällä on. Lunta tuli yöllä ja 
aamulla kolmisenkymmentä senttiä ja nyt on pakkasta liki kaksikymmentä astetta.  
- Onko niin paljon, hämmästelee äiti. … Kirpeältä se kyllä tuntui äsken tuossa ulkona. … Meillä on 
vielä vähän kevyehköt vaatteet yllä, vaikka kyllä me Helsingissä jo vähän vaatteita lisättiin. Eilen  
aamulla lähdettiin T-paidoissa ja  sandaaleissa. 
- Minä menen vastaanottamaan matkalaukut, toteaa Jarkko. … - Niitä alkaa tuolta jo tulla. 
- No hyvinkö on matka sujunut, kysyy Esa. 
- Muuten ihan hyvin, mutta meillä kaikilla on ollut hirveät korvakivut. Aina koneen laskeutuessa se 
on aivan hirvittävä ja lapset valittavat ihan itku kurkussa. … Heti huomisaamuna meidän pitää 
mennä Varkauden terveyskeskukseen. … Sinä varmaankin tulet meitä kuskaamaan? 
- Aamulla kahdeksalta minulla on yks’ kyyti, mutta heti sen jälkeen. … Siinä varttia vaille yhdeksän 
voin jo tulla. 
- Kyllä se sopii. … Jutellaan tuossa mennessä lisää. Nyt Jarkko tuossa tulee jo meidän kapsäkkien 
kanssa. 
- Annahan ne laukut minulle, sanoo Esa Jarkolle, kun lähdetään ulko-ovelle päin. 
- Mahdutteko te äiti ja lapset kaikki tänne takapenkille? kysyy Esa avatessaan auton takaoven. 
- Kyllä mahdutaan. … Minna tulee äidin syliin. 
- Ja Jarkko tänne eteen, jatkaa Esa. … - Kaikki nämä teidän laukut mahtuvat kyllä tuonne takakont-
tiin. 
- Olisihan me päästy täältä Varkauteen tuolla bussillakin, kertoo Rauni, kun lähdetään liikkeelle.    - 
Mutta sitten Varkaudesta olisi kuitenkin pitänyt ottaa taksi. 
- Kyllä minä olen käynyt hakemassa täältä meidän kylän väkeä pari kolme kertaa viikossa … ja tuo-
nut tänne saman verran. 
- Nyt me ollaan täällä Joulun ja Uuden Vuoden vietossa parisen viikkoa. Sitten on taas palattava 
takaisin heti Loppiaisen jälkeen … 8. tammikuuta, torstaina lähdetään aamukoneella täältä. 
- Minkälainen homma se sinulla siellä on? kysyy Esa Jarkolta. 
- Korjaamokoulutusta. … Se on iso FAO:n eli YK:n elintarvike– ja maatalousjärjestön projekti, … ja 
meillä on siellä kolmisenkymmentä traktoria ja saman verran autoja  ja melkoinen liuta kaikenlai-
sia maanmuokkaus-, jyvänpiilotus- ja viljankorjuukoneita … ja erilaisia kastelujärjestelmiä. … Trak-
toreista suurin osa on ”Ferguja” ja John Deerejä, autot ovat GM:n maastureita. … Minun ”reviiriin” 
kuuluu myös voima-asema, jossa on kolme kappaletta noin kolme metriä korkeita Caterpillar- die-
seleitä pyörittämässä 600 kW:n generaattoreita. … Vesi otetaan pumpuilla noin 50 - 60 metriä sy-
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vältä löytyvästä pohjavedestä. Vettä sillä alueella sataa vain parina päivänä elo- syyskuun vaihtees-
sa. Läheisessä vuoristossa sataa enemmän ja sieltä tulevaa vettä on varastoitu suureen tekojär-
veen, jonka vettä juoksutetaan kastelukanavia pitkin noin 7000 hehtaarin alueelle. 
- No kyllä siellä sitten eletään ihan erilaisessa maailmassa, hämmästelee Esa. 
Niin, ja islamilaisessa maailmassa, jatkaa Jarkko.  – Siellähän ajanlaskukin on erilainen. Eletään 
vuotta 1401, perjantai on muslimien pyhäpäivä ja uusi viikko alkaa lauantaista. … Muslimit rukoi-
levat ja pyllistelevät Mekasta poispäin viisi kertaa päivässä. Jouluahan siellä ei vietetä millään taval-
la. Kristityt ovat pakanoita. Pyhään kaupunkiin Mekkaan pääsevät vain muslimit. Muiden on kierret-
tävä Mekka kiertotietä. .. Alkoholijuomat on kokonaan kielletty, sianliha samoin. 
- Paljonko siellä bensalitra maksaa? kysyy Esa. 
- Se on noin 25 pennin nurkilla eli 25 halalaa. Halala on Rialin penni. Rial on kai aikalailla saman 
arvoinen kuin markka ainakin taalan kurssin mukaan. .… ja tankkauksen hinta pyöristetään aina 
alaspäin kokonaisiksi rialeiksi. – Saudithan saavat jo raakaöljystä noin nelinkertaisen hinnan. … 
Mitäs bensa täällä nyt maksaa? 
- Kaksi markkaa 85 penniä tavallinen ja korkeaoktaaninen yli kolme markkaa, naurahtaa Esa. 
 
Tarinoinnin jatkuessa saavutaan jouluvalaistuun Varkauteen ja jatketaan kaupungin läpi Sarkamä-
keen, mummilaan. Pihaan tultaessa kiirehtivät mummi, ukki ja ”Pike” heti ulos tulijoita vastaan. 
Jarkko makselee taksikyydin ja Esa nostelee matkatavarat takakontista ja kantaa mummilan portail-
le. 
- No Hyvää Joulua teille kaikille, toivottaa Esa autonsa vierellä. 
- Kiitos samoin sinulle ja perheelle, vastaa Jarkko. …- Huomisaamunahan tulet sitten kyytimään 
meitä Varkauteen. 
- Juu, niinhän me sovittiin. … Noin varttia vaille yhdeksän. 
- Nyt joutuin sisälle täältä pakkasesta, kehottaa mummi heti Esan istahdettua autoonsa. 
- Hiton kylmäähän täällä on , toteaa Jarkko. 
- Kahtakymmentäviittä näyttää mittari, kertoo Pike. 
- No heitelkäähän päällysvaatteet tuonne naulakkoon, kehottaa mummi, kun on päästy sisälle. 
Kohta pääsette syömään. 
- Huh-huh, huokaa Rauni autellessaan lasten riisuutumista. …- Kyllä on matkustettu ja me ollaan 
ihan sairaita kaikki. Korvia särkee ja lentokoneen laskeutuessa se oli ihan hirveää. … Penisilliini-
kuurilla me ollaan, mutta ei se ole vielä tehonnut. 
- Mistä nyt semmoisen olette saaneet? kysyy Pike. 
- Varmaankin kolerarokotuksista. … Se oli niin epähygieeninen paikka. Joku pöpö me ollaan sieltä 
saatu, koska heti sen jälkeen se alkoi. 
- Mikko on lämmittänyt saunan, kertoo mummi. - Kyllä kai te voitte saunaan mennä? 
- Kyllä saunaan voidaan mennä, vastaa Jarkko heti. .. – Ei meillä kuumetta ole enää. Alussa kyllä oli. 
- No, käykäähän nyt tuonne pöydän ääreen. Kohta saatte karjalanpaistia ja perunamuusia … ja pii-
rasiakin on. 
- Lentokoneessa iltapäivällä saatiin lihapullia ja muusia, kertoo Rauni. … - Ja Mervi muisti niistä 
heti mummin ihanat lihapullat. 
- No huomenna saatte sitten lihapullia, lupaa mummi. 
 
Tarinointia riittää sitten syödessä ja sen jälkeen, kunnes lähdetään saunaan. Saunan löylyt ja koi-
vuvihdan tuoksu ovat vuoden tauon jälkeen taas ihana kokemus. Saunomisen jälkeen tarinointi 
jatkuu. Peräkamariin tehdään lattialle ”siskonpeti”, jonne lapset väsähtäneinä pian nukahtavat. 
Aikuiset jatkavat rupattelua vielä myöhään yöhön. 
 
Aamulla heräillään, puetaan vaatteet ylle ja istahdetaan mummin aamiaispöytään. Kun teet, kaaka-
ot, mummin tekemät munakkaat ja piiraset on popsittu aletaan odotella Esan taksikyytiä. 
 
- Paljonkos ulkona on pakkasta, kysyy Rauni. 
- Onhan sitä 25 astetta, kertoo ukki. … - Kylmä siellä on. 
- Eikä meillä ole oikein kunnon talvivaatteitakaan, harmittelee Rauni. … - Meidän mökillä niitä olisi. 
Sinnehän me  kaikki silloin lähtiessä jätettiin. Miten me sinne päästäisi nyt? 
- Minäpä soitan tuosta Pohjolan Ismolle Varkauden Koneeseen, jos siltä saisi jonkun vaihtoauton 
lainaksi meille pariksi viikoksi, tuumaa Jarkko. …- Pitäähän meidän päästä mökille ja kauppareis-
suille jollakin pelillä. Eihän täältä muuten päästä kuin taksilla. … Bussi kulkee vain pari kertaa  aa-
mulla ja illalla. 
- No soita! kuittaa Rauni. 
 
Ismo hämmästyy Jarkon soitosta ja jonkin aikaa keskusteltuaan Jarkko kertoo tulevansa hakemaan 
ajokin ennen puolta päivää. Pitää käydä ensin terveyskeskuksessa. Meillä on joku hiton korvatu-
lehdus koko perheellä. 
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- Joo, … Ismolta saadaan ajokki, kertoo Jarkko lopeteltuaan puhelun. … - Olihan se aluksi hämmäs-
tynyt, kun kerroin olevani joululomalla täällä. Aina siellä on sellaisia autoja, joita voi lainailla. Pitää 
käydä hakemassa sitten, kun on selvitty tuolta terveyskeskuksesta. 
- No kyllä me nyt taretaan, kun päästään taksilla ihan oven eteen, huokaa Rauni. 
- Sitten voitte odotella siellä terveyskeskuksen aulassa sen aikaa, kun minä käyn hakemassa ajokin 
sieltä Ismolta. 
- Vedä Jarkko tästä tämä Mikon villapaita vielä ylle, ettet vilustu, kehottaa mummi villapaita kädes-
sään. 
- No, eihän tuo varmaan olisi pahitteeksi, naurahtaa Jarkko. 
 
Hetken päästä Esa tuleekin ja perhe pääsee terveyskeskukseen. Esalle kerrotaan, että odottele-
maan ei tarvitse jäädä. Aikaa voi kulua jopa tunteja ja kotiin päästään kai laina-autolla. Jonkin ai-
kaa on odoteltava vuoroa, sitten kutsutaan vastaanotolle koko perhe. Lääkärille on ensin kerrotta-
va oireet ja tapahtumien kulku. Sitten alkaa lääkäri tutkia korvia lapsista aloittaen, Mervi ensiksi. 
 
- Aika pahan näköinen tulehdus täällä on, toteaa lääkäri. - Tärykalvo on aivan pullistunut, kun siel-
lä takana on märkää. Nyt pitää siihen tehdä pieni reikä. … Hetkinen vain, … Tämän ei pitäisi kos-
kea yhtään, hän kertoo. …- Juu, sieltä ihan suihkusi nestettä, hän jatkaa. … - Toisessa korvassa on 
ihan sama tilanne. … Tehdään sama sinnekin. …. Eihän koskenut? hän kysyy. 
- Ei, vastaa Mervi. …. - Nyt se tuntuu paljon paremmalta. 
 
Sama toistuu sitten muidenkin perheenjäsenten korvia tutkittaessa. Jarkon korvasta vuotavasta 
nesteestä otetaan näytteet kahteen koeputkeen ja näyte lähetetään Kuopioon tutkittaviksi, jotta 
tiedetään mikä pöpö on tulehduksen aiheuttanut, kertoo lääkäri. Jo aloitettu penisilliinikuuri pitäisi 
kyllä tehota. Se kuuri on vaan otettava loppuun asti. Viikon kuluttua voisitte tulla uudelleen, niin 
tarkastetaan miten on parantunut. Eiköhän silloin tiedetä myös mikä se pöpö on ollut. 
 
 Äiti ja lapset jäävät terveyskeskukseen odottelemaan, kun isä lähtee hakemaan ajokkia. Tunnin 
verran kuluu aikaa, kunnes isä saapuu. 
 
- No millaisen auton sait? kysyy äiti heti. 
- Ihan siistin Datsunin farkun. … Ensin ei lähtenyt pihalta käyntiin, kun akku oli ihan loppu. Mutta 
Ismo vaihtoi paremman akun. 
- No sitten lähdetään. Laittakaapas lapset takit ylle. 
- Hiton kylmä siellä on, kertoo isä.  - Varpaita alkoi palella sinne mennessä vaikka ei tuo pitkä mat-
ka ollut talsia. … Ei tuo ajokkikaan vielä kovin lämmin ole, mutta eiköhän se lämpene pian, kun 
vähän ajetaan. … Mennään sitten … 
- Ihan hyvän näköinen, toteaa äiti, kun tullaan kadulla hyrisevän auton luo. 
- … Hypätkää vaan nyt äkkiä sisään. … Lapset taakse, äiti eteen. … On siellä jo vähän lämpimäm-
pää, kuin ulkona. 
- Aika siistihän tämä on sisältäkin, melkein kuin uusi, toteaa äiti, kun on istahdettu autoon. 
- Vasta  viisi vuotta vanha, mutta kilometrejä jo yli kolmesataatuhatta. … Ollut taksissa Suonenjoel-
la. … Vöitä tässä ei ole. 
- Pitää kai meidän käydä kaupassa ensin, aprikoi isä. 
- Ykköspaikka on vissiinkin paras. Mennään sinne. … Sen jälkeen mennään meidän mökille hake-
maan lämpimiä vaatteita. 
- Otitko mummilta avaimen, että päästään sisään? 
- Otin. 
- Hitto, siellä ei kyllä pihaan asti varmaankaan päästä ennen kuin lumityöt on tehty. 
- No se pätkä on kahlattava umpihangessa. Lämpimiä vaatteita on kyllä haettava. 
- Pitää pyytää Reijoa traktorilla linkoamaan, toteaa isä. … - Ei kai me mummilassa koko aikaa eletä. 
Mahdutaanhan me sinne mökille, vaikka se on täynnä meidän romppeita. 
- Onpa täällä vilskettä, toteaa äiti, kun saavutaan kaupan parkkipaikalle. 
- No eikös huomenna ole jo jouluaatto? 
- Ylihuomenna, keskiviikkona, korjaa äiti. 
- Tietääkö se Joulupukki, että me ollaan nyt täällä? kysyy Mika. 
- Kyllä varmaankin tietää, vastaa isä. … - Sinne Saudi-Arabiaan olisi pukilla ollutkin aika pitkä mat-
ka. 
 
Ykköspaikassa tehdään lähinnä ruokaostoksia Joulua varten. Lähdettäessä ajellaan jouluvalaistun 
Kauppakadun kautta ennen kuin suunnataan mökille päin. Mökkitielle tultaessa havaitaan yllättä-
en, että tie pihaan onkin lingottu. 
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- Hitto! … Mehän päästään ihan pihaan asti. Tämähän on käyty linkoamassa, hämmästelee isä. 
- Mummihan tämän on varmaan järjestänyt, aprikoi äiti. 
- Olkaapa lapset täällä autossa. Me käydään äidin kanssa tuolla sisällä ottamassa vaateita, neuvoo 
isä. … - Täytyy nuo rappuset tuosta putsata sen verran, että päästään. 
- Laita sinä tuolla sähköpatterit päälle, kehottaa äiti.  – Minä pengon niitä vaatteita. … Eikös me 
voitais’ tulla tänne jo yöksi? Siellä mummilassa on niin ahdasta. 
- Ja takkaan pannaan tulet sitten illalla, kun tullaan, jatkaa Jarkko. 
- Lapset kyllä varmaankin haluaisivat olla mieluummin mummilassa yötä, kuiskaa äiti. 
 - No tuumaillaan sitä paremmin mummilassa, mutta … odottele tässä autossa vielä hetki, kun 
minä käyn putsaamassa raput ja saan oven auki. 
 
Mummilan lihapullalounaan ja penisilliinilusikallisten jälkeen iltapäivä kuluu melkoisessa vilskees-
sä. Joulukuusta koristellaan ja juteltavaa riittää. Televisiossa kerrotaan Valcon kuvaputkitehtaan 
lopettamisesta ja välineistön myynnistä mahdollisesti Kiinaan. Presidentti Kekkosella ja pääminis-
teri Mauno Koivistolla on joitakin erimielisyyksiä ja eduskunnan puhemiestä Johannes Virolaistakin 
haastatellaan. Kerrotaan myös, että uusissa henkilöautoissa turvavyöt tulevat pakollisiksi vuoden 
alusta. 
 
- Hitto, nytkö vasta tuo turvavyöpakko? hämmästyy Jarkko. … - Nyt ne on uusissa autoissa oltava, 
mutta niitä ei ole vielä pakko käyttää. - Minä pelastin henkeni isukin Mersuun itse asentamilla tur-
vavöillä jo keväällä 1960. … Sen jälkeenhän olen käyttänyt vöitä uskollisesti. … Joutuivat 60-luvun 
lopulla, kun olin Fordilla töissä, asentamaan vyöt aika moneen firman autoonkin, kun en suostunut 
lähtemään ilman vöitä reissuun. … Suomi tuli siinä hommassa silloin tutuksi. Vuodessa ajelin yli 
60 000 kilometriä. 
 
Illallisen jälkeen lapset haluavan jäädä yöksi mummilaan, Jarkko ja Rauni lähtevät yöksi mökille. 
Ennen sitä muistetaan ottaa taas lääkeannokset. Päivällä kytketyt sähköpatterit ovat saaneet mökil-
lä lämpötilan jo siedettäväksi ja hetken päästä takkatuli luo tupaan lisää tunnelmaa. 
 
- Kyllä täälläkin alkaa tuntua jo ihan jouluiselta, kun sä sytytit  nuo kynttilät, tuumaa Jarkko. 
- Ihanaa, että päästiin tänne Jouluksi, huokaa Rauni. … - Eihän siellä olis’ tiedetty joulusta mitään. 
- Taitaa tuo pakkanen jo vähitellen helpottaa, kertoo ulkona puita hakemassa käynyt Jarkko hetken 
päästä. … - Lunta siellä nyt vähän satelee. 
- Laita vielä vähän lisää puita takkaan. Tässä loisteessa on niin kiva istuskella. Kohta keitetään ilta-
teet ja syödään noita mummin ihania piirasia. 
- Ja vietetään pitkästä aikaa sellainen … ”kahden hengen” ilta … ja yö, jatkaa Jarkko silmää iskien. 
- Ai ihanko sellainen? naurahtaa Rauni. 
- Ihan sellainen. 
 
Jouluaatto ja Joulunpyhät vietetään sitten mummilassa. Aattoiltana on pukkikin poikennut tuomaan 
lahjasäkin ja lapsilla on hauskaa pakettejaan availlessa. Jarkko ja Rauni käyvät mökillä vain nuk-
kumassa. Pyhien jatkona ovat vielä lauantai ja sunnuntai. Lunta on sadellut ja lumitöitä on tehty. 
Muoviämpäreissä on jäädytetty jäälyhdyt somistamaan pihapiiriä. Suksetkin on kaivettu esiin ja 
päästy hiihtelemään. Lääkekuuri on takana päin, korvasäryt ovat loppuneet ja jo unohtuneetkin. 
 
Joulun vieton lomassa Jarkko muistaa, että lupasi Jizanissa urheiluliikettä pitävälle Hassanille ottaa 
selkoa Marttiinin puukoista ja niiden mahdollisesta viennistä Saudi Arabiaan. Niinpä Jarkko soittaa 
heti ensimmäisen arkipäivän aamuna Lauri Marttiinille asiasta. Marttiini ilostuu Jarkon soitosta ja 
kertoo, ettei heidän puukkoja vielä kukaan myy Saudissa. Aika moneen maahan puukkoja viedään, 
mutta ei vielä Saudi Arabiaan. Niinpä hän ehdottaa, että lähettäisi postipakettina Jarkolle näytelau-
kun, jossa on kaikkien puukkojen esittelykappaleet, tukkuhinnaston, nipun englanninkielisiä esit-
teitä sekä luonnoksen maahantuontisopimuksesta, jota voisi sitten muokata tarvittaessa Suomen 
Ulkomaankauppaliiton välityksellä. 
 
Samana päivänä ajellaan myös Varkauden terveyskeskukseen tarkastukseen. Kaikkien korvat näyt-
tävät olevan kunnossa. Kuopion Yliopistollisesta Keskussairaalasta on saatu tiedote sinne lähete-
tystä näytteestä : ”Ampullit olivat laboratorioon saapuessaan umpijäässä ja ”pöpöt” olivat kuolleet.” 
kertoo lääkäri. 
 
Lauri Marttiinin lähettämä ”puukkopaketti”saapuu heti Uuden Vuoden jälkeen. Ohuehkossa esittely-
laukussa on parisenkymmentä erilaista puukkomallia. 
 
- Miten sinä aiot saada tuon tullista läpi Saudissa?  aprikoi Rauni laukun nähdessään. 
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- No eiköhän tästä puhumalla selviä, kun kerron mistä on kysymys. Onhan tässä mukan englannin-
kielinen kauppasopimusluonnoskin mukana. … Jääköön tulliin sitten, jos eivät päästä läpi. … Mei-
dän matkalaukkuun tämä on sitten saatava sopimaan. 
 
 
Päivät kuluvat kotoisissa ja talvisissa tunnelmissa Loppiaiseen saakka. Sitten alkaa taas matka ta-
kaisin Saudiin. Keskiviikkona Jarkko käy palauttamassa lainassa olleen auton takaisin.  Illalla pan-
naan kaikki matkalaukut lähtökuntoon ja torstaiaamuna taksi vie perheen lentokentälle Joroisiin. 
Helsingistä matka jatkuu Finnairilla Frankfurtiin ja sieltä illalla Saudian Boeing 747-jumbolla Jed-
daan, jonne laskeudutaan perjantaiaamuna. 
 
- Hitto, mehän tultiin jo Jeddan uudelle lentoasemalle, huomaa Jarkko koneen ikkunasta ulos kat-
soessaan. … - Ei tämä ole se kenttä, jolta lähdettiin. Onpa valtava kenttä. McVey jo kertoi ennen 
kuin lähdettiin, että uusi kenttä otettaisi käyttöön pian.  
- Katso isi minkälaisia autoja tuolta tulee, hihkaisee Mika. ….- Onko niissä junanvaunu tuolla pääl-
lä? 
- Niinpä näkyy olevan. … On ihan kuin iso junan vaunu, joka nousee tuollaisella saksinostimella 
korkeammalle. Tähän koneen vierellekö nuo tulee? 
 
Ensimmäinen autoista on jo peruuttanut koneen vierelle ja saksinostimen varassa nousee ”junan-
vaunu” lentokoneen ovelle. Pian matkustamon ovi aukeaa ja lentoemännät kehottavat matkustajia 
astumaan ulos. Viereen tulleen vaunun lattia on aivan lentokoneen lattian tasolla ja matkustajat 
pääsevät suoraan vaunun istumapaikoille. 
 
- No kylläpä on hieno systeemi, toteaa Rauni. … - Tuohon vaan lapset nyt istumaan. 
 
Lapset katselevat ympärilleen sanattomina ja ihmeissään. 
 
- Näitä vekottimia on tuolla ainakin monta kymmentä, toteaa Mika ikkunasta ulos katsellessaan. 
- Vekottimia, naurahtaa Jarkko.  - Hitto, enpä ole tällaisia vekottimia vielä missään nähnyt. … Ja 
tällä meidät viedään suoraan terminaaliin. … Tässä näyttäis’ olevan ainakin sata istuinpaikkaa. … 
Kone oli täynnä … eli kolmisensataa matkustajaa. Tällaisia vaunujahan tarvitaan ainakin kolme. 
 
 Vaunu täyttyy, ovet sulkeutuvat ja vaunu laskeutuu alemmaksi samalla, kun ollaan jo liikkeellä 
eteenpäin. Toinen samanlainen vaunu näyttää peruuttava välittömästi koneen ovelle ja kolmaskin 
on jo odottelemassa vuoroaan. Pian vaunu saapuu muutaman sadan metrin päässä olevan termi-
naalin vierelle ja aletaan taas kohota ylemmäksi samalla, kun peruutetaan terminaalin seinää kohti. 
Hetken päästä ollaan jo toisen kerroksen korkeudella. Ovet avautuvat ja matkustajat voivat kävellä 
suoraan terminaalin seinän oviaukosta suureen halliin ja passin tarkastukseen. Matkalaukkua jou-
dutaan odottelemaan jonkin aikaa, kunnes päästään tullitarkastukseen. Ja kuten jo arveltiinkin 
aiheuttaa matkalaukussa ollut puukkojajitelma selvittelyä. Jarkon esittämä diplomaattipassin ja 
maahantuontisopimusluonnoksen esittäminen kuitemkin riittävät tullivirkailjalle. Kotimaan lennoil-
la jatkavia neuvotaan siirtymään kotimaan lentojen terminaaliin, jonne on bussikuljetus terminaa-
lin oven edestä. Kotimaan lentojen terminaali on noin kilometrin päässä. 
 
-  Isi! … Mitä noi tommoset teltan näköiset katokset tuolla kaukana ovat? kysyy Mervi. 
- Ne taitavat olla pyhiinvaeltajille tehtyjä koppeja, kun niitä on noin paljon, arvelee isä. 
- Niitähän on siellä tuhansia, huomaa äitikin…. - Mutta onhan niitä pyhiinvaeltajiakin miljoonia. 
- Muutaman kuukauden päästähän niitä taas tulee, kun on se niiden Ramadan kuukausi. 
- Äiti, minua janottaa, valittaa Mari. 
- Ja minullakin on jano, jatkaa Mika. 
- Pitää meidän vissiinkin syödä ja juoda jotakin, aprikoi äiti. – On kai tuolla kotimaan terminaalissa 
jonkinmoinen baari? 
- Niin, syötiinhän me koneessakin, mutta tässä menee vielä aikaa ennen kuin ollaan kotona, toteaa 
isä. 
 
Kotimaan terminaaliin päästäessä todetaan, että Jizanin koneen lähtöön on aikaa vielä kolmisen 
tuntia. Painavanpuoleinen matkalaukku vietävä ensin lähtöselvitykseen. Läpivalaisussa näkyvät 
puukot aiheuttavat taas sen, että laukku on avattava ja Jarkon selvitettävä, mikksi tuollainen määrä 
puukkoja on matkassa. Passia ja maahantuontisopimuksen luonnosta tarvitaan taaskin asian selvit-
telyssä. 
Matkalaukusta selviydyttyä baarikin sitten löytyy ja siellä juodaan kupilliset teetä ja syödään jon-
kinmoiset lihapasteijat. Odotushallit ovat erikseen naisille ja miehille. Niinpä Rauni menee tyttöjen 
kanssa istuskelemaan naisten puolelle ja Jarkko Mikan kanssa miesten puolelle.  
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Koska nyt on perjantai ja muslimien pyhäpäivä, on Jarkko sopinut Johanneksen kanssa, että hän 
tulee hakemaan heidät iltakoneelta Jizanista kotiin projektille. Illan hämärtyessä saavutaan kotipi-
haan. Lauantaiaamuna herätään sitten ”muslimiviikon” ensimmäiseen arkipäivään. 
 
- Kyllä tuo pitkä lentomatka tuntuu vielä kropassa jotenkin, huokaa Rauni aamulla heräillessään. … 
- On sellainen pökkerö olo. … Puhutaan hiljaa. Lapset vielä nukkuvat. 
- Mutta eikö ollut ihan mukavaa nauttia vaihteeksi talvesta? kommentoi Jarkko. … - Kyllä tähän 
jatkuvaan kesään ja helteeseen kyllästyy pian. Vieläkö me jaksetaan olla täällä pitempään. Nythän 
kontrahtia on tämän vuoden loppuun, mutta kai sitä voitaisi jatkaa pitempäänkin. … Tuo palkka-
han on kuitenkin aika mukava … yli kaksinkertainen siihen, mitä saisin Suomessa … ja verotonta. 
- Olisihan noiden lasten kyllä hyvä päästä ihan oikeaan kouluun. … Pärjäisitkö sinä täällä yksin, jos 
minä lähtisin lasten kanssa kotiin? 
- Ei, hitto! … Olisi se hiton vaikeaa. 
- Pääsisithän sinä täältä lomalle aina silloin tällöin. … Antaisivatko ne sinulle vielä lisää virkavapaa-
ta Juankoskelta? 
- Ei kai se siitä olis’ kiinni. … Takuulla antaisivat. … Ja kyllähän minä varmasti töitä löydän Suo-
messa muualtakin ja vähän isommasta kylästä.  Onhan se Juankoski vähän semmoinen tuppukylä. 
… En ole vielä ollut päivääkään työttömänä. … Tansaniasta kun tultiin, niin olin hakenut kolmea 
paikkaa, kun ekasta tuli vastaus … ja olisivat ottaneet niihin kahteen muuhunkin. … Oulusta silloin 
ehdottivat, että ottaisin vuoden virkavapaata ja tulisin sinne vuoden päästä, kun kerroin, että olen 
sopinut pestin jo Juankoskelle. 
- No, nyt eletään täällä. … Ja ens’ Jouluna päästäisi taas Suomeen, jos FAO jatkaa kontrahtia. 
 
 
 

                                   20.   Uusia tuttavia ja tekniikkaa 
 

 
 
Pian on loman jälkeen päästy paikallisen elämän rytmiin. Päivät kuluvat Jarkolla korjaamolla, illalla 
kotona perheen kanssa. Lapset viihtyvät kirjojensa parissa vaunussa päivän kuumimmat tunnit. 
Illemmalla ilman hiukan viiletessä kipaistaan leikkikentälle kaveeraamaan muiden samanikäisten 
kanssa. Raunikin käy silloin tällöin juttelemassa kentän nurkkaan kokoontuneiden mustahuppuis-
ten naisten kanssa. 
 
Jarkko on Jizanissa käydessään toimittanut Marttiini puukkovalikoiman, esitteet ja sopimusluon-
noksen Hassanille, joka tuntuu olevan innostunut puukkojen maahantunnin mahdollisuudesta. 
Maan urheiluliikkeiden verkostossa on useita kymmeniä liikkeitä, joille hän voi alkaa toimittaa 
puukkoja, jos sopimus syntyy. 
 
Muutamaa päivää myöhemmin ostosreissulla Jizanissa Jarkko tapaa ”puukkokauppias” Hassanin, 
joka on tutkinut saamaansa Marttiinin maahantuontisopimusta. Hassan  kertoo, ettei voi hyväksyä 
sopimuksessa olevaa tekstiä, jonka mukaan mahdolliset erimielisyydet ja riidat ratkaistaan Suo-
men lain mukaan. Hän ei tiedä mitään Suomen laeista. Hän haluaa, että asiat ratkaistaan Saudi 
Arabian lakien mukaan. Tässä asiassa Jarkko neuvoo Hassania ottamaan yhteyttä  Suomen Ulko-
maankauppaliittoon, jonka yhteytiedot ovat sopimusluonnoksessa. 
 
Kaksi työviikkoa on takana päin, kun ollaan keskiviikko-iltana ostoksilla suuressa ruokakaupassa 
Jizanissa. Hyllyjä tutkittaessa Raunin huomio kiinnittyy kolmeen mieheen, jotka näyttävät jotenkin 
pohjoismaalaisilta. 
 
- Jarkko, nuo miehet voisivat olla vaikka suomalaisia, kuiskaa Rauni. 
- Saattaisivat olla, aprikoi Jarkko. 
 
Vähän myöhemmin ollaan kassalla kyseisen kolmikon perässä … ja kuullan heidän keskustelevan 
suomeksi. 
 
- Hyvää iltaa! tervehtii Jarkko. … Täällähän on näköjään muitakin suomalaisia. 
- No iltaa! vastaa takimmainen miehistä hämmästyneenä ja heti perään kaksi muutakin kääntyvät 
tervehtimään. 
- Joo, minä olen Mäkisen Jarkko ja tässä on perheeni, esittelee Jarkko alkaessaan kätellä … - Vai-
moni Rauni ja lapset Mervi, Mika, Mari ja Minna. … Olen täällä FAO:n asiantuntijatehtävissä. 
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- Me ollaan Geotekin miehiä, kertoo mies kätellessään.  …- Martti Laukkanen… Martti vaan, ja ka-
verit esittelevät itsensä myös. … Pentti Seppänen … ja Jukka Salo. 
- Minä olen ollut täällä nyt puolisentoista vuotta, perhe just vuoden. … Tuossa noin 40 kilometrin 
päässä maatalousprojektilla  puuhailen työkseni. 
- Me tultiin vasta eilen. Ollaan tekemässä saudeille merikarttoja koko Punaisenmeren rannikosta. 
Tämä on sellainen parin kolmen vuoden projekti. Ollaan porukan maastoryhmä. Pääosa porukasta 
tulee tuohon Jizanin edustalle Farasanin saaren tuntumaan emälaiva Kalakukolla parin päivän ku-
luttua. Meidän pitäis’ pystyttää tuonne rannalle kaks’ radiomajakkaa kartoitushommia varten. … 
Me asutaan tuossa rannalla omassa matkailuautossa. 
- Kartoitusporukkaa! hämmästelee Jarkko. 
- Niin. Tässä on sellainen suomalais-saudilainen firma Georeda, jonka palveluksessa me virallisesti 
ollaan, kertoo Martti. - Nimen alkuosa tulee Geotekistä ja loppuosa arkkitehti Redasta, joka on 
meidän saudipartneri. … Ollaan pikkuhiljaa edetty tätä rannikkoa pitkin jo toista vuotta. Akaban 
lahdelta lähdettiin. Näillä vesillä ollaan varmaankin muutama kuukausi. 
- Olisi kiva jutella pitempäänkin, toteaa Jarkko. …-  Mutta nyt on jo sen verran myöhä, että meidän 
täytynee ajella kotiin. 
- Tulkaa huomenna uudelleen, kehottaa Martti.  - Meidät löytää isosta asuntoautosta uimarannalla. 
- Saatettaisi tullakin. Lapsetkin pääsisivät taas uimaan. 
 
Ostokset maksellaan ja lähdetään ulos liikkeestä. 
 
- Olipa sattuma, että tavattiin muitakin suomalaisia täällä, naurahtaa isä, kun availlaan auton ovia. 
Merikarttaprojekti, … no Suomella on sitäkin taitoa. Se yks’ mun kaveri, Nordmannin Kalevi oli 
lentäjänä Insinööritoimisto Kunnallistekniikassa … tai Finnmap kai oli sen firman nimi sitten … ja 
niillä oli kartoituskuvauksia Irakissa ja Huippuvuorillakin. Kalevi kertoi joskus kauan sitten huimis-
ta tilanteista … kuinka he Huippuvuoriltakin laivalla Norjaan tultua laittelivat koneeseen siivet kiin-
ni ja nousivat ilmaan … oliko satamalaiturilta vai urheilukentältä.   Se kone … Pilatus Porter pystyi 
nousemaan alle parinsadan metrin matkalta. 
- Vieläkö se Kalevi on siinä firmassa? kysyy äiti. 
- Ei enää.  Se kai toimii nyt helikopterilentäjänä jossakin. 
- Isi, mikä semmoinen merikartta on? kysyy Mika. 
- Merikartta. … Se on kartta vesillä liikkuvia varten, jossa näkyvät vesialueiden saaret, karikot ja 
turvalliset kulkureitit … ja kuinka syvää on, … ettei ajeta laivoilla tai veneillä vaarallisiin paikkoihin. 
… Tässä Punaisenmeren rannikolla on paljon myös koralliriuttoja ja matalia vesiä, minne laivoilla ei 
voi mennä. … Riittäisiköhän tämä sinulle selitykseksi. 
 
Lapsilla riittää kotimatkalla monenlaista kyseltävää kuten aina. Abu Arishin leipomossa poiketaan 
taas ostelemassa muovikassillinen suoraan uunista otettuja patonkisämpylöitä, joita sitten kotona 
napostellaan iltateen kanssa. 
 
Aamun valjetessa alkaa äiti keitellä kaurapuuroa Suomesta ostetuista ryyneistä, joita on vielä muu-
tama paketti jäljellä. Kun puurot on syöty, aletaan valmistautua lapsille illalla luvattua Jizanin ui-
marannalle lähtöä varten.  Äiti pakkaa hieman eväitä kylmälaukkuun ja sitten lähdetään. 
 
Rannalle tultaessa nähdään jo kaukaa siellä seisova suuri ruskea matkailuauto ja sen vierellä kaksi 
isoa maasturia, toinen avolava Pick Up. 
 
- Tuollahan ne kaverit ovat, tuumaa isä. – Ovat jättäneen kalustonsa vähän kauemmaksi rannasta. 
Ajetaanko me ensin vähän matkan päähän tuohon rannalle ja käppäillään sitten jalkaisin poikia 
morjestamaan? 
- Juu, mennään tuonne meidän entiseen paikkaan ensin, kommentoi äiti. … - Nehän voivat nuk-
kuakin vielä, kun ei näy ketään siinä ulkona. Sitten vasta, kun nähdään heitä siinä ulkona, niin voi-
daan mennä jututtamaan. … Onkohan niilläkin tänään vapaapäivä? 
- Kaipa ne vapaapäivää viettävät torstaisin ja perjantaisin kuten muutkin, aprikoi isä. 
- Ei täällä rannalla ole vielä muita, toteaa äiti.  
- Laskuveden aika näyttää olevan, kun nuo autojen raadot ovat noin näkyvissä … ja märkää hiek-
kaa on aika leveälti esillä. … Saattaa niitä nuoria kuskeja kohta ilmestyä taas kaahaamaan tuohon 
”kiitoradalle”. 
 
Kun auto on pysähtynyt paikalleen, kiiruhtavat lapset heti uimaan. Pian hipsivät vanhemmatkin 
lasten perään.  
 
- Sieltähän ne pojatkin näköjään tulevat uimaan, lausahtaa isä nähtyään kolmen miehen astelevan 
matkailuautolta rantaan päin. 
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- Tänne ne tulevat, toteaa äitikin. 
- No huomenta suomalaiset! huutaa Jarkko rantaa lähestyvälle kolmikolle. 
- Huomenta, huomenta ! tulee vastaus kolmiäänisesti. .. - Onko se vesi märkää? kuuluu yhden ääni. 
- Aika lämmintä märkäähän tämä on, vastaa Jarkko. …- Varmaankin yli kolmekymmentäasteista. – - 
Joo, Kyllä täällä aika hyvin tarkenee, naureskelee Martti. … - Pena ja Jukka tuossa just totesivat, 
että näin aamusella kärsii vielä kävellä tuossa kuivassa hiekalla paljain jaloinkin. … Parin tunnin 
päästä alkaa poltella. 
- Sellaistahan tämä on näillä leveysasteilla, toteaa Jarkko, kun kaverukset astelevat veteen. 
- Illalla todettiin, että tässä on hyvää tasaista hiekkapohjaa ihan laajasti, kertoo Martti. … - Ei ole 
kiviä eikä koralleja. … Muutama auton raato näkyy lojuvan tuolla ruostumassa. 
- Hyvä paikkahan tämä on lapsille varsinkin, kun on matalaakin pitkästi, jatkaa Rauni. - Tuolla mo-
nen kymmenen metrin päässäkin yltää vielä lapsillakin jalat pohjaan. 
- Onkos teilläkin näin perjantaisin vapaapäivä, kysäisee Jarkko. 
- No, se on vähän aina tilanteen mukaan, vastaa Martti. … - Nyt ei ole mitään kiirettä. Kalakukon 
porukka tulee näille vesille aikaisintaan ylihuomenna. 
- Kalakukon? … Ai, niin. Se on sen teidän emälaivan nimi, muistaa Jarkko sitten. 
- Kalakukko on entinen Välimeren risteilyalus, M/S Andrea Mantegna, joka ostettiin tätä projektia 
varten, jatkaa Martti. - Hätäkasteessa annettiin nimeksi sitten Kalakukko. Siinä asustelee porukkaa 
nyt kuutisenkymmentä henkeä. Meillä on toistakymmentä sellaista kymmenmetristä luotausvenet-
tä, joilla me luodataan merialueita ja tiedot tallentuvat magneettinauhoille. Kalakukolla on sitten 
laitteistot, joilla magneettinauhojen tiedot muutetaan merikartoiksi. Jeddassa on rakenteilla myös 
karttapaino, jossa merikarttoja ja varmaan muitakin karttoja aletaan painaa. … Tämähän on ihan 
Geotekin tätä projektia varten kehittämä tekniikka, jota ei ole vielä käytetty missään muualla. … 
Hei, mutta eiköhän minunkin pitäis’ mennä uimaan?  Pena ja Jukka jo tuolla sukeltelevat. 
- Uidahan meidänkin pitää, toteaa Jarkko. 
 
Kun hetken aikaa on uitu ja uinnin lomassakin hieman tarinoitu, lähtevät miehet rannalta ja Jarkko 
heidän mukanaan katsomaan kolmikon kalustoa. Rauni jää lasten seuraksi rantaveteen. 
 
- Onpa teillä iso matkailuauto, toteaa Jarkko, kun saavutaan paikalle. … - Amerikkalainen! 
- Iso rotiskohan tämä on, vastaa Martti. …-  Iso,  mutta ihan hyvä, että on tilaa. Noilla maastureilla-
han me liikutaan tuolla rannoilla, kun töitä tehdään. Tätä siirrellään vaan tarpeen mukaan. Nyt 
asustetaan tässä varmaan parisen kuukautta. 
- Mikäs toi vehje on tuolla Pick Upin lavalla? kysyy Jarkko. 
- Se on meidän varsinainen työväline. … Nostetaanko Pena se tähän alas, niin voidaan esitellä. 
- Sehän on kuin iso valkoinen matkalaukku, toteaa Jarkko, kun Martti Ja Pentti nostavat ”laukkua” 
autosta. 
- Otetaanpa se antenni sieltä vielä, jatkaa Martti ja nostelee lavalta paksuhkon … teleskooppian-
tennin. … - Tämä nelimetrinen antenni liitetään nyt tähän, hän jatkaa … venyttää antennin täyteen 
pituuteensa ja ruuvaa paikalleen.    – Ja avataan näytön kansi ja tuosta kytketään virrat päälle. 
- Siinähän on kuin televisio, ihmettelee Jarkko. … - Noita namiskukkeleita on kyllä enemmän. .. Ja 
ihan kirjoitinnäppäimistökin. 
- Tällä laitteella me voidaan määrittää ihan sentilleen sijaintimme maapallolla, kertoo Martti.  - Täl-
lä me määrittelemme rannalle pystytettävien radiomajakoiden sijainnit … maata kiertävien satelliit-
tien avulla. Tässä Saudi-Arabian rannikolla ei ole mitään selviä maamerkkejä, joita voitaisi käyttää 
apuna. … Annetaanpa sen lämmetä vielä hetki, että tuo merkkivalo sammuu. … No nyt jatketaan. 
… Tuosta laitetaan aika, Greenwichin aika noin tunnin tarkkuudella … ja tuosta valitaan kuinka 
monen satelliitin avulla määritys tehdään. … Painetaanpa tuosta vaikka ysi. … Hetken mietittyään 
kone kertoo, että tehtävä on mahdoton, koska satelliitteja on vain 7. … No, annetaan sille nyt se 
seiska, naurahtaa Martti. … - Tiesinhän minä, että seitsemän niitä on, mutta näytin nyt vain, kuinka 
viisas tämä laite on. … Nyt se alkaa sitten seurata maata kiertäviä satelliitteja ja noin neljän tunnin 
kuluttua tiedämme jo noin muutaman metrin tarkkuudella, missä olemme. Sijaintimme tarkentuu 
sitten kaiken aikaa ja vuorokauden kuluttua tiedetään sijainti jo senttimetrin tarkkuudella. Se ker-
too myös mikä satelliitti tulee … mistä suunnasta ja mihin aikaan ja mistä ja milloin tulee seuraa-
va. … Ja kellonaikakin tarkentuu sekunnilleen. 
- No kaikkea se Canon keksii, naurahtaa Jarkko. 
- Kyllä tämä on amerikkalainen Nasan kehittämä laite, kuittaa Martti. …- Tällä me paikannetaan 
rannalle pystytettävien radiomajakoiden paikat. Merellä meidän luotausveneissä on sitten Geotekin 
kehittämä laitteisto, joka saa viiden sekunnin välein signaalit kahdelta radiomajakalta ja samaan 
aikaan syvyyslukeman kaikuluotaimelta. … Nämä tiedot tallentuvat magneettinauhoille, jotka sit-
ten puretaan …  ja  tehdään karttoja sitten Kalakukolla. 
- Onpa mielenkiintoinen tekniikka, päivittelee Jarkko. 
- Lähtekää jonakin viikonvaihteena vieraaksi Kalakukolle, niin näette mitä siellä tehdään. 
- Miten me sinne päästään, ihmettelee Jarkko. 
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- No, kunhan Kalakukko nyt ankkuroituu jonnekin tuonne Farasanin saaren edustalle, niin joku 
luotausvene käy täällä satamassa parin päivän välein hakemassa jotakin. Meillähän ovat nämä työ-
ajatkin sellaiset, että neljä viikkoa töitä ja sitten kaksi viikkoa vapaata ja päästään silloin käymään 
Suomessa. Parin viikon välein vene tuo maihin Suomeen lähtijöitä ja kuskaa Kalakukolle Suomesta 
palaavat. … Ja kyllä ne ajelevat täällä maissa vähän väliä jotakin hakemassa. Radiolla meille kerto-
vat mitä tarvitaan. … Nyt pitäisi löytää heille kiuaskiviä. Kalakukolle ovat rakentaneet uima-altaan 
viereen suomalaisen saunan. Kiuaskiviä eivät ole Suomesta tuoneet. … Mutta mistä me sellaisia 
täältä löydetään. Eihän täällä ole kuin hiekkaa. 
- Minä saattaisin ehkä löytää jonkinlaisia kiviä meidän projektilta, kertoo Jarkko.  – Mutta kiinnos-
taisiko teikäläisiä tulla katsomaan meidän maatalousprojektia? Se on tuossa noin 40 kilometrin 
päässä. 
- Nyt, kun saamme nuo radiomajakat paikoilleen tuonne rannalle ja Kalakukon porukka pääsee 
luotaamaan, niin meillä olisi kyllä taas hyvää aikaa. … Mutta lähtekääpä te vaikkapa ensi viikon-
vaihteessa Kalakukolle. Kyllä se silloin jo on tuolla ankkurissa. 
- Olisihan se varmaan ihan mielenkiintoinen kokemus, tuumaa Jarkko. 
- Keräilisitkö sinä niitä kiuaskiviä, niin voitaisi sitten pitää Kalakukolla saunan vihkiäiset? 
- Eiköhän se onnistu, lupailee Jarkko. 
- Me ei voida nyt uiskennella tuolla rannalla kovin pitkään, kun olis’ oltava jatkuvasti radion ääres-
sä, kertoo Martti.  - Saattavat ottaa Kalakukolta yhteyksiä milloin vain. … Ja sitten olisi lähdettävä 
kohta etsimään tuolta rannalta sopivia paikkoja meidän radiomajakoille. … Mutta tulkaa käymään 
viikolla juttusilla ja seuraavana keskiviikkoiltana mentäis’ sitten Kalakukolle.  
- No palataan asiaan. Minä yritän etsiä kiuaskiviä, hei!  lopettelee Jarkko. 
 
Päivä kuluu sitten lasten kanssa meressä melskaten. Välillä käydään auton luona popsimassa eväi-
tä ja sitten riennetään taas veteen. Iltapäivällä alkaa lapsille jo vesileikit riittää ja lähdetään ajele-
maan kotiin.  
 
Kun työt vapaapäivien jälkeen lauantaina taas jatkuvat, keräilee Jarkko arkisten aherrustensa lo-
massa voima-aseman liepeiltä löytämiään tummahkoja kivenkappaleita kiuaskiviksi. Maanantai-
iltana ajellaan ostosreissulle Jizaniin ja samalla poiketaan myös tapaamaan ”Georedan kavereita”. 
Mukana on kahteen muovisäkkiin ladottuja kiuaskiviä auton lavalla. 
 
- Taitavat olla kaverukset kotosalla, kun ovat nuo Pick Upitkin tuossa, toteaa Jarkko, kun lähesty-
tään matkailuautoa. 
- Taitavat just tulla uimasta, huomaa Rauni. 
- No terve taas! morjestaa Jarkko …. ja ”Terve!” tulee kolmikoltakin. 
- Joko tämän päivän hommat on tehty? kysäisee Jarkko. 
- Eipä tässä ole tänään juuri mitään tehty, vastaa Martti. … - Kalakukko on ankkuroitunut tuonne 
noin 2 tunnin venematkan päähän Farasanin saaren tuntumaan, jatkaa hän. - Radiomajakat toimi-
vat rannalla ja kartoitusveneet ovat aloittaneet jo merialueen luotaukset. Keskiviikkona tuodaan 
Kalakukolta yhdellä luotausveneellä lomalle lähteviä suomalaisia rantaan ja samalla pääsee kaksi 
Suomesta palaavaa iltalennolla Jizaniin saapuvaa ”veikkoa” laivalle. … Siinä pääsisitte nyt tekin sin-
ne, jos haluatte. … Ja perjantaina tuotaisi teidät sieltä maihin. Minäkin lähden sinne viikonvaih-
teeksi, Pena ja Jukka jäävät tänne päivystämään.  
- Kyllä me voitais’ sinne lähteä, kertoo Jarkko. … - Meillä olis’ jo niitä kiuaskiviäkin tuossa lavalla 
parissa säkissä. 
- Jo se meidän kippari sieltä kyseli oltais’ko kiviä löydetty  … ja kerroin, että löysimme suomalaisen 
perheen, joka arveli kiuaskiviä löytyvän. Kerroin, että saattaisitte tulla sinne vierailulle. ” Tervetuloa 
vaan!” sanoi Olli. … Niin meidän kippari on nimeltään Timo Olli. 
- Nostetaanko ne kivet tuohon teidän rotiskon viereen? 
- Nostetaan siihen. …. Joo, nämähän ovat ainakin ihan kiuaskiven näköisiä, toteaa Martti. … - Kes-
kiviikkoiltana tai torstaina pidetään sitten saunan vihkiäiset. 
- Mitä sinne pitäisi ottaa mukaan? kysyy Rauni. 
- Uimakamppeet, jos haluatte uida. … Ei muuta. … Saatte ihan oman vierashytin, jossa voitte nuk-
kua rauhassa … ja laivalla on hyvät sapuskat. … Me ollaan käyty laivan pelastusveneellä läheisillä 
koralliriutoilla sukeltelemassa. … Onk’s teillä snorkkelit? 
- On meillä jonkinlaiset, vastaa Jarkko. …- Lapset ovat sukellelleet vain ihan matalassa rantavedes-
sä, … minä ja Rauni vähän syvemmälläkin. 
- Isi mennään jo uimaan, hoputtaa Mika. 
- Älkäähän lapset nyt hosuko! … Ihan kohta mennään. 
- Meillä on siellä kyllä ihan kunnon sukellusvehkeetkin, jatkaa Martti.    - Ollaan käyty kuvaamassa 
koralliriuttojen elämää, valtavan isoja rauskuja ja haitakin. … Delfiinien lähelle on vaikea päästä. 
Tämä Punainenmerihän on yksi maailman kalarikkaimmista merialueista. 
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- Joo, kyllä me ollaan sukelleltu tuolla yhden niemen tuntumassa, kertoo Jarkko. … - Dana Bayksi 
kutsuvat paikkaa. … - Onhan se kuin akvaariossa uisi. Ja vesikin on kristallinkirkasta. Värikkäitä 
kaloja on ihan valtavasti. Eikä noita muksuja meinaa saada vedestä pois ollenkaan.  … Ja hiton 
värikkäitä ovat korallitkin. 
- Vedestä ilmaan nostettunahan ne sitten menevät ihan ruskeiksi ja haisevat pahalle. 
- Ollaan me sekin todettu. 
- Kun ne laittaa vahvanpuoleiseen klooriliuokseen, niin ne muuttuvat ihan valkeiksi ja hajukin häi-
pyy. 
-  Sehän on hyvä neuvo, toteaa vieressä kuunnellut Rauni. … Kauanko niitä pitää liottaa? 
- Kunhan ne ovat yhden yön yli, niin se kyllä riittää. 
- No me mennään lasten kanssa tuonne pulikoimaan vähäksi aikaa, toteaa Jarkko. … - Mihin aikaan 
sitten keskiviikkona pitäis’ tulla tänne Jizaniin ja mihin paikkaan? … Ei kai se teidän paatti tähän 
matalaan rantaan voi tulla. 
- Niin, tosiaankin. …Ennen kello kuutta  lähdettäis’, … heti, kun ”pojat” ovat tulleet lentokentältä.… 
ja satamaan, ihan sinne perille … viimeiseen laituriin. Yhdellä paatilla siellä jo eilen kävivät. 
- Kyllä me tullaan hyvissä ajoin, lupaa Rauni. 
- No, näkemisiin! toivottaa Jarkko.  
 
Rannalla lasten kanssa uiskennellaan parisen tuntia, kunnes lähdetään ajelemaan kotiin päin. 
 
- Se Kalakukon reissu saattaa olla aika mielenkiintoinen, tuumaa Jarkko, kun ajellaan kaupungista 
ulos. 
- Isi, ollaanko me siellä sitten yötäkin? kysyy Mervi. 
- Totta kai, jos illalla mennään … niin yöhän silloin jo tulee menomatkalla. 
- Jos kuuden aikaan lähdetään ja se on parin tunnin venematka, niin sehän on seitsemän aikaan jo 
ihan pimeää, aprikoi äiti, kun on ajettu vähän matkaa. 
- Niinhän se on, myöntelee isä. 
- Miten siellä merellä nähdään mennä, jos on pimeää? kysyy Mika. 
- Niillä on hyvät laitteet, tutkat ja automaattiohjauslaitteet, joilla suunnistetaan … ihan niin kuin 
lentokoneetkin osaavat suunnistaa oikeille kentille. 
- Onko se Kalakukko ihan iso laiva? jatkaa Mervi. 
- Eiköhän se ole aika iso, kun se on entinen Välimeren risteilyalus.  Ja siellähän asuu noin 60 henki-
löä. Niinhän se Martti kertoi. … Ja uima-allaskin siellä on. 
 
Lapsilla riittää kotimatkalla taas monenlaista kyseltävää Kalakukosta ja merellä liikkumisesta. Van-
hemmilla on vaikeata vastata joihinkin kysymyksiin, koska kokemukset ja tiedot eivät riitä. 
 
Kalakukolle lähtöä on sitten odoteltava kaksi arkipäivää. Keskiviikko-iltapäivänä Jarkon tultua ko-
tiin lähdetään vihdoin matkaan. Satamaan saavutaan kello viiden korvissa. Laiturissa seisoo noin 
kymmenmetrinen lujitemuovinen vene. Martti ja Jukka keskustelevat laiturilla kahden lyhyehkön 
tummahkopintaisen miehen kanssa. 
 
- No tervehdys … suomalaiset! huudahtaa Martti jo kaukaa autostaan ulos astuville Jarkolle ja 
Raunille. 
- Terve! Terve! tulee vastaus. 
- Nostelkaa vaan jo autosta kassinne tänne laiturille, neuvoo Martti. … - Tuon auton voit pysäköidä 
tuonne  tuon varastorakennuksen päätyyn minun auton viereen. 
 
Hetken päästä perhe saapuu kasseineen laiturille. 
 
- Tässä on tämän meidän veneen miehistö, Benito ja Roli, esittelee Martti tummahkoihoiset kikka-
rapäiset miehet, … ja Mäkisen perhe Suomesta Jarkko ja Rauni … lasten nimiä en kyllä muista, 
toteaa Martti, kun Jarkko ja Rauni kättelevät miehiä. 
-  Oletteko Filippiiniläisiä? kysyy Jarkko. 
- Kyllä, vastaa toinen leveästi hymyillen. 
 - Saatetaan joutua odottelemaan vielä tunnin verran ennen kuin meidän lomalaiset saapuvat, ker-
too Martti. … Pena lähti reilu tunti sitten lentokenttäkeikalle.  Kaksi niitä kai vain sieltä nyt tulee. 
Suomeen päin lähti neljä. 
- Tällaisiako ne teidän luotausveneet ovat? kysyy Jarkko. 
- Tällaisiahan ne, vastaa Martti. … - Tehty jossakin Pohjanmaan veistämöllä. Viisitoista niitä meillä 
on. … Tuo koppi tuossa kannella on Geotekin tekemä …ja elektroniikkaa täynnä. Se on kehitetty 
ihan tätä kartoitushommaa varten. … Saatiin äsken Kalakukolta ajo-ohjeet. …. Ajakaa yksi tunti 
suuntaan 300 astetta … ja sen jälkeen kääntykää suoraan länteen. Sitten noin tunnin kuluttua pi-
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täisi Kalakukon valot alkaa näkyä, neuvoi Olli laivalta. … Tuossa ennen seitsemäähän alkaa olla jo 
pimeää. Näyttää tulevan sumuakin tuonne merelle. 
- Noista astesuunnista en kyllä ole perillä ollenkaan, naurahtaa Jarkko. 
- No, etelä on suunnassa 180 astetta, pohjoinen 360 astetta eli nolla … ja länsi on tuon 180 ja 360 
asteen puolivälissä eli 270 astetta. … Luode on 315 astetta. … ja 300 astetta on 15 astetta vaille 
luoteeseen…. Varoitteli se Olli vielä, että älkää ajako ohi. Noin kilometrin päässä Kalakukon takana 
on isot koralliriutat. 
 
Martti kertoilee sitten merikarttaprojektista, kuinka ovat aloittaneet Akabanlahdelta ja tulleet ran-
nikkoa pitkin nyt tänne asti. Joitakin vähemmän tärkeitä paikkoja on jätetty väliin ja niihin palataan 
myöhemmin. Merialueet on jaettu ruutuihin joiden leveys on paikasta riippuen 3 – 10 kilometriä ja 
pituus 15 – 30 kilometriä. Luotausveneet ajavat ruutuja päästä päähän 100 – 300 metrin välein ja 
”tekniikka” tallentaa 5 sekunnin välein sijaintikoodit sekä syvyyslukeman magneettinauhalle. Van-
hat käytössä olleet merikartat ovat osoittautuneet melko virheellisiksi. Saarien sijainnitkin saatta-
vat olla useita kilometrejä eri paikassa. 
 
 Kellon ollessa hieman yli 6 saapuu Pentti maasturilla lentokenttäreissulta mukanaan kaksi lomalta 
palaavaa henkilöä, Kari Meronen ja Erkki Seppälä esittäytyvät he Jarkkoa ja Raunia kätellessään. 
Kun kaikki Kalakukolle matkaavat ovat laukkuineen ja kasseineen kavunneet veneeseen aletaan 
irrottautua laiturista.  Maihin jäävät Pentti ja Jukka irrottelevat veneen köydet ja heittävät ne ”filip-
piinolaivureille”.  
 
Kun kymmenisen minuuttia on ajettu rannasta, toteavat ”filippiinot”, että veneen automaattiohjaus 
ei tunnu toimivan. Martti yrittää ottaa veneen radiolla yhteyttä Kalakukolle, mutta Kalakukko ei 
vastaa. 
 
- Nyt on alettava suunnistaa radiomajakoiden avulla, toteaa Martti. …- Hallitsethan  Kari sinäkin 
tuon tekniikkakopin välineistön? 
- Kyllähän minä, myöntää Kari. 
- Sitten vaan merikortti tuohon pöydälle ja me lähdemme Karin kanssa tuonne koppiin … ja Eki … 
sinä ja kävisitkö Jarkko tuohon toiseksi?… Katsokaahan nyt … meidän radiomajakat ovat … tässä 
yksi,  A …. ja tuossa toinen, B.  Me alamme antaa kohta tuolta kopista mittalukemia noista pisteis-
tä … ja te saatte meidän antamien tietojen pohjalla pisteen, jossa sillä hetkellä mennään. …. Mei-
dän pitäisi mennä nyt tähän suuntaan  yksi tunti. … piirretään tähän viiva, … ja sitten käännytään 
länteen … eli tuohon suuntaan … ja Kalakukko on tuossa.  … Jos poiketaan viivalta vasemmalle, on 
ruoria käännettävä vähän oikealle ja jos ollaan liikaa oikealla, niin sitten ruoria vähän vasemmalle. 
Minä tulen kohta tuolta kopista tähän neuvomaan, miten se homma toimii. … Odotelkaapa vähän. 
 
Hetkisen kuluttua Martin opastuksella saadaan sen hetkinen sijainti … ja ollaan reitiltä jonkin ver-
ran vasemmalla. Ruoria hoitelevaa ”filippiino” Benitoa neuvotaan kääntämään ruoria hieman oikeal-
le. Parisen minuuttia myöhemmin todetaan, että ollaan reitillä. … Sitten taas muutaman minuutin 
päästä ollaan viivan oikealla puolella ja ruorimiestä käsketään kääntämään hieman vasemmalle. 
Kun puolisen tuntia on edetty melko hyvin viivan suunnassa pysyen alkaa olla pimeää ja sumu al-
kaa saeta. 
Martin antamien tietojen perusteella kurssi näyttää olevan hallinnassa, kun ruoria silloin tällöin 
vähän käännellään. Kun aletaan olla paikassa, jossa suunta pitää muuttaa suoraan länteen, on ve-
neen ympärillä pilkkosen pimeää ja sakeassa sumussa veneen eteen suuntaava valo valaisee vain 
muutaman metrin päähän. Vasemmalta etuviistosta käyvän aallokon korkeus lähentelee metriä. 
Rauni näyttää olevan Jarkon vieressä peloissaan ja lapsetkin seuraavat tilannetta aivan sanattomi-
na. 
 
- Jarkko, pelottaako sinua yhtään? kysyy Rauni hiljaa. 
- Onhan tämä aika jännittävä tilanne, mutta …. kyllä tämä tekniikka näyttää toimivan. … Mutta 
mitään ei kyllä nähdä eteen eikä sivuillekaan päin. On tuo sumu niin sakeaa. 
- Mitäs’, jos me törmättäis’ johonkin? 
- Älähän nyt tommosia pelkää. Ei me mihinkään törmätä. 
 
Samalla hetkellä aivan veneen vieressä hyppää vilahtaen suurehko vaalea möhkäle. 
 
- Se oli delfiini, kertoo Erkki. … - Niitä tulee joskus veneen ja laivan valoihin yöllä. … Kalakukon 
ympärillä yöllä meri aivan kiehuu pienistä kalaparvista. Pojat saa niitä ihan haavilla siitä laivan kyl-
jestä ja käyttävät niitä sitten syötteinä. Laivan alta aika syvältä saavat niillä sitten barrakuudeja. Ne 
ovat sellaisia haukea muistuttavia toistametrisiä petokaloja. .. Hei nyt saadaan taas Martilta tietoja. 
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Tunti lähdöstä on kulunut ja aika lähellä oikeaa linjaa ollaan edelleen, kun suunta muuttuu suo-
raan länteen. Radioyhteyttä Kalakukolle ei jostakin syystä ole saatu toimimaan. Erkki arvelee, että 
Kalakukolla kuitenkin seurataan tutkasta veneen lähestymistä. Pimeä meri velloo veneen ympärillä. 
Rauni ja lapset istuvat pelokkaan näköisinä seuraten Erkin ja Jarkon mittailua merikortin ääressä. 
Martti huutelee silloin tällöin radiomajakoiden antamia arvoja ja taas saadaan sen hetkisestä si-
jainnista kertova piste kartalle. Näin homma jatkuu ja reitillä pysytään hieman ruorin asentoa välil-
lä korjaten, mutta kun toinen tunti alkaa olla kulunut alkavat kartalle saatavat pisteet olla jokseen-
kin Kalakukon ankkuripaikan tuntumassa. Sumuisella merellä ei kuitenkaan näy mitään ja veneen 
vauhtia aletaan jo varmuuden vuoksi hiljentämään.  
 
- Eikö tuo sumu näytä tuossa oikealla puolella nyt hieman vaaleammalta, havahtuu Erkki sitten.  – 
Käännetään vähän tuonne oikealle, hän kehottaa ruorimiestä.  
 
Ja sieltähän se kirkkaasti valaistu Kalakukko sumun seasta paljastuu noin parinsadan metrin pääs-
tä.  
 
- Luojan kiitos, huokaa Rauni. … - Kyllä alkoi jo pelottaa …. miten tässä oikein käy. … Eikö sinua 
Jarkko pelottanut yhtään? 
- Kyllä alkoi pelottaa minuakin, kun mittausten mukaan olimme jo melkein Kalakukossa kiinni, eikä 
mitään näkynyt…. Mutta on tämä sumu hiton sakeaa. Näin lähellä jo oltiin eikä mitään näkynyt. 
 
Vene ohjataan laivan kyljessä olevien kapeiden portaiden juurelle ja niin päästään kiipeämään ve-
neestä laivan kannelle. 
 
- Nyt lapset varovasti, että ette putoa tuonne mereen! varottaa äiti. … - Ota isä varmuuden vuoksi 
tuo Minna syliin. 
- Tervetuloa Kalakukolle, toivottelee kapteeni Olli kannelle tulijoita kätellen.   -  Taisi olla aikamoi-
nen kokemus? … 
- No olihan se, huokaa Rauni. …- En ole ikinä ollut pimeällä merellä …. ja sakeassa sumussa. 
 - Mekin täällä jännättiin, kun meidän radio meni jostakin syystä pimeäksi, jatkaa Olli. … - Sen ver-
ran alussa kuultiin, että teillä ei automaattiohjaus pelannut. Onneksi oli mukana sellaiset miehet, 
jotka hallitsivat tuon meidän tekniikan. Tutkasta kyllä nähtiin, että olette oikeassa suunnassa. …  
-  Aika iso laivahan tämä onkin, toteaa Jarkko katsellessaan ympärilleen.    
-  Mutta onhan tämä aikalailla jo rapistunut, vastaa Olli.  … - Pitäisi ainakin maalata tuo ruosteinen 
ulkopinta … ja olisihan tämän ikäisessä laivassa monenlaista kunnostelemista. Koneet kyllä vielä 
pelaavat. 
- Teillähän on täällä kuulemma uima-allaskin …. ja suomalainen sauna. …. Kiuaskiviä me tuotiin. 
- No sitten huomenna pidetään saunan vihkiäiset, … mutta nyt … Lähdetäänpä tuohon suuntaan, 
jatkaa Olli sitten. … - Opastan teidät meidän vierashyttiin. … Noin puolen tunnin päästä olisi sitten 
illallista tuossa ruokasalissa. …. Tästä mennään portaita yks’ kerros ylemmäksi … ja sitten va-
semmalle. …. Tässä tämä. …. Tällainen neljän hengen sviitti. … Riittääkö …. vai … ja on tuossa 
viereinen huonekin tyhjänä. 
- Ihan hyvähän tämä on, toteaa Jarkko. 
 - Kyllä me tässä pärjätään ihan mainiosti, toteaa Raunikin. 
-  Noista nojatuoleistahan saa petit noille pienemmille, jatkaa Olli. 
-  Juu, juu, … Ihan hyvä, kuittaa Rauni vielä. 
- No hengähtäkäähän nyt vähän aikaa. Sitten noin puolen tunnin päästä tuonne ruokasaliin. Se oli 
tuossa alempana. 
- Kiitos, kiitos. … Tullaan, vastaa Jarkko. 
- Meillähän on tässä ihan oma ”kylppärikin”, huomaa Rauni. 
- Isi miks’ täällä laivassa jyrisee? kysyy Mika. 
- Jyrisee? … No tuolla konehuoneessa käy joku moottori pyörittämässä generaattoria, josta tulee 
sähköt koko laivaan. 
- Jyriseekö se ihan koko yönkin? 
- Ihan koko yön.  Sähköähän tarvitaan koko ajan … yölläkin. 
- Pitäis’kö käväistä suihkussa ennen sapuskaa? aprikoi Jarkko.  – Hiton hiostavaa on tämä ilma me-
relläkin. 
- Käväistään äkkiä, vastaa Rauni. 
 
Puolen tunnin päästä lähdetään sitten ruokasaliin. Olli on jo ovella vastassa ja ohjaa salin laidalla 
olevaan katettuun pöytään. Salissa on ruokailijoita arviolta parisenkymmentä. 
 
- Olkaapa hyvät! toivottaa Olli.  … - Tuolta saatte itse ottaa salaatit ja lämmin ruoka on siinä vierei-
sellä pöydällä. Nyt on siellä sekä kalaa että lammasta, riisiä ja perunamuusia. - Kala on tästä laivan 
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viereltä pyydettyä barrakudaa … ja sitten maista hankittua lammasta, jos kala ei jostakin syystä 
käy. Nuo meidän filippiinot syövät mieluummin lammasta. Perunamuusi on tehty libanonilaisista 
perunoista. 
- Niin,  ja sianlihaa teillä ei kai ole? vitsailee Jarkko. 
- On sitäkin joskus, mutta se on eri nimikkeellä, naurahtaa Olli. … - Jeddassa ainakin yhdestä kau-
pasta saa porsaankyljyksiäkin, mutta ne ovat nimeltään erikoisvasikkaa … ja pirun kalliita. 
- Kanaa ja lammastahan ollaan syöty aikalailla. Barrakudaa en ole vielä maistanut koskaan, kertoo 
Jarkko. 
- Täällä me suomalaiset syödään barrakudaa aika paljon. Tuolla keittiön pakastimessa niitä on pi-
nossa ja kun tarvitaan lisää, niin tuosta laivan alta niitä yleensä löytyy 30 – 40 metrin syvyydestä. 
Barrakudahan kuuluu ahvenkaloihin vaikka muistuttaa enemmän haukea. Ovat parhaimmillaan 
parimetrisiä ja jopa 50 kiloisia. Ei kyllä ole ihan niin isoja saatu. Maku on aika voimakas … kuin 
lohi tai tonnikala. 
- Tuli tuosta lohesta yks’ vanha äidin kertoma juttu mieleen, kertoo Jarkko:  ”Lohtakala on hyvää 
kalaa. Isävainaa näki, kun merimies söi.” … Isävainaa oli ilmeisesti kysynyt merimieheltä, mitä ka-
laa hän söi … ja merimies vastasi ”lohta”. … Siitä tuli sitten ”lohtakala”. 
- No, ei muuta kuin … itsepalveluperiaatteella, neuvoo Olli. ….- Salaattia ja ”lohtakalaa”. Niin ja 
juomapuoltakin siellä on. Kotikaljaakin teemme täällä itse. … Olkaapa hyvät! … Aamiaista saatte 
sitten kello seitsemästä eteenpäin. 
- No lähdetäänpä lapset sitten, kehottaa äiti. 
- Isi tuolla on ne veneen miehetkin, huomaa Mika. 
- Niinpä näyttää olevan. … Ja on siinä muitakin suomalaisen näköisiä. … Pitää kai täällä morjestaa 
kohdattaessa jokaista, joka näyttää suomalaiselta … ja filippiinoja myös. … Ja morjestavathan nuo 
vastaan tulevat filippiinot meitäkin. 
 
Ruokailun jälkeen tehdään pieni kierros laivalla, minkä jälkeen palataan hyttiin ja käydään nukku-
maan. 
 
Aamun valjetessa kurkistelevat lapset jo hytin ikkunasta ulos ja saapuu siihen sitten äitikin. Näh-
dään auringon paisteessa kimalteleva laaja merialue. Yöllä puhallellut tuuli on tyyntynyt, koska 
meren pinta ei juurikaan aaltoile. Yöllä vallinneesta sumusta ei näy hiventäkään. Laivan vierellä 
yöpyneitä luotausveneitä on jo useita lähdössä tehtäviinsä. 
 
- Nukuttipa se taas makeasti, huokaa isä ylös päästyään.  
- Hyvin nukutti minuakin, jatkaa äiti. … - Ollaanko me ihan keskellä merta, kun ei näy rantaa? Au-
rinko siellä paistaa ja on aika tyyntä. … Noita veneitä on siellä jo lähdössä merelle. 
- Täällä tehdään töitä kai näin lauantainakin, aprikoi isä. …- Tämä muslimien torstaihan on niin 
kuin meidän lauantai. 
- Tehdäänhän siellä meidän projektillakin joitakin töitä perjantaisinkin, kommentoi äiti.  
- Isi miten me voidaan täällä uida, kun tässä ei ole mitään rantaa? kysyy Mika. 
- Nyt tulikin vaikea kysymys. Ranta taitaa olla tuolla aika kaukana ja tässä laivan ympärillä on sy-
vyyttä varmaankin kymmeniä metrejä. … Mutta tuolla kannellahan illalla nähtiin se uima-allas. Ei-
köhän me uida siinä … ja voidaan päästä saunaankin, kunhan saavat ne meidän tuomat kivet kiu-
kaaseen. 
- Nyt pukekaapa lapset vaatteet ylle, kehottaa äiti. … - Ja lähdetään kohta katsomaan mitä siellä 
aamiaispöydässä on. … Siellähän voisi olla vaikka ihan suomalaista kaurapuuroakin. 
- Ja varmaankin ruisleipää, jatkaa isä. … - Ja olis’kohan karjalanpiirakoitakin? 
- Kohtahan se nähdään, kun mennään. 
 
Ja arvailut osuvatkin nappiin. On kaurapuuroa, ruisleipää, myös Oululaisen hapankorppuja, karja-
lanpiirakoita ja munavoitakin. Kahvikin on aivan suomalaista. Tuttavapiirikin kasvaa taas useista 
laivalla työskentelevistä suomalaisista. 
 
 Venematkalla tutuiksi tulleet ”navigaattorit” Erkki Seppälä, Kari Meronen ja maastoryhmän Martti 
Soveri sekä kaksi muuta suomalaista tulevat samaan pöytään juttelemaan. 
 
- Kiinnostaisiko Jarkko sinua lähteä sukeltelemaan tuonne koralliriutoille iltapäivällä? kysyy Martti. 
– Tuossa puolen kilometrin päässä on kuulemma komeat riutat ja voitais’ mennä sinne yhdellä 
laivan pelastusveneellä laskuveden aikaan. Silloin siinä on vettä vain pari kolme metriä. 
- Olis’han se taas yks’ kokemus lisää. … Snorkkelillako te sukeltelette? 
- Snorkkelilla. … Olis’ meillä muutamat ihan sukellusvehkeetkin … happipullot ja muut vempelee-
et. Niillähän nuo kaverit ovat käyneet tekemässä kuvauksia tuolla syvemmissä vesissä. Kuvattavaa-
han täällä piisaa. … On otettu filmiä … lähikuvaa … parimetrisistä rauskuista, isoista haistakin. 
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- Delfiinejä ei ole vielä saatu kuviin. Ne ovat niin pirun viisaita, etteivät päästä lähelle, kertoo yksi 
miehistä. 
- Saunan vihkiäiset voidaan pitää nyt jo aamupäivällä, kertoo Martti.   - Sinne lähtivät jo laittele-
maan kiuaskiviä paikalleen ja sitten vaan lämpiämään.  
- Sähkökiuashan se vissiin on? aprikoi Jarkko. 
- Sähkö. …. Täältä on vaikeaa löytää klapikauppiaita, naurahtaa Martti. 
 
Ennen saunan vihkiäisiä saa perhe Martin opastuksella tutustua kartantekotekniikkaan.  
 
- Tässä on koko Punaisenmeren rannikon kartta, johon on merkitty luodattavat alueet ja niille ruu-
dut, joita luotausveneet kuvaavat, esittelee Martti seinällä olevaa suurta karttaa. … - Sijainnista 
riippuen luotauslinjat ovat näissä 10 – 20 kilometrin pituisissa ruuduissa 50 – 200 metrin jaotuk-
sella. Veneet ajavat ruutuja päästä päähän ja viiden sekunnin välein tallentuu sijaintikoodit ja sy-
vyyslukema magneettinauhalle, kertoilee Martti. … Tässä ruudussa, joka on lähellä laivareittiä, 
ajetaan 50 metrin jaolla … ja esimerkiksi tuolla kauempana 200 metrin jaolla … ruutua edestakai-
sin. Nyt täällä sitten magneettinauhojen tiedot puretaan ja tuossa oleva kone piirtää jo melko val-
mista karttaa… tuohon kuultopaperille. … Katsokaahan! … Siinä on vanha merikortti kuultopaperin 
alla. … Tuo piirturi merkkaa paperille pisteitä ja viereen syvyyslukeman … ja piirtää myös saarien 
sijainnit, 
- Onko tuo saari tuossa vanhassa kartassa nyt noin paljon väärässä paikassa? ihmettelee Jarkko 
osoittaen kuultopaperin alla näkyvää kohtaa. 
- On se näköjään. …. Se näkyy olevan yli kilometrin idempänä, toteaa Martti.    - Näiden kuultopa-
periversioiden pohjalta laaditaan sitten uudet merikortit Jeddaan lähiaikoina valmistuvassa Geore-
dan karttapainossa. 
- No onpa melkoista tekniikkaa, hämmästelee Jarkko. 
- Kuinka paljon teillä on tässä hommassa noita filippiiniläisiä? kysyy Rauni. 
- Onhan niitä lähes kolmekymmentä. Seitsemässä luotausveneessä on täysin filippiiniläinen miehis-
tö, viidessä suomalainen. Kahdellatoista veneellä kai nyt ajetaan. Muutama vene on reservissä. Ja 
sitten filippiinoja on erilaisissa tehtävissä tässä laivalla. … Lomallahan täältä on porukkaa aina jon-
kin verran. Minäkin lähden taas reilun viikon päästä käymään kotona Evitskogissa. 
- Evitskogissa, Kirkkonummella? hämmästyy Jarkko. 
- Joo. … Onk’s tuttu paikka? kysyy Martti. 
- On tuttu. … Fillarilla olen siellä ajellut monena kesänä. Meillä oli kesäpaikka siellä Tampajan ran-
nalla … tai onhan se siellä vieläkin vanhempieni ja nuoremman veljeni hoidossa. 
- Missä siellä? 
- Tampajan ja Särkijärven välisellä kannaksella … ihan siinä kapeimmalla kohdalla. Isä osti siitä 
sellaisen puolentoista hehtaarin palan vuonna 1937. Siinä on Tampajan rantaa noin 60 metriä ja 
Särkijärven rantaa 160 metriä. Se kesähuvila on ihan Tampajan rannassa … vajaat kymmenen met-
riä seinästä rantaviivaan. 
- Jo, mä tiedän sen paikan. … Siinähän on sellainen vuori … tai korkea kallio lähellä. Siellä olen 
kerran käynyt. Tultiin Tampajaa pitkin veneellä Kylmälästä. 
- Siinähän se on ihan vieressä. … Niin, sellaisena keskenkasvuisena 50-luvun alkupuolella koluttiin 
fillareilla Evitskogit, Hvitträskit, Kylmälät, Lapinkylät ja Veikkolat. Nyt ei ole pariinkymmeneen vuo-
teen siellä käyty. … Niin, 1955 mä sain jo auton ajokortin.  Ennen sitä ajeltiin fillarilla. … Ja talvella 
1957, kun Porkkalan lentokieltoalue purettiin, käytiin yhden lentäjäkaverini kanssa 2-paikkaisella 
Piper Cupilla, suksikoneella siinä meidän rannassa. 
- Jokohan ne pojat olis’ saaneet sen saunan lämpiämään, havahtuu Martti. … - Lähdetään katso-
maan. 
- Menkää te miehet vaan, sanoo Rauni Jarkolle.  – Me mennään lasten kanssa hyttiin vähäksi aikaa. 
 
Saunalla ei ole ketään, mutta kiuas on jo pantu lämpenemään, toteavat miehet. Vajaan tunnin ku-
luttua arvellaan saunan olevan vihkimiskunnossa. Ravintolasta sitten tavoitetaan ”saunan rakenta-
jat” sekä laivan ”kippari” Olli, jotka valmistelevat saunan vihkimistapahtumaa.  
 
- Kello 11.00 suoritetaan saunan vihkiminen, kailottaa Olli vilkaistuaan kelloa.  - Kaikki alkaa olla 
valmista. Kiuas on lämpiämässä ja uima-altaaseen on vaihdettu puhdas vesi. Lauteille mahtuu ker-
rallaan tusinan verran miehiä. … Nyt on teillä aikaa vielä puoli tuntia.  
- No tässä ehtii sitten käväisemään vielä hytissä, toteaa Jarkko Martille. 
 
Jarkko löytääkin Raunin ja lapset laivan kannelta hytin läheisyydestä katselemassa merelle. 
 
- Ollaan seurattu, kun yks’ mies yrittää pysyä surffilaudan päällä, kertoo Rauni. … - Mutta melkein 
heti laudalle pystyyn noustuaan taas kaatuu veteen. … 
- Se on pudonnut jo ainakin kymmenen kertaa, jatkaa Mervi naurahtaen. 
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- Ja nyt se on mennyt jo aika kauas tästä laivan vierestä, jatkaa Rauni.  – Vieläköhän se jaksaa yrit-
tää. Nyt se vaan makaa tuolla laudan päällä. 
- Aika väsyneeltähän tuo näyttää, toteaa Jarkko.  – Nythän tuolta toiselta puolelta tulee kaks’ mies-
tä veneellä kai sitä auttamaan. …. Laivan pelastusveneköhän tuo on. Sellaiselta se näyttää. 
 
Veneestä heitetään surffilaudalla poikittain makaavalle miehelle köysi ja aletaan hinata sitä laivalle 
päin. Laivan vierelle päästyään laudalla oleva mies kompuroi vihdoin pystyyn ja saa kiinni laivan 
kyljessä olevista portaista. 
 
- Onpa kaveri ihan uupuneen näköinen, naurahtaa Jarkko. 
- Joo, se on meidän konttoripäällikkö Jeddasta, kertoo viereen tupsahtanut Martti. …  - Tuli tuon 
meidän huoltoalus Falkonin kyydissä pari päivää sitten tänne lomailemaan … ja halusi opetella 
surffaamaan. … Jokohan sai nyt tarpeekseen? … Ei se helppoa ole aloitella tuossa iässä … ja tuol-
laisen mahan kanssa. 
- Niin. Onhan tuo näköjään jo sellaista varttuneempaa nuorisoa, vitsailee Jarkko. …- Yli viisikymp-
pinen varmaan. … Mutta hei Rauni! jatkaa Jarkko. … - Kohta on saunan vihkiäiset tuolla yläkannel-
la. Pitäis’ hakea uikkarit ja pyyheliina tuolta hytistä. 
- Ei siellä uikkareita tarvita, naurahtaa Martti.  - Munasillaanhan me siellä uidaan miesporukassa! … 
Eikä tarvita pyyhkeitäkään. Lämmin tuulihan kuivaa nopeasti. … Altaan vesi on kyllä suolaista me-
rivettä, mutta suihkusta tulee puhdasta laivan vettä, jos haluaa huuhdella suolat pois pinnasta. 
- No, enpä sitten tarvitsekaan mitään, toteaa Jarkko. 
- Menkääpä te sitten vihkimään sitä saunaa miesporukalla, kehottaa Rauni. 
- Isi, milloin me päästään sinne uimaan? kysyy Mika. 
- No eiköhän sekin järjesty … vähän myöhemmin. 
 
Kellon lähestyessä yhtätoista alkaa saunan edustalle kerääntyä miehiä. Jarkko tervehtii kätellen 
sellaisia, joita ei ole aikaisemmin laivalla tavannut. Tasan yhdeltätoista saapuu Olli … ja aloittaa 
tilaisuuden … 
 
- No nyt veljet voidaan vihdoin vihkiä meidän suomalainen sauna, aloittaa Olli.  - Mäkisen Jarkko, 
tämä veli tässä, on hommannut meille kiuaskivet, jotka ovat nyt ensi kertaa kuumana. Jarkko puu-
hailee tuolla Jizanin tuntumassa FAO:n projektissa asiantuntijatehtävissä ja tuli nyt perheensä 
kanssa tänne vierailulle.  Tämän toisen kaverin, Puustisen Topin useimmat tuntevatkin, konttori-
päällikkömme Jeddasta. Hän tuli Falconin kyydissä tänne vähän lomailemaan. Yritteli kuulemma 
äsken lähes tunnin pysyä surffilaudalla, mutta totesi sen ylivoimaisen vaikeaksi. … Nyt vaan sitten 
sortsit ja paidat pois … ja pitemmittä puheitta menemme ottamaan nyt saunamme vihkiäislöylyt. 
Valitettavasti tuonne lauteille mahtuu kerrallaan vain tusinan verran saunojia ja teitä näyttää oleva 
melkein tuplasti. Pitää käydä löylyssä nyt kahdessa löysissä. … Menkää loput lauteille heti, kun 
ensimmäinen löysi on pulahtanut altaaseen. … Ja niin … uimahousujahan ei näin miesporukassa 
tarvita, jos joku ei sitä vielä tiedä. … Ja saunomisen jälkeen sitten juhlalounaalle ruokasaliin … 
noin kello 12.  
 
Ja kipakat löylythän kiukaasta lähteekin. ”Kippari” heittelee vettä kiukaalle niin, että lauteilla istujat 
alkavat jo taivutella päitään alemmaksi. 
 
- Joko riittää? kysyy Olli. 
- Riittää, riittää! … Pidähän ainakin pieni tauko, saa joku sanotuksi. 
- Kyllä tämä ihan kotoiselta saunalta tuntuu, kuuluu toinen kommentti.  
- Koivuvihdan kun vielä sais’, toteaa joku. 
- Eihän näin kuumissa löylyissä enää kärsi vihtoa, tulee jatkokommentti. 
- Viskaahan vielä lisää, kehottaa joku … ja Olli loiskauttaa taas vettä kiukaalle. 
- No nyt sitten uimaan, kehottaa Olli hetken päästä. …  - Että loputkin pääsevät saunomaan. 
 
Pian kymmenkunta saunojaa hyppää altaan laidalta veteen.  Jonkin aikaa uiskenneltuaan saavat 
uimarit seurakseen altaaseen toisen löysin saunojat. … Ja iloista juttua porukassa piisaa. Useimmat 
haluavat käydä löylyssä vielä uudelleen ja pulahtaa taas altaan vilpoisehkoon veteen. Kun puolisen 
tuntia on saunottu, aletaan valmistautua juhlalounaalle lähtöön. 
 
Jarkko palaa hyttiin, jossa äiti ja lapset ovat odotelleet.  
 
- No, tuliko sauna vihittyä? kysyy äiti. 
- Vihitty on … ja kohta on juhlalounas ruokasalissa … teille myös. … Se on kaikille suomalaisille 
saunan ystäville, sanoi Olli. … Eiväthän nuo muukalaiset taida saunaa kaivata. … Eivätkä tiedä sau-
nasta mitään. Eivät käy altaassa uimassakaan. 
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- Isi, milloin me päästään saunaan ja uimaan? kysyy Mika. 
- Eiköhän me sinne päästä vielä vähän illemmalla. Nyt kohta lähdetään ensin tuonne ruokasaliin 
syömään. 
 
Ruokasaliin katettuun lounaspöytään saapuukin sitten suomalaisia nelisenkymmentä henkeä. 
Aluksi ”Kippari” Olli lausuu kiitossanat saunatalkoissa olleille ”puuhamiehille” sekä myös kiuaskivet 
hommanneelle Jarkolle. Saunan vihkiäislöylyt osoittautuivat odotetun mukaisiksi, kertoo Olli. Tästä 
lähtien sauna pannaan lämpenemään joka päivä auringonlaskun aikaan.  
 
Lounaspöydän ruokalajit ovat enimmäkseen jo aikaisemmasta ruokailusta tuttuja suomalaisten 
herkkuja. Iloinen puheensorina höystää tunnelmaa ruokailijoiden keskuudessa. Vanhemmat avus-
tavat lapsia tarpeen mukaan ruokalajien ottamisessa seisovasta pöydästä. Mervi ja Mika haluavat 
aikaisemmin jo maisteltua paistettua barrakudaa ja perunamuusia lautasilleen, Mari ja Minna taas 
mieluummin lihapullia. Pöydästä löytyy myös katkarapusalaattia  ja savustettua ankeriastakin, jot-
ka on vanhemmille tuttuja herkkuja. Maitoa ei lapsille ole, mutta kotikaljakin on hyvää. 
 
Lounaan jälkeen seurataan laivan kannella, kun kaksi suomalaismiestä pukee ylleen sukeltajan 
varusteet, sukelluspuvun räpylöineen ja naamareineen sekä happipullot … ja hyppäävät kannelta 
mereen. Toisella miehistä näyttää olevan mukanaan vesitiivis filmikamera. Tarkoituksena on kuva-
ta vedenalaista elämää. Martti kertoo, että koralliriutoille suunniteltu sukellusretki on päätetty siir-
tää seuraavaksi aamupäiväksi, jolloin laskuvesi on alimmillaan. 
 
Illemmalla pääsevät isä, Mervi ja Mika saunaan ja uimaan. Laivan uima-allas näyttää olevan Marille 
ja Minnalle liian syvä ja siksi äiti jää heidän kanssaan seuraamaan tapahtumaa altaan reunalta. 
Auringonlaskun aikaan saadaan jälleen ruokasalissa illallista. Sen jälkeen on laivan kannella uutta 
nähtävää, kun laivan ”filippiinot” ovat alkaneet kalastamaan barrakudia laivan kupeelta. Meren pin-
ta kimaltelee  sakeana silakan näköisiä pikkukaloja, joita kalastajat koukkivat pitkävartisella haavil-
la täkykaloiksi. Paksun siiman päässä olevaan isoon koukkuun pannan pikkukala syötiksi ja laske-
taan siimaa sitten kymmeniä metrejä laivan kaiteen yli kylkeä pitkin alas. Barrakudat tulevat noin 
30 – 40 metrin syvyydestä, kertovat miehet. Silloin tällöin kiskotaan siiman päähän tarttuneita lä-
hes parimetrisiä barrakudia laivan kannelle. Kannelle kopsahtaessaan kalat pyristelevät lyhyen het-
ken ja taintuvat nopeasti elottoman näköisiksi.  – Kalat kuolevat hetkessä itsekseen tultuaan nope-
asti noin nelinkertaisesta paineesta ulkoilmaan, selittää paikalle tullut Martti. Keittiön pakastimes-
sa on barrakudia kuin halkoja pinossa, kertoo Martti. Lisää pyydetään aina tarpeen mukaan. 
 
Nyt huomisaamuna olisi Jarkolla mahdollisuus päästä sukeltelemaan noin 300 metrin päässä ole-
valle koralliriutalle, kertoo Martti. Laskuveden aikaan riutta on vain noin kahden metrin syvyydes-
sä, joten snorkkelin kanssa sinne on helppo sukellella.  Lähtö olisi aamulla kello 9. Lounaan jäl-
keen iltapäivällä on sitten lähdettävä paluumatkalle Jizaniin, että vene ehtisi takaisin vielä valoisan 
aikana. 
 
Kun jonkin aikaa barrakudien kalastusta on seurailtu, lähdetään omaan hyttiin ja lapset saadaan 
unten maille. Kovin kauan eivät Jarkko ja Raunikaan enää jaksa valvoa ja niin hekin käyvät nukku-
maan. Aamulla herätään lasten pulinaan. Aurinko kurkistelee taivaanrannassa kirkkaalle taivaalle. 
Laivan kannella kuuluu olevan jo liikettä. Aamuvirkkuja lienee menossa jo aamupalalle. 
 
- Onpa taas hieno aamu, toteaa Jarkko kurkistaessaan hytin ikkunasta ulos.  …- Ei ole sumua … 
eikä taivaalla näy minkäänlaista hattaraa. … Eiköhän mekin lähdetä katselemaan aamiaispöytää? 
- Lähdetkö sinä sitten sinne koralliriuttaretkelle? kysyy Rauni. 
- Niinhän sitä illalla vähän tuumailtiin, että .. jos lähtisin. … Pärjäättekö te täällä ilman minua jon-
kin aikaa? 
- Miks’ ei pärjättäis’? … Hyvinhän noiden muksujen kanssa on pärjätty kotonakin joka päivä. Mene 
vain. Se on varmaan ihan mielenkiintoinen kokemus. … Yhdeksältäkö ne lähtevät? 
- Yhdeksältä. … Niinhän se Martti sanoi. … Reilu tunti tässä on vielä aikaa. … Nyt kai pitäis’ lähteä 
tuonne aamiaispöytään. 
- Isi, eikö sinne lapset voi lähteä? kysyy Mika. 
- Ei voi. … Siellä sukelletaan veneestä ja siellä on niin syvää, ettei jalat yletä pohjaan. 
- Millainen se vene on? jatkaa Mika. 
- Otetaan kai yksi noista laivan pelastusveneistä alas … ja sillä  mennään. … Taitaa tuolla laivan 
kupeella yks’ pelastusvene olla jo valmiinakin. 
- Mene sinä vaan sukeltelemaan, kehottaa äiti.    – Kyllä meillä on täällä laivalla kaikenlaista katsel-
tavaa. … Mutta nyt ensin on mentävä tuonne ruokasaliin. 
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Aamupalan jälkeen kokoontuu kuuden hengen ryhmä miehiä snorkkeleineen laivan kannelle paik-
kaan, josta johtavat laivan kylkeen kiinnitetyt pitkät portaat laivan viereen kiinnitetyille veneille. 
Jarkolla on oma snorkkeli mukana ja Martti antaa lainaksi räpylät ja kumikäsineet. Jos koskettaa 
koralleja, on se parempi tehdä käsineet kädessä, koska jotkut korallit saattavat olla melko teräviä-
kin. ”Kippari” Olli on lähtenyt myös sukellusporukan kippariksi ohjailemaan venettä. Kun kaikki 
miehet ovat veneessä päräyttää Olli moottorin käyntiin ja veneen kiinnitysköysi irrotetaan. Ajellaan 
hidasta vauhtia muutaman sadan metrin päähän laivasta. Kone sammutetaan ja heitetään ankkuri.  
Kristallinkirkkaassa vedessä näkyy alapuolella värikäs koralliriutta runsaine kalaparvineen noin 
parin metrin syvyydessä. Jarkko seurailee hetken muiden puuhia heidän hyppiessä vuoronperää 
veteen, Vihdoin hänkin uskaltautuu hyppäämään muiden perään. Veteen päästyään on vedettävä 
keuhkot ilmaa täyteen ja sukellettava syvemmälle. Sukelluksissa voi pysytellä muutaman minuutin, 
kunnes on tultava pintaan hengittämään. Eräällä miehistä on mukana vesitiivis valokuvauskamera 
ja hän neuvoo Jarkkoa … 
 
- Sukella tuonne pohjaan ja tartu käsilläsi kiinni tuollaiseen sienen muotoiseen koralliin, niin minä 
napaan sinusta kuvan. … Yritä pysyä hetki siellä paikallaan, että saan se kuvan napattua. 
- No … yritetäänpä, tuumaa Jarkko ja sukeltaa. 
 
Kuvaaja sukeltaa heti perään. Jarkko ei kuitenkaan pysty pitämään itseään korallissa kiinni kauem-
paa, kun alkaa tuntua siltä, että henki loppuu ja on noustava pintaan. Samaa yritetään sitten vielä 
kaksi kertaa uudelleen, mutta ilman tulosta. Sitten jatketaan sukeltelua vapaasti ilman tavoitteita 
noin tunnin verran, kunnes palaillaan takaisin laivalle. 
 
Äiti ja lapset ovat heti isää vastassa laivan kannella ja alkavat kysellä… 
 
- No joko sukeltelitte tarpeeksi? aloittaa äiti. 
- Ihan kiva kokemus se oli, mutta alkoi jo väsyttämään, kertoo isä.   – Yks’ kaveri yritti saada mi-
nusta valokuvaa, kun olin tarttunut käsillä pohjassa olevaan koralliin …., mutta ei siitä tullut mi-
tään, kun … en pystynyt olemaan tarpeeksi pitkään siinä ihan paikallaan. …. Alkoi tuntua semmoi-
selta, että on noustava pintaan saamaan ilmaa. … Ja tämän snorkkelin naamarikin vuotaa jostakin 
syystä sen verran, että piti tulla ylös aika pian. 
- Oliko siellä paljon kaloja? kysyy Mika. 
- Niitä kyllä oli paljon joka puolella ja värikkäitä … monenlaisia, ihan niin kuin siellä koralliniemes-
säkin. Mahtavan iso koralliriuttahan se oli, mutta kun se on aika syvällä niin oli katseltava vaan 
vähän kauempaa … pinnasta. … Mutta mitäs te teitte sillä aikaa? 
- Ensin katseltiin, kun te seilasitte sillä pelastusveneellä, vastaa Mervi heti. … Sitten vaan käveltiin 
täällä ympäri laivaa…. 
- … Ja juteltiin muutaman suomalaisen miehen kanssa, jatkaa äiti. … Olivat olleet taas kaks’ viik-
koa Suomessa. Talvihan siellä on parhaimmillaan. Yksi heistä oli käynyt perheensä kanssa Äkäs-
lompolossa hiihtelemässä  ja Ylläksellä laskettelemassa. Olivat vuokranneet sieltä mökin viikoksi. 
- Niin sehän on helmikuun loppua nyt. Talvihan siellä vielä on ja kovat pakkaset, toteaa isä.  
 Näillä on täällä aika kiva homma, kun pääsevät vähän väliä käymään Suomessa lomailemassa, 
kommentoi äiti. 
- Mutta eikös meillä ole vielä parempi, kun voidaan olla koko perhe täällä yhdessä? jatkaa isä. … 
Oli ne ekat viikot täällä jotenkin outoja, kun ei voinut edes soittaa sinne. 
- Ai, mutta täältä laivaltakin voi soittaa Suomeen, kertoo äiti. 
- Ihanko totta? 
- Niin ne miehet kertoivat. Laivan radiolla saa yhteyden Helsinki-radioon ja sieltä yhdistävät Suo-
men verkkoon. … Lyhyitä puheluita vaan. 
- Hitto! … Eikös me soiteta täältä sitten mummilaan? innostuu isä. 
- Sehän olis’ ihan kiva, ilostuu äitikin. 
- Mennään kysymään Ollilta voitais’ko soittaa. 
 
Pian Olli löytyykin ja hän kertoo, että kyllä lyhyehköjä puheluita voi soittaa. Hänen perässään läh-
detään ”radistin” hyttiin.  Rauni kirjoittaa paperille mummilan numeron ja antaa sen Ollille. Olli 
näpläilee radion nappuloita ja ottaa pöydältä mikrofonin käteensä. Hetken aikaa kuuluu kaiutti-
mesta rutinaa ja ujellusta ja sitten alkaa kuulua ..,”Täällä Helsinki-radio  …  Helsinki-radio..” 
 
- Täällä M/S Kalakukko … Punaiseltamereltä … Hyvää päivää, sanoo Olli mikrofoniin. 
- Hyvää päivää sinne Kalakukolle myös! … Miten voimme palvella? 
 … Voitteko yhdistää numeroon  972  267342 … toistan 972 267342. 
- Kyllä, … yhdistetään numeroon 972 267342 … hetki vain … ja kaiuttimesta alkaa kuulua tuttu 
hälytysääni jonkinlaisen surinan seasta. 
- Nyt vaan puhut tähän mikrofoniin, kun sieltä vastataan, neuvoo Olli Raunia. 
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- Haloo, haloo, kuuluu Piken ääni. 
- Pikekö siellä?… Rauni täällä. Soitellaan laivasta Punaisellamerellä. 
- No olipa yllätys.  Tuntui jotenkin oudolta puhelulta, kun ensin kuului vaan ihmeellistä surinaa.  
- Me ollaan vierailulla suomalaisella laivalla, jolla tehdään Saudeille merikarttoja. Kalakukko on 
laivan nimi.  Iltapäivällä lähdetään maihin. Miten siellä voidaan? 
- Ihan hyvinhän me. Mikko lähti just lumitöihin, kun on satanut niin paljon lunta. Mitenkäs teillä? 
- Hyvin pärjäillään. Terveinä ollaan oltu. Täällä aurinko paistaa joka päivä puhtaalta taivaalta ja 
lämmintä on neljäkymmentä astetta keskipäivällä. 
- Ihania ne teidän valokuvat sieltä. Miten Mervin ja Mikan opiskelu sujuu? 
- Ihan hyvin. Just lähetettiin Suomeen kokeitakin korjattaviks’. … Mutta eipä nyt puhuta pitempään. 
Piti vain kokeilla miten tämä toimii. Kirjekin on tulossa pian. Terveisiä vaan meiltä kaikilta. Huuta-
kaapa lapset yhteen ääneen … Terveisiä ! 
- Terveisiä! tulee neliäänisesti. 
- Terveiset täältä sinne myös teille kaikille … mummilta ja ukilta myös. 
- No heippa sitten! Kirjoitellaan.  Heippa! 
- Olipa kiva, kun soititte. Heppa! 
- - - 
- Kyllä oli kiva jutella kotiin, toteaa Rauni puhelun päätyttyä.   
- Mitä tämä puhelu maksaa? kysyy Jarkko. 
- Eivät nämä maksa mitään, vastaa Olli.  … - Joskus on vaikeuksia saada radioyhteys tuohon Hel-
sinki-radioon, kun siellä on ruuhkaa. Nythän onnisti nopeasti. 
- Niin, meillä projektilla ei puhelinyhteyttä ole, kertoo Jarkko. - Telexejä voidaan lähettää ja posti 
kulkee säkeissä UNDP:n kautta. 
- UNDP? Mikä se on? kysyy Olli. 
- United Nations Development Projekti, joka hoitaa meidän asioita Riadissa. On niillä pikkutoimisto 
Jeddassakin. 
- Ai sehän onkin jo lounasaika, huomaa Jarkko kelloaan vilkaisten. Nyt on lähdettävä lounaalle ja 
sitten alkaa kai kotimatka. 
 
Lounaan jälkeen käydään ottamassa huoneesta kassit mukaan, kiitellään Ollia vieraanvaraisuudes-
ta ja lähdetään yhdellä luotausveneellä Kalakukolta Jizaniin. Kaksi ”Filippiinoa” on taas laivureina ja 
Martti lähtee mukaan ”asemapaikalleen” maastoryhmään. Aurinkoisessa säässä noin puolen metrin 
korkuisessa aallokossa ajellaan parisen tuntia aavalla merellä automaattiohjauksen nyt toimiessa 
kunnes saavutaan Jizanin satamaan. Jarkko esittää Martille myös kutsun maastoryhmälle tulla tu-
tustumaan maatalousprojektiin. Ajankohdasta kuitenkin päätetään sopia tarkemmin muutaman 
päivän päästä, kun Jarkko perheineen tulee ostoksille Jizaniin seuraavan kerran. Marttia kiitellään 
vielä ennen kuin kavutaan omaan ajokkiin. Vajaan tunnin kuluttua saavutaan kotipihaan. 
 
 
 

                                     21.  Vastavierailuja 
 
 
Seuraavan viikon torstai-aamupäivänä tulevat Georedan maastoryhmän ”pojat” sitten tutustumaan 
Wadi Jizanin maatalousprojektiin. Jarkko on vieraita vastassa Abu Arishissa ja luotsaamassa ”kol-
mikon” projektille johtavalle aavikkotielle. Perille tultaessa on ensimmäisenä odottelemassa kahvi-
pöytä ja perheen kotiin tutustuminen. Kahvin lomassa Jarkko kertoo projektin toiminnasta, viljel-
mistä sekä auto- ja konekannasta. Kun kahvit, korvapuustit ja muut pöydän antimet on maisteltu, 
lähtee Jarkon autolla tutustumiskierrokselle. Korjaamoon, korjaamoautoon ja konekentän kone-
kantaan tutustumisen jälkeen ajetaan ”Power Houselle” katsomaan isoja Caterpillar-generaatto-
reita. Peltokierroksella katsellaan erilaisia viljelmiä ja kastelujärjestelmiä sekä harvakseen puksut-
tavia isoja Robson-dieseleitä, jotka pyörittävät porakaivopumppuja. Laajasta nyt kuivillaan olevasta 
kanavakastelujärjestelmästäkin nähdään muutama kanava ja sulkuportti.  Pellolta palataan Raunin 
lounaspöytään napostelemaan salaatteja, kanarisottoa ja jälkiruokana papaija- ja mangoviipaleita. 
Lounaan jälkeen lähdetään tutustumaan vielä yhteen kohteeseen, noin viidentoista kilometrin 
päässä olevaan patoon ja sen takana olevaan tekojärveen. Tällä hetkellä järvi on melko tyhjä, kos-
ka se täytetään vasta elo- syyskuussa, jolloin vuoristoalueella sataa. Vuorilla sataa enemmän kuin 
alempana rannikolla ja padottua sadevettä varastoidaan tekojärveen. Vettä juoksutetaan sitten 
kanavia pitkin maavalleilla rajatuille peltotilkuille viileämmän kauden alkaessa, kun kylvötyöt on 
tehty. Kanavakastelun piirissä on noin 7000 hehtaaria, kertoo Jarkko. Vielä olisi ohjelmassa iltapäi-
väkahvit, kertoo Jarkko. Kelloa vilkaistuaan Martti kuitenkin toteaa, että nyt on lähdettävä ajele-
maan takaisin Jizaniin, koska Kalakukolta on tulossa vene satamassa käymään ennen pimeän tu-
loa. Martti kiittelee mielenkiintoisesta vierailusta koko porukan puolesta ja miehet  lähtevät autol-
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laan paluumatkalle. Martti kertoo, että he ja Kalakukko pysyvät tällä alueella puolisen vuotta ennen 
kuin siirtyvät 100 – 150 kilometriä pohjoisemmaksi. 
 
Parisen viikkoa on kulunut jokseenkin normaaleissa rutiineissa, kun Jarkko saa toimistolla käteen-
sä Jeddasta tulleen telefaksin. Heti töistä kotiin tultuaan Jarkko näyttää faksia Raunille. 
 
 - Se Lehtisen Timo Suomen konsulaatista olisi halukas tulemaan parin päivän vierailulle tänne lä-
hiaikoina, jos sopii. …Tulisi Jeddasta lentäen, joten hänet pitäisi hakea lentokentältä, kertoo Jark-
ko.  
-  Siitähän oli vähän juttua jo silloin, kun siellä käytiin. … Kertoi, ettei ole täällä päin vielä käynyt. 
…  Mitäs nyt sitten? 
-  Ihan kivahan se on, kun tulee. … Juttelin jo asiasta Garynkin kanssa. Ensi viikko olis’ hänen mie-
lestään sopiva, esimerkiksi tiistai – keskiviikko.  Silloin ei ole muita vieraita. Gary mielellään tapaisi 
hänet myös. Naurahti, että olisi kiva mainita FAO:lle tehtävässä raportissakin, jos on käynyt diplo-
maattivieraita. … Garyn mielestä voitais’ majoittaa hänet Guest Houseenkin, jos niin halutaan. Mut-
ta me varmaankin hoideltais’ ruokailut. 
-  Niin …meillä ei ole oikein ylimääräisiä sänkyjäkään … , jollei mentäis’ itse vaunuun  nukkumaan. 
-  Guest Housessahan täällä muutkin vierailijat nukkuvat. Niin kai se on parempi. … Ja aamulla 
herättyään käppäilee sitten meille aamupalalle. 
-  Sinun pitää sitten vastata Timolle … 
- Joo, … pitää nyt iltasella naputella vastaus ja panna se heti aamulla faksina menemään. … Gary 
kyseli sitten myös Finnwheels kuljetusfirmasta, josta joskus olen hänelle kertonut. Nyt tässä kuu-
man kauden alkaessa pitäisi kuljettaa muutama sata tonnia lannokkeita Persianlahden Dammamis-
ta tänne meille. Pystyisivätköhän ne sellaiseen? … Pitää vissiin panna niillekin faksi. 
- Mutta nyt … mennäänkö katsomaan lasten koulutehtävät … ja sitten syödään. Makaronilaatikko 
on uunissa. Toitko hedelmiä? 
-  Ai, ne unohtuivat autoon. … On muutama papaija ja mangoja. 
-  Onko kukaan lähdössä perjantaina sinne ”biitsille”? 
-  On. Ray ja McVeyt ainakin. Se Rayn assistentti Ahmed Saleh saattaa lähteä myös. 
-  Ai se pitkä nuori egyptiläinen kaveri, joka oli silloin  siellä Abhassakin. … Juteltiin yhtenä päivänä 
tuossa, kun se tuli tuolta Rayn luota. … Ihan mukavan tuntuinen ja kohtelias. … Muslimi kai sekin 
on? 
- On on. … Eiköhän kaikki egyptiläiset ole muslimeja. Tuollahan ne käyvät ainakin tunnollisesti 
pyllistelemässä. … Ihan mukavan tuntuisiahan … ja ystävällisiä nuo kaikki muslimit ovat. 
- Mennään nyt äkkiä katsomaan ne lasten koulutehtävät, että päästään syömään. 
 
Aamulla Jarkko lähettää toimistolta faksit sekä Timolle konsulaattiin että Finnwheelsille. Iltapäivällä 
tulee jo vastaus Timolta. Jarkon ehdottama aikataulu sopii ja ilmoittaa Timo saapuvansa seuraavan 
viikon tiistain aamukoneella Jizaniin. Seuraavana päivänä tulee palautetta myös Finnwheelsin Pasil-
ta. Finnwheels tarjoutuu tuomaan Dammamista lannoitteita 60 tonnin rekkalasteina. ”Veturin” pe-
rässä on kaksi 12 metriä pitkää perävaunua, joihin kumpaankin voi lastata 30 tonnia kuormaa. 
Matka Dammamista Jizaniin on noin 1600 km ja taksa 4 $/km eli 6400 $/kuorma. Jarkko antaa 
faksin Garylle, joka kertoo keskustelevansa asiasta Awad Sallamin kanssa. 
 
Perjantai-aamuna lähdetään neljän maasturin ”letkassa” taas retkelle Dana Bay–koralliniemeen. 
Päivä kuluu mukavasti kuten aikaisemmillakin kerroilla kirkkaassa vedessä korallien ja värikkäiden 
kalaparvien seassa uiden ja sukellellen. Jarkko uskaltautuu taas kokeilemaan virveliään ja onnistuu 
saamaan muutaman nokkahauen. Välillä napostellaan kylmälaukkuun kotona pakattuja eväitä. 
Auringon lähestyessä taivaanrantaa palataan kotiin ja pitkän päivän vesileikeissä rehkineet lapset 
ovat illallisen jälkeen taas kypsiä nukkumaan. 
 
Alkuviikko sujuu normaaleissa korjaamo- ja koulutuspuuhissa. Tiistaiaamuna lähtee Jarkko autol-
laan Jizanin lentokentälle Lehtisen Timoa vastaan. Vieraan majoitusta varten Jarkko on saanut 
Guest Housen avaimen. Muita vieraita talossa ei samaan aikaan ole.  Gary McVey ja Awad Sallam 
haluavat myös tavata Timon iltapäivällä ja ohjelmassa on myös tutustumisretki muutaman kilomet-
rin päässä olevalle padolle ja tekoaltaalle, jonne oppaaksi lähtisi egyptiläinen Dr. Lugani. 
 
Jarkko tapaa Timon lentoasemalla pian koneen laskeuduttua noin klo 9.30. Ajeltaessa projektille 
Jarkko kertoilee alueella tapahtuvasta farmarien koulutuksesta ja Timo hämmästelee tienvarsissa 
näkemiään tomaatti-, meloni- ja maissiviljelmiä sekä myös lukuisia porakaivoja, jotka ovat mahdol-
listaneet maanviljelyn tällä muuten rutikuivalta näyttävällä seudulla. Muutaman kerran Timo pyytää 
pysäyttämään, että voi ottaa kamerallaan kuvia viljelmistä. Timo kertoo nähneensä jossakin Saudi-
Arabian toisella laidalla keskelle aivan hiekkaista aavikkoa kehitetyn ison maitotalousfarmin, jossa 
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on tällä hetkellä noin 200 lehmää ja laajat rehuviljelmät. Projekti on ruotsalaisen Alfa Laval-
yhtymän kehittämä. Suunnitelmissa on laajentaa lehmämäärää jopa tuhanteen lypsävään. 
 
Projektille saavuttaessa käväistään ensin Guest Housella ja vilkaistaan Timolle varattua huonetta. 
Timo jättää mukana olleen laukkunsa huoneeseen, kun lähdetään jatkamaan Jarkon ja Raunin ko-
tiin. Rauni on ollut lasten kanssa vaunussa ja tulee lasten kanssa pihalle vastaan nähtyään ikkunas-
ta tutun auton pysähtyvän portin tuntumaan. Kättelyn jälkeen siirrytään sisälle ja Raunin katta-
maan kahvipöytään, jossa on tarjolla aamulla leivottuja vielä lämpimiä korvapuusteja ja kaurakek-
sejä. Kahvittelun jälkeen haluaa Timo katsoa pihalla lasten kouluna toimivaa matkailuperävaunua. 
Seuraavaksi Jarkko ajelee Timon kanssa katsomaan korjaamoa ja korjaamoautoa. Korjaamoraken-
nus on vain pilarien varassa oleva katos. ”Sik-sak-tyyppinen katos suojaa vain auringonpaisteelta ja 
mahdolliselta sateelta. Seiniä ei tarvita, kertoo Jarkko ja tällaisena avonaisena korjaamotila pysyy 
siedettävän viileänä. Varkaita ei ole ja kaikki työvälineet pysyvät paikoillaan. Asentajien pakeissa 
olevat työkalut on merkitty pakin numerolla, etteivät ne sekaannu työkaverin työvälineiden jouk-
koon. Korjaamoauton välineistöön ja autoon tehtyihin rakennemuutoksiin tutustumisen jälkeen 
mennään vilkaisemaan konekentällä olevaa kalustoa sekä käväistään ihmettelemässä Power Hou-
sella jyriseviä Carerpillar-dieselgeneraattoreitakin. Silloin tällöin Timo näppäilee kamerallaan koh-
teista kuvia. Muslimien keskipäivän rukoushetken lähestyessä alkaa olla lounastauon aika ja palail-
laan Raunin kattaman lounaspöydän ääreen. 
 
Lounaan jälkeen lähtevät Jarkko ja Timo toimistolle tapaamaan Gary McVeytä ja Awad Sallamia. 
McVey tulee vastaan jo käytävällä ja hänen johdollaan astellaan Awadin huoneeseen. Työpöytänsä 
ääressä istunut valkoiseen viittaan pukeutunut Awad nousee ripeästi pystyyn rientäen kättelemään 
vieraita ja toivottaa Timon tervetulleeksi. Hän pyytää joukkoa istumaan nojatuoleihin suuren pyö-
reän pöydän ääreen. Toimistolla ”teenkeittäjänä” toimiva  vanhahko Hassan saapuu tarjotinta kan-
taen ja tarjoilee jokaiselle teekupilliset. Teen tarjoaminen on perinteisiin kuuluva tervehtimistapa 
ja ”teenkeittäjä” on toimistolla tärkeä virkamies. Pöydällä on kristallinen vati täynnä ohuita pyöreitä 
keksejä, joita otetaan teen ohessa naposteltaviksi. 
 
 Awad pitää seisaalta lyhyen tervehdyspuheen ja lausuu ilonsa siitä, että projektille on saatu kou-
luttajaksi ”monitaitoinen Mr. Jarkko Suomesta”. ”Jarkko on toiminut projektilla monin tavoin erit-
täin ansiokkaasti” kertoo Awad, kunnes istahtaa pöydän ääreen. – Timo kertoo toimivansa Suomen 
lähetystössä kaupallisena attaseana ja kuultuaan Jarkolta tästä projektista hän halusi päästä tänne 
paikan päälle tutustumaan. Nyt tuo toive on toteutunut ja aamupäivän aikana hän on jo nähnyt 
kuinka  laajasti maanviljelystä tällä alueella kehitetään. 
 
McVey kertoo olevansa virkavapaalla USA:sta Minnesotan Yliopistosta, jossa hän toimii viljelytek-
niikan professorina. Vieressä toimiva italialainen Vianini projekti on tehnyt kastelukanavaverkoston 
noin 7000 hehtaarin alueelle ja Jizan-joki, Wadi Jizan, on padottu suureksi tekojärveksi, jonne va-
rastoidaan vuoristosta sadekaudella virtaavaa vettä noin 75 miljoonaa kuutiometriä. Tässä ranni-
kon läheisyydessä sataa vain muutamana päivänä elo-syyskuun vaihteessa, mutta läheisessä vuo-
ristossa sataa vettä parin kuukauden ajan runsaasti, kertoo McVey. Samaan aikaan saapuu huo-
neeseen egyptiläinen Dr. Lugani, jonka  McVey esittelee ja Lugani istahtaa myös pöydän ääreen. 
Hassan tuo heti teetä hänellekin. McVey jatkaa vielä ja kertoo, että kanavakastelun seurauksena 
osa vedestä jää alueelle pohjavedeksi ja sitä voidaan pumpata noin 50 metrin syvyydestä projektin 
käyttöön ympäri vuoden.  
 
Hetken aikaa vielä keskustellaan pöydän ääressä, kunnes lähdetään  tutustumaan noin 15 kilomet-
rin päässä olevaan Jizan-patoon, Jizan Damm ja sen takana olevaan tekojärveen. Dr. Lugani ja 
Awad Sallam lähtevät sinne oppaiksi, kertoo McVey.  
 
McVeyn GMC Suburbanilla ajetaan padolle, jonka hallintorakennuksen edustalla padon egyptiläinen 
johtaja Mr. Moses Abdullah ottaa vieraat vastaan. Mr. Moses, kertoo lyhyesti padon ja kasteluka-
navajärjestelmän rakennushistorian, minkä jälkeen kävellään katsomaan padon alapuolista pie-
nehköä allasta, johon virtaa padon luukuista jonkin verran vuotavaa vettä.  Sitten kävellään katso-
maan padon yläpuolella olevaa suurta tekojärveä, jonka pinta on tällä hetkellä alimmillaan. Moses 
kertoo, että allas täyttyy vuoristossa alkavan sadekauden alkaessa elo-syyskuussa ja kanavakastelu 
aloitetaan lokakuun loppupuolella, kun viileämpi kausi alkaa. Timo napsii kamerallaan kuvia silloin 
tällöin näkemästään. 
 
Dr. Lugani kertoo sitten kanavakastelun käytöstä. Vettä johdetaan maavallien erottamille peltotil-
kuille noin 30 – 40  cm kerros, minkä jälkeen maavallipato suljetaan. Kun vesi on imeytynyt maa-
han niin, että pelloilla voidaan ajaa traktorilla, suoritetaan kylvöt. Näillä pelloilla viljellään vain 
sorghumia ( durraa ), joka kasvattaa juuristoaan jatkuvasti kosteuden mennessä syvemmälle. Tut-
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kimuksissa on löydetty kasvin hiusjuuria vielä yli 4 metrin syvyydestä. Muuta kastelua kasvi ei tar-
vitse koko kasvukautena. Pumpuilla voidaan nostaa pohjavettä muille viljelmille koko kasvukauden 
ajan. Maissiviljelmät tarvitsevat kastelua muutaman kerran kasvukauden aikanakin. Meloni- ja he-
delmäpuuviljelmät saavat keinokastelua putkistoja pitkin päivittäin, tomaatti-, paprika- ja maapäh-
kinäpelloille johdetaan vettä kasvirivien välisiin vakoihin juoksuttamalla. 
 
Kierroksen jälkeen mennään Moseksen johdolla hallintorakennukseen, jossa odottaa katettu tee-
pöytä leivonnaisineen. Seurueeseen liittyy myös kaksi padolla työskentelevää työnjohtajaa, jotka 
ovat myös egyptiläisiä. Timo kyselee, millaisia tuloksia kanavakastelulla on saatu ja ovatko koko 
8000 hehtaarin pellot valtion vai yksityisten farmarien hallinnassa. Moses ja Lugani kertoilevat, 
että valtio on antanut alkaville farmareille viljelysmaita ja tukee monin tavoin viljelytoimintaa. Wadi 
Jizan maatalousprojektikin on kokonaan valtion rahoittama. McVeykin kertoo vielä farmarien koul-
tuspelto-opetuksesta ja parhaillaan menossa olevasta farmarien poikien maatalouskurssista. 
 
Tähän asti on vierailulla puhuttu vain englantia. Egyptiläiset juttelevat sitten jotakin keskenään 
arabiksi, mikä saa heidät nauramaan.  
 
- Nuo kaverukset puhuvat nyt aivan sopimattomia, kertoo Timo kuiskaten vieressään istuvalle Jar-
kolle.  -  Pitäisiköhän minun puuttua tuohon keskusteluun? 
 
Timo esittääkin sitten seuraavan kysymyksensä arabiksi. – Egyptiläiset menevät hetkessä sanatto-
miksi. Lyhyehkön hiljaisen hetken jälkeen tulee vastaus Awadilta … englanniksi … ja egyptiläiset 
katselevat hämillään olevan näköisinä toisiaan. Pian noustaan pöydästä, kiitellään ja lähdetään 
paluumatkalle. 
 
- Sinä osaat näköjään arabiakin, naurahtaa Jarkko Timolle, kun ollaan pihalla auton vierellä. 
- Onhan se hyvä osata  täällä sitäkin. … Menivätpä pojat aika hiljaisiksi. 
- Mitäs ne vitsailivat?  
- Taitaa olla parempi, etten kerro. … No, jenkkejä aika törkeästi pilkkasivat.  
 
Paluumatkalla Awad ja Lugani istuvat autossa hiljaisina. McVey kertoo, että padolta haetaan vettä 
myös projektin autoihin ja traktoreihin. Tekoaltaan  vesi on vuorilta tullutta melko puhdasta sade-
vettä. Pumpuilla nostettu pohjavesi sisältää niin paljon kivennäisaineita, että autojen ja traktorien 
jäähdyttimet tukkeutuvat kanavien seinämille syntyvän kattilakiven vuoksi. Tämän on Jarkko kyllä 
kertonut Timolle jo aikaisemminkin. Kivennäisaineiden vuoksi käyttövesi on asunnoissakin otetta-
va suodattimen kautta. Projektia lähestyttäessä pysähdytään hetkeksi, kun huomataan lähellä tietä 
syöksyilevä parvi korppikotkia taistelemassa kuolleen aasin raadon kimpussa. Timo loikkaa kame-
ra kädessään autosta ulos ja juoksee lähemmäksi kuvaamaan korppikotkien äänekästä tappelua. 
Muutaman kuvan napattuaan hän palaa autoon ja matka jatkuu. Projektille saavuttaessa Timo kiit-
tää Awadia, Lugania ja McVeytä mielenkiintoisesta opintoretkestä ja koko vierailusta.  
 
Timo ja Jarkko tekevät vielä pienen kierroksen ja käyvät katsomassa lähellä olevaa kasvihuonetta, 
joka poikkeaa melkoisesti suomalaisista. Suuren katoskehikon katteena on paksusta mustasta lan-
gasta tehty verkko, joka suodattaa osan auringon valosta ja viilentää näin lämpötilaa. Kasvihuo-
neessa viljellään pitkää kurkkua. Vielä koukataan Guest Housella, josta Timo hakee kameraansa 
uuden filmirullan. Sitten alkaa päivä vähitellen hämärtyä ja lähestyy illallisen aika. 
 
Illallisen jälkeen hämärän muututtua jo pimeäksi yöksi, haluaa Jarkko näyttää Timolle miten pro-
jektin viereisessä pikkukylässä eletään. Niinpä lähdetään tekemään autolla pieni iltalenkki. Aivan 
projektin peltojen takana on afrikkalaistyyppinen kylä alkukantaisine savipaakuista muurattuine 
pyöreine majoineen. Asukkaat ovat ilmeisesti Afrikasta tai Jemenistä paikalle muuttaneita ja jotkut 
heistä on projektilla työssä. Ja heti kylään saavuttaessa onkin hauskaa nähtävää ja Jarkko pysäyttää 
heti ensimmäisen majan tuntumaan. 
 
- No katsohan tuota pihamaata, kehottaa Jarkko. 
- No onpa melkoinen kontrasti, naurahtaa Timo.  - Enpä ole tällaista vielä nähnyt. 
 
Savipaakuista muuratun pyöreän olkikattoisen majan vieressä makailee pihalle kannetussa vuo-
teessa valkokaapuinen tummapintainen mies katsellen pienehkön puun kylkeen ripustettua värite-
levisiota. Majan ympärille istutettuihin puihin on ripustettu muutamia loisteputkivalaisimia ja ma-
jan seinustalla seisoo viimeistä mallia oleva iso Chrysler, ”amerikan rauta ”. Pihamaan katteeksi on 
laiteltu muutamia maton pätkiä. 
 
- Joko huomasit tuolla auton vierellä majan seinässä olevan ilmastointilaitteen? kysäisee Jarkko. 
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- No sellainenkin vielä… näköjään, naureskelee Timo. …- Uskaltaisiko tuosta napata kuvaa? 
- Jos täältä asti otat, niin tuskin tuo kaveri huomaa. … Ajetaan tuosta ohi, jos tuo kaveri ei katso 
meihin päin niin räpsäytä … Mutta ei taida tässä valaistuksessa terävää kuvaa liikkuessa saada.  Ai 
nyt sieltä tulee lisää porukkaa pihalle. Täytyy meidän kai jatkaa tästä eteenpäin. 
 
Muutama samantapainen pihapiiri nähdään kylän läpi ajettaessa. Tienvieret ovat täynnä törkyä. 
Majat ovat lähekkäin  ja pihapiirien ympärillä on ohuehkoista riu’uista tai peltiromusta tehtyjä aito-
ja, joiden yli tielle on heitelty kaikenalista rojua, tyhjiä juomatölkkejä, muovipulloja ja erilaista 
pakkausjätettä. 
 
- No, oliko jotain uutta? kysäisee Rauni Timolta, kun miehet palaavat. 
- Olipa todella, naurahtaa Timo.  …- On se veikeää, että vaikka maja on alkukantainen savimaja, 
niin siihen on ympätty kaikki nykyajan mukavuudet. … On autot, väritelkkarit. loisteputkivalot ja 
ilmastointikin. … Vesivessaa heillä ei kai vielä ole? Ei kai täällä ole vesijohtojakaan muualla, kuin 
teillä tässä projektilla? 
- Ei ole, kuittaa Jarkko. …- Niin tuossa Vianinillä naapuriprojektillahan on myös. … Meidän vesipos-
tista ne noihin majoihinsa veden hakevat. 
 
 Istahdetaan taas olohuoneen nojatuoleihin ja ilta jatkuu Jarkon ja Raunin kanssa rupatellen. Timo 
kertoilee työstään ja kokemuksistaan, samoin Jarkko ja Rauni, jotka vertailevat aikaisemmin koke-
miaan Afrikan kehitysmaakokemuksiaan tähän muslimimaailmaan. Suurimmat erot ovat siinä, että 
täällä mällätään Saudien rahoilla, kaikki on halpaa ja kaupat ovat täynnä kaikkea mahdollista. Tan-
saniassa kansa oli rutiköyhää ja kaupat jokseenkin tyhjiä. Joskus loppui kaupoista jopa vessapape-
ri. Varkaita oli joka paikassa ja kaikkea piti vahtia. Pihaltakin vietiin yön aikana pyykkinarut use-
ampaankin kertaan ja paikallisten naapurien lapsetkin yrittivät varastaa lastemme leluja ja kenkiä-
kin, kertoilee Jarkko. Täällä taas on hyvin turvallista. Varkaita ei täällä ole lainkaan, koska koraanin 
säännöt ja kovat rangaistukset pitävät siitä huolen. Jarkon mielestä yksi yhteinen piirre kehitystyön 
kannalta on se, että kaikilla koulutettavilla on suunnaton halu kaikenlaisen uuden oppimiseen. - 
Juteltavaa riittää kumpaisenkin kokemuksista ja havainnoista. Työturvallisuuskin on yksi keskuste-
lun aihe. Jarkko kertoo käärmeistä, avoimiksi jääneistä kaivon kansista ja sähköiskun vaaroista ja 
esittelee Awadin pyynnöstä laatimansa työturvallisuusraportin. 
 
Iltateen jälkeen Jarkko vie autollaan Timon GuesHouseen nukkumaan ja sovitaan, että Jarkko tulee 
aamuna valjetessa kello 7 tienoilla ”herättelemään” hänet aamupalalle. Timolla on vielä seuraavana 
aamupäivänä aikaa seurailla projektin toimia. Jeddaan hän aikoo lähteä iltakoneella. 
 
Aamupalan jälkeen miehet lähtevät yhdessä korjaamolle, jossa Timo seuraa töiden aloitusta. Timo 
juttelee hetken myös Johanneksen ja Tony Barkerin kanssa, kuullakseen heidän ajatuksiaan projek-
tin työtavoista ja päämääristä. Kun mekaanikot ja ”traktorikuskit” ovat ryhtyneet töihinsä lähtee 
Johannes kurssilaistensa kanssa käytännön harjoituksiin pellolle. Jarkko ja Timo suuntaavat myös 
peltoviljelmille katsomaan erilaisten kastelujärjestelmien toimintaa. Kasvukausi lähestyy loppuaan, 
kun päivät muuttuvat taas lämpimämmiksi. Muutaman viikon kuluttua alkaa sadonkorjuukausi. 
 
Lounasta nautitaan puolilta päivin vielä Mäkisen perheen kanssa yhdessä, minkä jälkeen Jarkko 
lähtee viemään Timon Jizanin lentokentälle. Menomatkalla poiketaan vielä katsomassa puolimat-
kassa olevaan uutta sairaalaa, King Faisal Central Hospitalia. 
 
Ennen koneen lähtöä on hetki aikaa vielä jutella. Timo kiittelee mielenkiintoisesta tutustumiskäyn-
nistä ja vieraanvaraisuudesta ja toivottaa menestyksekästä toimintaa. Jarkko kertoo, että ilmeisesti  
melko pian on taas tultava Jeddaan tekemään hankintoja. 
 
Seuraavalla viikolla eräänä iltapäivänä  Jizanin ostosreissun yhteydessä poiketaan lasten kanssa 
hetkeksi uimarannalle ja käydään jututtamassa myös rannan tuntumassa asuntoautossaan majaile-
via Georedan miehiä. Kalakukko on edelleen samassa ankkuripaikassa Farasani saaren tuntumas-
sa, kertovat miehet. Muutamaa päivää aikaisemmin oli sattunut varsin erikoinen tapaus. Yksi luo-
tausveneistä oli jäänyt illalla tulematta ”kotiin”. Laivalla arveltiin, että filippiiniläiset ovat eksyneet 
johonkin. Radiolla ei heitä tavoitettu useista yrityksistä huolimatta. Koko seuraava päivä ja yökin 
kului eikä veneestä kuulunut mitään. Sitten varhain aamulla tänne asuntovaunun radioon tuli hyvin 
heikosti kuulunut yhteydenotto filippiinoilta. Olivat eksyksissä eivätkä tienneet missä olivat. Kala-
kukon radio ei viestiä kuullut. Me saimme radiomajakoidemme signaaleilla selville heidän sijaintin-
sa ja annoimme heille suunnan kalakukolle. Olivat kuulemma aika väsyneitä kalakukolle saavuttu-
aan. 
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                            22. Jeddaan, Jeddaan 
 
 
 
Muutama viikko on taas kulunut projektilla jokseenkin normaaleissa rutiiniluoteisissa merkeissä. 
Jarkko on puuhaillut päivät enimmäkseen korjaamolla korjaus- ja huoltotöitä valvoen ja tarpeen 
mukaan opastellen sekä Johanneksen vetämää nuorten kurssiohjelmaa seuraten. Kurssilla mukana 
oleva  kuuromykkä poika, Kassim, pärjäilee joukossa hyvin ja joissakin asioissa jopa muita pa-
remmin, kehuu Johannes. Traktorin peräkärryllä peruuttamisen niksit hän oivalsi heti. Geradin 
kanssa hän on oppinut ajamaan jo leikkuupuimuria ja Komatsun telaketju-puskutraktoriakin. Me-
kaanikkojen koulutusohjelmaa on jatkettu parin tunnin tietopuolisina pätkinä keskipäivän rukous-
hetkien jälkeen Jarkon työhuoneessa. Iltaisin on Jarkko laatinut uutta oppimateriaalia kotitöinä ja 
Johannes on sitten tehnyt käännökset arabiksi. Korjaamoautolla on käyty muutaman kerran kor-
jaustöissä pelloilla ja kerran läheisessä kylässäkin. Uusia työkoneita tulee projektille silloin tällöin. 
Näyttää siltä, että Saudit haluavat hankkia kokeiltavaksi kaikenlaisia näkemiään koneita ja rahasta 
ei näytä olevan pulaa. 
 
McVey on kertonut jättävänsä projektin huhtikuun lopussa. Nyt maaliskuun puolivälin lähestyessä 
pitäisi Jarkon viedä hänen muuttolaatikkonsa Jeddaan ja samalla reissulla olisi tehtävä taas tarvit-
tavia hankintoja. Jarkko on laatinut kaiken aikaa puutelistaa Jeddaan taas tehtävää ostosmatkaa 
varten. Kotona eivät lapset suhtaudu kovin halukkaasti Jeddan reissuun. 
 
- Jeddaan, Jeddaan! … joko taas pitää mennä sinne Jeddaan? marmattaa Mervi, kun kuulee van-
hempien juttelevan matkasuunnitelmasta isän juuri tultua töistä kotiin. 
- Kyllä kai sinne on pian taas lähdettävä, selittää äiti.  – Se kuuluu isän tehtäviin … ja eikö siellä 
käynti ole taas vaihtelua tähän kotona jököttämiseen? 
- Siinä ajamisessa ei ole enää mitään uutta nähtävää, … hiekkaa vaan joka paikassa … ja siellä 
SBM:n pihalla kököttäminen on ihan tylsää, jatkaa Mervi.  
- Eikä tuolla matkalla näy mitään muita eläimiä kuin aaseja ja kameleita, lisää Mika. 
- No nyt viikonvaihteessa mennään vaihteeksi taas sinne ”koralliniemeen”, kertoo isä.  - Siitä oli 
Garyn ja Rayn kanssa jo juttua. Sitten seuraavana viikonvaihteena lähdettäis’ ehkä Jeddassa käy-
mään. 
- Millainen reitti olisi Jeddasta tänne tuolta vuoriston kautta? kysyy äiti.  – Eik’s me voitais’ vaih-
teeksi kokeilla tulla takaisinpäin sitä kautta? 
- Ei yhtään hassumpi ajatus, toteaa isä.  Sehän voidaan tehdä. Vähän pitempi matkahan sitä kautta 
tulee … ja hitaampi, kun on mäkiä ja mutkia, mutta eihän siellä korkeammalla ole ihan niin kuu-
ma. … Jossakin meidän on siellä kyllä yö nukuttava vaunussa. Se tiehän lähtee sinne vuorille lähel-
tä Mekkaa. Siinä on heti alussa pitkä ja jyrkkä serpentiininousu, kertoivat Finnwheelsin pojat. Ras-
kaiden kuormien kanssa on siinä nousussa välillä pysähdyttävä jäähdyttelemään, ettei moottorit 
ylikuumene…. Siinä kai noustaan heti noin kilometrin verran korkeammalle. … Aikamoinen nou-
suhan se oli Abhaan mentäessäkin. … Sitä kautta kai me tultais’ sitten takaisin. … Mutta lapset, 
mentäis’kö taas katsomaan vaunuun teidän aikaansaannokset. 
- Sehän meidän on taas tehtävä, havahtuu äitikin. …- Sitten lähdetään ruokaostoksille Jizaniin ja 
paluumatkalla haetaan kuumia leipiä Abu Arishin leipomosta. 
 
Hypätäänpä sitten ajassa hieman eteenpäin ja toteutuvaan Jeddan matkaan.  
 
Menomatka on aivan vanhan kertausta ja muutaman päivän Jeddassa olokin SBM:n pihapiirissä 
yöpymisineen ja saunomisineen. Menomatkalla kyydissä ollut McVeyn muuttolaatikko on toimitet-
tu huolintaliikkeelle ja Jarkko on saanut varaosa- ja työvälineostoksensa tehdyksi, kun seuraavana 
varhaisena aamuna lähdetään kotimatkalle. Kun tunnin verran on ajettu, käännytään Mekan ohitta-
van ”pakanatien” jälkeen risteyksestä vasemmalle Taifiin. Reitti on tutkittu kartasta: Jeddah - Taif – 
Al Bahah – Sabt Alalayah – Al Namas – Abha – Jizan, valatie numero 15 Matkaa kertyy arviolta noin 
900 kilometriä. 
 
Edessä alkaa näkyä miltei pystysuora vuoristoseinämä. 
 
- Hitto, tuolta jostakin me kai aletaan sitten kohta kipuamaan ylöspäin, aprikoi isä. …- Kai tuolta 
jostakin tie menee tuonne laelle. 
- Jyrkän näköiseltähän tuo näyttää, toteaa äitikin. 
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- Isi, onk’s toi Sisu? kysyy Mika, kun iso perävaunullinen rekka tulee vastaan. 
- On, Sisu se on, toteaa isä rekan juuri sivuuttaessa.  …- Finnwheels luki ovissa. … Täälläkin ne 
pojat ajelevat. Ovat kai kuskanneet jotakin tuonne vuoristoon. 
- Onko niillä ihan suomalaiset kuljettajatkin? kysyy äiti. 
- Osa kai on suomalaisiakin ja sitten kai joitakin jemeniläisiä tai sudanilaisia lisäksi, jotka osaavat 
tätä paikallista murretta. Eihän ne SBM:n kuskitkaan suomalaisia ole, pomot ja huoltomiehet vaan. 
- Onpas tuo melkoinen vuorenseinämä, päivittelee äiti taas.  – Voidaanko me tuolta jostakin päästä 
ylös? 
- Kyllä sinne on jonkinmoinen tie nakerrettu.  Kohtahan se nähdään, toteaa isä naurahtaen.  
 
Kilometrin verran on vielä tasaisempaa kunnes aletaan nousta ensimmäistä jyrkkää mäkeä. 
 
- Aika hurjalta näyttää, toteaa isä.  – Saman tapaista, kuin Abhaan noustessa. … Liikennettäkin on 
aikalailla. …. Tässä on vaan ryömittävä muiden perässä. … Rekkoja siellä näyttää olevan jonon 
keulilla. … Hiton jyrkältä näyttää … ja tässä kai noustaan kymmenen … viidentoista kilometrin 
matkalla tuhatviis’sataa metriä korkeammalle. … Taif taittaa olla 1900 metrin korkeudella meren 
pinnasta. 
- Isi, onko se isompi kaupunki kuin Jizan? kysyy Mervi. 
- On paljon isompi. … Aika iso kai se on, olis’kohan asukkaita miljoonan verran? …  Muistelen jos-
takin lukeneeni. Se on kai ollut joskus pääkaupunkikin. 
- On täällä joitakin levikkeitä noissa mutkapaikoissa, toteaa äiti.  
- Tuossa ovat rekat pysähtyneet jäähylle, toteaa isä. …- Saattaa nousta konehuoneen lämpötilat 
niin, että pitää hetki huilata. … Pitää seurailla tuota meidänkin lämpömittaria. … Onhan tässä kyllä 
iso moottori tuolla pellin alla. Voimaa kyllä piisaa, mutta kyllä menee bensaakin. 
- Isi, Onko täällä Saudi-Arabiassa missään junia? kysyy Mika.  
- Eipä taida olla. … Vai olis’kohan jossakin, mutta ei ainakaan täällä Jeddan lähellä. … No nyt tuos-
sa yks’ rekka taitaa mennä sivuun jäähylle taas, kun alkoi vilkuttaa. … Joo, tuonne muiden kaverik-
si menee.  … Me pidetään huilitauko kai vasta, kun on päästy ihan ylös. 
- Niin, jos löytyisi sellainen vähän avarampi paikka, jatkaa äiti. …- Aika korkeallahan me jo ollaan. 
Katsokaahan merikin näkyy tuolla kaukana oikealla. 
- Ja Mekkakin näkyi äsken tuolla aika kaukana. … Hiton jyrkkää seinämää tässä vasemmalla ylös-
päin ja oikealla alas päin, jatkaa isä. 
 
Vuoren seinämään tehtyä jyrkkänousuista serpentiinitietä kiivetään sitten rekkakolonnan perässä 
hitaasti madellen lähes tunti, kunnes alkaa olla tasaisempaa ja ollaan vuoriston laella. 
 
- No nyt aletaan katselemaan sellaista taukopaikkaa, huokaa isä. … - Taidetaan kyllä joutua ensin 
jonkinmoiseen tarkastukseen. Tuolla on poliisin ”Check Point”. … Kyllä kai ne meidät pysäyttävät. 
 
Tarkastuspisteellä katsotaan Jarkon passi ja auton rekisteriote … ja matka jatkuu. 
 
- Hei nyt tulee risteys, huomaa isä, kun on ajeltu vajaa kilometri. … - Ei kai meidän tarvi Taifiin 
mennä, jos päästään ohi. … Mitäs ne seuraavat kylät siinä kartalla olivat? 
- Al Bahah … ja sitten Baljurash ja … , alkaa äiti luetella. 
- Hitto, noista arabikoukeroista ei saa selvää, mutta Taifiin mennään tuonne vasemmalle ja sehän 
tuolla jo näkyy. Suoraan näyttää viitassa olevan monta nimeä. … Onhan siinä numero 15.  Eikö se 
ole tien numero jota ajetaan Abhaan asti? … Eikö siinä lue Abhakin? … - Hitto, kun olis joku jolta 
kysyttäis’. 
- Mennään vaan suoraan, ehdottaa äiti.  – Numero 15 on Abhaan asti.   …. ja niin mennään. 
 
Viitisen kilometriä on taas ajettu, kun tien oikealla puolella on laajahko levike. Levikkeellä huitoo 
käsillään arabiasuinen mies. 
 
- Nyt mennään kai tuonne ja pidetään pieni tauko, ehdottaa isä ja kaartaa levikkeelle. 
- Aja tuonne reunaan … kauemmaksi tosta ukosta, neuvoo äiti. … - Onk’s sillä jotain asiaa, kun 
tulee tännepäin? 
- Näyttää olevan. 
 
Mies hosuu jotakin käsillään tasanteen reunaan päin ja hokee ” Sajara hina … sajara hina.. ” ja 
näyttäisi kutsuvan katsomaan sinne jotakin. 
 
- Hitto mitähän tuo rättipää tahtoo? mutisee Jarkko. …- Sajara on vissiin auto … ja hina on kai tuol-
la tai täällä, hän aprikoi. … - Pitääpä mennä katsomaan. 
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Jarkko lähtee miehen luo yrittäen puhua hänelle englantia, mutta mies ei tunnu ymmärtävän. Ho-
kee edelleen ”Sajara hina” ja osoittaa jyrkänteen reunalta alaspäin. 
 
- Hitto ! hämmästyy Jarkko.  … - Your sajara? kysyy Jarkko. 
- Jees, jees, vastaa mies nyökyttäen päätään. 
 
Noin sata metriä jyrkänteen reunalta alaspäin on louhikossa kyljellään ruhjoutuneen näköinen au-
tonkuljetusrekka, jonka kyydissä on ollut kuusi BMW-henkilöautoa. Kolme henkilöautoa on vielä 
kiinni kyljellään olevassa kuljetusperävaunussa, toiset kolme on ruttuisen näköisinä lähistöllä. 
 
- Tulkaahan katsomaan! huutaa Jarkko autosta nousseille äidille ja lapsille. 
- Mitä siellä on? kysyy äiti. 
- No tulkaa tänne, niin näette. …. Tuolla rotkossa se ”sajara” on, jatkaa isä, kun äiti ja lapset ovat 
lähempänä. … - Mersu autonkuljetusrekka ja kuusi uutta ”Bemaria” … ovat karanneet tästä tuonne 
alas. … On tuo rättipää vissiin pysähtynyt tähän kuselle ja auto lähtenyt itsestään liikkeelle. 
- Hyvänen aika! päivittelee äiti. … - Älkää lapset menkö ihan siihen reunalle, varottaa hän. 
- Voi kauheeta!  hämmästelee Mervi. 
- Nuo kauempana olevat ”Bemarit” ovat kai olleet tuolla peräkärryn ylätasolla, aprikoi isä.  - Nuo 
alatasolla olleet ovat vielä pysyneet kyydissä, mutta ihan ruttusiahan näyttää olevan nekin. 
- Kuka tällaisen korvaa? kysyy äiti. 
- Vaikea sanoa. Täällähän ei juuri minkäänlaisia vakuutuksia tunneta. Mitä meillekin tulleissa au-
toissa on ollut kuljetusvaurioita, niin korvausta ei saa mistään. … Eihän meidän Mersun kattoon 
satamassa tulleita jalanjälkiäkään kukaan suostunut korvaamaan. Papereiden mukaan se oli laivas-
ta nostettaessa virheetön. … Taitaa tuo rättipää olla nyt vähän pahassa rakosessa. Siksi se on nyt 
noin hermona. … On unohtanut kiskaista käsijarru päälle tuossa kentällä, … jos jätti koneen käy-
mään. … On tässä sen verran kaltevuutta, ettei auto ilman käsijarrua paikallaan pysy. 
- No nyt se rättipää tulee vielä tänne päin, huomaa äiti.  
- Ai tuolta tulee tänne joku toinen auto, huomaa isä. … - Sen luokse se nyt loikkii. … Poliisien De 
Soto se on. … Hitto, kun olis’ tehnyt mieli ottaa kuva noista romuista, mutta nuo poliisit tulivat … 
- Lähdetään me tästä eteenpäin, ehdottaa äiti. … - Ei jäädä tähän. 
- No sitten vaan kyytiin. Ajellaan seuraavalle levikkeelle. 
 
Melko pian löytyykin seuraava levähdyspaikka, jolla hetki jaloitellaan ja ihastellaan upeita maise-
mia. 
 
- Kyllä täältä korkealta näkee pitkälle, toteaa isä. … - Näin kirkkaalla ilmalla näkyy Punainenmerikin 
tuolla horisontissa. Aikalailla alppimaisemia muistuttaa, kun katselee tuonne sisämaahan päin. Ja 
mutkia ja mäkiä on mukavasti. … Ei ole niin yksitoikkoista ajaa kuin tuolla hiekka-aavikoiden kes-
kellä. 
- Ja täällähän on viileämpää kuin tuolla alempana, jatkaa äiti. … Ihan sopivan vilpoista. 
- No mehän ollaan nyt noin 1800 metriä meren pintaa korkeammalla. … Yhtä korkealla kuin oltiin 
kolme vuotta sitten Tansaniassa. Se meidän tasankohan oli 1700 metrin korkeudella ja se sade-
kausihan oli kuin Suomen kesää. 
- Isi, sataako täällä enemmän kuin Jizanissa? kysyy Mervi. 
- Kyllä täällä sataa kai silloin tällöin. Onhan tuolla taivaalla aika tummia pilviä nytkin. Kun tuuli 
puhaltaa tuolta mereltä tännepäin ja lämmin ilma ylöspäin noustessa jäähtyy, niin ilmassa oleva 
vesihöyry alkaa tiivistyä pisaroiksi ja tulee pilviä ja sadettakin. 
- Täällähän näyttää olevan jonkinlaista maanviljelystäkin, jatkaa äiti. …- Ihan viljapellon näköistä oli 
tuolla äsken ja hedelmäpuitakin oli. 
- On tuolla edempänä ihan sen näköisiä pilviä, että ne saattaisivat iltapäivällä kehittyä vaikka uk-
koseksi, aprikoi isä.  – Tansaniassahan oli sadekaudella enimmäkseen iltapäivisin niitä rajuja 
ukonilmoja. 
- Joko lähdetään jatkamaan matkaa? kysäisee äiti. 
- Otetaan vielä pari fotoa ja pieni filmin pätkä näistä maisemista. 
 
Matkaa on taitettu taas parisen tuntia alppimaisia näkymiä katsellen, kun eräässä jyrkässä mutkas-
sa nähdään jotakin erikoista. 
 
- Katsokaahan mitä tuolla on, kehottaa isä ja jarruttelee.   - Hitto! Onpa kuorma-auto päässyt katol-
leen tuohon betonisen muurin päälle. … Tähän ei voida jäädä ihmettelemään, kun on niin huono 
näkyvyys molempiin suuntiin. Ei siinä näy olevan enää ihmisiä paikan päällä. … Ohjaamon katto on 
ihan penkissä kiinni. … On saattanut kuskille käydä huonosti, … jollei ole lentänyt ovesta ulos. 
- Miten auto voi nousta tuolla lailla tommosen betonisen kaiteen päälle? ihmettelee äiti. 
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- Kaikenlaista näköjään täällä voi tapahtua, tuumaa isä. … - En ole tuollaista vielä koskaan nähnyt. 
Kas, kun ei ollut lentänyt kokonaan tuon muurin yli. …. Varovaisia täällä pitää olla joka paikassa. 
- Nyt seuraava kaupunki on kai se Sabt Alalayah, kertoo ”kartanlukija”. … - Aika pitkästi on vielä 
Abhaan. .. Al Namas on vielä joku isompi paikka ennen Abhaa. … Joko lapsilla on nälkä? Pitäisi kai 
pysähtyä vähän syömään eväitä. 
- Joo, pysähdytään välillä, kuuluu Mikan ääni heti takapenkiltä. 
- Katsellaanpa taas jonkinlaista levikettä, lupailee isä. Nyt pärjätään vaunussa varmaan ilman ilmas-
tointiakin, kun ei ole niin kuumaa. 
 
Sabt Alalayah sivuutetaankin parinkymmenen minuutin kuluttua ja pian sen jälkeen löydetään so-
piva kenttä, jonne kurvataan tauolle. Aurinko paistelee pilvenhattaroiden lomasta, mutta edessä-
päin näyttää kehittyvän aika tummia pilviä. 
 
- Näinköhän joudutaan tuolla edempänä vielä sateeseen, aprikoi autosta ulos noussut isä. 
- Aika tummia pilviä siellä on, toteaa äitikin. 
-  Minä veivaan vaunun takajalat alas, ettei se keiku niin paljon, kertoo isä. 
- Tepastelkaa te lapset nyt hetken aikaa tässä ulkona, neuvoo äiti.   – Minä laittelen vaunussa ruo-
kaa. Älkää menkö tuonne pusikkoon. Täälläkin voi olla käärmeitä. 
 
Lounastaukoon kuluu lähes tunti, kunnes päästään taas jatkamaan matkaa. Nyt nähdään edessä-
päin jo salamointia. 
 
- Kyllä me taidetaan joutua kohta jonkinmoiseen ukkosmyräkkään, aprikoi isä, kun ollaan taas 
maantiellä. 
- Mukavaahan se olisi nyt sadekin pitkästä aikaa, naurahtaa äiti. … - Kyllä tuolla salamat välähtele-
vät silloin tällöin. Kohta varmaankin sataa. 
- Laita äiti joku kasetti soimaan, pyytää Mervi.  – Niitä uusia, mitä ostitte Jeddassa. 
- Ai niin. Niitähän ei ole muistettu vielä soitella yhtään. 
 
Suuret vesipisarat alkavat yhtäkkiä ropista auton tuulilasiin ja näkyvyys huononee. Salama välähtää 
ja ukkosen jyrinäkin kuuluu. 
 
- Ei taideta joutua ihan tuohon pahimpaan myräkkään, toteaa isä.  - Näyttää mustimmat pilvet ole-
van menossa jo tuolla vasemmalla. 
 
Matka jatkuu sateessa musiikkia kuunnellen jonkin aikaa, kunnes tullaan pienehköön kylään ja 
edessä on poliisin tiesulku. 
 
- Poliisit! … Ja puomit tien poikki, hämmästelee isä. … - Ja muutama auto jonossa ennen meitä. 
Mitäs täällä mahtaa olla? 
- Onko täällä tapahtunut jotakin? arvelee äiti. 
 
Lapset seuraavat takapenkiltä sanattomina. Yksi poliisimies astelee auton vierelle ja Jarkko avaa 
ikkunan. 
 
- Hyvää iltapäivää! tervehtii poliisi englanniksi.   … ja Jarkko vastaa. 
- Myrsky on sortanut tielle suuria kiviä ja tietä avataan, selittää poliisi kankeahkolla englannilla. - 
Tie on suljettu, kunnes kivet on saatu pois. Työ kestää ehkä noin tunnin. 
- Kiitos! Odottelemme, vastaa Jarkko. 
- No tuli pakollinen lepotauko, huokaa äiti. 
- Hyvähän tässä on istuskella ja katsella … ja kuunnella musiikkia. … Hitto, jos oltais’ oltu just 
tuolla jossakin, mihin on vyörynyt kiviä. … Täällä on sellaisiakin vaaroja. … Tässä saattaa olla kyllä 
nyt sellainen kanjoni, että kiviä satelee tielle useamminkin …, kun ovat tehneet tuollaiset sähköiset 
puomit. Tuollaisiahan on nähty vain raja-asemilla. … Ja samanlaisiahan oli autobaanoillakin Sak-
sassa ja Italiassa ne portit. 
- Tunnin päästä alkaa ilta jo hämärtyä, toteaa äiti kelloa vilkaisten.  - Jossakin meidän pitää kai 
nukkua.  
- Joo, niin kai on tehtävä, myöntää isä.  - Ei ajeta pimeällä, kun ei ole mihinkään kiirettä. Kunhan 
päästään tästä eteenpäin niin aletaan katselemaan sopivaa yöpymispaikkaa. Turvallistahan täällä 
on nukkua ihan missä vain. 
 
Vajaa tunti on kulunut, kun puomin takaa tulee ensin joukko isoja työkoneita ja sen jälkeen puomi 
avataan. 
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- No nyt ajellaan tämän kylän läpi ja katsellaan millaisia murikoita tielle on sortunut, tuumaa isä, 
kun päästään jatkamaan matkaa. 
 
Pian nähdäänkin useita tien varteen siirrettyjä suuria, jopa kuutiometrin kokoisia kallionlohkareita, 
jotka ovat ilmeisesti vierineet alas melko jyrkältä vuorenrinteeltä. Pienempiä asfaltille tulleita ki-
venmurikoita on vielä väisteltävä paikkapaikoin. Kymmenisen kilometriä on ajettu jyrkänteiden 
välisessä kanjonissa kivenkappaleita väistellen, kunnes tie alkaa näyttää taas paremmalta. Aurinko 
on juuri laskeutumassa horisontin taakse, kun löydetään sopivalta näyttävä levike tien varresta. 
 
- Täällähän on ihan kuivaa, toteaa isä.   - Ei ole sade tullut tänne asti 
- Nyt jäädään tähän yöksi, sanoo äiti topakasti.   - Tehdään vähän illallista ja käydään nukkumaan. 
Aamulla ei tarvitse kai kovin aikaisin heräillä? 
- Meillä on tästä vielä reilut sata kilometriä Abhaan, kertoo isä.  …- Äsken näytti olevan viitassa 
sata kahdeksantoista. … Ja eikös Abhasta kotiin ollut jonkin verran yli sata. … Puolenpäivän kiep-
peillä ollaan kai kotona. 
- Niissä jyrkissä mutkissa Abhasta alas mennessä menee aikaa, muistelee äiti. 
- Niin, ja nyt on vaunu meillä perässä. Pitää välillä pysähtyä jäähdyttelemään peräkärryn jarruja. 
- Isi miks’ niitä jarruja pitää jäähdyttää? kysyy Mika. 
- Jyrkissä mäissä perävaunun jarrut jarruttavat koko ajan ja ne kuumenevat. Jos ne kuumenevat 
liikaa, niin ne kärähtävät piloille. Auton jarrut ei kuumene, kun jarrutetaan moottorilla. Perävaunun 
jarrut on semmoiset työntöjarrut . … Ne jarruttavat aina silloin, kun perävaunu yrittää työntää au-
toa…. Ymmärrätköhän sinä ? 
- En tiiä, naurahtaa Mika. 
- Isi, joko noustaan autosta ? kysyy Mervi. 
- No … odotelkaapa vielä autossa vähän aikaa, kun veivailen vaunun tukijalat alas. … Aisa saa olla 
koukussa kiinni … ja taidetaan pärjätä ilman aggregaattiakin. Eihän täällä kuuma ole ja tuuleekin 
mukavasti. 
 
Iltatoimet sujuvat vanhalla rutiinilla, yö on rauhallinen ja aamupalan jälkeen lähdetään jatkamaan 
matkaa. Puolisentoista tuntia on ajettu, kun saavutaan Abhan tuntumaan.  
 
- Tuosta mennään Abhaan vasemmalle, toteaa isä. …- Ja oikealle mennään kai Jizaniin. … Eikö me 
tuolta tultu silloin, kun täällä käytiin? 
- Taidettiin tulla, aprikoi äiti. Mutta käytäisikö vielä jossakin ruokakaupassa täällä Abhassa? 
- No sitten koukataan tuosta Abhaan. 
 
Kaupungin keskustaan tultaessa pysäköidään isohkon marketin parkkipaikalle ja lähdetään ostok-
sille. 
 
- Mitä me vielä tarvittais’? kysyy isä, kun astellaan sisään.  – Tarvitaanko kärryt  vai riittääkö kori? 
- Kori riittää. … Olis’kohan täällä niitä uusseelantilaisia lihapurkkeja? Jeddassa ei niitä löydetty. Ja 
kanoja voitais’ ostaa pari kappaletta. … Tuollahan on ihan lihatiskikin, huomaa äiti. … Joku hyvä 
lammaspaistikin voitaisi ostaa.. 
- Hitto! Katsohan mitä tuossa on!  hämmästyy isä ja osoittaa sormella lasilevyn takana olevia lihoja. 
- Onk’s noi pors… porsaan kyljyksiä? hämmästyy äitikin. 
- Kyllä ne niitä ovat ... minun mielestä. … Mitä muuta nuo voisivat olla? … Jotakin siinä lukee ara-
biksi, mutta eihän me ymmärretä. … Hiton suolainen on tuo hinta kuitenkin. … Ostetaanko? 
- Ostetaan, sanoo äiti päättäväisesti. 
- Kuusi kappaletta noita, sanoo isä englanniksi vanhahkolle myyjälle. 
- Shukran! ( kiitos ), kiittää myyjä.  
 
Myyjä latoo kuusi kyljystä paperiin, punnitsee, käärii ne paketiksi, laittaa hintalapun ja ojentaa 
paketin Jarkolle. Jarkko kiittää ja laittaa paketin ostoskoriin. 
 
- Hitto, mitähän lienevät olleet nimeltään, erikoisvasikkaa ehkä, vitsailee isä. – Mutta porsaankyl-
jyksiä kyllä ovat. … Oli sillä ukolla jotenkin sellainen veitikkamainen hymy, kun teki sitä pakettia. 
- Paistetaanko ne jo tänään? kysyy Mervi. 
- Jospa vasta huomenna, vastaa äiti. 
- Ylihuominen, perjantaihan olisi sopiva päivä syödä porsaankyljyksiä, kun on muslimien pyhä. 
 
Ostoskoriin löydetään vielä uusseelantilaisia lihapurkkejakin ja lapsille maitokaakaojauhetta. 
 
 Abhasta ajellaan ulos ja lähdetään alas johtavalle vuoristotielle. Heti tien alussa on poliisin tarkas-
tuspiste, jossa tarkastetaan Jarkon passi ja auton paperit.  
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Jyrkkä alamäkiosuus vie reilusti puoli tuntia, sitten vielä yksipoliisin ”check pointilla ” koukkaami-
nen, tunnin verran ennestään tuttua tasaista asfalttia körötellen ja saavutaan Abu Arishiin … ja 
käännytään lopuksi projektille johtavalle  ”aavikkotielle”. Kotiporttia availlaan, kun kello lähestyy 
kahtatoista. 
 
- Huh-huh! Olipa se taas reissu, huokaa äiti kompuroidessaan ulos autosta.. 
- Joko lapsia alkaa kyllästyttämään Jeddan reissut? kysäisee isä. 
- Isi, kuinka kauan me vielä ollaan täällä Saudissa? kysyy Mervi. 
- No ainakin tämän vuoden loppuun kai ollaan.   – Joko olis’ Suomea ikävä? 
 
 
 

                                               23.   Haile – pakolainen. 
 
 
Parisen viikkoa on taas kulunut Jarkon arkisten töiden merkeissä projektilla, kun hän eräänä päi-
vänä Jizanissa, pienehkössä autotarvikeliikkeessä asioidessaan tapaa myyjän, ”Hailen”, joka kertoo 
olevansa Eritrean pakolainen ja on maassa jo viidettä vuotta laittomasti. 
 
Haile kyselee, kuultuaan Jarkon olevan FAO:n asiantuntijana, voisiko Jarkko auttaa saamaan YK:n 
pakolaispassia. Hän on jostakin kuullut sellaisesta. Haile kertoo olleensa Eritrean pääkaupungin 
Asmaran henkilöstöpäällikkönä, kunnes hänen oli paettava henkensä pelastaakseen maasta. As-
maraan on häneltä jäänyt perhe, vaimo ja viisi lasta, joiden nuhruista valokuvaa hän itkuisin silmin 
näyttä Jarkolle. Nuorin lapsista oli vain vuoden ikäinen Hailen lähtiessä. Eritrea on ollut Etiopian 
vaurain maakunta ja haluaa nyt itsenäiseksi valtioksi, kertoo Haile. Etiopian joukot ovat Neuvosto-
liiton ja Kuuban tuella nyt sodassa Eritreaa vastaan ja hän oli myös joutunut Etiopian armeijan tap-
polistalle. Siksi oli paettava.  
 
Etiopian keisarikunta koki vallankaappauksen 1975, kun vanha keisari Haile Selassie kuoli ja maa 
muuttui kommunistiseksi, selittää Haile. Aikaisemmin, kun USA oli Etiopian liittolainen hän toimi 
monta vuotta USA:n ilmavoimien kirjastonhoitajana Addis Abebassa. Uskonnoltaan hän kertoo 
olevansa coptilainen ortodoksi. Hän haluaisi päästä Saudi-Arabiasta johonkin toiseen maahan, jon-
ne voisi saada perheensäkin. Mutta ilman minkäänlaista passia ei pääse mihinkään. 
 
Jarkko kuuntelee Hailen kertomusta ja lupaa miettiä, miten voisi auttaa asiassa. Projektille Jarkko 
ostelee akkuja, joita hän on tullut etsimään. Haile kertoo, että voi kirjoittaa kuitin englanniksi tai 
arabiksi. Hän osaa myös sujuvasti italiaa sekä Eritrean omia kieliä amharik ja tigrinya. 
 
Kotiin tultuaan Jarkko kertoo tapaamastaan Hailesta Raunille. 
 
- Kyllä tekisi mieli auttaa, jos vain voin, toteaa Jarkko.  - Alkoi jotenkin ihan säälittää, kun kuuntelin 
hänen kertomusta. … Viisi vuotta jo täällä laittomana pakolaisena. Vain pieni  nuhruinen mustaval-
ko-valokuva perheestä. Joitakin kirjeitä on onnistunut lähettämään ja vähän rahaakin. Heillä on 
oma talo Asmarassa. … Onhan noita Eritrean pakolaisia tässä meidän projektillakin. Alem on yksi 
ja sitten on kaksi poikaa, jotka ovat Luganin hommissa. … Ja niin … ovathan Yohannes ja Senaitkin 
Eritrean pakolaisia, paenneet Egyptin kautta Englantiin ja heillä on nyt Englannin passit. 
- Siitä pakomatkasta Haile kertoi, että pienellä veneellä olivat tulleet kovassa aallokossa ja päivällä 
polttavassa auringonpaisteessa. – Olikohan kaksi vai kolme vuorokautta olleet merellä. Alussa piti 
varoa Etiopian joukkojen tykkiveneitä. … Ampuisivat kuoliaaksi, jos kohtaisivat. 
- Miten sä voisit auttaa? kysyy Rauni. 
- YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on Genevessä.  – Olis’kohan siellä joku suomalainen hommissa. 
Missähän on se UM:stä neljännesvuosittain tuleva sininen vihkonen, jossa on lista YK:n järjestöissä 
toimivista henkilöistä. Jossakin se minulla on.  Siinä on kaikki avoimet YK:n järjestöjen tehtävätkin.  
 
Vihkonen löytyy ja sieltä löytyy suomalainen Heikki Keto, joka toimii YK:n pakolaisjärjestössä 
UNHCR:ssä Genevessä. 
 
- Tuolle Heikki Kedolle Geneveen voisin laitella kirjeen ja Hailen itsensä tekemän kirjeen siihen 
mukaan, jossa hän sepustaa toivottoman tilanteensa, tuumii Jarkko Raunille.  – Seuraavalla kerral-
la, kun mennään Jizaniin, täytyy pyytää sitä Hailea tekemään kirje UNHCR:lle. … Eihän tässä oikein 
muuta voi tehdä. 
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- On täällä noita pakolaisia, huokaa Rauni. …- Eritrealaisia on paljon ja eikö noita palestiinalaisiakin 
ole. … Validin perhe on ollut täällä myös jo monta vuotta. 
- Onhan niitä ja sodat jatkuvat. Israel on yksi riitapukari … ja palestiinalaiset ovat ilman omaa maa-
ta. Israel pitää palestiinalaisia terroristeina eivätkä suostu neuvottelemaan rauhasta. Jasser Arafat 
on Palestiinan vapautusjärjestön PLO:n johtaja, jota Israelilaiset vihaavat. Jordania, Syyria ja Liba-
non ovat kai aika sekavassa tilassa kaiken aikaa. Syyria yritti tukea Libanonin ja Jordanian sotatoi-
mia Israelia vastaan, mutta kun Israel uhkasi Syyriaa pommituksilla, niin alkoivat vetäytyä. 
- Eikö se Husseinkin sodi siellä Irakissa? 
- Onhan sielläkin hässäkkää sunnien ja shiiojen kesken. … Eri uskontokunnathan täällä tappelevat. 
Nämä saudit onneksi elävät omaa elämäänsä … kuinkahan kauan? … Saudien kartoissa on Israelin 
kohdalla valkoinen läiskä. … Siinä ei ole mitään. … Ja jos passissa on Israelin leima, et pääse Sau-
di-Arabiaan. … Tuontikiellossa ovat sellaisten yritysten tuotteet, joilla on yhteyksiä Israeliin … 
Ford- autot, Kodak-filmit, Coca-cola ja mitähän kaikkea siihen listaan kuuluu. … Meidän Mersuun-
kin tarvittiin alkuperätodistus, jossa tehdas vakuutti, että autossa ei ole mitään Israelissa valmis-
tettuja osia eikä tehtaalla ole Israeliin mitään yhteyksiä. … Jenkit kuitenkin tukevat Israelia niin 
sotilaallisesti kuin taloudellisestikin, mutta kaveeraavat myös monella tavoin Saudi-Arabian kanssa. 
USA:n yliopistoissakin opiskelee noin 17 000 saudiopiskelijaa. Saudit ajelevat täällä enimmäkseen  
jenkkiautoilla, sotakalustokin on amerikkalaista ja ….  - Mutta jenkit saavat saudeilta öljyä kai aika 
edullisesti ja öljyfirmoissa jenkeillä on osake-enemmistö. 
- Aika kaksinaamaista peliähän se on. … Mikäs ero niillä sunneilla ja shiioilla oikein on? Eik’s ne ole 
kuitenkin molemmat muslimeja. 
- Enpä ole selvillä. … Jotakin uskon oppien tulkintoja kai ne ovat ja enemmän kai riitaisuudet joh-
tuvat siitä kumpi hallitsee maata. Saudi-Arabia ja Iran myös kärhämöivät. Saudit ovat sunneja ja 
Iranin pamput kannattavat taas shiiojen tulkintoja. … Niin minä olen ymmärtänyt.  … Täällä meitä 
neuvottiin kuitenkin olemaan puuttumatta uskontoon. Eipå puututa siihen. … Ihan myrkkyähän 
näille on kristinusko … ristiliputkin. … Kuningas ei suostunut avaamaan Jeddassa matkailumessuja 
ennen kuin kaikki osanottajamaiden ristiliput otettiin tangoista alas. … Ei ole kukaan vielä vaatinut 
meidän Mersun perästä Suomen lippua poistamaa. 
- Mutta mentäis’kö lasten luo vaunuun taas katsomaan mitä ovat saaneet aikaan?  Sitten syödään. 
- Joo , mennään. 
 
Seuraavalla viikolla Jizanissa ostosreissulla Jarkko tapaa Hailen ja pyytää häntä laatimaan englan-
ninkielisen kirjeen, joka sitten lähettäisi UNHCR:lle Geneveen. Haile kertoo, että hänellä olisi kaksi 
eritrealaista kaveriakin, jota tarvitsisivat myös YK:n pakolaispassin. – Kirjeet sitten heiltäkin, neu-
voo Jarkko. 
 
Muutama päivä myöhemmin taas Jizanissa käytäessä on Hailella kirjeet valmiina. Haile kertoo, että 
kaksi nuorta kaverusta, joilta on kirjeet, ovat hänen serkkujaan. Laittomasti hekin ovat maahan 
tulleet, eikä Saudi-Arabia myönnä heille oleskelulupia. Maahanhan ei myönnetä turistiviisumeja-
kaan. Jos paperiton henkilö joutuu poliisin kanssa tekemisiin, hänet pidätetään ja pannaan vanki-
laan. Haile kertoo jo kerran olleensa pidätettynä Jeddassa, mutta työnantajansa sai lunastettua 
hänet vapaaksi. Töitä hän on onnistunut löytämään toistaiseksi ja saanut lähetettyä jonkin verran 
rahaa perheelleenkin. Haile näyttää Jarkolle myös nipun kurssi- ja työtodistuksia, jotka hän on saa-
nut USA:n armeijalta. 
 
Kotona illallisen jälkeen Jarkko katselee Hailelta saamiaan kirjeitä ja ottaa kirjoituskoneensa esille 
naputellakseen oman kirjeensä UNHCR:ssä toimivalle Heikki Kedolle Geneveen. 
 
- Hei Rauni!  Hailellahan on komea nimi, kertoo Jarkko aloitellessaan kirjettä. 
- Millainen? 
- Haile Selassie Mesghenna. … Haile Selassie oli Etiopian keisari … kuoli vuonna 1975. … Kysyin, 
onko hän keisarin sukulainen, … mutta ei ole. … Haile Selassie on Etiopiassa ja Eritreassa  coptilai-
silla yleinen nimi …. uskonnollinen nimi, selitti Haile ja merkitsee pyhän kolminaisuuden voima. 
Mesghenna on sitten kai isän nimi, niin ymmärsin. 
- No onpa hieno nimi, naurahtaa Rauni. … - Meneek’s sulla pitkään sen kirjeen kanssa? 
- Saapas nähdä. Tunnin verran ehkä. … Niin, ajattelin saada nämä poikien kirjeet huomiseen pos-
tisäkkiin. 
 
Puolisentoista tuntia siinä sitten aikaa kuluu kunnes kirje on valmis. 
 
- No, tässä se nyt on, tuumaa Jarkko näyttäessään kirjettä Raunille.  – Nyt vaan poikien kirjeet sa-
maan kuoreen ja saadaan tämä vielä huomenna lähtevään postisäkkiin.  
- Lapset menivät jo nukkumaan. … Mentäis’kö mekin jo kohta suihkuun ja sitten lakanoiden väliin? 
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- Onhan tässä taas aika kypsä olo tuon hiostavan päivän jälkeen. … Päivät taas pikkuhiljaa läm-
penevät. Alkaa mittarilukema tuolla ulkoseinällä lähennellä keksipäivällä taas neljääkymmentä py-
kälää. 
- On siellä niin läkähdyttävän kuumaa, ettei oikein vapaaehtoisesti viitsi ulos mennä. … Ja sinun 
pitää olla ulkona melkein jatkuvasti. 
- Niin ja auringon paisteessa on vielä kuumempaa. Olis’ edes joskus joku pilvenhattara taivaalla. 
- Lapset kyselivät päivällä tuolla vaunussa kuinka kauan me vielä ollaan täällä Saudissa. Niillä tun-
tuisi olevan ikävä Suomeen, kun täällä on jotenkin tylsää. 
- Jaa, saattaa heistä tuntua vähän tylsästä, kun ei voi päivällä mennä ulos. 
- Milloin se Ramadan-kausi täällä taas alkaa? 
- Katsotaanpa  kalenterista. … … … Se alkaa heinäkuun kolmas … ja loppuu elokuun toisena päi-
vänä. … Täällä eletään nyt vuotta 1401. 
- Voitais’ko me käydä silloin vaikka Suomessa lomalla? 
- Eiköhän se onnistuisi, mutta olisiko mukavampi mennä vasta Jouluna? 
- Ja Mervi haluaisi päästä ihan oikeaan kouluun. …Me vähän mietittiin semmoista, että … jos me 
lähdettäis’ Suomeen jo nyt kesällä … ja sinä voisit jatkaa täällä vuoden loppuun asti. Eikö kaksi 
vuotta täällä jo riittäis’ sinullekin?  
-  Jaa, … Tuo palkka on täällä kyllä sen verran hulppea, että voisi täällä olla vielä ainakin kolman-
nen vuoden. Antaisivat kai Juankoskelta vielä virkavapaata. 
- Eikö kaksi vuotta jo riittäisi? 
- Ja minunko pitäisi olla täällä taas yksikseni ilman sinua ja lapsia, … selibaatissa puoli vuotta? 
- Eihän se erossa oleminenkaan kivaa ole, mutta etkö vois’ käydä syksyllä Hajjin-pyhinä kotona 
lomalla? … Eik’s siinä ole yli viikko vapaapäiviä? 
- Onhan siinä, mutta …  No, tuumaillaan. 
- No, lähdetään nyt suihkuun ja jatketaan tuumailua tuolla lakanoiden välissä. 
 
Suihkussa käydessäkin loma-asiat pyörivät mielessä ja lakanoiden väliin päästyä jatketaan keskus-
telua. 
 
- Mitenkäs auto ja vaunu sitten? kysyy Jarkko. … - Jos sinä ja lapset jäisitte jo kesällä Suomeen ja 
minä jatkaisin täällä vuoden loppuun … niin yksinkö minä ajelisin täältä sitten auton ja vaunun 
Suomeen. Kuskaaminen laivalla olis’ hiton kallis. Sitä ei FAO varmasti maksaisi. 
- Mitenkä … , jos ajettaisi täältä nyt kesällä kaikki yhdessä Suomeen ja sinä tulisit lentämällä tänne 
takaisin. Onhan sinulla tuo iso rotisko täällä. … Ja Mersunhan voi viedä jo verovapaasti sinne, kun 
se on ollut meillä yli vuoden. … Mervi ja Mika pääsisivät Juankoskella kouluun heti syyslukukauden 
alussa. 
- Eihän tuo hassumpi ajatus kyllä ole. … Saattais’han se olla aika huikea lomamatka ajaa näiden 
arabimaiden kautta Kreikkaan ja sieltä Euroopan halki Suomeen. … Onnistuis’kohan sellainen … 
ajamalla … ensin Jordanian ja Syyrian läpi …  ja Turkin rannikkoa pitkin Kreikkaan. … Kyproksella-
kin on FAO:n maatalousprojekti. … Voitais’ ehkä mennä Syyriasta laivalla Kyprokselle ja sieltä lai-
valla Kreikkaan. … Turkki saattaa olla hiukka vaarallinen maa. … Pitää vähän miettiä ja kysellä. … 
Finnwheelsin kavereilla saattais’ olla tietoa pääsis’kö noiden maiden kautta ajamaan. … Mutta ei-
köhän jätetä asia nyt hautumaan ja … … Olis’ko vielä jotain muuta mielessä? 
- Sitä … unilääkettä, kuiskaa Rauni. 
 
Aamulla on taas herättävä uuteen arkeen. Työpäivän alkajaisiksi Jarkko käy viemässä illalla laati-
mansa kirjeen toimiston postisäkkiin. Korjaamolla Johanneksen tavatessaan hän kertoo tapaamas-
taan Hailesta ja nyt laatimastaan kirjeestä UNHCR:lle.  Sitten kyselee Eritrean oloista ja syistä, miksi 
ihmiset sieltä pakenevat ja mikä on  tilanne siellä tällä hetkellä. Jonkin verran Johannes ja Senait 
kertoivat siitä jo vierailulla aikaisemmin, mutta nyt Johannes kertoo lisää. 
 
Etiopian joukot yrittävät valloittaa Neuvostoliiton ja Kuuban tuella koko Eritrean, koska se on Etio-
pian vaurain maakunta. Eritreassa on kuitenkin ollut jo kauan melko voimakas vastarintaliike, joka 
pyrkii erottamaan Eritrean itsenäiseksi valtioksi. Jatkuva sotatila ja usean vuoden kuivuudesta joh-
tuva nälänhätä ovat vaivanneet Eritreaa ja siksi sieltä yritetään paeta joko meren yli Saudi-Arabiaan 
tai vaikeakulkuisen vuoriston yli Egyptiin ja sieltä Eurooppaan. Johannes ja Senait ovat paenneet 
vuoriston kautta, mutta tapasivat toisensa vasta Englannissa opiskellessaan. Hyvin monet vuoris-
ton kautta Egyptiin pyrkineistä on menehtynyt matkalla tukahduttavaan kuumuuteen sekä ruoan ja 
juoman puutteeseen. Vaikeakulkuinen matka vuoriston yli saattaa kestää parisen viikkoa.  Sodassa 
on kuollut tuhansia eritrealaisia sotilaita ja erityisesti sellaiset henkilöt, jotka ovat olleet jossakin 
huomattavassa asemassa tai aikaisemmin amerikkalaisten palveluksessa, teloitetaan. Johannes 
kertoo myös tavanneensa Hailen Jizanissa ja kuullut hänen vaikean tilanteensa. Perhettään hän ei 
voi Saudi-Arabiaan saada ja ilman passia hän ei voi pyrkiä muuallekaan. Eritrean pakolaisia lienee 
Saudissa ainakin kymmenen tuhatta, arvelee Johannes.  
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                                          24.  Kesää kohti                              
 
 

 
Ajatuksia perheen viemisestä Suomeen Ramadanin alkaessa ovat kypsyneet muutamassa viikossa 
ja huhtikuun viimeisellä viikolla lähdetään taas Jeddaan ostosreissulle. Samalla pitäisi selvitellä 
päästäsikö arabimaiden kautta ajamaan Kreikkaan. Kreikasta eteenpäin ei liene sitten enää mitään 
ongelmia arvelee Jarkko. McVeyn kanssa on keskusteltu Ramadanin aikaan pidettävästä lomasta ja 
perheen viemisestä Suomeen ja siihen ei ole mitään estettä. Gary ja Nancy ovat lähdössä pois sa-
maan aikaan ja läksiäiskahveillaan he ovat ehdottaneet, että voisimme tavata vielä Jeddassa. 
 
Matkaan lähdetään aikaisin lauantai-aamuna muslimien uuden viikon taas alkaessa. Gary ja Nancy 
ovat kertoneet, että käyvät ensin Riadissa UNDP:n toimistossa, lentävät sieltä sunnuntaina Jeddaan 
ja asuvat Sheraton hotellissa keskiviikkoon asti. Maanantai-aamuna  voitaisi tavata Mortadan luona 
UNDP:n toimistossa kello 10. 
 
Alkumatka sujuu hyvin aikaisempien matkojen tapaan. Puolivälin tienoilla vuoristoteiltä rannikon 
valtatielle saavuttua Jarkko tuntee vaunun jotenkin nytkähtävän ja peiliin vilkaistessaan näkee, että 
vaunun vasemmalta puolelta lentelee renkaan kappaleita. 
 
- Hitto! … Vaunusta poksahti yks’ rengas, hän noituu ja jarruttelee pientareelle. … Täältä vasem-
malta puolelta … näkyi peilistä, jatkaa Jarkko. 
- Mitäs nyt? kysyy Rauni. 
- Mitähän nyt! …. Varapyörä alle. … Eihän tässä muuta voi. … Onneksi meillä on varapyörä tuolla 
kaasupullokotelossa. … Muutenhan tässä oltaisi kusessa.  … On vielä yksi rengaskin varalla. … 
istukaa te vaan autossa. Minä menen ensin katsomaan. 
 
Jarkko astelee tarkastelemaan puhjennutta rengasta ja toteaa, että se on räjähtänyt … haljennut 
keskeltä. 
 
- Joo, räjähtänyt se on. Nokialainen teräsvyörengas … ihan haljennut kulutuspinnan keskeltä. Te-
räskudokset sieltä repsottavat. 
- Mistä semmoinen johtuu? kysyy Rauni. 
- Vahvojahan nuo teräsvyörenkaat ovat, mutta olisiko tämä kuumuus vaikuttanut? Onhan tuo asfal-
tin pinta näin keskipäivällä taas niin kuuma, että pinta ihan sulaa. … Nyt on vaan kaivettava tunkki 
esiin ja vaihdettava varapyörä alle. Seuraavalla tankkauspaikalla pitää laitattaa vararengas tuolle 
vanteelle, jos menee toinen rengas. 
 
Jarkko vaihtaa varapyörän rikkoutuneen tilalle. Parinkymmenen kilometrin päässä olevalla ”tank-
kausasemalla” tehdään myös rengastöitä ja siellä vanteelle asennetaan vararengas räjähtäneen 
tilalle. 

 
- No, nyt meillä on taas yksi täydellinen varapyörä, jos jotain sattuu, toteaa Jarkko, kun lähdetään 
jatkamaan matkaa. - Pitää noita renkaita hankkia lisää kaiken varalle. Saattaa niitä poksahdella 
lisääkin. 
 
Illan hämärtäessä saavutaan SBM:n pihapiirin tuttuun nurkkaukseen. Rauni kokkailee vaunussa 
illallista, jonka jälkeen päästään taas suomalaiseen saunaan. 
 
Sunnuntai-aamuna aamiaisen jälkeen lähdetään kaikki yhdessä Jeddaan. Ensimmäiseksi ajetaan 
Suomen lähetystöön. Konsulaatissa ”Krisse” kertoo Eeron ja Timon olevan suurlähettilään huonees-
sa palaverissa, mutta vapautuvat noin puolen tunnin kuluttua. Puolisen tuntia jutellaan Krissen 
kanssa, kunnes Eero tulee ja mennään hänen huoneeseen. Krisse tuo perässä kahvit ja juustosäm-
pylät, lapsille Pepsit. 
 
Jarkko kertoo Eerolle suunnitelmistaan ajaa perheen kanssa heinäkuussa Suomeen. Eero kertoo, 
että se on kyllä mahdollista, mutta edellyttää alkuvalmisteluja. YIT:n hommissa olevat suomalaiset 
ovat kyllä ajaneet omia autojaan täältä Suomeen. 
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 - Autolle on saatava vientilupa, kertoilee Eero. … - Siihen vaaditaan työnantajan suostumus ja kat-
sastusviranomaisten tarkastus. Saudit ottavat rajalla rekisterikilvet ja rekisteriotteen pois, koska ne 
ovat valtion omaisuutta. Alkuperäisistä kilvistä on tehtävä kopiot, jotka on piilotettava niin hyvin, 
etteivät tullimiehet rajalla niitä löydä. Rekisteriotteesta voimme täällä konsulaatissa tehdä kopion 
ja todistaa sen oikeaksi alkuperäisen kanssa. Sekin on syytä pitää rajalla piilossa. Omatekoisilla 
kilvillä ja rekisteriotteen kopiolla on sitten selvitty Suomeen asti. Jordanian läpi on kai saanut ajaa 
ilman kilpiä. 
- Mitenkä asuntovaunu? kysyy Jarkko.  – Perävaunujahan täällä ei rekisteröidä. Siinä meillä on vielä 
suomalainen kilpikin. 
- No se ei tarvitse kai mitään lupia…. Finnwheelsin pojat tietävät varmasti. … Se vientilupa ei muis-
taakseni saa olla kuukautta vanhempi. 
- Hitto! … Pitääkö sitten käydä täällä Mersun kanssa vielä pari viikkoa ennen lähtöä? 
- Tai varaat silloin menomatkalla pari päivää aikaa sen hankkimiseen. Finnwheelsin pojat sitten 
neuvovat. 
- No pitää käydä  niitäkin jututtamassa. … Kiitokset näistä tiedoista. Me lähdetään jatkamaan kier-
rosta. On taas  osteltava yhtä ja toista sinne projektille. 
- Tulkaa vaan käymään täällä aina, kun liikutte täälläpäin. 
- Kiitos, kivahan se on välillä rupatella. Tullaan me varmaan vielä ainakin kerran käymään täällä 
ennen sitä lomareissua. – No heippa! 
- Kiitos  … ja heippa! kuittaa Raunikin.  … Pitää vielä kiitellä Krisseäkin tuossa ohimennessä. 
 
Hetken päästä ollaan autossa ja ajellaan satamaan päin Finnwheelsille. 
 
- Hoidetaanpa nämä tärkeimmät omat asiat ensin, vitsailee isä. … - Projektin hankinnoilla ei ole 
niin kiire. … Tänään on sunnuntai. McVeyt tulevat kai nyt iltakoneella tänne ja huomisaamuna pi-
täisi tavata heidät siellä Mortadan ”offiisissa”. … Tuossa olisi kyllä GM-liike. … Siinäkin pitäisi poi-
keta, mutta on tulossa kohta keskipäivän rukoushetki. Käydään tuossa paluumatkalla Finnwheelsin 
jälkeen. 
- Mitä GM-liikkeestä pitäisi ostella? kysyy Rauni. 
- Hitto niihin vanhempiin GMC-maastureihin pitäisi  vaihtaa iskunvaimentimia. Yhdestä uudemmas-
ta petti bensapumppu ja toisesta vesipumppu. … Aika lyhytikäinen näyttää olevan se vesipumppu, 
kun autolla on ajettu vain 30 000 km. Bensapumppu voi pettää melko uudestakin autosta. Eeron 
Audistahan sellainen oli pettänyt, sähköinen Boschin pumppu. Siinä oli akseli poikki sähkömootto-
rin ja pumpun väliltä. … - No nyt tullaan satama-alueelle ja Finnwheels on tuon kulman takana. 
- Me istutaan täällä autossa. Käy sinä vaan jututtamassa niitä kavereita. Älä viivy kauan. 
- En, en. … Kysyn vaan saako heiltä apua sitten, jos lähdetään ajamalla Suomeen … ja pitääkö vau-
nullekin saada vientilupa. 
- Ja sitten tietääkö ne …  Onko Turkin kautta turvallista ajaa? … kysy sitäkin. 
- Joo, kysyn. 
 
Puolisen tuntia kuluu, kunnes Jarkko palaa. 
 
- No problems, lausahtaa Jarkko hymyssä suin istahtaessaan autoon. 
- No kerro! kehottaa Rauni heti. 
- Joo, Pasi tiesi kertoa, että YIT:n kaverit ovat ajelleet Turkin rannikkoa pitkin Kreikkaan ja se on 
ihan hyvä ja turvallinen reitti. Ennen Medinaa aivan valatien tuntumassa on joku Finn Camp, missä 
niitä asuu. Siellä kannattaa poiketa silloin mennessä. … Ja peräkärryt saa viedä ilman papereita, 
auton vientipapereissa on muutaman tunnin homma, kun pitää kiertää katsastuksessa ja sitten 
jossakin…, mikä hiton virasto oli, monella eri luukulla pitää keräillä leimoja. … Mutta se ”suomalia-
lainen” Wardi luotsaa sitten. Se tuntee ne kuviot. … Kaikki paperihomma hoituu yhdessä päivässä. 
… Mä kerroin, että lähdettäis’ ihan kesäkuun lopussa, just ennen Ramadanin alkua. … Niin, niitä 
tuplakilpiä ja rekisteriotteen kopiota tarvitaan kai vasta Jordanian ja Syyrian rajalla. Jordanian läpi 
saa ajaa ilma kilpiä. Rajalta antavat jonkun lupalapun ja kaksi päivää aikaa ajaa Syyrian rajalle. Syy-
rian Latakiasta pääsee laivallakin Kreikkaan, jos ei tahdo ajaa Turkin kautta. 
- Kerroitko, että me voitais’ mennä laivalla Kyproksellekin ja sieltä sitten Kreikkaan? 
- Joo, ja kyllä se tiesi, että Kyprokselle menee Latakiasta joku autolauttakin… Niillä oli sitten jotain 
kiireitä. En häirinnyt enää pitempään. 
- Olithan sinä siellä puoli tuntia. 
- Joko teillä on nälkä? 
- Lapsilla varmaan jo on. Mutta käytkö nyt seuraavaksi siinä GM-putiikissa, mikä oli tossa matkalla? 
- Joo, ajellaanpa nyt siihen, kun se on tuossa lähellä. 
- Isi, katso mikä hirveän iso trukki tuolla menee, hihkaisee Mika. 
- Missä? 
- Tuolla, missä on laivoja, 
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- No aika isohan tuo on. … Sillä nostellaan noita isoja kontteja rekkojen kyytiin. 
 
Seuraavaksi pysähdytään GM-liikkeen eteen ja Jarkko käy tekemässä varaosaostokset. Lasten nälkä 
paranee banaaneilla, kun vielä poiketaan varaosaostoksilla MF-traktorien maahantuojalla ennen  
kuin päästään tuttuun isoon supermarkettiin ruokaostoksille. Iltapäivä onkin jo sitten niin pitkällä, 
että voidaan ajella taas SBM:n pihanurkkaan odottelemaan äidin loihtimaa illallista. 
 
Lapset ovat jo kaupungilla ajeltaessa kyselleet Suomeen lähdöstä ja asiasta keskustellaan taas 
vaunussa äidin laitellessa iltaruokaa. Isä tuumailee, että nyt kun lähtöön on aikaa parisen kuukaut-
ta, ei ehkä enää tulla Jeddaan ennen lähtöä. Ehkä kuitenkin vielä kerran olisi käytävä, havahtuu isä 
sitten. Perheen muuttolaatikko kyllä pitäisi lähettää matkaan ennen reissua ja se hoituisi ehkä par-
haiten omalla työajokilla. 
 
- Mitäs kaikkea me siihen muuttolaatikkoon pakataan? kysyy äiti. 
- No oikeastaan kaikki se mitä tuotiin tännekin päin. Vaunuun otetaan vain se mitä tarvitaan mat-
kalla. Minulle ei tarvitse jättää, kuin vähän astioita … ja kamerat. … Hitto, veneeseen kunnon pe-
rämoottori pitää täältä viedä Suomeen. Se on kai ostettava jo tällä reissulla. Täällä ne ovat hiton 
halpoja. Me saadaan lähettää 800 kiloa lentorahtina. Projektilla pitää teettää hyvä puulaatikko. 
Eiköhän me saada lähes 800 kiloa kokoon. Pannaan sitten vaikka muutama säkki hiekkaa mukaan, 
vitsailee isä.  
- Miten meidän koulukirjat? kysyy Mervi. 
- Niin, pidetäänkö täällä vaunussa vai lähetetäänkö muuttotavaroiden mukana? jatkaa äiti. 
- Tuumitaanko sitä kotona, aprikoi isä. … - Tuskinpa siellä kotimatkalla on enää aikaa opiskella ja 
eikö tämän kevätlukukauden kokeet ehditä suorittaa vielä ennen reissua. 
- Kuinka hirveä matka se on oikein ajaa? kysyy äiti. 
- Onhan se aikamoinen. Laskeskelin, että jos Saksasta mennään Finnjetillä Helsinkiin niin sellainen 
10 - 11 tuhatta kilometriä. … Jos ajettaisi keskimäärin 500 kilometriä päivässä, niin se olisi kolmi-
sen viikkoa. 
- Voi kauhistus, huokaa äiti. … - Jaksetaanko me?...- Mitäs mieltä lapset ovat? Jaksaisitteko istua 
joka päivä autossa kolme viikkoa? 
- Eiköhän me jaksettais’ aprikoi Mervi. … - Nähtäisihän me siinä muutakin kuin pelkkää hiekkaa. 
- Ja jokaisena päivänä on erilaisia kyliä, kaupunkeja  ja maisemia, jatkaa äiti. 
- Niin joinakin päivinä ajetaan enemmän, joinakin vähemmän, jatkaa isä.  - Rajoillakin saattaa kulua 
aikaa…. Ollaanhan me harjoiteltu. Tämä Jeddan ja Jizanin väli on 850 kilometriä ja kyllä se on päi-
vässä ajettu. Tansaniassa ajettiin Mbeyasta melkein Lusakaan 1200 kilometriä ja päivässä meni 
sekin mennen tullen. Tiethän täällä ovat hyviä ja koko matkan Euroopan halkikin. 
- Mutta meillä on koko ajan tämä vaunu sitten perässä, jatkaa äiti. 
- Perässähän tämän on tultava, kun pannaan Mersun vetokoukkuun kiinni, naurahtaa isä. 
- Mutta nyt laitellaanpa lautaset pöytään ja syödään, havahtuu äiti. 
- Mitäs nyt meille kokkasit? 
- Lämmitin ne lihapullat, jotka ostettiin … ja sitten perunamuusia. Siitä saksalaisesta muusijau-
heesta tulee ihan hyvää muusia ja nopeasti.  Syökää hedelmiä jälkiruoaksi. … Aamulla keitän kau-
rapuuroa ja paistelen  munakkaat.  
- Aamulla mennään kello kymmeneksi sinne ”Mortadan toimistoon”. McVeyt tulevat sinne. Garylla 
saattaa olla vielä näin poislähtiessä jotakin sanottavaa. 
 
Ruokailun lomassa ja sen jälkeen mietitään matkaan liittyviä kysymyksiä. Otetaanko aggregaatti 
mukaan vaunuun, kun se ei sovi Mersuun? Tarvitaanko sitä Suomessa? Millainen perämoottori os-
tetaan? Mitä muuta täältä kannattaisi viedä? Mitä kautta ajetaan Euroopassa? – Mietittävää tuntuu 
riittävän. 
 
Kahdeksan jälkeen päästään taas suomalaiseen saunaan ja sen jälkeen vaunun peteihin nukku-
maan. Lasten nukahdettua tuumivat vanhemmat vielä jonkin aikaa seuraavien päivien ohjelmaa. 
 
Aamulla heräillään taas aurinkoiseen aamuun betoniaseman kolinoiden ja autojen hurinoiden kuu-
luessa taustalla. Aamutoimien ja aamupuuron jälkeen lähdetään kaupunkiin ja Mortadan toimistol-
le saavutaan sopivasti kello kymmenen kieppeillä. McVeyt ovat myös juuri tulleet. He kertovat len-
täneensä Riadista iltakoneella Jeddaan ja Jarkolle sekä Mortadalle olisi selvitettävä muutamia työ-
asioita. Nancy, Rauni ja lapset jäävät juttelemaan aulaan pienehkön pöydän ympärille, kun Gary, 
Mortada ja Jarkko siirtyvät viereiseen huoneeseen. 
Miesten ”palaveri” kestää puolisen tuntia, minkä jälkeen Gary ja Jarkko saapuvat naisten ja lasten 
luo. 
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- Jarkko ja Rauni, sopisiko teille tulla illalla käymään hotelli Sheratonissa, kysyy Gary. … Tarjoai-
simme teille läksiäiskahvit … ja olisi vähän aika tärkeää asiaakin. Nyt minulla on sen verran kiirei-
tä. Pitäisi vielä jatkaa vähän aikaa Mortadankin kanssa. 
- Kyllä se meille sopii, vastaa Jarkko.    – Mihin aikaan voisimme tulla? Meille sopii mikä aika vain. 
- Sopiiko kello 6 pm? Tavattaisi ala-aulassa ”reseptionin” luona. 
- Kiitos, kyllä se sopii. 
- O’kay, nähdään silloin. 
- Nähdään, kuittaa Jarkko. 
 
- No mitä asiaa Garylla oli teidän palaverissa? kysyy Rauni, kun kävellään autolle. 
- Kertoi vähän Riadin kuulumisia. Se Mr. Adly, joka siellä hoitelee enimmäkseen näitä FAO:n pro-
jektien asioita, oli tiennyt, että uudeksi Project Manageriksi on valittu joku Uudesta Seelannista. Se 
nimi jäi epäselväksi. … Toi Amerikan engelska on vähän vaikeaselkoista. … Mutta se tulee vasta 
syyskuun alussa. Kristhna Gupta, se ”inkkari”, toimii ”acting managerina” siihen asti. Mortadalta 
Gary kyseli joitakin autokuljetusten laskuja, mitkä pitäisi toimittaa Riadiin. Niistä kai ne jäivät jota-
kin jahkaamaan vielä Mortadan kanssa. … Mortada tuntui jotenkin hermostuneelta. 
- No avaa auton ovet, niin lähdetään! … Missä päin se hydrauliikkafirma on? Sinnekö piti mennä 
seuraavaksi? 
- Se on lähellä niitä työkaluputiikkeja … Tuota pääkatua ensin ”Queen’s buildingille” ja sen takana 
on se ”työkalukatu” ja sitä vaan suoraan pari kilometriä, niin siellä jossakin se oli. Enköhän muista, 
kun mennään lähemmäksi. … Hitto, on tämä melkoinen kylä, eikä ole kaduilla nimiä eikä osoittei-
ta. … Pitää ostella kymmenkunta metriä erikokoisia letkuja ja erilaisia liittimiä, niin voidaan tehdä 
itse letkuja tusjahtaneiden tilalle. Niitä hajoaa silloin tällöin puimureista ja kaivuristakin. Sen Ko-
matsun letkuja ei ole vielä mennyt yhtään. 
 
Hydrauliikkafirma löytyy ja Jarkko saa tehtyä ostoksensa. Paluumatkalla poiketaan Jarkolle ennes-
tään tuttuun työkaluliikkeeseen, josta Jarkko on ostellut työkaluja ja Honda-aggregaatinkin. Siellä 
Jarkko muistelee nähneensä myös Yamaha-perämoottoreita. Äiti ja lapsetkin lähtevät  mukaan sit-
ten perämoottoreita katselemaan, kun saavutaan liikkeen eteen. 
 
Aikaisemmista käynneistä tuttu liikkeen nuorehko johtaja tulee tervehtimään. Jarkko kertoo, että 
nyt pitäisi ostaa itselle hyvä perämoottori Suomeen vietäväksi. Johtajan perässä kävellään suuren 
myymälähallin perälle, jossa perämoottoreita on komea rivistö suuruusjärjestyksessä. 
 
- No tässä niitä nyt on, toteaa Jarkko Raunille. … - Ja tuossa olisi sellainen 15 heppainen, jollaista 
jo harkittiin. … Tuo seuraava koko on meidän paattiin liian iso…. Oikeastaan tuo ”kymppinenkin” 
riittäisi. … Ei me isompaa venettäkään osteta. Se soutuvene meille kyllä piisaa. 
- Onko tämä Yamaha ihan hyvä kone? 
- Eiköhän nämä ole eniten myytyjä koneita Suomessa. ”Japsit” kyllä osaavat. … Ja nelitahtinen on 
pieniruokainen ja hiljainen käyntiääneltään. Mutta hitto! Nämä ovat ”pitkällä perällä”, huomaa Jark-
ko. 
- Mitä se tarkoittaa? 
- Tämä pätkä tässä tuonne potkuriin on pitempi. …tuon välikappaleen verran. Eli tuo potkuri ui 
noin 25 senttiä syvemmällä kuin ”lyhytperäisessä”. … Pitää kysyä tuolta johtajalta saisiko tätä lyhy-
enä. … Tuo 5 heppainen tuossa on lyhyellä, siinä ei ole tuollaista välipätkää.  
- Saisiko tätä 15 hevosvoimaista tuollaisena lyhyempänä, kuin tuo 5 hevosvoimainen tuossa, kysyy 
Jarkko englanniksi. 
- Valitettavasti ei saa, vastaa johtaja. … Sen voi kyllä tehdä niin, että ottaa tuon välikappaleen pois 
ja lyhentää akselia. Niitä lyhyempiä akseleita saa tehtaalta tilaamalla, mutta se voi kestää kaksi 
kuukautta, selittää johtaja. 
- Oikeastaan … kyllä ymmärrän miksi lyhytperäisiä ei ole, sanoo Jarkko hiljaa Raunille.  Merellä on 
sen verran korkea aallokko, että pienemmillä soutuveneillä ei sinne ole menemistä. Veneet ovat 
täällä isompia. … Järviähän tässä maassa ei ole. 
 
Jonkin aikaa siinä sitten tuumaillaan. Lopulta tehdään kaupat, kun johtaja antaa hinnasta 25 % 
alennusta. Kaksi nuorta myyjää hakevat samanlaisen moottorin varastosta ja kantavat sen kadulla 
seisovan pick-upin lavalle. 
 
- Hitto, edullinen ostoshan tämä oli, toteaa isä, kun istutaan jo autossa. - Nuo hinnathan ovat täällä 
alle puolet Suomen hinnoista ja saatiin vielä 25 prossaa alennusta. … Se akselihan voidaan lyhen-
tää sitten ammattikoulullakin. 
- Pitäiskö meidän lähteä jo laittelemaan jotakin välipalaa, kysyy äiti kelloa vilkaisten.  – Kuudeksi 
luvattiin mennä McVeyn luo. … Vai vieläkö ehditään käydä jossakin? 
- Jätetään loput huomiseksi … ja ylihuomenna lähdetään kotiin. 
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Illalla tavataan McVeyt hotelli Sheratonin aulassa. Tervehtimisen jälkeen siirrytään viereisen kah-
viotilan nurkkapöytään. Gary tilaa aikuisille kahvit, lapsille kaakaot ja kaikille jäätelöannokset. 
Aluksi jutellaan hieman Saudi-Arabian kokemuksista, joita Gary pitää varsin myönteisinä ja mielen-
kiintoisina. Jarkkokin kertoo, kuinka on ollut yhtä ja toista uutta opittavaa ja kuinka työntekijät 
ovat kiinnostuneita uuden oppimisesta. Lapset alkavat kuitenkin olla hieman kyllästyneitä kuu-
muuteen sekä sisätiloissa istumiseen ja haluaisivat jo päästä takaisin Suomeen. Nyt ollaan kehitel-
ty asiaa jo niin, että heti heinäkuun alkaessa lähdetään ajelemaan arabimaiden läpi Eurooppaan. 
Gary kiittelee Jarkkoa erinomaisesta työstä ja koulutuksen kehittämisestä, sitten pienen tauon jäl-
keen jatkaa aivan yllättävästä asiasta. 
 
Kun jäätelöannokset on syöty, jatkaa Gary hieman vakavamman näköisenä. 
 
- Jarkko minun täytyy nyt kertoa teille yksi asia … aivan luottamuksellisesti. Mutta älkää kertoko 
tästä vielä kenellekään muulle. … Riadissa, UNDP:llä on epäillys, että Mortada tekee projektin kul-
jetusten kanssa täällä omaa businesta. Kirjoittavat suurempia laskuja ja antavat osan Mortadalle. 
Sen vuoksi kehotin häntä lähettämään viimeisimpiä kuljetusliikkeen laskuja Riadiin. Hänellä on sen 
verran hyvä palkka, että sen pitäisi riittää. … Mutta tilannetta seurataan. … Älä kerro tästä vielä 
kenellekään Jizanissa. UNDP tutkii vielä asiaa. 
- En kerro, vakuuttaa Jarkko. … - Olen minä kyllä Mortadan toimissa hieman sellaista itsekin epäil-
lyt olevan. 
 
- No nyt kiitos  mukavasta yhteistyöstä … ja toivotamme teille hyvää vointia täällä ja oikein hyvää 
kotimatkaa, toivottelee Gary.  Me lennämme ylihuomenna Roomaan. Siellä on vielä kolmen päivän 
pituinen ”loppu raportointi”. FAO:sta tulee joskus ennen vuoden loppua ryhmä asiantuntijoita te-
kemään seuraavaa 5-vuotissuunnitelmaa. – Nyt näkemiin ! 
- Kiitokset kaikesta ja hyvää kotimatkaa, toivottaa Jarkkokin  … ja päätteeksi kaikkien lämpimät 
kädenpuristukset. 
 
- Kyllä nuo Gary ja Nancy olivat mukavat ihmiset ja ovat tietysti vieläkin, toteaa isä, kun astellaan 
pihalla kohti autoa. …- Hiton mukava yhteistyö kaiken aikaa ja kaikkea saatiin, mitä tarvittiin. … 
Tuollaisen autonkin meille tilasi heti kuultuaan, että tekin tulette tänne. 
-  Aika helppohan se on tilata, kun saudeilla on rahaa ihan älyttömästi, naurahtaa äiti. 
- Se on tietysti yksi asia, myöntää isä.  - Tuskinpa tällainen olisi muualla mahdollistakaan. … No 
kömpikäähän autoon! 
- Täällähän on jo melkein pimeää, huomaa äiti, kun ollaan liikkeellä. … - Kellohan on jo yli seitse-
män. … Päästään hetken päästä taas saunomaan. … Mitä sinun huomenna pitäis’ vielä hoitaa? 
- Pitäisi käydä vielä Toyota-dealerilta ja siihen uuteen John Deere puimuriin pitää löytää muutama 
nippeli. … Toyota-jeeppeihin tarvitaan pakoputkia, niitä menee puhki aika usein. … Akkujakin me-
nee, mutta niitä saadaan kyllä Jizanistakin … siltä Hailelta. … Mortadan hoitoon sitten taas nuo 
ostokset. 
- Antavatko nuo dealerit sinulle edelleen niitä alennuksia? 
- Antavat. … Se näyttää olevan täällä ihan maan tapa. … Pitää vaan hyväksyä. … Saman kai saa 
Mortadakin tekemistään ostoksista. … Miten mahtanee kusettaa kuljetusfirman laskujen kanssa? 
Parempi olla puuttumatta siihen. 
- Isi, minkä maalainen se Mortada on? kysyy Mervi. 
- Mortada on sudanilainen. 
- Mutt’ eihän se ole yhtään niin musta kuin se Wahbi. 
- Taitaa siellä Sudanissakin olla erilaisia heimoja. Wahbi on kyllä hiton musta ja iso köriläs. Morta-
da on kyllä melko vaalea.  … On niissä eritrealaisissakin  tummuuseroja. Johannes ja Senait ovat 
vaaleampia kuin Haile. … Ja jemeniläisissäkin on eroja. 
- Isi, tuolle menee SBM:n pumppuauto, huomaa Mika. 
- Niinpä näkyy menevän. … Ajellaan perässä. Kohtahan tullaankin jo sille ohikulkutielle. 
 
Ilta kuluu sitten iltapalan ja saunomisen merkeissä. Seuraavana päivänä Jarkko saa ostoksensa 
tehtyä ja illemmalla käydään koko perheen kanssa marketissa täydentämässä ruokavarastoja. Kes-
kiviikko kuluu sitten aamuvarhaisesta iltamyöhään kotimatkalla. Projektille saavutaan auringon jo 
kadottua taivaanrannan taakse. 
 
Torstaina, kun työpäivä on edennyt jo iltapäivää, Jarkko ja Johannes ottavat vastaan projektin voi-
ma-aseman säiliöön parin viikon välein polttoainetta tuovan säiliöauton dieselöljylastin. Kuljettajan 
esittämään kuormakirjaan on lasti kuitattava vastaanotetuksi. Tämän Jarkko on tehnyt jo monta 
kertaa aikaisemminkin. Aikaisemmin tämän teki Fernando, mutta hänen lähdettyä ”uusi Fernando” 
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Silvio siirsi tehtävän Jarkolle. Nyt tulee Jarkon mieleen kuitenkin yksi asia. – Onkohan tuossa  säili-
össä 12 000 litraa niin kuin ”lapussa” lukee? 
 
- Johannes, kysyisitko kuljettajalta onko hänellä auton tietoja, joista selviäisi säiliön koko, esittää 
Jarkko. 
 
Kuljettaja esittää vain auton rekisteriotteen, josta säiliön koko ei ilmene. 
 
- Mitataanpa tuo säiliö … ja lasketaan, paljonko siinä voisi olla, ehdottaa Jarkko … ja niin tehdään. 
 
Rullamitalla mitataan säiliön pituus, soikean poikkileikkauksen pitempi ja lyhyempi halkaisija ja 
Jarkko mittailee vielä kuperien päätypintojen kaarevuuksia. – Laskeskelen illalla kotona kuinka 
suuri tuon tankin tilavuus voisi olla, kertoo Jarkko sitten Johannekselle. 
 
Kotona Jarkko kertoo Raunille, että ihan mielenkiinnon vuoksi Johanneksen kanssa mittailivat 
tankkiauton säiliön ja myöhemmin illalla hän laskeskelee säiliön koon. Hieman arveluttaa, onko 
säiliön tilavuus 12 000 litraa. 
 Myöhemmin illalla, kun lapset jo nukkuvat, alkaa Jarkko vihdoin laskeskella säiliön tilavuutta. 
Teknisestä Boschin taskukirjasta pitää etsiä joitakin laskentakaavoja. Ellipsin muotoisen säiliön 
poikkipinta-ala, se kerrotaan pituudella. Kuperien päätyjen tilavuus on arvioitava. Raunikin tulee 
seuraamaan Jarkon laskeskelua. 
 
- Mistä sinulle nyt tuollainen epäilys tuli? kysyy Rauni. 
- No, tuli vaan mieleen, että … … Ihan kontrollin vuoksi vaan ajattelin, että laskeskelen … ja alkaa 
näyttää siltä, ettei tämä ihan turhaa työtä ole. … Katsohan!  Säiliön poikkileikkauksen ala on tuossa 
ja kun se kerrotaan tuolla pituudella … tulee vajaat 9500  kuutiodesimetriä eli litraa. Noiden kupe-
rien päätyjen tilavuus pitäisi olla 2500 litraa eli 2,5 kuutiometriä.  
- Eik’s ne sitten ole? 
Hitto, eihän ne voi olla kuin vajaan kuutiometrin yhteensä, puolisen kuutiota ehkä vain.… Tuo 
päädyn kuperuus on tuossa keskellä vain noin 20 senttiä ulompana tuosta tasapaksusta osasta ... 
eli päätyjen tilavuus on reilusti alle 1000 litraa. … Väittäisin, että siihen tankkiin mahtuu enintään 
10 500 litraa … eikä sitä voi ihan täyteenkään täyttää. Pitää sinne jättää vähän ilmatilaakin … se 
öljyhän saattaa lämmetessään laajetakin jonkin verran. 
- Mitäs nyt sitten? 
- Täytyy jutella ensin Silvion kanssa … ja ehkä myös Awadin kanssa. … Voihan se olla, ettei tällä 
kovin suurta merkitystä olekaan.  Jos dieselöljyn hinnassa ei ole kuin kuljetuskustannukset, niin 
sehän on silloin samantekevää onko tankissa 10 vai 12 tuhatta litraa. Mutta jos me kuitataan saa-
duksi 12 tuhatta ja saadaan vain 10 tuhatta litraa, niin jossakin on kyllä mätää. Ens’ kerralla kuit-
taan saaduksi vain 10 000 litraa. 
- Onko se aina sama tankkiauto? 
- Kyllä tankkiauto on sama, mutta joskus on eri kuski. .. No, huomenna on taas muslimien pyhä-
päivä ja meillä lepopäivä. … Kyllä jotenkin tuntuu, että olis’ levon tarvetta taas.  
- No sitten suihkuun ja petiin. 
 
Pyhäpäivän jälkeen sunnuntaina Jarkko kertoo ”tankkerilaskelmansa” tuloksen ensin Johannekselle. 
Sen jälkeen kaverukset menevät kertomaan havaintonsa Silviolle toimistoon. Silvio hämmästelee 
asiaa hetken, mutta sitten päätetään kertoa asiasta myös Awadille. 
 Awadkin on hämmästynyt, mutta toteaa sitten, että suurimman osan laskuista muodostavat kulje-
tuskustannukset. Polttoaineen hinta on laskusta vain noin 20 % kertoo hän. … Mutta jos määrässä 
on todella noin 2000 litran virhe, on se korjattava. Mietittyään hetken päättää Awad pyytää poltto-
aineen toimittajalta virallisen selvityksen säiliöauton säiliön koosta. Kyllä sellainen virallinen tieto 
pitää olla liikennöitsijällä. 
 
Parisen viikkoa myöhemmin tulee seuraava dieselöljykuorma. Nyt kuormakirjaan on merkitty mää-
räksi 10 000 litraa, jonka Jarkko kuittaa saaduksi. Kuljettaja näyttää nyt virallista katsastustodis-
tusta, jossa säiliön tilavuudeksi on merkitty 10 400 litraa. Johannes neuvoo kuljettajaa esittämään 
paperin Awadille. Ilmeisesti Awad on asiaan puuttunut, mutta Jarkko ei kysele siitä enempää. 
 
 
 
 

                                 25. Matkasuunnitelmia ja valmisteluja 
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Päivälämpötilat kohoavat viikko viikolta pikkuhiljaa ja Ramadankausi lähestyy. Pelloilla korjataan 
satoa, puimureissa ja muissakin työkoneissa on jatkuvasti pikkupulmia. Koulutuspelloilla käydään  
yhdessä muiden eksperttien kanssa katsomassa satonäkymiä. Huoltojen ja pikkukorjausten kanssa 
riittää korjaamolla työtä jatkuvasti ja koulutuskin etenee kaiken aikaa. 
 
Toukokuu on kulunut Jarkolta töissä ilman suurempia ongelmia. Kotona on Mervin ja Mikan kevät-
kauden viimeiset kokeet pidetty ja koepaperit lähetetty Suomeen Kansainvalistusseuralle kuten 
aikaisemmatkin. Perheen kotiinpaluun vuoksi on Juankoskelta saatava taas vuokra-asunto ja Jarkko 
on ilmoittanut koululleen, että palaa virkavapaaltaan vuoden vaihteessa. Projektin puusepät ovat 
tehneet  Jarkon antamien mittojen mukaisen vanerilaatikon muuttotavaroiden lähettämiseksi. Mat-
kasuunnitelmia tehdään työn lomassa kaiken aikaa. 
 
Iltaisin ovat Jarkko ja Rauni tutkineet arabimaiden tiekarttoja tehneet matka- ja aikataulusuunni-
telmia. Muuttolaatikkoa ei lähdetä erikseen viemään Jeddaan vaan laatikon kuljettaa projektin au-
tokuski Pick Upilla päivää tai paria aikaisemmin ja Jarkko käy Jeddassa toimittamassa sen huolinta-
liikkeelle. Auton vientipapereiden vuoksi on Jeddassa oltava yksi tai kaksi vuorokautta. 
Auton rekisterikilvistä on Jarkko tehnyt kilpien takapuolille valaen lujitemuoviset kopiot ja maalan-
nut ne alkuperäisten värisiksi. Honda-aggregaatti on harkittu lähetettäväksi muuttolaatikossa ko-
timaahan. Matkalla saatanee yöpymispaikoissa verkkovirtaa ilmastointilaitteen tarpeisiin, Jeddassa 
ainakin SMB:llä ja muualla camping alueilla toivon mukaan. Vaunun rengasrikkojen varalle on  
Jarkko ostellut yhden renkaan kokonaisen varapyörän lisäksi.  
 
Jarkkoa on jäänyt vaivaamaan vaunun renkaan räjähtäminen.  Siksi hän on tutkinut autonrenkaiden 
merkintöjä ja löytänyt renkaan kyljestä merkinnän ”Temperature class A” tai ”Temperature class B”. 
Boschin taskukirjasta on löytynyt tieto, että lämpötilaluokka A:n lämmönkestävyys on paras. Mer-
sun Michelinit ovat luokkaa A, mutta vaunun Nokia-NR 8 vyörenkaiden luokka on B.  - Mahtaisiko 
korkeat lämpötilat olla syynä vaunun rengasrikkoon? Kaikki Saudi-Arabiassa myytävät renkaat 
näyttävät olevan luokkaa A. 

 
Päivälämpötilojen kohotessa ilmenee ”Power Housella” taas moottoreiden ylikuumenemisongelmia. 
Siksi keskipäivällä on Caterpillareiden jäähdyttimien tehoa paranneltava vesisuihkuin. Kaksi miestä 
korjaamolta kerrallaan on komennettu tähän tehtävään. Myös projektin sähkönkulutusta pyritään 
minimoimaan. Suurimpia sähkönkuluttajia ovat kaikkialla jatkuvasti hurisevat ilmastointilaitteet. 
Vuoden loppuun mennessä pitäisi Jizaniin valmistua uusi suuri dieselvoimalaitos, josta aletaan 
johtaa sähköä projektillekin. Voimajohtolinjaa Jizanista Abu Arishiin jo rakennetaan. Ennakkotieto-
jen mukaan verkon jännite on 220 V, mutta taajuus on 60 Hertsiä nykyisen 50 Hertsin sijaan. Taa-
juuden erilaisuus ei vaikuta useimpien sähkölaitteiden toimintaan. 

 
Sadonkorjuun edetessä alkavat maanmuokkaustyöt lisääntyä. Autoissa ja traktoreissa on huolto- ja 
korjaustöitä jatkuvasti. Jeddasta tulee lisää maanmuokkauskoneita ja niiden kokoonpano työllistää  
niin Jarkkoa ja Johannesta kuin myös muutamia mekaanikkoja. Jarkko sukkuloi koulutushommien 
ja korjaamovalvonnan välillä. Johannes näyttää omaksuneen kaikki tarvittavat toimintatavat ja pär-
jännee Jarkon poissa ollessa. Ennen lomamatkaa on tehtävä FAO:lle vielä puolivuotisraporttikin. 
Aikaa kuitenkin riittää kaikkeen tarvittavaan. Viikonvaihteisin on käyty lasten kanssa Jizanin uima-
rannallakin. 
 
Kesäkuun loppupuolelle päästäessä alkaa vähitellen täyttyneessä muuttolaatikossa olla kaikki se, 
mikä voidaan tässä vaiheessa lähettää kotiin. Jarkolle jää sen verran astioita ja vaatteita, että niillä 
pärjäilee yksinään loppuvuoden. Matka-TV:kin pannaan muuttolaatikkoon, kamerat otetaan mu-
kaan vaunuun, että voidaan tallentaa pitkän kotimatkan vaiheita. Pankista on matkaa varten otettu 
jonkin verran käteisdollareita sekä Bank of American matkashekkejä 5000 dollarin arvosta, minkä 
arvellaan riittävän.  
 
Awad on kirjoittanut Jarkon pyynnöstä auton vientilupaa varten arabinkielisen paperin, jossa kerro-
taan, että Jarkko on ostanut Mercedes Benz 280 henkilöauton Suomesta ja tuonut sen tänne omal-
la kustannuksellaan. Työnantajalla ei ole mitään syytä estää auton viemistä takaisin Suomeen. – 
Näin on Johannes kääntänyt kirjeen tekstin Jarkolle. 
 
Jarkko ruuvailee laatikon kannen kiinni ja se jätetään pihalle odottelemaan kuljetusta. Finnwheelsil-
le Jarkko on lähettänyt faksin ja kertonut saapuvansa sinne lauantaina. Matkalle on päätetty lähteä 
juuri ramadankauden alkaessa perjantaina 3. heinäkuuta. Projektin autokuski lähtee Pick Upilla 
viemään laatikkoa Jeddaan lauantaina. 
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Torstaina ovat Rauni ja lapset käyneet hyvästelemässä tuttaviaan. Mersu on tankattu, rengaspai-
neet, öljyt ja nesteet tarkistettu, ja rekisterikilpien kaksoiskappaleet on piilotettu vaunun seinän 
sisään. Illalla laitellaan  vaunu ja matkatavarat lähtövalmiiksi ja varhain perjantai-aamuna lähdetään 
vihdoin matkaan. Jääkaappi-pakastin on sammutettu ja ruoat tyhjennetty vaunun jääkaappiin. 
 
Alkumatka on aikaisempien Jeddan matkojen kertausta. Vuoristotaipaleella olevalla lyhyehköllä 
tietyöpätkällä pysähdytään ennen puoltapäivää hieman yllättäen. 
 
- Mikä nyt, säpsähtää äiti. 
- Ei mitään sen kummempaa, kuin … että käväisen ottamassa yhden foton tuosta äskeisestä liiken-
nemerkistä, kertoo isä ja astelee kameran kanssa ulos.  – Pysykää te vain autossa, hän neuvoo. 
- Mikäs merkki se oli? kysyy äiti isän palatessa. 
- Ajoneuvolla ajo kielletty, naurahtaa isä.  …- Mistähän asti pitäisi kiertää, jos ei tästä mentäis’. 
- Mutta  jos tämä tie onkin poikki? aprikoi äiti.  
- Ei varmasti ole. Ovat jostakin syystä unohtaneet tuollaisen merkin. … Onhan tästä ajettu … ja nyt 
tulee taas autoja takaapäin. … Annetaan niiden mennä ja ajetaan perässä. 
 
Matka jatkuu ja pian ollaan taas hyvällä asfaltilla. Noin puolimatkassa, vanhassa tutussa paikassa 
ennen rannan valtatielle saapumista pidetään lyhyt jaloittelu- ja eväidensyöntitauko. Sitten taas 
matka jatkuu. Kun matkaa on valtatiellä jatkettu parisen tuntia vasemmalta, Punaiseltamereltä pu-
haltelevassa puuskittaisessa sivutuulessa, huomaa Jarkko peilistä, että vaunu näyttäisi olevan kes-
kitielle päin hieman kallellaan.  Jarkko alkaa katsella sopivaan paikkaa tienvarresta, jonne saattaisi 
pysähtyä. Takana näyttää olevan autoja ja edestä päin tulee jatkuvasti rekkoja. Jarkko kuitenkin 
hiljentää vauhtia ja avaan vähän ikkunaa. Silloin hän kuulee takaa vaunun suunnasta kuuluvan ”ra-
lisevan” äänen. 
 
- Hitto! … Nyt on jotakin pielessä, hän noituu, panee hätävilkut päälle ja siirtyy hiekkaiselle pienta-
reelle pysähtyen. 
- Mitä nyt? hätääntyy äiti. 
- Pitää mennä katsomaan, tokaisee isä. … Istukaa te vaan autossa. 
- Hitto! … Nyt on paha juttu, hän kertoo palattuaan.  - Täältä vasemmalta puolelta on mennyt ren-
gas, nyt etummainen, jo jossakin kauan sitten … ja koko vanne  on levinnyt … se on kuin tiejyrän 
pyörä. Renkaasta ei ole jäljellä rihmaakaan. Me ollaan ajettu varmasti kymmeniä kilometrejä pelkäl-
lä vanteella. … Se edellinen oli tämän vasemman puolen takimmainen rengas. – Hitto! Loputkin, 
nuo nokialaiset voivat pettää milloin tahansa. … Tästä me kyllä nyt vielä selvitään, kun meillä on 
yksi kokonainen varapyörä, mutta meillä on matkaa Suomeen kymmenentuhatta kilometriä. Van-
teita ei ole enempää. 
- Voitko nyt tässä vaihtaa varapyörän alle, kun on näin paljon liikennettä? 
- Pitää voida. Pakko. … Eihän me voida tähänkään jäädä. … Varoituskolmio vaan tuonne taakse ja 
tule sinä seisomaan tuohon vaunun viereen vielä varmuudeksi. 
 
Jarkko kaivaa varapyörän ja tunkin esiin ja alkaa vaihtaa pyörää. Saatuaan muodottomaksi levin-
neen vanteen irti, hän käy näyttämässä sitä pientareen puolen ikkunoista katseleville lapsillekin ja 
heittää vanteen sitten tien vierustan hiekalle. 
 
- Täyty meidän saada jostakin ainakin yksi uusi vanne varalle, juttelee Jarkko varapyörää asennel-
lessaan vieressä seisovalle Raunille.  - Huomenna täytyy soitta Helsinkiin Soliferille ja kysyä, minkä 
auton vanne tähän sopii. … Ja meillä on vielä kaksi nokialaista rengasta tuolla oikealla puolella. 
- Pitäis’kö niiden tilalle vaihtaa uudet renkaat ennen kuin ne poksahtavat? kysyy Rauni. 
- Saattaisi olla ihan viisasta. … Hitto tätä kuumuutta. Mä olen ihan märkä. 
 
Pian on varapyörä paikallaan ja päästään jatkamaan matkaa. Loppumatka SBM:n pihaan sujuu on-
gelmitta. 
 
- Nyt vaan vaunu irti, tukijalat alas ja sähkökaapeli kiinni, luettelee isä puuhiaan.  - Kohta iltapalan 
jälkeen päästään saunaan. Huomenna on lähdettävä heti aamusta asioille. Te jäätte viettämään 
päivää tänne. 
 
Hetkeä myöhemmin vaunussa jatketaan suunnitelmia. 
 
 – Mä menen ekaks Finnwheelsille, pohtii isä. … - Auton vientipaperit pitää saada ensin, sitten pi-
tää käydä konsulaatissa ja saada rekisteriotteesta kopio. Jossakin välissä pitää soittaa Soliferille ja 
kysyä noista vanteista. Eiköhän se Finnwheelsillä onnistuisi? … Ylihuomenna on hoideltava se mei-
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dän muuttolaatikko huolintaliikkeelle. … Ja Finnjettiinkin pitäisi yrittää varata autopaikka Trave-
mundesta Helsinkiin, kun tiedettäisi vaan milloin ollaan siellä. … Oliko se keskiviikko 22. heinä-
kuuta, mitä me suunniteltiin? 
- Niinhän se taisi olla, muistelee äitikin. …- Pitäisihän meidän siihen mennessä sinne ehtiä. … Mel-
kein kolme viikkoa. 
- No eiköhän me olla? … Jos ei ehditä, niin on kai ajettava Haaparannan kautta. Siellähän laivoilla 
on kesälomaruuhkat tähän aikaan. 
- Mitenkä sitten se sinun tulo tänne takaisin? kysyy Rauni.  -  Pitääkö se lentolippu takaisin varata 
… ja FAO:han kai sen maksaa. 
-  Hitto, hyvä, kun muistit. Sekin pitää hoitaa,… että FAO hoitaa varauksen ja maksaa. Mortadalta 
pitää laittaa faksi sille Cicelle Roomaan. … ja varaus vaikkapa elokuun ekalle päivälle  ja  Varkaus – 
Helsinki – Jedda. … Sen lähtöpäivän voi varmaan siirtääkin, jos tarttee. 
 
Iltapalan ja saunassa käynnin jälkeen uni maittaa. Aamun valjettua Jarkko hörppii aamuteet ja syö 
pari juustosämpylää. Sitten hän lähtee porhaltamaan Finnwheelsille. Jarkko kertoo lyhyesti edellis-
päivän rengasongelman. Sitten katsellaan Jarkon esittämät dokumentit auton vientilupaa varten. 
Somalialainen Wardi lähtee sitten Jarkon kanssa hoitelemaan asioita. 
 
- Ensin on mentävä tullitoimistoon ja saatava sieltä vientilomake, selittää Wardi.  
- Sehän on tässä jossakin lähellä, muistelee Jarkko.  
 
Wardin neuvojen mukaan ajetaan jonkin matkaa.  Toimistoon mennään yhdessä ja lyhyen jonotuk-
sen jälkeen Jarkolle annetaan kaksiliuskainen vientilomake. 
 
 Nyt seuraavaksi katsastustoimistoon, selittää Wardi.  – Siellä tarkistavat auton moottorin ja korin 
numerot ja vertaavat niitä rekisteriotteen tietoihin. 
- No, nyt taas  neuvot mistä ajetaan katsastustoimistolle. Sehän oli myös jossakin tässä lähellä, 
muistelee Jarkko 
 
Katsastustoimisto onkin muutaman kulman takana. Siellä asiat hoituvat nopeasti. Numerot tarkis-
tetaan ja todetaan samoiksi kuin rekisteriotteessa. Joitakin merkintöjä ja leiman tekevät vientilo-
makkeeseen. 
 
- Nyt pitää mennä takaisin tullitoimistoon, selittää Wardi. - Ensin tarvitaan työnantajan todistus. 
 
Nyt kiivetään postaita rakennuksen toiseen kerrokseen ja mennään paperien kanssa Wardin osoit-
tamalle luukulle. Virkailija ottaa paperit ja pyytää odottamaan jonkin aikaa. Noin 15 minuutin ku-
luttua saadaan paperit luukulta takaisin. Muutama leima ja allekirjoitus näyttää tulleen lisää. 
- Nyt on mentävä toiselle luukulle, selittää Wardi sitten. … ja taas mennään. 
 
Luukuilta toiselle on sitten mentävä useita kertoja, kunnes kellon osoittaessa keskipäivää kaikki 
tarvittavat leimat ja allekirjoitukset on saatu ja palataan  Finnwheelsille. 
 
- Huh-huh! Olipa se aika tivoli, naureskelee Jarkko Pasille ja ”Ramille”.   – Ilman tuota Wardia olisi 
ollut kyllä vaikeata. 
- Wardi on harjoitellut sen jo niin monta kertaa, että osaisi varmaan unissaankin, nauraa Pasi. 
- Tällä ”lanketillako” nyt sitten pitäisi selvitä maasta pois? kysyy Jarkko. 
- Samanlaisella ovat monet YIT:n kaverit täältä lähteneet.  – Rekisteriotteen kopionhan sä tarttet 
vielä. 
- Joo, sen mä saan konsulaatista. Tuplakilvet on tehty ja hyvin piilotettukin.  Mutta nyt yks’ juttu. 
Voiko täältä soittaa Hesaan … Soliferille? … Pitäisi kysyä minkä auton vanne käy Soliferin carava-
niin. 
– Soita, nythän sinne pääsee jo suoraan. Tuosta … 000 vaan ensin sitten Suomen suunta 358 ja 
Hesan numerosta se eka nolla pois.  Onko sulla sen ”Solikan” numero? 
- On se kalenterissa. 
 
Jarkko soittaa Soliferin huoltoon. Sieltä kerrotaan, että englantilaisen teliakseliston vanne on hei-
dän oma vanne eikä tiettävästi minkään automerkin vanne käy vaunun akselistoon. Nokian vyören-
kaiden kestävyydestä heillä ei ollut tiedossa mitään reklamaatioita. 
 
- Hitto! Noituu Jarkko puhelun päätyttyä.  - Mikään vanne ei ole vaihtokelpoinen. Kertoivat, että 
joku oli joskus arvellut, että joku Audin vanne käy, mutta sitten oli todettu, ettei sekään käy. … 
Nyt on varmuuden vuoksi ostettava kaikkiin neljään pyörään uudet Michelinit. … Mutta sitten vielä 
… toinen juttu. 
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- Kerro! 
- Miten voisi varata autolle ja vaunulle paikan Finnjettiin Travemundesta Helsinkiin keskiviikkona 
22. tätä kuuta? 
- No problems, naurahtaa Pasi.  Meillä on täällä Finnjetin aikataulut. Katsotaan ensin. …. Hetkinen. 
Travemunde – Helsinki … ei menen 22. vaan 21. ja 23.  eli joka toinen päivä sinne ja joka toinen 
takaisin.  
- Pitäisiköhän varmuuden vuoksi tilata sitten siihen 23. lähtevään. Mikä on sun yhdistelmän pituus? 
- 12 metriä taitaa olla…. Coolerin kanssa se on 15 senttiä ylikorkea, mutta mä voisin ehkä napata 
sen katolta pois, niin olis’ halvempi. … Ylikorkeista ne ottavat saman metrimaksun kuin rekoista. 
- Sitä pituutta ne sulta vaan kysyy. … Älä puhu korkeudesta mitään. … Soita ja varaa.  Ne saattavat 
ohjata sinut siellä laiturilla kyllä sitten rekkojen sekaan.  
 
Jarkko soittaa ja laivassa  on silloin vielä tilaa. Varaus tehdään nimellä Jarkko Mäkinen. 
 
- No nyt en häiritse teitä enää pitempään. Tämähän sujui sutjakkaasti. … Suuret kiitokset. 
- Poikkeahan täällä sitten, kun tulet takaisin. Hyvää matkaa. … Ja poiketkaa siellä ennen Medinaa 
olevalla Finn Campillä! 
- Kiitos hyvistä neuvoista, hei! 
 
Vielähän taidan ehtiä käymään konsulaatissakin, huomaa Jarkko vilkaistessa kelloaan. 
 
Konsulaattiin tullessa ”Krisse” kertoo, että Eero ja Timo ovat matkoilla, Eero Riadissa ja Timo Suo-
messa. Rekisteriotteesta syntyy valokopio hetkessä, ”Krisse” ja toinen virkailijaneitonen todistavat 
jäljennöksen oikeaksi ja lyövät siihen Suomen konsulaatin leiman. 
 
Hyvissä ajoin ennen auringonlaskua Jarkko saapuu vaunuun perheensä luo. 
 
- Huh-huh! huokaa Jarkko vaunuun tullessaan. …- Aika vipinää on ollut, mutta paljon on saatu ai-
kaankin. 
- No, kerro! sanoo Rauni. … Oletko syönyt mitään? 
- En ole ehtinyt syömään enkä juomaan. … Pirusti on touhuttu kaiken aikaa. Vientipaperit ovat OK. 
Rekisteriotteen kopion hain nyt viimeks’. Finjettiin on varattu paikka 23. päivä, se on torstai. … 
Hitto, Soliferille soitin, huoltoon. Minkään auton vanne ei sovi tämän vaunun akselistoon. Se on 
tehtaan oma vanne. Huomenna on ostettava kaikkiin pyöriin varmuuden vuoksi uudet Michelinit. 
- No, kai ne on sitten ostettava. … Mitäs muuta on huomiselle? 
- Ei sitten muuta, kuin se meidän muuttolaatikko. … Eiköhän se kuski ilmesty aamulla Mortadan 
toimistolle. 
- Isi, lähdetäänkö me sitten ylihuomenna jatkamaan matkaa? kysyy Mervi. 
- Lähdetään. … - Mitenkäs te olette pärjänneet täällä? 
- Ihan hyvin, kertoo Mervi. … - Käytiin vähän tuolla ulkonakin kävelemässä. 
- Täytyy lämmittää sinulle perunamuusia ja lihapullia, toteaa äiti. … Me syötiin pari tuntia sitten. 
Odoteltiin, jos sinäkin tulisit, mutta … ei jaksettu enää pitempään. 
- Aamulla meidän pitää lähteä sitten vaunun kanssa kaupungille, jatkaa isä.  - Ensin käydään Mor-
tadan luona katsomassa onko se kuski tullut meidän muuttolaatikon kanssa. Jos on, niin käyn Mor-
tadan kanssa viemässä sen huolintaliikkeeseen. Ja Roomaan pitää laittaa telexi siitä mun paluulen-
non varauksesta. …. Se huolintafirma on siellä Finnwheelsin lähellä. … Sitten pitää löytää rengas-
liike ja ostella Michelinit. Mortada neuvoo, missä sellainen liike on. 
- Kaikenlaisia ongelmiahan nyt on, huokaa äiti.   – Millainenhan seikkailu tästä oikein tulee? 
- Eiköhän sitten ole kaikki valmistelut tehty, aprikoi isä.  Hyvä, että tuo rengasjuttu tuli nyt täällä 
eikä jossakin tuolla Jordaniassa tai Syyriassa. Saudeilla on kyllä kaikkea. 
- Kuinka kauan siinä rengashommassa menee? 
- Ei se kovin pitkää aikaa ota. … tunnin verran ehkä. … Jos hyvin sattuu, niin puolilta päivin olis’ 
hommat tehty. 
- No nyt olis’ tässä lämmintä muusia ja lihapullia. … Eikö me ehdittäisi sitten iltapäivällä ajaa jo 
sinne Medinaan? 
- Olis’han sekin ehkä mahdollista. … Sinne on noin 450 kilometriä … eli 5 - 6 tuntia. Kaikkihan 
meillä on autossa ja vaunussa valmiina. Lähdetään, jos saadaan aamupäivän aikana hommat hoi-
dettua. … Ehditäänhän me sinne vielä valoisan aikana. 
 
Saunassa käynnin jälkeen vaunu muuttuu taas makuuhuoneeksi ja hiljenee. Aamutoimien jälkeen 
kytketään vaunu taas auton perään ja lähdetään kaupungille. Kun Mortadan toimistolta on lähetet-
ty faksi Roomaan ja muuttolaatikko on toimitettu huolintaliikkeelle, ajellaan vaunun kanssa ren-
gasliikkeeseen. Renkaiden vaihto sujuu nopeasti ja ennen keskipäivän rukoushetkeä työ on tehty. 
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                                        26.   Uusille teille. 
 
 
 
 
- No mehän selvittiinkin ihan aikataulussa, toteaa isä, kun lähdetään rengasliikkeeltä.  – Nuo uudet 
Michelinit kyllä kestävät Suomeen asti. … Tästä keskustastahan me osataan ajaa sinne Suomen 
Embassylle … eli tuosta vasemmalle … ja seuraavista valoistakin vasemmalle. …  Sehän on Medina 
Roadilla ja sitä pitkin sitten vaan suoraan eteenpäin. Uutta hyvää tietä se on koko matka, kertoivat 
Finnwheelsin pojat. … Ja se Finn Camp on ohitustien varressa vasemmalla puolella hieman Medi-
nan risteyksen jälkeen. 
- Siellä saadaan varmaan yöksi vaunuun sähköt, että ilmastointi pelaa, aprikoi äiti. 
- No sitä minäkin ajattelin, että pitäisi löytää paikkoja, joissa saadaan sähköä. … No nyt tullaan 
Medina Roadille, … tuossa oikealla on se Embassy. … Ja nyt aina vaan suoraan tuon risteyksen ja 
seuraavienkin läpi. …Aha, pitääpä odottaa välillä vihreää valoa. … Joo, onhan tuossa Medinan viit-
takin… 440 kilometriä … noi kaksi nurinpäin olevaa kolmosta ja piste. 
- Nyt on lapset sitten ihan uusia teitä kaikki tästä eteenpäin, kertoo äiti. - Täällä ei ole aikaisemmin 
ajettu … eikä varmaan tulla koskaan tänne uudelleenkaan. 
- Medinahan on saudien toinen pyhä kaupunki, jatkaa isä. - Sinnekään ei pääse muut kuin musli-
mit. Se on kai vähän Helsinkiä suurempi  … 500 … 600 tuhatta asukasta. Allahin profeetta Mu-
hammed asettui sinne asumaan joskus hiton kauan sitten lähdettyään Mekasta. 
- Äiti laita joku kiva kasetti soimaan, pyytää Mervi. 
- Kokeillaanpa näitä uudempia, mitä osteltiin silloin edellisellä reissulla. 
 
Liikennettä on paljon kumpaankin suuntaan, mutta vauhti voidaan pitää noin 100 km/h hujakoilla. 
Pyhiinvaeltajia kuljettavia pitkänokkaisia valkoisia amerikkalaisia busseja on liikenteessä runsaasti. 
Maisemat eivät juurikaan poikkea aikaisemmin nähdyistä. Hiekkaista tasankoa näkyy kaikkialla 
asutuskeskuten ympärillä. Parisensataa kilometriä on taittunut noin kahdessa tunnissa, kun py-
sähdytään tankkaamaan ja vähän jaloittelemaan. Sitten taas matka jatkuu. Finn Campille saavutta-
essa kello on vähän vaille kuusi. Finn Camp on parisen metriä korkealla aidalla ympäröity ”suoma-
laiskylä”. Heti portista sisään ajettaessa tavataan ensimmäinen suomalainen, Risto Liukkoseksi 
esittäytyvä mies. Jarkko esittelee perheensä jäsenet, kun on noustu autosta kättelemään. Pian ke-
rääntyy  paikalle muitakin suomalaisia, jotka kertovat olevansa töissä YIT:n rakennustyömailla. 
 
Jarkko kertoo työskentelevänsä FAO:n maatalouskoneasiantuntijana Jizanissa, lähellä Jemenin rajaa 
ja nyt ollaan menossa maanteitse Suomeen ja aikomus olisi koukata Latakiasta Kyprokselle ja siel-
tä Kreikkaan. Eräs suomalaisista näyttää Jarkolle ja Raunille muutama päivä aikaisemmin tullutta 
Kreikasta lähetettyä korttia, jossa kaksi Porchella  Suomeen lähtenyttä kaveria kehuvat Turkin ran-
nikkoa pitkin Kreikkaan kulkevaa reittiä kauniiksi ja turvalliseksi. Samaa reittiä ovat käyttäneet 
muutkin. 
 
 Huoltorakennuksen seinustalta löytyy sopiva parkkipaikka ja sähköpistokkeesta saadaan vaunuun 
sähköt. Saunakin rakennuksessa on, mutta sitä ei lämmitetä kuin viikonloppuisin. Uima-allaskin 
alueella on, mutta tällä hetkellä tyhjänä, koska suurin osa asukkaista on Ramadan ajan lomalla 
Suomessa tai muualla.  
 
Kun auto ja vaunu on pysäköity, alkaa Rauni kokkailla illallista perheelle. Illan hämärtyessä käy-
dään hyvissä ajoin nukkumaan. Jotta seuraavana päivänä voitaisi ajaa Jordanian rajalle, lähdettäisi 
jo hyvin varhain. Seuraavaan isompaan kaupunkiin Tabukiin on matkaa reilut 600 kilometriä ja 
siitä Jordanian rajalle Halat Ammariin vajaa sata. 
 
Aamulla lähdetäänkin jo hämärän aikaan. Maantiellä on aikaisin aamulla melko vähän liikennettä ja 
matka taittuu sujuvasti. Puolenpäivän aikaan lähestytään jo Tabukia ja Jordanian rajalle saavutaan 
kellon kahden maissa. Raja-asemalla Jarkko lähtee dokumenttiensa kanssa toimistorakennukseen. 
Virkailija tutkii papereita tarkkaan, kunnes alkaa väittää, että auton hieman nuhraantuneessa rekis-
teriotteessa auton valmistusvuotta 1979 on muutettu. Jarkko on hämillään ja väittää, että rekiste-
riotteen tiedot pitävät paikkansa. Hän näyttää auton tullauspaperit ja tehtaan alkuperätodistuksen, 
jossa on kerrottu auton myyntipäivä ja valmistusvuosi. Kaikki ovat yhtäpitäviä rekisteriotteeseen 
merkityn vuosiluvun kanssa. Virkailija kuitenkin alkaa vaatia, että vahvistus rekisteriotteen vuosi-
lukuun olisi saatava Jeddan rekisteriviranomaiselta eli auton kanssa pitäisi palata noin 1200 kilo-
metriä takaisin Jeddaan ja saada vahvistus auton valmistusvuodesta. Jarkon mielestä vaatimus on 
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kohtuuton ja kaikki auton dokumentit osoittavat samaa valmistusvuotta. Lopuksi virkailija päättää, 
että raja-aseman päällikkö saa ratkaista asian, mutta päällikkö on jossakin työmatkalla ja tulee 
muutaman tunnin kuluttua. Jarkko palaa autolle ja kertoo tilanteen Raunille. 
 
- Mitä me voidaan nyt tehdä? hämmästyy Rauni. 
- Hitto, meidän pitää nyt ainakin odottaa, että se päällikkö tulee. … Pitäisihän niiden nyt uskoa, 
että tuo vuosiluku tuossa ruskealla pahvilla on 1979, kun kaikki muutkin paperit sen todistavat. 
Onhan tuo ysi vähän epäselvä, mutta eihän sitä kukaan ole miksikään yrittänyt muuttaa. Se on ol-
lut alun perin ihan samanlainen. … Tulis’ nyt vaan se pomo äkkiä. 
- No, me mennään lasten kanssa tuonne vaunuun. Pitäähän meidän haukatakin jotain. 
 
Odotus jatkuu. Jarkko käy välillä kyselemässä onko päällikön tulosta mitään tietoa. … Ilta alkaa jo 
hämärtyä kellon ollessa seitsemän, kun raja-aseman päällikkö vihdoin saapuu. - Jarkko esittää hä-
nelle kaikki paperinsa ja kysyy, eikö tämä nyt ole aivan selvä asia. Tämä on minun auto, jonka olen 
ostanut Saksasta 1979, tuonut tänne ja nyt haluan viedä oman autoni täältä pois Suomeen …enkä 
tuo tätä koskaan tänne takaisin. … Ja kaikissa dokumenteissä auton valmistusvuosi on 1979.  . Jos 
haluatte muuttaa tuon numeron joksikin toiseksi, niin muuttakaa. Minä en tämän jälkeen tarvitse 
tuota rekisteriotetta lainkaan. 
Päällikkö miettii hetkisen ja sanoo sitten: ”No, saatte mennä. Ottakaa rekisterikilvet irti ja antakaa 
tullimiehelle. Tullimies tulee vielä tarkastamaan autonne.” 
 
Jarkko irrottaa kilvet ja antaa ne autoa tarkastamaan tulevalle tullimiehelle. 
 
- Voi helvetti! Melkein kuusi tuntia piti taistella mokoman asian kanssa, puhisee Jarkko, kun aje-
taan rajapuomista Jordanian puolelle. 
- Mitähän ne täällä vaativat? aprikoi Rauni. 
- Jonkinmoinen ”deposit” eli takuuraha kai pitää maksaa, joka saadaan sitten maasta poistuttaessa 
takaisin, jos kaikki tavarat ovat tallessa. … - Pasi ja Rami kertoivat sellaisesta. Syyrian puolella on 
kai sama juttu. 
 
Jordanian raja-asema on heti kentän vastakkaisella puolella parinsadan metrin päässä. Siellä on 
tullivirkailija jo vastassa, kun pysähdytään. Tullimies katselee autoa ja caravania ja pyytää sitten 
Jarkkoa passien ja papereiden kanssa toimistoon. Melko pian Jarkko tulee takaisin valkoinen lappu 
kädessään. 
 
- Saamme mennä. Tällä lapulla saadaan ajaa ilman kilpiä kolme vuorokautta Syyrian rajalle. 
…Passeihin löivät Jordanian leimat. Tuhat dollaria piti maksaa sitä deposittia. Syyrian rajalla saa-
daan se takaisin. 
- Nyt on jo ihan pimeä, huokaa äiti.  - Ajetaan vaan tästä rajalta pois johonkin, missä voidaan nuk-
kua yö. 
- Kyllä tuntuu taas ihan siltä, että voitais’ nukkuakin.  
 
Parin kilometrin päässä jo onkin sopiva pienehkö kenttä, jonka laidalle on pysähtynyt kaksi rekka-
autoakin. 
 
- Noiden rekkojen vieressä lienee ihan turvallista yöpyä, arvelee isä. … - Ajetaan noiden oikealle 
puolelle, että vaunun ovi jää vaunun taakse. 
- Tuossa vaunun vieressä voidaan käydä pissallakin, neuvoo äiti. …- Kukaan ei tuolta näe. … Älkää 
lapset menkö tuonne pusikkoon. Täälläkin on varmaan käärmeitä. 
- Nyt ei saada sähköä, mutta ei täällä taida nyt kovin kuuma olla, toteaa isä. … - Ikkunoita vaan 
auki. 
- Äiti onko meillä vielä kaakaota? kysyy Mari. 
- Onhan sitä. … Haluaisitteko kaakaot ennen nukkumaan menoa. 
- Joo, tulee Merviltä ja Mikalta yhtaikaa. … - Ja niitä hyviä keksejä, lisää Mervi. 
- Riittääkö kaakao ja keksit? 
- Riittää. 
- Aamulla paistellaan munakkaat ja tehdään kaurapuuroa. 
 
Matka jatkuu taas heti aamiaisen jälkeen. Kun parisen tuntia on ajettu, nähdään tien varteen py-
sähtyneen maasturin vieressä mies, joka näyttää pysähtymismerkkiä. 
- Hitto, mitähän tuo tahtoo, tuumaa Jarkko.   - Ei me pysähdytä ventovieraiden takia. 
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Puolisen tuntia myöhemmin Jarkko havaitsee peilistä takaa lähestyvän poliisiauton, joka sitten tu-
lee vierelle ja autosta näytetään ajoneuvolla ajo kielletty liikennemerkkiä. … Pysäyttää tien laitaan. 
… Poliisiautosta astuu saman näköinen siviiliasuinen mies, joka yritti pysäyttää aikaisemmin. 
 
- Mitä nyt? hätääntyy Rauni.  … ja lapset katsovat ihmeissään sanattomina. 
- Mitähän se tahtoo, hämmästelle Jarkkokin. 
- Anteeksi, sanoo mies englanniksi.  – Missä tehdään tuollaisia tyylikkäitä matkailuperävaunuja? 
- Suomessa tällaisia tehdään, naurahtaa Jarkko.  
- Voisitteko antaa tehtaan yhteystiedot? … Osoite … puhelin- tai telex-numero. 
- Hetkinen. Kyllä sellaiset löytyy. 
 
Jarkko etsii yhteystiedot kalenteristaan ja kirjoitta ne miehelle. Mies kiittää, hyppää poliisiautoon, 
joka lähtee ajamaan takaisin päin. 
 
- Hitto! Olipa hauska kokemus, naureskelee Jarkko.  – Se taisi jossakin ensin ajaa sillä maasturilla 
meistä ohi. Sitten pysähtyi ja yritti saada meidät pysähtymään. Pyysi sitten näköjään poliisit avuksi. 
 
No, jatketaanpa sitten ajamista.  Jordania pääkaupunkiin Ammaniin saavutaan puolen päivän aikaa. 
Kaupungin vilkkaan keskustan läpi ajellaan rauhallisesti kaupunkinäkymää katsellen, mutta ei py-
sähdytä ostoksille. Ammanista jatketaan viitisenkymmentä kilometriä Syyrian rajalle.  
- Jordanian puolta ajeltiin trippimittarin mukaan 410 kilometriä, kertoo isä, kun saavutaan raja-
asemalle. Raja-asemalla selvitään melko nopeasti Jordanian puolelta tullin tarkastettua auton ja 
vaunut. Maksettu deposit 1000 dollaria annetaan takaisin tullitoimistosta. Rajapuomin auetessa 
ajetaan Syyrian puolelle.  
 
Raja-aseman parkkipaikalla on vastaanottamassa heti kolme nuorta poikaa, jotka tulevat auton luo. 
 
- Hyvää päivää, tervetuloa! tervehtivät pojat kohteliaasti … ja Jarkko vastaa. 
- Onko teillä tuplakilvet? tulee kysymys. 
- Kyllä tarvittaessa sellaisetkin löytyy, kertoo Jarkko. 
- Tässä niitä nyt tarvitaan, selittää kysyjä. 
 
Jarkko kaivaa vaunun seinän sisään piilottamansa kilvet esiin ja näyttää pojille. 
 
- Nämä ovat hyvät, ”No problems.” … Kiinnittäkää ne autoon, neuvoo poika. 
 
Jarkon kiinnitettyä rekisterikilvet pojat ohjaavat Jarkon toimistorakennuksen toimiston passintar-
kastusluukulle, jossa on ensin esitettävä passit, sitten auton rekisteriotteen jäljennös. Sitten men-
nään vieressä olevaan tulliin. Nuorehko tullimies lähtee tarkastamaan auton ja vaunun varusteita. 
Pihalla Jarkko antaa mukana seuranneille pojille 50 dollaria palkkioksi. Tullimies kyselee onko mi-
tään erityistä tullattavaa. Jarkko kertoo, että mukana on vain jonkin verran ruokaa, astioita, vaattei-
ta, kaksi kameraa, muutama vararengas … ei mitään sen erikoisempaa. Tullimiehen kanssa pala-
taan takaisin toimistoon. Toimistossa kysellään matkareittiä. Jarkko kertoo, että Suomeen ollaan 
menossa ja nyt Syyriasta on kaksi vaihtoehtoa, joko Latakiasta autolautalla Kyprokselle tai Turkin 
kautta ajamalla Kreikkaan. Jarkon on maksettava 1500 dollarin ”deposit”, Syyrian läpi Latakiaan 
ajamiseen annetaan neljä vuorokautta aikaa ja Latakiassa on ilmoittauduttava huolintaliikkeelle ” 
Syria Trading ltd ”, joka maksaa depositin takaisin maasta poistuttaessa. Huolintaliikkeen osoite ja 
puhelinnumero ovat Jarkolle annetussa lupapaperissa.  
 
-  Mikä sinua noin hymyilyttää? kysyy Rauni  Jarkon saapuessa autoon. 
 -  Piti opettaa tuolle tullimiehelle vähän suomeakin, mutta ajetaanpa ensin tuosta puomista toisel-
le puolelle, niin kerron.  – Pysähdytään tuohon puomin taakse. … … 
… Tuossa kun sen tullimiehen kanssa tarkasteltiin autoa ja katseltiin papereita, niin se sanoi muu-
tama kerran ”kerpele” … ja katsoi jotenkin, että ymmärränkö. … Kysyin sitten mitä hän tarkoittaa 
sillä ”kerpeleellä”. Hän kysyi, että eikö se ole Suomen kieltä. Kertoi oppineensa sen suomalaisilta 
rekkakuskeilta. … Silloin ”välähti”, että hän muistaa sen väärin. … Sehän on perkele eikä kerpele, 
neuvoin. … Kiitos  ja lämmin kädenpuristushan siitä seurasi. 
- Hah-hah, nauraa . No kaikki selvisi sitten. 
-  Ihan hyvin.  Meillä on neljä vuorokautta aikaa ajaa Latakiaan. Latakiasta pitäis’ löytää tällainen 
huolintaliike Syria Trading ltd. On tässä osoite ja puhelinnumerokin. Tuhatviis’sataa taalaa piti 
pulittaa deposittia. Tuolta firmalta sen saa sitten takaisin, kun poistutaan maasta. … Mutta, pide-
täänkö kohta pieni lounastauko. Sitten taas ajetaan. Damascukseen on tästä noin 150 kilometriä ja 
sieltä … Homsiin …. ja Latakiaan noin 340 kilometriä. Nyt on keskiviikko 8. heinäkuuta. Tässä on 
muutama tunti vielä valoisaa. … Ajetaan kai me vielä jonkin matkaa? 
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- Täytyyhän meidän nyt ainakin tästä ajaa johonkin, missä voidaan yöpyä. huokaa äiti. 
- Tankatakin pitää, toteaa isä. … - Mutta eihän meillä ole Syyrian valuuttaakaan. Tuolla sisällä oli 
kyllä rahanvaihtoluukkukin. Pitää vaihtaa vaikka parisataa taalaa nyt Syyrian rahaksi. … Punta tai-
taa olla täkäläinen rahayksikkö.  
- Vaihda viisisataa, ehdottaa äiti.  - Tarvitaanhan me varmaan sen verran ainakin. 
 
Hetken päästä Jarkko palaa autoon. 
 
- No tässä nyt on Syyrian puntia. Eiköhän näillä pärjätä Latakiaan asti. … Tankkauspaikka pitää 
löytää seuraavaksi. 
- Isi, onk’s nämäkin täällä muslimeja? kysyy Mervi. 
- Muslimeja on kai suurin osa, mutta saattaa täällä olla kristittyjäkin. … Aika köyhältä täällä kyllä 
vaikuttaa. … Hiton vanhoja autojakin näyttää olevan. … Tuossa Standard Vanguard. Tuohan on 50-
luvun kottero, … vanha, mutta aika siistin näköinen. … Eihän tuollaisia taida Suomessa olla muse-
oissakaan.  
 
 Vähän matkan päässä saadaan tankki täyteen ja matka jatkuu Damascuksen suuntaan. 
 
- Ei tuo bensa täälläkään kovin kallista ole, kertoo isä.  - Dollarilla sai 80 puntaa ja risat. Tankkiin 
meni 62 litraa. Se teki 525 puntaa … vähän alle 6 taalaa ... eli noin 10 centtiä/litra.  
- Tuolla olisi tuollainen pieni kenttä, huomaa äiti.  – Mennäänkö pitämään pieni tauko? 
- Joo, ihan hyvä paikka. 
- Isi, taas tommonen vanha auto tulee vastaan, huomaa Mika. 
- Tuo on Jowet Javelin, englantilainen kottero. Joskus kolmekymmentä vuotta sitten noita oli Suo-
messakin.  
 
Lyhyehkön tauon jälkeen jatketaan ajoa taas ja silloin tällöin nähdään liikenteen joukossa lisää 20 
– 30 vuoden takaisia automalleja. … Armstrong Siddeley, Simca Beaulieu, Peugeot 203, Commer 
Cob pakettiauto, Hilman Minx farmari, Ford Popular ja Anglia (useita) ja Ford Trader kuorma-auto 
ym. on isä ajon aikana luetellut nähdessään. 
 
- Hitto! Täällähän ajetaan kuin automuseossa, ihmettelee isä. … - Täällä täytyy olla hiton päteviä 
mekaanikkoja, kun tuollaiset autovanhukset ovat vielä käytössä … ja ilmeisesti uudet autot ovat 
täällä satumaisen kalliita. … Ei ole vielä yhtään tällaista Mersua näkynyt. … Noita Armstrong Sid-
deleitä nähtiin Suomessa joskus 1958 - 65 paikkeilla jokunen. Simca ”Böljöitä” tuli maahan ainakin 
vuosina 1959 -1960, kun olin töissä Niilo Tammilehdolla ennen ”tekua”. Se ”Böljöö” oli kopio aikai-
semmasta Ford Vedette Versailles mallista, jota Ranskan Ford valmisti. – Hiton kaunis korimalli. 
Ranskan Ford sulautui sitten Simca-conserniin ja niin niistä tuli Simcoja. Böljöössä oli pieni V-8 
moottori, samalla korilla tuli sitten myös Simca Ariane, jossa oli 4-pyttyine kone. … Pösö 203:n 
valmistus loppui muistaakseni vuonna 1960. Ralliautonahan se oli aikoinaan Suomessa myös kova 
peli, kertoilee isä. … Ford Popular on vielä vanhempi, englantilainen kottero, jota tehtiin ennen 
Angliaa. Angliahan oli sitten Fordilla menestys. Oli hiton näppärä pikkuauto. Takaperin vinon taka-
lasin vuoksi sitä haukuttiin ”juustohöyläksi”. Sitähän tehtiin kai toista miljoonaa kappaletta, kunnes 
Ford Escort tuli markkinoille. Tradereita olin ”rakentelemassa” Fordilla Helsingissä parina kesänä, 
1959 – 1960 Tekua aloitellessani. Tarhassa oli satoja Tradereita, joihin piti jälkikäteen tehdä samat 
muutokset, jotka olivat tulleet tuotannossa. Se oli Suomen teille  ”eniten levinnyt” kuorma-auto, 
vitsailivat. 
 
Tienvarren näkymiä katsellen ja isän autoteknisiä muisteloita kuunnellessa matka jatkuu. Lapset-
kin esittävät silloin tällöin kysymyksiä, mutta enimmäkseen he ovat hiljaa. Lisää autovanhuksia 
nähdään silloin tällöin. Aivan huomaamatta saavutaan jo pääkaupunki Damascuksen liepeille ja 
käännytään Homsin ja Latakian suuntaan. Illan alkaessa hämärtyä aletaan katselemaan sopivaa 
yöpymispaikkaa. Matkaa Latakiaan on vielä arviolta 350 kilometriä. 
 
- Camping-alueita ei täällä näyttäisi olevan, tuumailee äiti.  - Löytyisi vaan sellainen paikka, jossa 
päästäisi vähän kauemmaksi tästä tiestä. 
- Katsellaanhan nyt, eiköhän sellainen kohta löydy, arvelee isä. … - Tuolla seisoo pari rekkaa tuol-
laisella pikku levikkeellä, toteaa isä ja jarruttelee. … - Mentäisikö tuonne niiden eteen? 
- Mennään sinne. 
- Kerpele!  Suomalaisia rekkoja, huomaa isä. … - Tämäpä sattui. 
 
Pian jutellaankin suomalaisten rekkakuskien kanssa. He kertovat tulleensa Irakista ja myös olevan-
sa matkalla Suomeen, … jatkavansa tässä yön nukuttuaan Latakiaan ja sieltä autolautalla Kreikan 
Volokseen.  
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Jarkko veivailee vaunun tukijalat alas. Äiti lähtee lasten kanssa vaunuun tekemään  iltapalaa. Jarkko 
jää juttelemaan kuljettajien kanssa. 
 
Kahdella autolla peräkkäin ajaen on turvallisempaa, jos jotakin sattuu, kertovat miehet.  Latakiasta 
kulkee Volokseen rekkoja kuljettava autolautta Hellas, jolla ei ole mitään tarkkoja aikatauluja. Seu-
raava lähtö pitäisi olla huomis-iltana arvelevat he, mutta usein aikataulut ovat myöhässä tuntikau-
sia. Syyrian ja muidenkin arabimaiden oloja he pitävät turvallisina. Maassa on kuitenkin puolittai-
nen sotatila. Armeijan yksiköitä on paljon liikkeellä ja suihkuhävittäjät ujeltavat miltei jatkuvasti 
taivaalla. Israel, palestiinalaiset ja libanonilaiset nahistelevat keskenään ja rauhanturvaajat yrittävät 
pitää tilannetta rauhallisena. Libanonin pakolaisia on Latakiassakin paljon. Mitään suurempia on-
gelmia eivät miehet ole näissä maissa liikkuessaan kohdanneet. 
  
Aikansa ulkona rupateltuaan isä saapuu vaunuun, jossa äiti ja lapset pöydän ääressä jo aterioivat. 
 
- No mitäs rekkamiehet kertoivat? kysyy äiti. 
- Latakiasta Kreikkaan kulkee rekkoja kuljettava autolautta. Sillä menevät Kreikan Volokseen. Se on 
24 tunnin laivamatka.  Jatkavat sitten Euroopan halki Suomeen. YIT:n kuljetuksia pääasiassa ajavat. 
Turvallisuuden vuoksi kaksi rekkaa peräkkäin, jos jotain sattuisi. … Turvallisena maana tätä pitä-
vät, vaikka jonkinmoinen sotatila täällä vallitsee. Libanonin pakolaisia on kuulemma Latakiassakin 
paljon. 
- Mikä toi kauhea humina oli? kysyy Mervi. … - Oliko lentokone? 
- Tässä tuntuu olevan lentokenttä jossakin lähellä. … Sotakoneita lentelee silloin tällöin aika mata-
lalla. 
- No, syö nyt. … Jutellaan sitten. 
 
Ilta kuluu sitten jutellessa. Isä kertoilee lisää vanhoista autoista ja muistelee menneiden vuosien 
hommia. Vaunun ikkunoita availlaan ja suljetaan itikkaverkoilla. Ilmastoinnin puutteesta huolimat-
ta lämpötila vaunussa on siedettävä. Lasten nukahdettua vanhemmatkin kömpivät petiin. Peittoja 
ei tarvita, lakana riittää peitteeksi. 
 
- Hitto! Noi hävittäjät  lentelevät vissiin kaiken yötä, noituu Jarkko kuiskaten, kun on yrittänyt saa-
da unen päästä kiinni puolisen tuntia. 
- En osaa nukkua minäkään, kuiskaa Rauni. 
- Kyllä mä sen tässä lähellä tunnen oletko valveilla  vai nukuksissa…. Ja sen kuulee ihan hengityk-
sestäkin. 
- No kyllä minäkin tunnen. …  Lapset kyllä nukkuvat ihan sikeästi. Ihmeen sopuisasti nuo lapset 
istuvat autossa. … Ei ole ollut minkäänlaista riitelya eikä känkkäränkkää. Keskenään juttelevat ja 
leikkivät. Ahdastahan niillä vähän on.  Mervi niin huolehtii tuosta pikkusiskostaan. Katsoo aina, 
että istuinvyöt ovat kiinni. 
- Mika seuraa aika tarkasti liikennettä ja minkälaisia autoja täällä liikkuu. 
- Ymmärtävätköhän ja muistavatkohan nuo lapsukaiset vanhempina, mitä kaikkea ovat näillä reis-
suilla nähneet. … kaks’ vuotta oltiin Afrikassa … ja puol’toista vuotta oltu täällä muslimien joukos-
sa. … Ja nyt matkataan läpi Euroopan. 
- Jaa-a. … Kaipa näistä reissuista jotakin heidän maailmankatsomukseen jää, aprikoi isä. 
- Vieläköhän me päästäis’ johonkin kauas? kuiskailee Rauni. 
- No, tulevaisuus näyttää. …. Kyllä näin täällä ihan asuessa ja töissä ollessa saa maasta ja kulttuu-
rista ihan erilaisen kuvan kuin jollakin turistireissulla. … Johokin Kaukoitään, jos sattuisi pääse-
mään, niin … 
- Kyllä meidän nyt pitäis’ yrittää nukkua, toteaa Rauni. … - Auttais’kohan se, jos mä käpertyisin 
tohon ihan sun kainaloon. 
 
Aamun valjetessa heräillään, kun rekat käynnistävät moottorinsa ja lähtevät. Pian pukeudutaan, 
petit puretaan pöydiksi ja istuimiksi. Kun aamupuurot ja teet on nautittu, on aika lähteä taas lii-
kenteeseen. 
 
- Isi kuinka pitkä matka me tänään ajetaan? kysyy Mervi, kun aletaan laittaa vaunua taas lähtökun-
toon. 
- Nyt ei ajeta kuin vajaat neljäsataa kilometriä. … Eiköhän olla puolen päivän aikaan jo Latakiassa 
… ehkä menee vähän kauemmin. Nämä tiet ovat huonompia paikka paikoin … hiton muhkuraisia.  
Näillä ei taida olla kunnon asfaltintekokoneitakaan. … Eilenhän me nähtiin, kuinka levittivät uutta 
asfalttia auton lavalta ensin kottikärryihin ja lätkivät sitten lapioilla tielle. … Ja autot jyräävät tasai-
semmaksi. 
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Viitisen tuntia on körötelty ilman taukoja, kun saavutaan Latakiaan. Pienen haeskelun jälkeen löy-
tyy huolintaliike Syria Trading ltd:een toimisto ja pysäköidään kadulle liikkeen eteen. Jarkko aste-
lee toimistoon rajalta saamiensa paperien kanssa. Toimistossa harmaatukkainen heikonlaisesti 
englantia puhuva Charlie alkaa palvella Jarkkoa, saa nuoren pojan tulkikseen. Jarkko kertoo, että 
haluttaisi päästä Latakiasta Kyprokselle. Charlie soittaa johonkin ja kertoo sitten, että ainoa Kyp-
rokselle liikennöinyt autolautta on ajanut muutama päivä aikaisemmin karille ja liikenne on poikki 
ehkä muutaman viikon. Jarkko miettii vähän aikaa ja kysyy sitten, miten voitaisi ajaa Turkin rajalle, 
jos menisimmekin ajaen Turkin kautta. – Sitä varten pitää tämä teidän ajolupa muuttaa, selittää 
Charlie. Huomenna on pyhäpäivä, ylihuomenna lauantaina voidaan mennä tekemään anomus polii-
sille ja lupa saadaan vielä samana päivänä. Tänään ei enää ehdi. Jarkko sopii, että tulee toimistoon 
lauantaina heti aamulla kello 9.  
- Hitto! noituu Jarkko autoon palatessaan.  -  Se Kyprokselle liikennöinyt autolautta on ajanut karil-
le ja on pois liikenteestä joitakin viikkoja. Sellainen vanhahko, huonosti englantia, paremmin rans-
kaa puhuva Charlie sitä selvitti. Muita autolauttoja ei Kyprokselle mene. Nyt huomenna on perjan-
tai ja muslimien pyhä ja se poliisilaitos on kiinni. Ylihuomenna mennään tekemään sinne anomus, 
että saadaan lupa ajaa Turkin rajalle. Tänään ei enää ehdi. … Hitto, tulee yks’ rokulipäivä.  Me ol-
laan täällä tämän huolitsijan vastuulla. Meidän on kai ajeltava nyt Turkin rannikkoa myöten Kreik-
kaan. …Lauantaiaamuna kello yhdeksän pitää tulla tänne. Se lupa saadaan kai vielä samana päivä-
nä.. 
- No ei kai meillä muuta vaihtoehtoa ole? aprikoi äiti. … - Mitäs noi kaks’ miestä tuossa huiskutta-
vat? huomaa äiti jalkakäytävälle pysähtyneet miehet ja avaa ikkunaa. 
- Terve, suomalaiset! hihkaisee toinen miehistä. 
-  No Terve! Täällähän on muitakin suomalaisia, vastaa Rauni. 
-  Huomattiin Suomen lippu tossa auton perässä ja ”Solikka”, kertoo toinen miehistä. – Me ollaan 
laivamiehiä. Tuotiin suomalaisia pylväitä tuohon satamaan. … Ollaan odoteltu nyt pari päivää, että 
saatais’ lasti puretuksi. – Oletteko menossa Suomeen? 
- Suomeenhan me yritetään täältä päästä. … Kyprokselle olisi täältä haluttu, mutta se autolautta on 
käynyt karilla ja nyt täytyy kai ajaa Turkin kautta Kreikkaan. 
 
Siinä sitten jonkin aikaa keskustellaan ja miehet kertovat, että satamassa on M/S Pasila lastinaan 
kyllästettyjä pylväitä. Lastia ei ole voitu purkaa, koska on pula kuljetukseen tarvittavista autoista. 
Ovat odotelleet jo kaksi päivää. Jokaisesta seisontapäivästä joutuu paikallinen huolintaliike mak-
samaan melkoisesti sakkoa. 
 
 Jarkko ja Rauni kertovat jo kohdanneista ongelmista ja nyt näyttää tulevan lisää. Huomenna on 
poliiseillakin pyhäpäivä. …Ylihuomenna pitää tulla tänne tekemään anomus uutta ajolupaa varten, 
että saadaan ajaa Turkin rajalle. 
 
- Tulkaa käymään laivalla, jos on aikaa,  kutsuvat miehet. 
- Kiitos, saatetaan tullakin, kuittaa Jarkko. … Huomenna olisi kai joutilasta aikaa. …  Nyt pitäis’ 
löytää yöpymispaikka jostakin. 
- Tuosta, kun ajelette tuonne rantaan päin kilometrin verran, niin siellä on iso camping-alue, ker-
too toinen miehistä. 
-  Siinä on hyvä uimarantakin ja iso Meridien hotelli on siinä vieressä, jatkaa toinen. 
- Kiitos tiedoista, … olipa hauska tavata, kiittelee Jarkko. 
- Päästäänkö me sitten uimaan? innostuu Mervi heti. 
- Eiköhän me päästä kaikki, aprikoi äiti. … - Kunhan ensin ajetaan sinne ja nähdään se paikka. 
 
Hetken päästä saavutaan Camping-alueelle. Laajahkon kentän laidassa on pieniä vuokrattavia 
mökkejäkin. Taustalla näkyy hiekkarantaa ja sen takana välkehtii meri.  Jarkko käy ”respassa”, jos-
ta osoitetaan paikka yhden mökin vierestä ja mökistä saadaan vaunuun sähköt. Jarkko makselee 
kahdesta vuorokaudesta. Jarkko ottaa lähtiessään mukaansa Latakian kartan, jos sattuisi tarvitse-
maan. 
 
- No ajellaanpa tuonne tuon mökin viereen noiden puiden väliin, myhäilee isä tultuaan autoon res-
pasta.  – Makselin kahdesta vuorokaudesta. … Eiköhän me ylihuomenna päästä taas eteenpäin. … 
Nyt vaan vaunu irti, tukijalat alas ja kaapeli vaunusta mökin pistorasiaan. Tämähän on aivan upea 
paikka. 
- Komean näköinen hotellikin tuolla vähän matkan päässä, ihastelee äiti.  – Lapset kirmaisevat jo 
katsomaan uimarantaa. 
 
Lapset kipittävät pian takaisin vanhempien luo ja kertovat, että siellä on ihan ihana hiekkaranta. 
 
-  Äiti, onko tuo samaa merta kuin siellä Saudissa? kysyy Mervi 
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-  Ei ole. Tämä on Välimeri. 
-  Onko tämäkin vesi suolaista? 
-  On. Kaikki meret ovat suolaisia. … Malttakaapa nyt vähän aikaa, kunnes isä saa vaunuun tukijalat 
ja sähköt. Sitten päästään ottamaan uikkarit ja mennään kaikki yhdessä uimaan. 
-  Pitääkö täälläkin uida tossut jalassa? 
-  Ei, ei täällä taida olla korallejakaan, … eikä hiekkakaan ole varmaan niin kuumaa kuin Saudissa. 
- Aika paljon täällä näyttää olevan väkeä, toteaa vaunun kimpussa vielä puuhaileva isä.  – Kaikki 
mökitkin ovat asuttuja, kertoivat respassa. … Ne laivamiehethän kertoivat, että täällä on tuhansit-
tain Libanonin pakolaisia ja palestiinalaisia myös. … Libanonhan on ihan tuossa vieressä ja Israel 
sen toisella puolella. … Ja suomalaisia rauhanturvaajiahan on Libanonin ja Israelin rajavyöhykkeel-
lä.  … No nyt voitte mennä jo vaunuun. Napsauta äiti se ”cooleri” hurisemaan. 
 
Pian saadaan uikkarit ylle ja lähdetään uimaan. Rannassa näyttää olevan pitkästi matalaa ja hiek-
kaista rantaa ja kirkasta vettä on leveälti. Aurinko paistelee puhtaalta taivaalta vielä parisen tuntia 
ennen kuin alkaa painua taivaanrannan taakse. 
 
Puolisen tuntia uiskennellaan rannalla, kunnes palataan vaunuun ja äiti alkaa valmistella perheelle 
illallista. Ilta kuluu sitten vaunussa istuskellen ja lasten kanssa jutellen. Lasten nukahdettua tuu-
maillaan tilannetta kaksistaan. 
 
- Hitto, näitä vaikeuksia, noituu Jarkko. - Huominen päivä on ihan rokulipäivä. 
- No lapset ainakin nauttivat, kun on tuollainen ranta tuossa vieressä. … Tekeehän se lepo hyvää 
meillekin. 
- Jos lauantaina saadaan se lupa … ehkä joskus iltapäivällä, niin sunnuntaina aamulla lähdettäisi 
ajelemaan Turkin rajalle. Sinne on matkaa noin 70 kilometriä. … Ahdasta tulee vähän autossa, jos 
se Charliekin pitää ottaa mukaan. 
- Se Charlie istukoon sitten etupenkissä. Minä menen lasten kanssa taakse. Eiköhän me sovita. 
- Mutta nyt … eikö mekin kömmitä tuonne petiin, ehdotta Jarkko. … Ja mitenkä olis’ sellainen ”uni-
lääke” pitkästä aikaa? 
- Ai sellainenko sulla on mielessä. … Pitkästä aikaa. … Hö! …  Eihän siitä ole kuin …  Voidaanko 
me …? 
- Voidaan. … Kyllä lapset nukkuvat taas ihan sikeästi. 
 
Perjantaiaamu valkenee aurinkoisena. Aamutoimien ja aamupalan jälkeen lähdetään lasten kanssa 
rannalle. Rannalla on melkoinen vilske. Valtaosa on kokonaisia perheitä, jotka eivät näytä musli-
meilta. Muutaman vanhemman kanssa aletaan keskustella englanniksi ja kuullaan, että melkein 
kaikki mökeissä asuvat ovat Libanonin pakolaisia, kristittyjä. Myös viereisessä hotellissa asuu pal-
jon Libanonin pakolaisia. Syyrialaisistakin osa on kristittyjä, mutta he elävät ainakin Latakiassa 
muslimien kanssa sovussa. Muslimit viettävät pyhäpäivää perjantaina, kristityt sunnuntaina. Kristit-
tyjen kaupat ovat perjantaisin aivan normaalisti auki, sunnuntaisin kiinni. 
 
Isä jää lasten kanssa vielä rannalle, kun äiti lähtee vaunuun tekemään lounasta. Lounaan jälkeen 
päätetään lähteä katsomaan satamaa ja suomalaista laivaa. Satama-alueen portilla ilmenee, että 
auto on jätettävä aidatun alueen ulkopuolelle. Jalkaisin päästään sisäpuolelle. Portilta on noin kol-
mensadan metrin kävelymatka satamalaiturille ja M/S Pasila löytyy helposti. 
 
- Katso isi millaisia kuorma-autoja! hihkaisee Mika. 
- No onpas museoautoja täälläkin. … Tuo on Reo … ikää varmaan yli kolmekymmentä vuotta. Tuol-
laisen olen viimeksi nähnyt, kun oli  Stockmannin korjaamolla töissä 1958 … Ja tuo toinen on ”Uk-
ko-Volvoksi” aikoinaan kutsuttu. Taitaa olla vielä vanhempi. … No, odotelkaapa te hetki tässä. Mi-
nä käyn etsimässä laivamiehiä. 
 
Jarkko kiipeää laivan rappusia pitkin laivaan äidin jäädessä lasten kanssa seuraamaan laiturille. 
Pian isä tulee yhden laivamiehen kanssa portaille kutsumaan äidin ja lapsetkin laivaan. Laivan kan-
nelle noustuaan äiti ja lapset tervehtivät laivamiestä, joka esittäytyy laivan kapteeniksi, ”kippari” 
Pentti Pesolaksi, kuten hän itse sanoo. 
 
- Mennäänpä ensin tuonne sisätiloihin, neuvoo ”kippari”.  – Seuratkaa perässä. .. Täällä on nämä 
kulkureitit ja lattiat suojattu pahvilla, kun noista kyllästetyistä pylväistä lähtee tuota ”mönjää” ken-
gänpohjiin ja kulkeutuu joka paikkaan, hän selittää. … - Mennäänpä tästä tänne salonkiin … ja 
istahtakaa tuohon pöydän ääreen. 
- Tämähän on aika uusi alus, toteaa Jarkko. 
-  Joo, valmistettu 1977 … Norjassa. Tämä meidän varustamo on Etelä-Suomen Laiva Oy, jonka 
pääomistaja on ASPO eli entinen Polttoaineosuuskunta. Pääasiassa me kuljetetaan kiinteitä poltto-
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aineita Itämeren alueella. Tämä on nyt vähän poikkeuksellinen keikka. Alukset on nimetty Helsin-
gin kaupunginosien mukaan, Alppila, Eira, Hakaniemi, Kallio, Malmi, … Pirkkola on nyt uusin alus. 
- Helsinki on minulle varsin tuttu kaupunki, kertoo Jarkko. - Käpylässä olen elänyt nuoruuteni, Tai-
vaskallion omakotialueella. Ykkösen ratikan päätepisteen lähellä. 
- Jaa, minä en kyllä Helsinkiä kovin hyvin tunne. … Olen sellaisesta Puu-Käpylästä kyllä nähnyt jo-
tain juttua.  
-  Juu, isäni on ollut sitä rakentamassa joskus 1920-luvulla. Se on Käpylän vanhinta osaa. 
-  Maistuis’ko teille kahvit tai tee ja  … vaikka kinkkusämpylät?  
-  Kiitos, kyllähän sellainen kelpaa. … Olis’ko lapseille jotakin mehua tai … linpparia? 
-  Eiköhän tuosta keittiöltä löydy. … Hetki vain. 
-  Olis’ko niillä kaakaota? kuiskaa Mervi äidille, kun ”kippari” meni keittiöön. 
- Katsotaan nyt mitä ne tuovat, vastaa äiti.  - Keitetään kaakaot sitten vaunussa. 
   
-  Kyllä sieltä kohta jotakin tulee, kertoo ”kippari” palatessaan. – Niin, nyt ollaan odoteltu jo kol-
matta päivää, että päästäisi purkamaan tuota pylväslastia. Vastaanottaja ei ole löytänyt vielä kulje-
tuskalustoa. Joutuvat nyt maksamaan 5000 dollaria sakkoa meille jokaisesta seisontapäivästä. … 
Tulee pylväille hintaa. … Ei tämmöisen paatin seisottaminen ihan halpaa lystiä ole. 
-  Hiton vanhaa ajokalustoa täällä näyttää olevan. Tuossa äsken nähtiin yks’ Reo-merkkinen kuor-
ma-auto ja ikivanha pyöreänokkainen Volvo. ”Ukko-Volvoiksi” niitä kutsuttiin joskus 50-luvulla.  
-  No sieltä meidän kokki tuo kahvit ja kinkkusämpylät, toteaa ”kippari”, kun kokkiasuinen mies 
tulee tarjotinta kantaen keittiön ovesta. 
-  Hyvää päivää! - Tässä teille kahvit ja kinkkusämpylät … ja lapsille on tuossa tuopissa mehua. … 
Olkaapa hyvät!  Toivottaa kokki ja nostelee tuomisensa pöytään. 
-  Oi kiitos, ehtii äiti ensimmäisenä.  … ja kiitokset tulevat isältä ja lapsiltakin. 
-  Onko ihan suomalaista kahvia? kysäisee Jarkko, kun kokki on jo mennyt, 
-  On, on. … Pauligin kahvia … ja sämpylät on täällä omassa keittiössä leivottuja, kertoo ”kippari”. 
 Ja kinkkukin on suomalaista sikaa.  
 
Kun sämpylät, kahvit ja mehut on nautittu, tehdään pieni kierros laivassa. Jarkkoa kiinnostaa laivan 
konehuone. Rauni ja lapset eivät lähde alas kapeita portaita kompuroimaan vaan jäävät katsele-
maan kannelta avautuvia näkymiä. Isän tultua kierrokselta kiitellään ”kipparia” ja lähdetään laivan 
rappusia laiturille. Autolle käveltäessä jutellaan suomalaisten laivojen nimistä. 
 
- Tuohan oli ihan uutta, että laivoja on nimetty Helsingin kaupunginosien mukaan, toteaa isä. Pasi-
la on siinä ihan Käpylän vieressä. Siellä Pasilan maastoissa nuorukaisena hiihtelin. Nyt sinne on 
noussut kerrostaloja ja isot TV-studiotkin. 
-  Ei tuolla varustamolla taida olla Käpylä-nimistä laivaa, aprikoi äiti. 
-  Sellaiset nimet kuin Käpylä, ja Töölö eivät taida kelvata, koska englannin kielessä ei ole noita 
pilkullisia kirjaimia. … Ne olisivat sitten Kapyla ja Toolo. 
- Ai niin. Enpäs tuota ajatellut. 
- Isi, taas tommonen vanha auto tulee, huomaa Mika. … - Tuolta portista. 
- Hitto, taxiko se on? … Tuohan on ikivanha amerikkalainen Plymouth … noin 1939 – 1940 mallia 
varmaankin. … Mutta hyväkuntoisen näköinen vielä. 
- Miten sä isä muistat noin paljon noita automerkkejä? ihmettelee Mervi. 
- Just’ tommonen oli Käpylässä yhdellä meidän naapurilla. … Joskus pikkupoikana päästiin kerran 
sen kyytiinkin. Meidän isukilla oli silloin saksalainen saman ikäinen Opel Kapitän. Vuonna 1954 se 
vaihdettiin sitten 1952 malliseen Ford Zephyr Sixiin. … Sellaista ei olla täällä vielä nähty. 
- No nyt kai ajellaan taas sinne vaunulle, toteaa äiti, kun tullaan auton luo.  – Ihan kiva oli käydä 
tuolla laivalla. 
- Se kippari jutteli siellä konehuoneessa käydessämme, että illalla olisi laivalla mahdollista käydä 
saunassakin, kertoo isä. … Sanoin, että meillä on niin hyvä uimaranta siinä campingillä, ettei sau-
naa nyt tarvita. … Nyt kai taas mennään uimaan, kun päästään sinne. 
 
Loppupäivä ja ilta vietetään sitten camping-alueella aluksi rannalla ja illan hämärtyessä vaunussa. 
Lauantaina aamutoimien jälkeen Jarkko lähtee paperit ja passit mukanaan Syria Tradingille kello 
yhdeksäksi. Charlien kanssa mennään poliisilaitokselle, jossa on anottava ajolupa Turkin raja-
asemalle. Teksti on arabinkielinen eikä Jarkko ymmärrä siitä mitään. Charlie täyttää tarvittavat 
kohdat ja Jarkko allekirjoittaa anomuksen. Ajolupa luvataan vasta seuraavaksi aamuksi, selittää 
Charlie. Sunnuntaiaamuna lähdettäisi yhdessä rajalle heti, kun lupa on saatu, Charlien on lähdettä-
vä mukaan. 
 
- Hitto! Vielä rokulia tämä ilta, noituu Jarkko palatessaan puolen päivän maissa vaunulle. 
- No, mitä nyt vielä? hämmästelee äiti. 



 263 

- Hitto, se lupa saadaan vasta  huomisaamuna. … Mutta sen Charlien kanssa lähdetään kyllä sitten 
heti ajelemaan sinne rajalle.  … Toivottavasti se lupa nyt saadaan heti aamulla. Meidän pitäis’ olla 
siellä Charlien putiikin edessä aamulla kello 8.30. … Se poliisi aukeaa kello 9. … Nyt on pantava 
kuitenkin iltasella kaikki valmiiksi aamun lähtöä varten. … Ai pitää käydä tuolla respassakin mak-
samassa vielä kolmannesta vuorokaudesta. 
 
Sunnuntaiaamuna lähdetään vaunun kanssa liikkeelle. Charlie otetaan kyytiin ja ajetaan muutaman 
korttelin päässä olevalle poliisilaitokselle. Jarkko ja Charlie lähtevät toimistoon ja tulevat pian, 
Charlie paperinippu kädessään takaisin autolle. 
 
- Nyt on lupa ajaa Turkin rajalle, huokaa Jarkko istahtaessaan autoon.  – Onkos teillä siellä taka-
penkillä ahdasta? 
- No, kyllä tässä pärjätään, kun Minna on mulla sylissä, kertoo äiti. 
 
Charlien ohjeiden mukaan sitten ajellaan. Tie on kapeahkoa ja mutkaista, kun noustaan vähitellen 
korkeammalle. Muutamia pikkukyliä on matkan varrella. Noin puolentoista tunnin kuluttua saavu-
taan Syyrian puoleiselle raja-asemalle. Turkin raja-asema on reilun sadan metrin päässä kentän 
vastakkaisella puolella. Toimistokopissa rajamiehet tutkivat Jarkon passit ja paperit. Tullimies tu-
lee tarkastamaan vielä autoa ja vaunua. 
 
– Kaikki on selvää, kertoo Charlie juteltuaan hetken tullimiehen kanssa. 
-  Saadaanko me se maksettu ”deposit” takaisin? kysyy Jarkko Charlielta. 
 
Charlie keskustelee hetken tullimiehen kanssa ”paikallisella murteella”… 
 
- Kun saatte luvan jatkaa Turkin puolelle, tule kävellen takaisin niin maksamme, selittää tullimies 
heikohkolla englanninkielellä. 
 
Jarkko astelee autoon ja ajetaan Turkin puoleisen raja-aseman eteen. Rajamiehet neuvovat Jarkko 
menemään passien kanssa ensin sisälle. Rauni jää lasten kanssa autoon. 
 
Sisällä Jarkko opastetaan raja-aseman päällikön huoneeseen. Univormupukuinen, pienikokoinen 
viiksekäs mies istuu suuren pöydän takana tuimailmeisen näköisenä. Jarkko tervehtii ja ojentaa 
ensimmäisenä oman vaaleansinikantisen YK:n passin pöydän yli. 
 
- No! Back! karjaisee päällikkö ja näyttää kädellään oven suuntaan. 
- Mikä vika tässä on? kysyy Jarkko ihmeissään englanniksi. … - On minulla tässä Suomen passitkin, 
jatkaa Jarkko suomalaisia passeja kädessään näyttäen. Olemme tulossa perheeni kanssa Saudi-
Arabiasta ja menossa Suomeen. 
- Back! karjaisee päällikkö ja osoittaa ovea. 
 
Jarkko palaa autolle, jonka luona Rauni näyttää juttelevan viereen tulleiden kahden rajamiehen 
kanssa. 
 
-  Mikä tässä nyt on vikana, kun YK:n passi, diplomaattipassi, ei kelpaa? ihmettelee Jarkko rajamie-
hille. 
-  Päälliköllä tai hänen isällään on ollut jotakin ongelmia YK:n kanssa, tietää toinen rajamiehistä 
kertoa. … Syy on jonkinlainen henkilökohtainen viha YK:ta kohtaan. 
- Mitä nyt tehdään? hätääntyy Rauni. 
- En tiedä. … Hitto! … - Minä kävelen takaisin tuonne Syyrian puolelle kysymään neuvoa. Istukaa te 
vaan autossa. 
 
Jarkko palaa jalkaisin Syyrian puolelle ja selittää ongelman raja-aseman päällikölle. Charlie seuraa 
vieressä. Raja-aseman päällikkö miettii hetken ja neuvoo sitten Jarkkoa menemään takaisin Turkin 
puolelle ja kertomaan, ettei Syyriakaan huoli teitä enää takaisin, koska olette jo Turkin puolella. 
 
Jarkko palaa takaisin Turkin raja-asemalle ja yrittää selittää päällikölle, ettei Syyria huoli heitä enää 
takaisin. Päällikkö tulistuu ja karjuu jotakin, josta Jarkko ei ymmärrä kuin, että nyt saattaa olla 
”terveydellisistä syistä” parempi poistua. 
 
Jarkko palaa autolle vihaa puhkuen. 
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-  Perkeleen perkele! … - Ei se hullu päästä meitä Turkkiin. … - Ei kai tässä auta muu, kuin tehdä U-
käännös ja palata takaisin. Hitto! YK:n passihan on kuin diplomaattipassi. Sehän pitäisi kelvata 
kaikissa maissa. … Tämä on ihan käsittämätöntä. 
-  Mitäs nyt sitten? kysyy Rauni. 
-  No, Charlie kyytiin ja ajetaan takaisin Latakiaan. … Sieltä menee se laivalinja Volokseen, josta ne 
rekkamiehet kertoivat. … Tuo lupa pitää kai taas anoa sellaiseksi, että lähdettäis’ laivalla Kreik-
kaan. …. Voihan perkeleen perkele! 
 
Niin on lähdettävä paluumatkalle. Takaisinpäin Jarkko ajelee alamäkiä aika vauhdikkaasti ja mut-
kapaikoissa jarrutellen. Yhtäkkiä hän havaitsee, että auton jarrut alkavat häipyä ja jarrupoljin me-
nee jokseenkin pohjaan. 
 
- Hitto, nyt on pysähdyttävä, toteaa Jarkko. …- Autosta häipyi jarrut! … ja alkaa pudottaa vauhtia 
moottorilla jarrutellen ja lopuksi auto pysähtyy seisontajarrulla. 
- Mitä tapahtui? hämmästelee Rauni. 
 - Autosta häipyi jarrut. Olen jarrutellut liikaa. … Onneksi sattui tällaisessa vähän tasaisemmassa 
paikassa.  Tämä on just’ se vaara pitkissä alamäissä, josta olen muitakin varoitellut. Pitäis’ jarrutel-
la vaan moottorilla. … En ole aikaisemmin tällaista itse kokenut.  Jarruneste alkoi kai kiehua. Nyt 
on vaan odoteltava, että jarrut jäähtyvät. Jospa ne sitten taas toimisivat. 
-  Nyt pitää vaan odottaa, että jarrut jäähtyvät, selittää Charliekin kankealla englannillaan. 
 
Autosta ulos nousten ja jaloitellen siinä sitten aletaan odotella jarrujen jäähtymistä. Äiti kaivaa 
vaunun  jääkaapista vähän välipalaa. Jarkko käy välillä autossa kokeilemassa jarrupolkimen toimin-
taa. Noin tunti on kulunut, kun jarrupolkimessa alkaa tuntua taas siltä, että jarrut toimisivat. 
 
- No nyt jarrut taas toimivat, kertoo Jarkko. …-  Lähdetään. Nyt on jarruteltava vaan vaihteita käyt-
täen moottorilla. 
 
Charlien toimistolle päästäessä kello on jo niin paljon, että uutta lupahakemusta voidaan hakea 
vasta seuraavana päivänä. Charlien kanssa sovittaan, että tavataan taas aamulla kello 9. 
 
Camping-alueella ajetaan aikaisempaan paikkaan. Isä käy ”respassa” makselemassa parista lisä- 
vuorokaudesta ja äiti ryhtyy ruoanlaittopuuhiin. Ruokailun jälkeen ehditään vielä rannalle ennen 
pimeän tuloa. 
 
Maanantaina Jarkko ja Charlie käyvät tekemässä poliisilaitoksella uuden maastapoistumisanomuk-
sen. Myös oleskelulupaan on saatava muutama päivä lisäaikaa. Lupa saataisi vasta keskiviikko- 
aamuna. Charlien palattua toimistoonsa lähtee Jarkko käymään Hellas Lines ltd. laivayhtiössä, jon-
ka nimen ja osoitteen hän on saanut Charlielta. Charlie näyttää kartasta, missä laivayhtiön toimisto 
sijaitsee. 
 
 Laivayhtiön toimisto löytyy Charlien antamien ohjeiden mukaisesta paikasta kaupungin laidan 
teollisuusalueelta. Jarkko selvittelee toimiston luukulla, että hän tarvitsisi paikan henkilöauton ja 
matkailuperävaunun yhdistelmälle, jonka pituus on 12 metriä sekä henkilöliput kahdelle aikuiselle 
ja neljälle lapselle, joista nuorin on kolmevuotias. Virkailija laskeskelee hetken ja kertoo sitten, 
että autosta ja vaunusta olisi maksu 1000 dollaria ja henkilöliput 600 dollaria. 
 
Kun Jarkko aikoo maksaa 1600 dollaria matkashekeillä, kertoo virkailija, että matkashekit eivät 
kelpaa, vaan on maksettava käteisrahalla. Sitten täytyy käydä pankissa vaihtamassa shekit sete-
leiksi, tuumii Jarkko ja ajaa takaisin kaupunkiin. Kun Jarkko aikoo kirjoitella pankissa 500 dollarin 
arvoisia Bank of American matkashekkejä, hänelle kerrotaan, että Syyrian pankeissa vain puolet 
matkashekkien arvosta voi saada valuutassa, toinen puoli on otettava Syyrian puntina. 
 
- Hitto! noituu Jarkko itsekseen eikä kirjoittelekaan shekkejään. Shekkejähän olisi kirjoiteltava tup-
laten ja sellaisella määrällä Syyrian puntia ei olisi mitään käyttöä. 
 
Hetken mietittyään hän lähtee käymään satamassa ajatellen, että jospa M/S Pasila olisi vielä siellä 
ja päästäisi sillä laivalla johonkin. Satamassa alusta on päästy vihdoin purkamaan ja pylväitä 
kuormataan laivan nostureilla laiturilla oleviin perävaunullisiin kuormureihin. ”Kippari” kertoo Jar-
kolle, että he päässevät lähtemään seuraavana aamuna ja suuntaavat Englantiin poikkeamatta 
muualle. ”Kippari” ehdottaa, että lähdettäisi kysymään neuvoa Suomen konsulilta, jonka toimiston 
hän tietää olevan lähellä satamaa. Toimistorakennukseen tultaessa todetaan kuitenkin, että tilat, 
joissa konsuli on aikaisemmin toiminut, ovat tyhjinä. 
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- Hitto! Nyt pitää kai ajaa Damascokseen, Suomen konsulaattiin, tuumaa Jarkko. Eiköhän heidän 
kauttaan saisi käteisenä dollareita, jos siirrän tililtäni Kuopion Säästöpankista vastaavan summan 
UM:n tilille? 
 
Rauni on ihmetellyt tuntikausia, missä Jarkko oikein viipyy, kun hän vihdoin iltapäivän puolella 
saapuu. Jarkko kertoo yhä vain hankalammaksi muuttunen tilanteen ja, että seuraavana päivänä  
heti Charlien toimistolla käynnin jälkeen lähdettäisi käymään Suomen konsulaatissa Damascokses-
sa. Jostakin on saatava nyt dollareita käteisenä, että päästään maasta pois. 
 
Illan jo alkaessa hämärtyä Jarkko on puhdistamassa auton tuulilasiin tarttuneita itikoita, kun vie-
reisestä mökistä tulee kaksi herrasmiestä juttelemaan. Ovat huomanneet auton saudilaiset kilvet, 
perässä Suomen lipun ja pihalla hyörivät vaaleahiuksiset lapset. Jarkko kertoo, että olemme mat-
kalla Saudi-Arabiasta Suomeen, mutta nyt on tullut suuria ongelmia. Laivayhtiölle eivät Bank of 
American matkashekit kelpaa ja nyt on aikomus lähteä huomenna Suomen konsulaattiin Damas-
cokseen, jos sieltä saataisi apua. 
 
- Miksi ette ole ottanut yhteyttä Suomen konsuliin täällä Latakiassa? kysyy toinen miehistä. 
- Kävin tänään suomalaisen laivan kapteenin kanssa paikassa, missä konsuli on toiminut, mutta 
paikka oli tyhjä, kertoo Jarkko. … - Täällä ei kai ole enää Suomen konsulia. 
- Kyllä täällä on, vastaa mies. 
- Missä? kysyy Jarkko. 
- Tässä, minä olen. … Toimin täällä kaikkien pohjoismaiden konsulina. Olen siirtänyt toimistoni 
keskemmälle kaupunkia. Tulkaa aamulla kello kahdeksan minun toimistooni. Uskoisin, että voin 
auttaa teitä. … Tässä on korttini, jossa on toimiston osoite ja puhelinnumerokin. Toimisto on aivan 
keskustassa. Teillä on varmaankin Latakian kartta. 
- Kiitos.  Tulen heti aamulla, kiittelee Jarkko. 
 
- Hitto! iloitsee Jarkko mennessään heti kertomaan Raunille vaunuun. – Olipa nyt hyvääkin tuuria, 
hän huokaa. 
-  No mitä nyt? 
-  Aamulla ei lähdetäkään Damascokseen. 
-  Miksi ei? 
- Tuosta viereisestä mökistä tuli äsken kaksi hyvin pukeutunutta herrasmiestä ja alkoivat juttele-
maan. Kerroin, että ollaan menossa Suomeen… ja millaisia vaikeuksia nyt on tullut ja aiotaan men-
nä huomennä Damascokseen Suomen konsulaattiin. … Ja miehistä toinen kysyi, miksi en ole otta-
nut yhteyttä täällä Suomen konsulaattiin. Kun kerroin, että kävin tänään suomalaisen laivan kap-
teenin kanssa paikalla, jossa konsulin toimisto ollut, niin totesimme sen tyhjäksi. – ”Kyllä täällä on 
Suomen konsuli”, sanoi mies sitten. Kun kysyin, missä on, niin kertoi. ” Tässä, minä olen.” … Sen 
toimisto on nyt kaupungin keskustassa.  – Tällaisen kortin antoi ja kehotti tulemaan toimistoonsa 
heti aamulla kello 8. 
- Habib Morcos. Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan konsuli, lukee Rauni kortista. …- No olipa 
vaihteeksi tuuriakin!  Luuletko, että se voi auttaa. 
-  No niin hän ainakin arveli … tai uskoi. ” I believe, that I can help you” hän sanoi. 
-  Päästäis’kö me sitten jo huomenna lähtemään? 
- No jos saan maksettua ne ”piletit” ja saadaan se lupa poliisilta. … Aamulla heti kahdeksalta on 
mentävä tuon Morcosin luo  ja yhdeksältä pitäis’ mennä Charlien toimistoon. … Jospa se Morcos 
saisi vaikkapa matkashekit kelpaamaan. 
-  No, sinä lähdet aamulla taas ihan kuin töihin … ja me odottelemme täällä milloin tulet, vitsailee 
Rauni. … - Jokohan sinä huomenna toisit parempia uutisia? 
 
Aamulla heti kello kahdeksan Jarkko menee Habib Morcosin luo. Morcos soittaa laivayhtiöön ja 
puhuu ”paikallisella murteella” ilmeisesti kahden eri henkilön kanssa aika kiihtyneeseenkin sävyyn. 
Lopetettuaan puhelun hän kirjoittaa paperilapulle jotakin ja antaa lapun sitten Jarkolle. 
 
- Mene samaan paikkaan, toinen kerros ja oven päällä lukee tällainen nimi. Sinun matkashekit kel-
paavat, hän sanoo lappua antaessaan. 
- Kiitos, kiitos paljon, kiittelee Jarkko konsulia kätellen. 
 
Jarkko vilkaisee kelloa ja toteaa ehtivänsä käymään laivayhtiön toimistolla vielä ennen yhdeksää. 
Morcosin lapulle kirjoittama henkilö löytyy ja Jarkko saa 1600 dollarin laivaliput kirjoiteltuaan kol-
me 500 dollarin matkashekkiä ja antamalla lompakostaan 100 dollaria käteistä. Liput saatuaan on 
hänellä jo kiire takaisin kaupunkiin … kello yhdeksäksi Charlien toimistoon. Poliisilaitokselta saa-
daan lupapaperit. Charlie soittaa toimistoltaan jonnekin ja selittää sitten, että autolautta Hellaksen 
pitäisi saapua satamaan illalla kello seitsemän aikoihin. Sovitaan, että Jarkko perheineen saapuu 
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auton ja perävaununsa kanssa toimistolle kello kuusi ja mentäisi sen jälkeen lähellä satamaa ole-
vaan baariin, josta näkee, kun laivat saapuvat satamaan. Charlie täyttää tullia ja laivausta varten 
tarvittavat paperit valmiiksi. 
 
Jarkko ajelee camping-alueelle perheen luo ja kertoo ruoanlaittopuuhissa olevalle Raunille, että 
liput on ostettu, laiva saapuu illalla ja kello kuudeksi pitäisi mennä Charlien toimistolle. Minna on 
äidin kanssa vaunussa, isommat lapset kipaisevat myös rannalta nähtyään isän auton tulevan. 
 
- Isi, joko me tänään lähdetään täältä pois? kysyy vaunuun tupsahtanut Mervi. 
- Kyllä, nyt ovat liput tässä ja sen laivan pitäisi tulla illalla satamaan. … Kyllä me saadaan iltapäivä 
polskutella vielä tuossa rannalla. 
- Onko se iso laiva? kysyy Mika. 
- Eiköhän se ole aika iso, kun se rekka-autoja kuljettaa. … Sittenpähän nähdään. Nyt vaan odotel-
laan iltaa ihan rauhassa. 
- Kohta saatte ruokaa, kertoo äiti. …- Lihapullia ja perunamuusia, banaanit sitten jälkiruoaksi. 
 
Parisen tuntia vietetään iltapäivällä rannalla. Sitten aletaan laittautua taas lähtökuntoon. Isä käy 
respassa mekselemassa viimeisen vuorokauden maksun ja kiittelee hyvästä palvelusta. Vaunu kyt-
ketään taas Mersun perään ja lähdetään. Vielä poiketaan huoltoasemalle ottamaan tankki täyteen 
ja ajellaan kello kuudeksi Charlien toimistolle. Charlie otetaan kyytiin ja hänen opastuksella aje-
taan sataman lähellä olevan baarin eteen. Charlie ehdottaa, että mennään istumaan baarin ikkuna-
pöytään ja hän tarjoaa kahvit ja lapsillekin jotakin. Baari on sataman viereisellä pienellä harjanteel-
la ja ikkunasta on hyvä näkyvyys satamaan. Tarjoilija tuo pöytään kahvit, lapsille mehua ja kaikille 
wienerin tapaiset pullat.  Charlien kanssa yritetään jutella jonkin verran, mutta kieliongelmat vai-
keuttavat. Charlie tuntuu kyllä ymmärtävän englantia, mutta puhuu itse ranskaa, josta taas Jarkko 
ja Rauni eivät ymmärrä juuri mitään. Toista tuntia on istuskeltu ja tähyilty satamaan päin illan al-
kaessa jo pimetä, mutta autolautta Hellasta ei ole näkynyt. Charlie nousee pöydästä ja menee soit-
tamaan jonnekin. Puhelu kestää melko pitkään. Palattuaan pöytään, hän kertoo, että laiva on myö-
hässä ja saapuu ehkä vasta puolenyön aikaan. 
 
- Eikö me voitaisi mennä jo tuonne satamaan odottamaan? kysyy Rauni Jarkolta. 
 
Jarkko kysyy tätä sitten Charlielta englanniksi ja Charlie selittää, että hänellä olevien paperien 
kanssa pääsee kyllä portista satama-alueelle, mutta ei enää takaisin. Hänen pitäisi olla mukana 
selvittämässä paperit tulille, mutta Jarkko voisi soittaa hänelle, kun laiva on laiturissa. Jarkko kysyy 
sitten miten on Syyriaan tullessa maksetun ”depositin” takaisin maksu. Charlie selittää, että tästä 
on johtunut heille nyt niin paljon ylimääräistä työtä ja kustannuksia, että he pitävät itse tuon 
summan. 
 
- Pitäköön nyt, kunhan päästään täältä pois, hyväksyy Rauni, kun Jarkko kertoo asian hänelle. 
- Ei kai tässä tilanteessa muutakaan voi, toteaa Jarkko. 
 
Charlie antaa Jarkolle tullauspaperit ja oman puhelinnumeronsa ja sovitaan, että Jarkko soittaa, 
kun laiva saapuu satamaan.  Charlie ottaa sitten taxin ja lähtee pois ja Jarkko ajelee sataman por-
tista sisään.  
 
Pian ajoneuvoyhdistelmänsä satamalaiturille pysäköityään Jarkko menee jututtamaan laiturilla liik-
kuvia tullimiehiä ja he tietävät kertoa, että autolautta Hellas saapuu ehkä vasta aamulla. 
 
- Hitto! Se tulee kai vasta aamulla, tiesivät nuo tullimiehet, kertoo Jarkko palattuaan vaunuun. 
- No sitten kohta napostellaan vähän iltapalaa … ja tässähän meidän täytyy vaunussa nukkua yö, 
toteaa äiti. 
- Aika lämmin yö taitaa tulla, aprikoi isä. … - Mutta pannaan kaikki ikkunat auki, niin eiköhän me 
pärjätä. 
 
Lapset nukkuvat koko yön sikeästi. Vanhemmat heräilevät silloin tällöin ja käväisevät ulkonakin 
muutaman kerran. Aamu valkenee, eikä autolauttaa vaan näy. Puolen päivän aikaan Jarkko katselee 
satamaa, jonka laituri näyttää melko täydeltä. Lähimpänä lastataan englantilaista peräporttialusta, 
joka on laiturissa peräpää laituria kohti. Jarkko käy kyselemässä taas eräältä tullimieheltä onko 
Hellaksesta mitään tietoa … ja kysyy sitten, mihin kohtaan se Hellas yleensä tähän laituriin kiinnit-
tyy. Tullimies kertoo, että tuohon, missä on nyt tuo englantilainen alus lastaamassa.  
 
Aika kuluu. Välillä nautitaan äidin tekemää lounasta, sitten taas odotellaan ja katsellaan sataman 
hyörinää. Illan alkaessa jo hämärtää lähtee lastaamassa ollut peräporttialus laiturista. Pian sen jäl-
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keen alkaa kauempana olevan saaren takaa ilmestyä suurehko valkea laiva. Laivan tultua lähem-
mäksi se alkaa näyttää autolautalta ja pian autolautta Hellas kiinnittyykin laiturista lähteneen aluk-
sen paikalle. Yksi tullimies kertoo, että laiva oli ollut redillä yli vuorokauden, koska satama oli 
täynnä. Samaan aikaan on satamalaiturille saapunut useita rekka-autoja, joiden joukossa kaksi 
suomalaistakin. Jarkko juttelee suomalaiskuskien kanssa, jotka ovat kulkeneen Hellaksella aikai-
semminkin. He kertovat, että laiva on kyllä melko siisti. ”Ruokaakaan ei voi moittia, kun se ei mais-
tu miltään”, naureskelevat. Matka Volokseen kestää 24 tuntia, kunhan nyt ensin saadaan lasti pu-
rettua ja uusi lastattua. … Autolautan peräportti avautuu ja sieltä astuu laiturille muutamia rekka-
kuskeja. Laiturilla olevien suomalaisrekkojen kuskitkin menevät juttelemaan aluksesta tulleiden 
kanssa ja Jarkkokin menee mukaan. 
 
- Nyt tässä vasta varsinainen näytelmä alkaa, noituu laivasta tullut suomalaiskuski toisille. … - Mä 
veikkaan, että tämän lastin purkaminen kestää vähintään kuus tuntia, hän jatkaa. 
- Miks’ niin  kauan? kysyy joku joukosta. 
- No helvetti! … Tää laivahan on ihan päin persettä tehty. Yks’ ahdas ovi tässä perässä. … Kolme 
autokantta ja kaikki täynnä rekkoja. … Ne on ajettu etuperin sisään, joten suurin osa on ajettava 
takaperin ulos. … Täysperävaunullisia melkein kaikki … ja suurin osa itäblokin kuskeja. … Niiden 
ajotaidot ovat  aika heikot. … Kuusi tuntia kestää vähintään veikkaan. 
 
Jarkko käy jututtamassa tullimiehiä tullauspapereidensa kanssa ja kysyy mistä voisi soittaa huolin-
taliikkeen miehelle. Tutkittuaan paperereita tullimiehet kertovat asian olevan aivan selvän eikä 
huolintaliikkeen henkilöä enää tarvita. Niinpä Jarkko ei enää Charlielle soitakaan. Lapset ovat väsy-
neitä ja käyvät vaunussa nukkumaan. Jarkko  ja Rauni seurailevat vaunun vierellä laivan purkamis-
ta. Jarkko käy välillä kurkkaamassa tilannetta laivan alakannellakin. 
 
Varsinaista näytelmäähän siinä sitten saadaankin seurata yli puolenyön. Silloin tällöin rekkoja saa-
daan peruutetuksi ulos. Autokannella näyttää oleva aikamoista hässäkkää, kun ratissa olevaa kus-
kia neuvottaan kääntelemään rattia ja veturia milloin minnekin päin. Ruttujakin tulee autojen ja 
perävaunujen kolhiessa kannella olevia pilareita. Muutama suomalaiskuski menee peruuttelemaan 
itäblokin rekkojakin purkamisen jouduttamiseksi. On ilo katsella suomalaisten kuljettajien taitoja. 
Heiltä kyllä homma sujuu. 
 
- Katsohan Rauni millainen lasti sieltä nyt tulee, sanoo Jarkko. … - Ovat tainneet käydä Saksassa 
ostoksilla. … Ihan omin voimin kulkeva pitkälavainen MAN … Saksan kilvet  siinä on … ja sen laval-
la tuollainen lyhyempi kuormuri. Mikähän tuo ”bulldoggi” on? … Ja sen lavalle on köytetty kaksi 
Mersun hyttiä. … Ja perässä tulee toinen samantapainen lasti. … Taas pitkälavainen kuormuri … 
näyttää Mersulta ja lavalla siinäkin taas sellainen, mikä just’ sopii ja lavalla kaksi hyttiä. … On niillä 
varmaan siellä muutakin roinaa, moottoreita ja vaihdelaatikoita ainakin. … Käyvät purkamoilla os-
telemassa ja rakentelevat sitten täällä ja saavat varaosia tällä tavalla. 
 
Samanlaisia kuormia tulee laiturille vielä muutama lisää, sitten taas perävaunullisia rekkoja. 
Vihdoin kellon ollessa yksi yöllä pääsee Jarkko ajamaan laivan peräportista sisään. Alakannen kes-
kivaiheilla on tehtävä U-käännös keskikannelle johtavalle rampille ja keskikannella samoin ylimmäl-
le kannelle johtavalle rampille. Yläkannella ei vielä ole muita ajoneuvoja ja Jarkko kääntää yhdis-
telmän heti niin, että pääsee aikanaan lähtemään kannelta alaspäin etuperin. Auton ja vaunun ovet 
lukitaan ja seisontajarrut kiskaistaan päälle. Sitten lähdetään etsimään hyttiä. Lisää autoja tulee 
kannelle jatkuvasti. 
 
Suurehkossa perhehytissä äiti ja lapset pääsevät vihdoin nukkumaan. Isä käppäilee vielä seuraile-
massa autokansien täyttymistä. Laiva pääsee lähtemään kellon ollessa puoli neljä aamulla. 
 
 
Aurinko paistelee hytin ikkunoista jo kirkkaasti, kun lapset heräävät kellon ollessa yhdeksän.  
 
-  Täytyy kai tästä nousta, huomaa äiti. … Aamiaista saadaan kello kymmeneen asti.  
-  Lähdetäänpä sitten kohta katsomaan, mitä siellä saadaan, mutisee hieman unenpöppöröinen isä. 
-  Mikäs päivä tänään on, kysyy äiti.  – Tässä menee ajanlaskukin ihan sekaisin. 
-  Keskiviikkoilta oli, kun tultiin satamaan … ja torstai iltana tuli tämä Hellas … eli nyt on jo perjan-
tai … ja kun saavutaaan Volokseen on jo lauantaiaamu. Hitto, … ja 18. päivä.  … Meidän matka-
kassakin alkaa olla aika ”finito”. … Ei taida piisata enää Finnjetin lippuihin. … Se varaus tehtiin 23. 
päiväksi. … Tiukkaa tekee aikataulunkin kanssa. … Meidän pitäis’ saada Kuopion Säästöpankista 
jotenkin lisää rahaa. … Täytyy kai Kreikassa koukata vielä Ateenaan, tuumailee isä. … No sunnun-
tai on siinä sopivasti. Maanantaina ovat pankit siellä auki. …. Silloin on jo 20. päivä. Hitto, ei taide-
ta ehtiä Travemundeen kahdessa vuorokaudessa. 
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-  Hei, katsohan kelloa! Nyt pitää lähteä kiireesti ”breakfastille”, hoputtaa äiti. 
 
-  Eipä ole kovin runsas tuo aamiaistarjoilu, toteaa isä, kun saavutaan ruokasaliin. … Mutta onhan 
tuossa puuroa, leipää on monen sorttista ja noita leikkeleitäkin, juustoja ja makkaroita … munia 
on tuossa … ja …kahvia ja teetä. Siitä vaan aletaan lautasille keräilemään. … Kertokaapas lapset 
mitä haluatte. 
 
Aamiaisen jälkeen istuskellaan hytissä ja katsellaan ikkunasta avautuvia rannikon saaristomaise-
mia. 
 
-  Aika vakaasti tämä paatti kulkee, vaikka on tämä aikamoinen rotisko, toteaa isä. … - Laivan mo-
lemmissä kyljissä tuolla vesirajassa on sellaiset ihmeelliset makkaramaiset levikkeet. Katselin sil-
loin, kun tämä paatti saapui sinne laituriin. Semmoisia mölliköitä en ole muissa laivoissa nähnyt. 
… Olis’kohan ne jotenkin vaimentamassa kallistelua. … Hiton vaikeata on noilla rekoilla, kun ei voi 
ajaa laivan läpi kuten muissa autolautoissa. … Tämä varustamo on näköjään ruotsalainen Stena 
Nordiga. Päämaja on kai Göteborgissa. Näin semmoisen kyltin tuolla jossakin. … Hellas Ferryline 
Shipping oli kyltti Latakiassa sen toimiston ovessa. 
-  Vieläköhän meille tulee uusia vaikeuksia? aprikoi äiti. 
-  Ei kai niitä nyt enää Euroopan puolella tule. … Rahaa pitää kyllä saada vähän lisää. Eiköhän sitä 
saa telex-määräyksenä nopeasti. 
-  Aika kalliiksi tämä matka tulee, kun jäi se ”depositkin” saamatta. 
-  No, kaikki on suhteellista. …  Onhan tämä kuitenkin mahtava kokemus ajella kaikkien arabimai-
den läpi ja halki Euroopan.  Saatiinhan me sentään tämän kaluston kuskaaminen Jeddaan päin 
huippuedullisesti … ja kyllä FAO maksaa tästä reissustakin meidän kaikkien lentolippujen hinnan 
Jizanista Varkauteen asti. Aika pitkä pennihän sekin on. 
 
Niitä näitä jutellessa aika kuluu. Kahden aikaan lähdetään lounastamaan ja toteamaan, että ”ruo-
kaa ei voi moittia, koska se ei maistu miltään”, kuten rekkakuskit sitä kuvailivat. 
 
- Hitto, en ole kyllä näin mautonta palapaistia koskaan syönyt, noituu Jarkko syödessään. … - Ei 
näillä ole  mausteita lainkaan … ei edes suolaa … ja perunatkin ovat puoliraakoja. … Maistuuko se 
kala miltään? 
-  No eipä oikein, huokaa äiti. …- Löytyisiköhän tuolta jostakin suolapurkki? … Ei tämä muusi ole 
hassumpaa. … Älä syö niitä perunoita. Käy ottamassa muusia. 
 
Lasten lautasille nosteltiin jonkinlaista makaronilaatikkoa. Se tuntuu heille maistuvan.  Jälkiruoaksi 
syödään aprikoosikiisseliä. 
 
Muuta ajanvietettä ei ole, kuin katsella hytin ikkunasta merimaisemia. Illan taas alkaessa hämärtyä 
lähdetään katsomaan mitä illallispöydässä on tarjolla. Melko vähän on valinnanvaraa. Mauttomia 
ovat jauhelihapihvitkin, toteavat  vanhemmat,  Nakit ja muusi ovat lasten mieleen.  
 
-  Aamiaista ei varmaankaan aamusella enää saada, arvelee isä, kun palataan hyttiin.  - Meidänhän 
pitäisi saapua Volokseen ennen aamun valkenemista, jos tämä matka kestää 24 tuntia. 
-  Onko  Kreikassa sama aika kuin Syyriassa? kysyy äiti. 
-  On. Me ollaan oltu samalla aikavyöhykkeellä koko ajan … eli sama aika kuin Suomessa. .. Hitto, 
saadaan varmaan odotella jonkin aikaa ennen kuin päästään maihin. Meidän ajopeli on yläkannella. 
Päästään vasta sitten, kun alakansi ja se välikansi on purettu. Jokunen tunti kai siinä taas menee. 
Olihan noita rekkoja tulossa laivaan aikalailla siinä laiturilla. Me päästään lähtemään sieltä yläkan-
nelta kyllä ekana. Aika täyttähän sielläkin on. 
- No vaunun jääkaapissa on kyllä sitten aamupalatarpeita. … Pitäisikö meidän nyt vähän nukkua 
aamua odotellessa? 
- Olis’han tässä nyt jokunen tunti aikaa nukkuakin. … Käydään ”nurin” ja pannaan valot pyörryk-
siin. 
 
 
 
 

                                       27.      Jo Euroopassa 
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Kellon lähestyessä aamuneljää aletaan olla satamamaisemissa ja hieman yli neljän laiva kiinnittyy 
laituriin. Hytistä lähdetään autokannelle seuraamaan tilannetta. 
 
-  Onpas täällä ahdasta, hämmästyy äiti, kun saavutaan auton luo. … - Varokaa lapset, ettei vaat-
teet likaannu noista pölyisistä autoista. 
- Menkää tuosta välistä tuonne vaunuun, neuvoo isä. … - Älkää kompastuko noihin ketjuihin.  
– Ai nämä on jotenkin täällä kiinni noilla ketjuilla, huomaa äiti. 
-  Pitää olla varmuuden vuoksi, että autot pysyvät paikoillaan, jos laiva myrskyssä keikkuu. … Koh-
ta ne laivamiehet tulevat niitä irrottelemaan. 
 - No nyt voidaan keitellä teetä ja tehdään voileivät, toteaa äiti, kun ollaan vaunussa. On tuolla jää-
kaapissa muniakin. … Keitetäänpäs niitäkin. 
-  No lapset! Nyt ollaan jo noin puolimatkassa, kertoo isä. 
-  Kuinka pitkä matka meidän pitää vielä ajaa? kysyy Mika. 
-  Onhan täältä ajeltava vielä varmaankin viikon verran ennen kuin ollaan Suomessa. … Nyt ollaan 
Kreikassa. … Sitten kai ajellaan Jugoslavian kautta Italiaan ja sieltä Saksaan … ja …. 
-  Mennäänkö me sieltä sitten laivalla Helsinkiin? keskeyttää Mervi. 
-  Katsotaanhan nyt ehdittäisikö me sille Finnjetille ajoissa. … Meillä olis’ paikka varattuna 23. päi-
vä eli ensiviikon torstaina lähtevään laivaan. … Nyt on lauantai-aamu. Meidän täytyisi ajaa kai 
Ateenaan ja pankin kautta saada lisää rahaa meidän matkakassaan. Jos saataisi rahaa heti maanan-
taina, niin saatettais’ just ehtiä ajoissa, mutta …. hiton tiukkaa se kyllä tekee. Pitäisi ajaa yli tuhat 
kilometriä päivässä. Ei taida onnistua. … Siellä on muutama raja-asemakin välissä. 
- Jos mentäis’ sitten seuraavalla laivalla, ehdottaa Mervi. 
- Nyt on sesonkiaika, kesälomakausi. Laivat ovat aivan täysiä. Ilman ennakkovarausta lienee mah-
dotonta päästä … ja varmaan kaikki vuorot ovat tähän aikaan ”täyteen buukattuja”. Se voi olla niin, 
että meidän pitää ajaa Suomeen maita myöden eli kierrettävä Haaparannan kautta. … Tulee lähes 
parituhatta kilometriä vielä lisämatkaa. 
-  Kuinka pitkä matka täältä on nyt Ateenaan? kysyy keittopuuhissa oleva äiti. 
-  Vähän yli kolmesataa kilometriä … eli nelisen tuntia.  … Mitä kautta me ajetaan sitten, kun läh-
detään täältä … Jugoslaviaan?  Pitää tutkia tuosta kartasta. … Joo, on näköjään tultava tätä kautta 
takaisin ja jatkettava täältä sitten Jugoslaviaan … Skopje olis’ tuolla. Joo, samaa valtatietä se on, E 
75. 
- No nyt on teetä, munia … ja tehkää voileipiä, kehottaa äiti. 
 
Parisen tuntia on vielä odoteltava, kunnes laivamiehet tulevat kannelle irrottelemaan kiinnityksiä. 
Puolisen tuntia lisää ja päästään lähtemään ajoramppia alas. Laiturille päästyä on ensin käytävä 
esittämässä passit sitten tullimiehet katselevat hetken aikaa autoa ja vaunua ja päästään ajamaan 
pois satama-alueelta. 
 
- No, nyt ollaan Kreikassa, huokaa isä, kun on ajettu satama-alueelta ulos …- Onpa  tuo aika taas 
hurahtanut. Kello on jo puoli yhdeksän. 
- Pitääkö meidän mennä Ateenaan? kysyy äiti.  - Eikö me saataisi rahaa yhtä hyvin johonkin pank-
kiin tänne Volokseen. 
-  Niin, nyt on lauantai, huomenna sunnuntai ja vasta maanantaina ovat pankit auki. Pitäähän mei-
dän nähdä Ateenakin, kun täällä asti ollaan … ja maanantai-aamuna pitää löytää ekaks’ Suomen 
konsulaatti ja kysyä, miten saa nopeimmin rahaa Suomesta. Ateenasta etsitään nyt hyvä camping-
alue, jossa ollaan maanantaihin saakka. … Täkäläistä raahaakin pitäisi jossakin vaihtaa … ensiksi 
vaikka vain nuo vajaat sata taalaa, mitkä ovat lompsassa. 
-   Mikäs kreikan rahayksikkö on? 
-  Drakma … muistelen. … Camping-alueilla voisivat ehkä vaihtaa. … No tuossa on opaste tielle E 
45. … Lamia ja Athens … sinne mennään. 
 
-  On täällä vähän erilaiset maisemat taas, huomaa äiti, kun on ajettu kaupungista jonkin matkaa. 
… - Nätin näköisiä taloja ja hoidettuja pihoja. … Ei täällä metsiä näy missään … hyvän näköisiä 
peltoja vain ja hedelmäpuutarhoja. 
 
Maisemia katsellen, musiikkia kuunnellen ja välillä rupatellen matka taittuu. Liikennettä on valta-
tiellä melko runsaasti. Iltapäivällä saavutaan Ateenaan ja huoltoasemalta neuvoa kysyen löydetään 
kaupungin laidalta camping-alueen, Camping Athens, jolle kurvataan. Alueella on matkailijoita 
runsaasti, mutta sähköpaikka vielä löytyy autolle ja caravanille. Jarkko saa dollarinsa vaihdetuksi 
drakmoiksi ja maksaa oleskelun kahdeksi vuorokaudeksi. Alueen keskellä on suurehko uima-
allaskin ja sinne mennäänkin virkistäytymään heti, kun vaunu on saatu paikalleen, sähköt kytketty 
ja ilmastointi toimii.  
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Iltapuoli vietetään camping-alueella lepäillen ja välillä uima-altaassa pulahtaen. Lapsille on leikki-
kentällä tarjolla monenlaista puuhaa. Kaksi alueella vierailevaa suomalaisperhettäkin tavataan. 
Heiltä kuullaan, että Kreikassa pankit ovat auki vain kello yhdeksästä yhteen ja pankkipalveluissa 
saattaa eri pankeilla olla erovaisuuksia. Illallisen jälkeen illan muuttuessa hiljalleen yöksi maittaa 
uni jälleen niin lapsille kuin vanhemmillekin. 
 
 Sunnuntain ohjelmistossa on tutustumista Ateenan historiallisiin nähtävyyksiin ”respasta” saatua 
opasvihkosta selaillen. Aluksi suunnataan Akropolis-kukkulalle, jossa on ikivanhojen rakennusten 
raunioita, Parthenon-temppelin tuntumassa otetaan valokuvia ja kaupungin keskustassa kierrellen 
katsellaan lukuisia historiallisia kuvapatsaita. Lapset alkavat kiertelyyn kuitenkin väsyä ja niin on 
taas palattava camping-alueelle. 
 
Maanantaina on isällä jälleen ”työpäivä”. Heti aamulla on löydettävä Suomen konsulaatti. Opasvih-
kosessa olleesta Suomen lähetystön osoitteesta ei lähetystöä löydy, mutta lähellä olevasta Ruotsin 
lähetystöstä kerrotaan uusi osoite, jonne Suomen lähetystö on jonkin aikaa sitten muuttanut. 
 
Lähetystön virkailijoilta Jarkko sitten kuulee, että eri pankeilla on hyvinkin erilaisia käytäntöjä, 
mutta, jos Suomesta lähetetään telex-määräys Bank of Attikaan KOP:n kautta, niin se hoituu yleen-
sä noin kahdessa tunnissa. Muilla pankeilla saattaa kestää pahimmillaan jopa kaksi vuorokautta. 
 
Jarkko kiirehtii lähellä sijaitsevaan puhelinlaitokseen ja soittaa Kuopion Säästöpankkiin ja pyytää 
lähettämään tililtään KOP:n kautta pikaisesti 1000 dollaria Bank of Attikaan, Kreikkaan. … Ja KOP:n 
kautta, vielä toistaen.  Pankissa luvataan hoitaa asia pian. Bank of Attica löytyy muutaman korttelin 
päästä. Jarkko odottelee siellä telex-määräyksen tuloa. Kello yhteen mennessä telexiä ei tule ja 
pankki suljetaan. Harmistuneena Jarkko palaa leirintäalueelle, jossa Rauni ja lapset ovat ihmetel-
leen jo kauan isän viipymistä. 
 
- Hitto! Ei tullut vielä rahoja, noituu isä. … - Huomenna on mentävä uudestaan. 
 
Jarkko kertoo sitten koko aamupäivän tapahtumat ja uskoo, että kyllä se telex-määräys yön aikana 
tulee. Iltapuoli vietetään sitten lasten kanssa leirintäalueella. 
 
Aamulla Jarkko menee Bank of Atticaan heti pankin auetessa kello yhdeksän. Telexiä ei ole vielä-
kään tullut. Jarkko harppoo puhelinyhdistykseen ja soittaa Kuopion Säästöpankkiin. Sieltä kerro-
taan, että KOP ei halunnut välittää maksua, koska hän ei ole pankin asiakas. Siksi he ovat lähettä-
neet eilen telex-määräyksen heidän kreikkalaiselle yhteyspankille, National Bank of Greece. – Hitto! 
noituu Jarkko itsekseen. 
 
National Bank of Greece löytyy myös melko läheltä ja miltei koko korttelin kokoisesta pankkisalista 
löytyy myös luukku, josta Jarkko tiedustelee telex-määräystä. Virkailija kertoo, että heillä kestää 
normaalisti 48 tuntia ennen kuin telexit on käsitelty ja näin ollen se tiedettäisi vasta huomenna. 
Jarkko kertoo, että olisi päästävä perheen kanssa nopeasti Suomeen ja asialla olisi kiire. Virkailija 
lupaa sitten etsiä telex-määräystä ja pyytää Jarkkoa saapumaan uudelleen kahden tunnin kuluttua. 
Jarkko kävelee lähikortteleita katsellen reilun tunnin ja menee sitten kyselemään telexiä. Nyt virkai-
lija on löytänyt telex-määräyksen. 
 
- Voitteko te nyt maksaa sen minulle? kysyy Jarkko. 
- Emme voi, kun tässä pyydetään lähettämään tämä Bank of Atticaan. 
- Voitteko sitten lähettää sen Bank of Atticaan nyt heti? 
- Emme. Aikaisintaan huomenna. 
- Kiitos, karjaisee Jarkko vihaisena puhisten ja lähtee. 
 
Puhelinlaitokselta hän soittaa taas Kuopion Säästöpankkiin ja nyt äkäisenä puhisten kertoo, että 
jos ette nyt heti saa lähtemään tililtäni tuhatta dollaria KOP:n kautta Bank of Atticaan, niin siirrän 
kaikki rahani pois pankistanne. – Nyt virkailija lupaa yrittää uudelleen. Tunnin kuluttua Jarkko soit-
taa uudelleen vielä Kuopioon ja siellä kerrotaan, että KOP on luvannut hoitaa asian heti. - Jarkko 
lähtee Bank of Atticaan odottelemaan. Kello lähestyy pankin sulkemisaikaa. Jarkko vilkuilee kelloa 
vähän väliä. Vihdoin viittä vaille yksi tulee virkailija kertomaan, että nyt telex-määräys on tullut, 
mutta … kaikki valuutat on viety jo holviin ja holvit lukittu. Summa voitaisi maksaa vain drakmoi-
na. – Jarkko on hetken aikaa sanaton. 
 
- En huoli drakmoja, kun en tiedä mihin kurssiin vaihtavat niitä muissa maissa, vastaa Jarkko sit-
ten.   – Otan vain dollareina tai D-markkoina. … Pitää tulla sitten aamulla heti yhdeksältä. 
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Viitisentoista minuuttia myöhemmin Jarkko palaa perheen luo leirintäalueelle ja kertoo koko ”sto-
ryn”. 
 
-  Minkäs’ voit? vastaa äiti. … - Meillä on ollut lasten kanssa täällä ihan kivaa. 
-  No, aamulla saadaan varmasti rahat ja heti sen jälkeen lähdetään. … Nyt meillä ei sitten ole enää 
mitään kiirettä. Huomenna on jo keskiviikko. Torstaille oli se Finnjetin varaus. … Eiköhän nyt ajella 
rauhallisesti Jugoslaviasta Välimeren rantaa pitkin Italian Triesteen. Katsellaan nyt iltasella kartasta 
se reitti. 
 
Iltapäivä ja ilta kuluvat taaskin lasten kanssa leirintäalueella hyörien ja välillä uima-altaassa käy-
den. Illalla lasten käytyä nukkumaan alkavat vanhemmat katsella karttakirjaa, 
 
-  Tuosta lähdetään samaa reittiä, mitä tultiin Voloksesta … ja Voloksen ohi edelleen … Thessa-
loniki on tuossa iso kaupunki … ja edelleen samaa tietä … Gevgeliassa näyttäisi olevan raja-asema 
… ja siitä tuonne Skopjeen. 
-  Kuinka pitkä matka sinne tulee? 
-  Laskeskellaanpa vähän noista kilometrilukemista. …  Volokseen on vähän yli kolmesataa, tuosta 
pätkästä tulee sata … kolmekymmentä ja sitten vielä tuommoinen pätkä … aikalailla seitsemänsa-
taa kilsaa. 
-  Voi taivas!  … ja mihin sitten sieltä? 
-  Eiköhän sitten ajella tuonne Pristinaan ja tuosta alas tuonne meren rantaan … ja Dobrovnikiin. Se 
väli on … hetki vain … viidensadan kieppeillä. … Dubrovnikista rannikkoa pitkin  Splittiin on sitten 
… kaks’ ja puolsataa ja tuosta mentäisi suoraan tuon Rijekan kautta Triesteen … ja se on … noin 
viisisataa. 
-  Huh-huh. … Kuinka me jaksetaan? 
- Onhan meidän nyt vaan jaksettava, naurahtaa Jarkko. …- Huilataan välillä, kun siltä tuntuu. - 
Triestestä ajellaan sitten moottoriteitä … Itävällan kautta Saksaan, … Tuosta … Veronan kautta 
Innsbruk … Hannover … Hampuri tuossa … ja sitten tuolta Putgardenista lautalla yli ja Köpikseen. 
Triestestä Insbrukiin on viitisensataa … siitä Hannoveriin kahdeksansataa … ja Hannoverista on 
sitten vielä aika huippaus … Hampuri … ja … toi lautta … ja … Kööpenhamina on tuolla. … Tulee-
han tuostakin kuusisataa vähän päälle. … Sitten on taas pieni lauttamatka tuossa ja ollaan Ruotsis-
sa. Tukholmaan tulee matkaa vielä … …. kuus’ja puol’sataa. … Hitto, pitkästi yli viis’tuhatta kilo-
metriä. … Jos ajettaisi keskimäärin 800 kilometriä päivässä, niin viikon päästä oltais’ Suomessa. 
-  Kuinkahan nuo lapset kestävät? 
-  Huomenna päästään jo varmaan Jugoslavian puolelle ja jonnekin tuonne Skopjen liepeille. Ja kun 
päästään tuonne Välimeren rantaan, niin siellä on varmaankin leirintäalueita, joissa päästään ui-
maan. 
- Mutta nyt käydään nukkumaan, että jaksetaan huomenna taas matkustaa, ehdottaa Rauni. 
- Joo, ja aamulla laitellaan kaikki valmiiksi niin, että lähdetään heti, kun mä tulen pankista. Vaunun 
kanssa ei kannata tuonne kaupungin vilinään mennä. 
 
Jarkko saa pankista rahat D-markkoina heti pankin auettua kello 9. Jo viisitoista minuuttia myö-
hemmin hän saapuu camping-alueella. Sitten vain vaunu koukkuun ja päästään lähtemään. Alku-
matkan maisemat Volokseen asti ovat jo tuttuja. Voloksen jälkeen pidetään lyhyt jaloittelu- ja väli-
palatauko ja jatketaan taas eteenpäin. Äiti seurailee kartasta matkan etenemistä ja vaihtelee välillä 
kasetteja soittimeen. Lapset takapenkillä välillä torkkuvat, välillä taas seurailevat ikkunasta avautu-
via näkymiä. Liikennettä on tiellä runsaanpuoleisesti, mutta matkavauhti voidaan pitää nopeusra-
joitusten mukaisena. Thessalonikin jälkeen pysähdytään tankkaamaan ja käydään samalla vaunus-
sa haukaamassa vähän purtavaa. Gevgelian raja-asemalle saavutaan puoli viiden aikaan. Rajan yli-
tys sujuu yllättävän nopeasti. Autojono soljuu hitaasti raja-aseman kautta kahdessa jonossa. Kun 
rajamies näkee Jarkon näyttää avoimesta ikkunasta ojentamia Suomen passeja, saadaan jatkaa 
eteenpäin pysähtymättä. 
 
- No tuo meni todella sujuvasti, naurahtaa Jarkko.  - Ei tarvinnut edes pysähtyä. … Mutta tuohon 
pitää. ”Money Exhance” … rahan vaihto. Tarvitaan kai me jonkin verran Jugoslavian rahaa. Mulla on 
muutama taalakin vielä ja sitten noita D-markkoja pitää vaihtaa ehkä satasella.  
 
Jarkko käy vaihtamassa valuuttaansa Jugoslavian dinaareiksi ja palaa autoon. 
 
-  Mehän olemme Skopjessa jo tunnin päästä, tuumaa Jarkko, kun taas lähdetään. 
- Olikos’ Skopjessa joskus maanjäristys? muistelee äiti, kun on ajettu muutama kilometri Skopjeen 
päin. 



 272 

- Oli, parisenkymmentä vuotta sitten. … Joo, se oli vuonna 1963 kesällä. Mä olin silloin Auto-
Pataljoonassa suorittamassa varusmiespalvelusta. Skopjessahan kuoli silloin vissiin parituhatta 
ihmistä ja kymmeniä tuhansia loukkaantui. Suomestahan lahjoitettiin tänne silloin puutalojakin 
-  Isi, mikä semmonen maantäristys oikein on? kysyy Mervi. 
- Maanjäristys … ei täristys. Se on sellainen luonnonilmiö, jossa maa alkaa yhtäkkiä vavahdella 
niin, että maanpinta repeilee ja talotkin sortuvat. Sellaisia sattuu aina joskus jossakin päin maail-
maa. 
-  Miks’ se maa sitten järähtelee? 
-  Se johtuu tämän maapallon kuoren rakenteesta. … Tässä on sellaisia suuria mannerlaattoja, jot-
ka hiljalleen liikkuvat toisiaan vasten … ja syntyy semmoisia jännitystiloja, jotka sitten yhtäkkiä 
laukeavat… ja . … Ette taida ymmärtää. 
-  Voiko semmoinen järähtely tapahtua Suomessakin? 
-  Ei voi. Me ei olla Suomessa sellaisen mannerlaatan reuna-alueella. Ei tarvitse pelätä. … Katsokaa-
pa lapset millaisia karva-ooppeleita täällä kulkee. … Ihan kunnon hevosvetoisilla vankkureilla siinä 
mennään. 
- Kyllä täällä näyttää paljon köyhemmältä heti, kun tultiin rajan yli, toteaa äitikin. 
- Autotkin ovat enimmäkseen itäblokin vehkeitä, jatkaa isä. - Skodia ja Ladoja on jonkun verran, 
tuossa menee Volga … ja Wartburikin … ja katsokaas mikä tulee vastaa! … Vanha Popedahan se 
siinä. … Syyria oli yhdenlainen automuseo, tämä on vähän toisenlainen. Turisteja täällä näyttää 
olevan aika paljon noista rekisterikilvistä päätellen. Saksalaisia ja italialaisia rekkareitahan nuo 
enimmäkseen ovat, saksalaisilla Mersuja ja Ooppeleita, italialaisilla Fiatteja ja Alfa-Romeoita  
 
Liikennettä ja maaseudun elämää seuraillen matka jatkuu. Maaseutukylissä nähdään vanhahtavaa 
maalaisidylliä. Hevosia käytetään työjuhtina vielä yleisesti. Niitä nähdään peltotöissä ja kaduilla 
suurten nelipyöräisten vankkureiden vetäjinä. Ennen Skopjea poiketaan ruokakaupassa. Skopjeen 
ei perävaunun kanssa poiketa vaan jatketaan vielä eteenpäin Pristinan suuntaan. Illan alkaessa 
hämärtää ruvetaan katselemaan sopivaa yöpymispaikkaa. Lopulta päädytään suurehkon huolto-
aseman viereiselle kentälle, jossa seisoo muutamia rekka-autoja. 
 
- Eiköhän tässä ole ihan turvallista yöpyä, aprikoi  isä. …- Veivataan nuo vaunun takimmaiset tuki-
jalat alas ennen kuin menette sisään. … Ja äiti tekee jotakin sapuskaa, sitten nukutaan ja heti, kun 
aamu alkaa sarastaa lähdetään taas eteenpäin. 
- Ai, mikä unohtui tehdä siellä camping-alueella, havahtuu äiti. …- Toi vessan säiliö olisi pitänyt 
tyhjentää. Siellä olis’ kyllä ollut ihan vessantyhjennyspaikkakin. 
-  No problems, vastaa isä. …- Kohta käväisen tyhjentämässä sen tuonne pöheikköön.  
-  Tämä vaunun vesisäiliö me kyllä lasten kanssa täytettiin, kun huomasin, että vesi loppui. 
 
Ilta kuluu sitten vaunussa jutellessa, karttaa katsellen ja äidin kokkaamaa illallista välillä popsien. 
Isä näyttää lapsillekin kartasta kuinka pitkä matka on vielä Suomeen. 
 
Aamun alkaessa sarastaa istutaan pöydän ääressä jo aamuteellä ja popsitaan äidin tekemiä mu-
nakkaita. Sitten äkkiä taas vaunu lähtökuntoon ja matkaan. 
 
- Kohta tullaan Pristinaan, kertoo karttaa seuraava äiti. Meidän pitää ajaa siitä eteenpäin tuonne 
Rozajeen … muuten jouduttaisi Albanian rajalle … ja sieltä Rozajesta lähdetään rannikolle päin … 
Podgoria siellä on suurempi paikka, kaupunki kai se on … ja se on ennen sitä Dubrovnikia. … Dub-
rovnik on jo ihan meren rannalla. … Pristinan jälkeen tie näyttää pienemmältä ainakin tässä kar-
tassa. 
 
 Matka jatkuu tienviittoja seuraten. Rozajesta jatkettaessa muuttuvat maisemat vuoristoisemmiksi 
ja tie mutkaiseksi ja mäkiseksi. Tie on kapeahkoa, mutta hyväkuntoista. Pienehköjä kyliä on tien 
varrella silloin tällöin. Puolen päivän maissa ohitetaan Podgoria ja pian saavutaan rantatielle. Väli-
meri kimaltelee kirkkaana vasemmalla ja aurinko paistaa puhtaalta taivaalta. Dubrovnikin liepeillä 
ollaan kello neljän maissa. Vielä jatketaan eteenpäin, kunnes löydettäisi rannalla oleva leirintäalue. 
Noin 30 kilometriä Dubrovnikin jälkeen camping-alue löytyykin. Jarkko menee portin tuntumassa 
olevaan ”respaan” ja tulee pettyneenä takaisin. 
 
- Alue on täynnä, kertoo isä. … - Eivät huoli meitä. … Seuraava camping on noin 20 kilometrin 
päässä. Ajetaan sinne. 
 
Seuraavalla camping-alueella päästään aivan portin pieleen, vaikka hyvin täydeltä alue näyttää. 
Kaikki sähköpaikat ovat täysiä. … Kirkas merenranta on siinäkin aivan vieressä ja tietysti ensim-
mäiseksi, kun vaunu on taas avattu, puetaan uimakamppeet ylle ja mennään uimaan. 
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- Hitto, kyllä tämä uimaan pääsy taas helpottaa, huokaa isä veteen päästyään. - Alkoi tuo ajaminen 
jo tuntua tuolla olkapäissä. 
Trippimittarin mukaan ajettiin tänään 780 kilometriä. … Tuo vuoristo-osuus oli vähän hitaampaa. 
… Jokohan me huomenna päästäisi Triesteen asti. … Yli 700 kilometriä tästä kai sinne vielä on. 
- Aika kylmää tää vesi on, toteaa äiti. … - Ja aika nopeasti syvenee. Minnaa täytyy vahtia, ettei me-
ne liian syvälle. 
- Kyllä minä vahdin, lupaa isä. - Uikaa te vaan nyt. 
-  On tämä ihanaa taas, kun päästiin uimaan, huokaa äiti.  - Jotenkin rasittavaa on tuo autossa is-
tuminen, mutta on taas nähty monenlaista maisemaa ja ihan sellaista vanhanaikaista maalaisidyl-
liä. 
- Olihan tuossa taas monenlaista mäkeä ja mutkaa vähän kuin jossakin alppiteillä, jatkaa isä. - Kiva 
ajaa, kun on tuollainen veturi, jossa voima piisaa. Nyt taitaa olla täällä sen verran vilpoista, että 
pärjätään ilman sähköäkin. Tuolta mereltä tuulee aika mukavasti. Ei ole täällä itikoitakaan. 
-  Pulikoikaa te vielä täällä. Minä menen vaunuun kokkailemaan jotakin. … Onko se avain siellä 
pyörän päällä? 
- Joo, sen ovea lähimmän päällä. 
 
Iltaruokailun jälkeen iltahämärän taas muututtua pimeäksi yöksi istuskellaan vaunussa. Lapset 
kyselevät kaikenlaista siitä, mitä ovat matkalla nähneet. 
 
- Isi miks’ täällä kaikki näyttää niin vanhalta? kysyy Mervi. 
- Onhan täällä taas vähän erilaista, kuin oli Kreikassa. Tämä Jugoslavia on vähän köyhempi maa, 
mutta minusta nuo vanhat rakennukset ovat ihan kauniita, koristeellisia ja arvokkaan näköisiä.  
- Kirkkoja on näkynyt melkein joka kylässä, toteaa äiti. … - Katolisiako nämä täällä ovat? 
- Niin kai ovat, arvelee isä.   - On kai täällä jonkin verran muslimejakin. 
- Mihin ne katoliset uskoo?  kysyy Mervi.   
- Ihan sama Jumala ja raamattu niillä on kuin meilläkin, selittää äiti. …- Mutta jotakin pientä eroa 
on ortodoksien ja luterilaisten oppien kanssa. 
- Ja uskovat kai joulupukkiinkin, vitsailee isä. 
-  Mutta paljon on turisteja näillä camping-alueilla, jatkaa äiti. 
-  Ja saksalaisia turisteja suurin osa, toteaa isä. … - Tämä taitaa olla saksalaisten mielestä hyvin 
edullinen lomakohde. … Ja aika halpaahan täällä kaikki onkin. 
- Aamulla meidän on taas lähdettävä jatkamaan matkaa aikaisin, tietää äiti.  – Olisi kiva päästä 
Suomeenkin. Sielläkin on kesä parhaimmillaan. 
- Juu, lähdetään taas kukonlaulun aikaan, toteaa isä. … - Nyt ajellaan vaan sutjakkaasti tätä rannik-
koa Triesteen. Sieltä eteenpäin onkin jo tutumpaa tietä. … Yritetään päästä illaksi Triesteen. … 
Matkaa on alle  700 kilometriä … ja aika hyvää tietähän tämä on. Noita pikkukaupunkeja ja kyliä 
on kyllä aika tiuhassa. 
 
- Nyt lapset, kohta käydään taas nukkumaan, että jaksetaan matkustaa, juttelee äiti.  - Huomenna 
jossakin kyllä uidaankin välillä. 
 
Aamuvarhaisella noustaan ja äiti alkaa kokkailla aamupalaa. Teevesi on liedellä juuri alkanut kie-
hua, kun äiti toteaa, että kaasuliekki alkoi ensin palaa heikommin ja sitten sammui. 
 
- Nyt taisi kaasu loppua, kertoo äiti. 
- Hitto, se toinen pullokin on jo tyhjä. … Seuraavasta kaupungista pitää hommata täysi kaasupullo. 
- No, ei nyt tarvita kaasua ennen kuin iltapäivällä. Teevesi on kuumaa ja nyt vaan sitten sämpylöitä. 
Munakkaat meinasin kyllä paistaa, mutta … 
 
Puolisen tuntia myöhemmin ajetaan leirintäalueelta ulos ja matka jatkuu. Rantamaisemia, tienvar-
ren pikkukyliä ja kaupunkeja katsellen jatketaan rannikkoa eteenpäin ja saavutaan Splittiin. 
 
- Nyt tuossa tankataan, toteaa isä ja kääntyy huoltoasemalle. … - Pitää kysyä samalla mistä saa-
daan kaasua. 
 
Tankki saadaan täyteen ja kaasupulloja myyvä liike löytyy vähän matkan päästä. Kaasupullot ovat 
täällä kuitenkin erilaisia ja  Jarkon tyhjä pullo ei kelpaa vaihdossa. Niinpä hänen on ostettava täysi 
kaasupullo ja siihen vielä erilainen paineenalennusventtiili, jonka Jarkko vaihtaa kaasuletkun pää-
hän. 
 
- Hitto, piti ostaa koko pullo ja vielä se venttiilikin, manailee isä autoon istahtaessaan. … - Pullot 
ovat täällä sen verran erilaisia. … Ja dinaaritkin loppuivat kesken, mutta täällä näköjään kauppaa 
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tehdään myös Saksanmarkoilla. … Nyt kyllä pärjätään tuolla pullolla Suomeen asti. … Tuosta läksi 
äsken tuonne oikealle tie Sarajevoon. Sehän on sellainen kuulu talviurheilupaikka. 
- Triesteen olisi vielä matkaa noin 500 kilometriä, kertoo karttaa jonkin aikaa tutkiskellut äiti. .. 
Eihän meidän nyt tarvitse mitään ostella. Ruokaa kyllä on. … Parin tunnin päästä voitaisi pitää lou-
nastauko. 
-  Jos löydettäis’ semmoinen paikka, jossa voitaisi käydä uimassakin, ehdottaa Mervi. 
- No kellohan on vasta yksitoista, toteaa isä.  - Kyllä me hyvin ehditään illaksi Triesteen, vaikka 
käväistäisiin uimassakin. 
- Jos me ajetaan ihan tätä rantatietä, niin merenrantaa on Rijekaan asti … noin 400 kilometriä, ker-
too äiti.   - Sitten mennään rannasta kauemmaksi tommoisen aika ison niemimaan poikki. 
- Triestessä on sitten aika jyrkät ja kallioiset rannat, kertoo isä.  - Siellä ei ole uimapaikkoja aina-
kaan ihan tien varressa. … Ihan kiva parkkipaikka kyllä on. Eiköhän me siinä nukuta ens’ yö. Ei me 
camping-aluetta nyt tarvita. 
-  Niin, sinähän olit siellä ihan monta päivää silloin Saudiin päin tullessa. 
-  Joo, niin olin.  Sitä YIT:n miestä, Silenin Lassea piti siellä pari päivää odotella. … Ja sitten käytiin 
viemässä sen vaimokin Ljubljanan lentokentälle, kun se lähti Suomeen. Se Lasse oli silloin aamulla 
niin jurrissa, ettei se olis’ voinut lähteä omalla Mersullaan ajamaan. … Sen Lassen hoitoonhan piti 
sitten jättää tämä ajokalusto odottelemaan Jeddaan laivaamista. … Oli se mies varsinainen hulivili. 
-  Vieläköhän se on siellä Trietessä, kysyy äiti. 
-  Enpä tiedä, mutta eipä ole väliäkään. Tuskinpa se siellä enää on, kun se laivafirmakin meni 
konkkaan. Taitavat ajaa YIT:n rekatkin nyt Voloksen kautta Latakiaan. … Eipäs tullut kyseltyä niiltä 
Finnwheelsin kavereilta tai suomalaisilta rekkamiehiltä Latakiassa. 
 
Matkaa on taitettu rannan tuntumassa kulkevaa tietä kolmisen tuntia, kun saavutaan Vinodolskin 
taajamaan. Rannassa olevalla camping-alueen vieressä on laajahko kenttä ja uimaranta. Saksalais-
autoja on kentällä muutama ja uimassakin näyttää olevan porukkaa. 
 
-  No nyt tulihan vihdoin sellainen paikka, jota ollaan kaivattu, huokaa äiti.  – Käydäänkö ensin ui-
massa ja sitten pidetään lounastauko. … - Eiköhän me sitten jaksettaisi ajella vielä sinne Triesteen? 
-  Kiva, kiva …. iloitsevat lapset takapenkillä. 
-  Odotelkaapa taas hetki, niin käyn veivailemassa pari vaunun tukijalkaa alas, kehottaa isä. 
-  Ei tuossa kyllä ihan hiekkarantaa taida olla, huomaa äiti autosta noustuaan rantaa katsellen. 
Pientä valkoista kiveä näyttäisi olevan tuo pohja, mutta sellaistahan se pohja oli siellä edellisessä-
kin paikassa. 
-  Isi, joko saa mennä vaunuun hakemaan uikkareita? kysyy Mervi. 
-  Menkää vaan. 
-  Mene isä noiden lasten kanssa uimaan, kehottaa äiti.   – Minä teen vähän ruokaa … ja käyn sitten 
vasta uimassa. 
-  Lähde vaan sinäkin uimaan nyt meidän kanssa. Laita sitä sapuskaa vasta sitten. … Ei tässä nyt 
mitään hoppua ole. 
 
Vajaan tunnin päästä lähdetään taas jatkamaan matkaa. Ruokaillessa on jo juteltu ja päätetty, että 
loppumatka ajettaisiin mahdollisimman nopeasti Suomeen. Nyt ollaan nähty jo niin monenlaista  
maisemaa, kylää, kaupunkia … sekä mäkeä ja mutkaa … ja Suomessa on kesä parhaimmillaan. 
Triesten jälkeen päästään moottoriteille, joilla ei ole juuri mitään erityistä katseltavaa. Triesteen 
ehditään vielä valoisaan aikaan arvelee isä. 
 
Lapset takapenkillä taas torkahtavat, kun on ajeltu jonkin matkaa. Rannikko jää tiestä kauemmak-
si, kun on ajeltu parisen tuntia. Ennen Italian rajaa on koukattava vielä tankkaamassa. Rajan ylitys 
sujuu nopeasti vain passeja esittämällä. Jarkko käy vaihtamassa muutaman D-markkan liiroiksi. ja 
Triesteen saavutaan ennen auringon laskua. Pieni kierros tehdään Triesten keskustassa ja käväis-
tään marketissa ostelemassa juomia. Triestestä ajetaan sitten muutamia kilometrejä Venetsiaan 
päin, kunnes saavutaan Jarkolle  jo ennestään tuttuun paikkaan. 
 
- Onpas kaunista, ihailee äiti. …- Oli kivoja nuo pikku tunnelit tuossa äsken. … Ja aika korkealla 
ollaan tuosta meren pinnasta. 
- Nyt tuossa ihan kohta, … tuossa vasemmalla … tuo vanhasta tienpätkästä jätetty parkkipaikka, 
kertoo isä, kun saavutaan paikalle.  – Tässä vaan nyt nukutaan. Niin, kai me ensin jotain syödään-
kin. … Menee tuolta kyllä hiton jyrkkä polku alas tuonne rantaan, mutta ei sinne kannata lähteä. … 
Ja se ranta on ihan kivikkoinen. Ei siellä uida voi. 
- Onk’s tässä ihan turvallista nukkua? kysyy äiti. 
- No kyllä mä nukuin tässä vissiin kolme yötä silloin, eikä kukaan tullut koputtelemaan. Jokunen 
auto kyllä yöllä ajelee ohi. 
- Sitten vaan isä … taas ne tukijalat alas, niin päästään laittelemaan ruokaa. 
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- Malttakaapa vielä hetki. … Nyt ei ole mitään kiirettä. 
- Mikäs päivä tänään on? kysyy äiti. 
-  Hetkinen, tuumii isä ja tutkiskelee kelloaan. …. - Hitto, tänään on jo perjantai … ja 24. päivä. Se 
Finnjettiin varattu paikka olis’ ollut eilen. 
- Aurinko alkaa häipyä kohta tuonne horisonttiin. … Otetaanpa tässä kohta muutama foto. 
 
Äiti alkaa tehdä illallista, isä napsii rantamaisemasta muutamia valokuvia ja alkaa sitten puuhaile-
maan jotakin vaunun takapäässä. … Muiden huomaamatta hän alkaa huopakynällä tekstailla mat-
kareittiä takalasin yläpuolelle vaunun seinään. … JIZAN - JEDDAH – AMMAN – DAMASKUS – LATAKIA – VOLOS – 
ATHENS – SKOPJE – DUBROVNIK – SPLIT – TRIESTE -  VERONA - INNSBRUK – FRANKFURTH - HAMBURG - KOPENHAGEN -  
STOCKHOLM . Saatuaan tekstin valmiiksi, hän astelee vaunuun kertomatta asiasta perheelle. 
 
Ruokailun jälkeen tutkiskellaan taas karttaa ja edessä olevaa matkareittiä. 
 
-  Pitääkö meidän ajaa tuolta Veronan kautta? kysyy äiti. … Eikö tuosta pääsisi suorempaakin. 
-  Olisihan se suorempi tuossa kartalla, mutta siellä näyttäisi olevan alppiteitä… jyrkkiä mäkiä ja 
mutkia ja saattaisi olla kiellettykin matkailuvaunuilta. Tuosta Veronan kautta on hyvää tietä, näyt-
tää isä. - Sitä kauttahan ajelin silloin tännepäin. … Eli tuosta Veronaan ja sitten tuonne Brennerin 
solaan ja siitä Innsbrukiin onkin vai alle viisikymmentä kilometriä.  
  
Yö nukutaan sitten kaikessa rauhassa ja aamun sarastaessa aletaan taas valmistautua jatkamaan 
matkaa. Isän veivaillessa vaunun tukijalkoja ylös huomaa äiti vaunun seinään ilmestyneen tekstin. 
 
-  Milloin sinä tuon olet tehnyt? hämmästyy äiti. 
- Illallahan minä sen siihen tekstailin, kun te olitte vaunussa. … Näin tuolla yhdellä camping-
alueella erään vaunun perään kirjoitetun matkareitin … ja ajattelin, että pannaanpa me vähän pa-
remmaksi. … Onkohan kukaan karavaanari Suomesta yhtä kaukana koskaan käynytkään. … Ei ai-
nakaan kovin moni. 
-  Jokohan me tuolta Tukholmasta päästäisi laivalla Turkuun tai Helsinkiin? aprikoi äiti. 
-  No sen jätin vielä odottelemaan, kun ei tiedetä päästäänkö kumpaankaan vai vieläkö on kierret-
tävä Haaparannan kautta. … Täydennetään sitten, kun päästään sinne asti. … Nyt lähdetään. 
 
Vajaa kolme tuntia on ajettu, kun saavutaan Veronaan. 
 
- Nyt tästä käännytään tuonne oikealle… ei tuonne baanalle … se maksaa. … Tuota vanhaa tietä 
Innsbrukiin päin, kertoilee isä.  - Tulin silloin tuolta vasemmalta, kun ajelin Gardajärven länsipuolta 
tänne päin. … Nyt, jos olisi ollut aikaa, niin olis’ voitu ajaa tuolta Gardajärven ympäri. Se on kyllä 
hiton upea reitti, vuoren seinämään nakerrettu tie, jossa on paljon tunneleita. … Onhan meillä siitä 
joitakin kaitafilmin pätkiä, mitä silloin otin. … Kyllä me joskus tullaan tänne vielä uudelleen … ihan 
lomareissulle. Nyt on parisataa kilometriä Brennerin solaan, josta tullaan sitten Itävallan puolelle … 
ja Innsbruk on sitten … nelisenkymmentä kilometriä siitä rajalta.  Sieltä silloin käväisin katsomassa 
Garmish Partenkircheniä. 
-  Aika paljon täällä liikennettä ja näkyy aika paljon caravaanareitakin, toteaa äiti. 
-  Kyllä tuo kesälomasesonki näkyy. … Jossakin saattaa olla liikenneruuhkiakin. … Mutta aika pal-
jon on rekkojakin liikkeellä näin lauantaipäivänä. 
- Siellä Innsbrukissa voitaisi kai pysähtyä vähän ostoksille ja pidettäis’ lounastauko samalla, ehdot-
taa äiti. 
-  Me ollaan siellä jo parin tunnin kuluttua. … Jaksatteko te ilman taukoa siihen asti? 
-  Voitais’ko kuitenkin kohta pitää pissatauko? 
-  Pidetään heti, kun tulee jonkinlainen levike, lupaa isä. … - Tuossa on huoltoasema ja ”resthaus”. 
Eikö se ole vielä parempi. Poiketaan tuohon ja käydään vaan nopeasti vessassa. … ja pannaan 
tankkikin täyteen samalla. Eiköhän täällä kelpaa D-markatkin. 
 
Pian taas ollaan menossa ja kun tunnin verran on ajettu saavutaan Trentoon. 
 
- Tuosta kohta vasemmalle on viitta Lago de Garda, kertoo isä.  … - No tuossahan se jo onkin. Siitä 
lähdin silloin Gardajärvelle. Tie kiipeää siksakkina tuonne vuoren huipulle. Ei sitä tietä näy tuolta 
puiden lomasta yhtään. 
-  Tästä on sinne Brennerin solaan noin 120 kilometriä, kertoo karttaa tutkiva äiti. 
- Ja siitä on noin 50 – 60 kilometriä Innsbrukiin. 
 
Runsas tunti on taas ajettu, kun saavutaan Brennerin solaan ja Italia vaihtuu Itävallaksi. Innsbrukin 
kaupunkiin saavuttaessa kello on puolikaksi. Jonkin verran on kierreltävä kaupungin keskustassa 
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ennen kuin löydetään riittävän suuruinen parkkipaikka. Lapset ovat takapenkillä torkahtaneet ja 
heidät on heräteltävä. 
 
- Nyt kyllä kävellään täällä vähän, että jaksetaan sitten taas istua, ehdottaa äiti. … - Ruokakauppa-
kin pitäis’ löytää. …  
-  Eiköhän sellainen kohta löydy, arvelee isä.    - Kävelläänpä tuosta muutaman korttelin ympäri. 
Pitäisiköhän poiketa pankissakin taas? … Jäi liiroja vähän käyttämättä. Ne pitäis’ vaihtaa täkä-
läiseksi valuutaksi. … Auton ovet vaan lukkoon ja … 
- Ei me täällä Itävallassa tarvita rahaa kuin sen verran, että ostellaan vähän ruokaa ja juomia, ker-
too äiti.   - Kohtahan me mennään jo Saksan puolelle. 
 
Kulman takaa löytyy pankki ja seuraavan  korttelin kulman takaa iso market, josta ostellaan juomia 
ja ruokaa. Vaunuun palattaessa napostellaan  marketista ostetut nakit perunamuusin kanssa lou-
naaksi. 
 
-  Nyt on ajettu tänään reilut 500 kilometriä, huokaa isä. … - Vielä pitäisi muutama tunti ajaa. Kello 
on vähän vaille neljä. … Kello yhdeksän korvissa katsellaan vaikka joku ”rastplatz”, jossa nukutaan. 
-  Jaksatko vielä viisi tuntia ajaa? kysyy äiti. 
-  Kyllä minä jaksan, jos te jaksatte istua. … Joko meidän ”kemssan” säiliö on täynnä? 
-  Aika täysihän se taas on. 
- Pitää kai se sitten jossakin tyhjentää, kun pysähdytään. …. Jonkun levikkeen pientareelle vaan. … 
ja uudet myrkyt säiliöön. … Hitosti on liikennettä näin lauantaipäivänäkin. .. Eiköhän se ala nyt 
illemmalla vähän hiljenemään. Mutta ihan hyvää vauhtia on kuitenkin pystytty pitämään. 
 
Niin lähdetään taas ”autobahnalle”. Parisen tuntia myöhemmin käväistään yhdellä ”rastplatsilla” 
tankkaamassa ja samalla vessassakin. Parkkipaikan laidalla käydään kippaamassa kemiallisen ves-
san säiliöllinen pusikkoon. … Sitten taas jatketaan eteenpäin. Illan jo hämärtyessä ja kellon lähes-
tyessä yhdeksää lähestytään jo Frankfurttia, kun isä kääntyy suurehkolle ”rastplatzille” ja ajaa laa-
jan parkkialueen laidalle. 
 
- Nyt nukutaan tämä yö tässä, kertoo isä. … - Ajettiin viidessä tunnissa yli 500 kilometriä. … Yli 
tuhannen ”kilsan” päivä tänään. …  Hiukkasen alkaa jo tuolla hartioissa tuntua. Nämä rastplatzit 
ovat täällä ihan kivoja. Isot parkkialueet, on baarit, vessat, voit samalla tankata ja nämä ovat auki 
läpi yön.  
-  Riittääkö lapsille iltapalaksi tee ja juustosämpylät? kysyy äiti.  
-  Riittää, tulee Merviltä hiljainen vastaus. 
-  Paista vielä yhdet makkarat, lisää isä … Ja ennen nukkumaan menoa käydään tuolla ”rastplatzin” 
vessassa. …  Ai pitää tuohon omaan vessaankin panna vähän vettä ja sitä ”deodoranttia”. … Jossa-
kin tarvitaan sitäkin. … Ja onko meidän vesisäiliökin taas täytettävä. 
- Onhan se vielä puolillaan, kertoo äiti. 
-  Ja aamulla yritetään lähteä aikaisin, toivoo isä. … - Silloin on vähemmän liikennettä- 
-  Aamulla keitetään kattilallinen kaurapuuroa, suunnittelee äiti. 
 
Aurinkoinen aamu valkenee taas ja valmiina lähtöön ollaan jo kello seitsemän. Vajaan neljän tun-
nin kuluttua matkamittarin lukema on kasvanut aamuisesta neljälläsadalla kilometrillä ja ollaan 
lähestymässä Hannoveria. Äiti vaihtaa taas kasettia autoradioon. Lapset takapenkillä hölpöttävät 
keskenään jotakin. 
 
- Tuossa oli just’ viitta Burgdorfiin, huomaa isä. …- Siellä olisivat ne Eine ja Hans Ludvig Thiele, 
joiden luona poikkesin silloin nukkumassa pari yötä. … Laiteltiin sen Hans Ludvigin kanssa siellä 
”cooleri” vaunun katolle. … Hitto, sekin pitäis’ kai irrottaa, jos mennään laivalla Tukholmasta. … 
Muuten saattais’ olla kalliimpi taksa. 
-  Isi, joko kohta pidettäis’ taas pieni jaloittelutauko? kysyy Mervi. 
-  No, kun tulee seuraava ”rastplatz”, niin pidetään lyhyt tauko, lupaa isä.  – Tankataan taas samal-
la. 
-  Eikö voitais’ syödäkin siellä jotakin … ihan baarissa, ehdottaa äiti.   - Nopeammin selvitään kuin 
vaunussa kokkaamalla. 
-  Joo, ranskalaiset perunat … ja jotain … vaikka joku pihvi, innostuu Mervi. 
 
Vielä on ajeltava puolisen tuntia ennen kuin se seuraava ”rastplatz” on tien varressa. Sinne men-
nään ja baariravintolaankin. Ranskalaiset ja wiininleikkeet saadaan nopeasti ja niin jaksetaan taas 
jatkaa matkaa. 
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Seuraava stoppi on sitten Puttgarden, kertoo isä, kun taas lähdetään. Siellä on sellainen noin tun-
nin laivamatka Tanskan Rödbyhyn. Kun reilut kaksi tuntia on ajeltu saavutaan Puttgardenin lautta-
jonoon. 
 
- Hitto, tässä taitaakin mennä pitkään, arvelee isä jonon pituutta kauhistellen.  -  Jonoahan on lähes 
kilometri. Nyt sitten vaan odotellaan.  Nouskaa vaan autosta jaloittelemaan. 
-  On meillä ollut aika hyvä tuuri säiden suhteen, toteaa äiti.  – Ei ole ollut yhtään sadepäivää vielä 
ja kirkas ilma on nytkin. 
-  On täällä yöllä näköjään satanut, kun on lätäköitä, huomaa isä. 
-  Isi, onko se suuri laiva millä mennään? kysyy Mika. 
-  Aika iso. … Niitä ajaa siinä monta autolauttaa kaiken aikaa. … Eiköhän tämä jono ala kohta liik-
kumaan. Nyt on kesälomaruuhkat ja autoja on paljon. Tuolla kaukana on kopit, josta meidän on 
ostettava liput. … Jotakin tämä tunnin laivamatka  maksaa. 
 
Yllättävän nopeasti jono sitten lyhenee ja jo puolentoista tunnin päästä ollaan laivassa. Auto ja 
vaunu jätetään autokannelle ja kivutaan portaita laivan yläkannelle katselemaan. Jonkin aikaa lai-
vaan vielä ajetaan autoja, kunnes laiva irrottautuu laiturista. 
 
- Tässähän on useampia laitureita vierekkäin, huomaa isä.  – Tuossa tulee jo seuraava lautta tuo-
hon viereen. … Ja tuolta takaa lähtee lautta kohta meidän perään. … Nyt vaan katsellaan tässä, 
kunnes ollaan lähellä vastarantaa. 
-  Kööpenhaminaan on sitten vielä aika pitkä matka, muistelle äiti. 
-  Onhan sitä vielä pitkästi toistasataa kilometriä. ”Köpiksestä” on sitten muutamankymmenen ki-
lometrin matka Helsingör – Helsingborg lautalle. … Se on vai sellainen varttitunnin hujaus ja sitten 
ollaan jo Ruotsissa. 
 
Rödbyhyn saavutaan reilun tunnin kuluttua. Parisen tuntia myöhemmin ollaan Kööpenhaminassa ja 
kun ajetaan Helsingörin lautalta Helsingborgin laiturille lähestyy kello iltaseitsemää. Passintarkas-
tuksen jälkeen lähdetään ajamaan eteenpäin. 
 
- Nyt ollaan ajettu tänään yhdeksänsataakolmekymmentä kilometriä, kertoo isä trippimittarin lu-
kemaa katsottuaan. … - Ajetaanko vielä tunnin verran? 
- Kunka pitkä matka Tukholmaan vielä on? kysyy äiti. 
- Kuutisensataa. … Katselehan kartasta. … - Tuossahan se on viitassakin … Stockholm 590  kilo-
metriä, tie E 4. 
- Täällä ei ole enää sellaisia ”rastplatzeja” kuin oli Saksassa, aprikoi äiti. 
- Ei ole. … Jonkinmoisia pienehköjä levähdyspaikkoja vain ja camping-alueita. 
- Ajetaan nyt sitten vielä jonkin aikaa, jos vaan jaksat. … Valoisaahan nyt on aika myöhään. 
 
Reilu tunti on ajeltu, kun tien varressa on pienehkö  levähdyspaikka, jossa näkyy olevan jo yksi 
caravaanari pysähtyneenä. 
 
- Joko mentäis’ tuohon? kysyy isä ja jarruttelee.  
- Siellä on jo joku toinen caravaanari, huomaa äiti. 
- No eihän se haitaa, toteaa isä kääntyessään tieltä levähdyspaikalle. …- Camping-alueillahan niitä 
olis’ vierivieressä. - Ei me ihan tuohon viereen ajeta vaan tänne vastakkaiseen reunaan. … Hei ne-
hän  ovat suomalaisia. 
 
Jarkon veivaillessa vaunun tukijalkoja alas ja äidin ja lasten seuratessa vieressä tulee naapurivau-
nusta tukevahko mies juttelemaan. 
 
-  Iltaa. 
-  Iltaa … iltaa, vastaavat Jarkko ja Rauni. 
-  Kuulin lasten puheista, että olette suomalaisia. … Olette näköjään kaukaa tulossa, kun on tom-
moset kilvet. 
-  Onhan tässä matkaa tehty jo lähes kymmenentuhatta kilometriä. … Saudista ollaan kotiin tulos-
sa. 
-  Oho! … No onpas … sitten matkaa kertynyt. … Me vasta tultiin aamulla Tukholmaan ja Saksaan 
ollaan menossa. … Onko teillä laivakyyti sitten Tukholmasta varattuna? 
-  Ei ole. … Finnjetillä oli meininki päästä Travemundesta Helsinkiin, mutta oltiin niin pahasti myö-
hässä aikataulusta, että varaus ehti mennä. … On niin paljon porukkaa liikkeellä tähän aikaan. 
-  Joo. … Tuolla oli Tukholmassa Suomeen päin pyrkiviä, jotka olivat jonottaneet jo toista vuoro-
kautta laivaan pääsyä. Ilman varausta pääsee vain muutamia, jos sattuis’ mahtumaan. 
-  Hitto, onko semmoinen tilanne? hämmästelee Jarkko. 
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-  Nämä kesäkuukaudet ovat aina semmoista ruuhkaa. … Hyvissä ajoin pitäis’ aina varata. Me va-
rattiin jo huhtikuussa paikat. Kahden viikon päästä olis’ tarkoitus tulla takaisin päin. 
-  Sitten lienee meidän viisainta ajella kotiin Haaparannan kautta. 
-  No sieltä kyllä pääsee varmemmin, naurahtaa mies. 
-  Voi taivas, hämmästelee äiti.  …- Mennäänkö vaunuun? 
-  Itkemäänkö? vitsailee isä. 
 
-  Kerpele, näin tässä oikeastaa arvelin jo käyvän, jatkaa isä heti vaunussa. … - Kuulin kyllä siellä 
Puttgardenin jonossa jo vähän Tukholman ruuhkista. … - Haaparannan kautta meidän on mentävä. 
… Ei kannata käydä Tukholman satamassa ollenkaan … toteamassa jonon pituutta. Aikaa siinä 
vaan tuhraantuisi. Huomenna ajetaan Tukholman ohi … kohti pohjoista. … Se on nyt nopein reitti 
kotiin. 
- Kuinka hirveän pitkä matka se sitten vielä on? 
- Nyt oli noissa viitoissa  viimeksi … olikohan 480 Tukholmaan. … Ja eiköhän sieltä ole tuhatkunta 
sitten … Haaparantaan. … Haaparannasta Varkauteen on noin 700 … jaa ehkä vain 600. … Pari-
sentuhatta kilometriä olis’ vielä kestettävä. … Kahden päivän ajo.  … Tehdäänpä kartasta tarkistus-
laskelmia, kun on saatu ensin jotakin iltapalaa. 
-  Kuulitteko lapset? kysyy äiti. … - Vielä on kahden päivän ajo ennen kuin ollaan mummilassa. 
-  No … tähän on jo totuttu, kikattaa Mervi.  … Muut katselevat toisiaan  puhumatta mitään. 
-  Käykö nakit ja muusi illalliseksi? … Niin pääsette nopeasti nukkumaan. … Tuo saksalainen pus-
sumuusihan on ihan hyvää. 
 
Illallisen jälkeen laitetaan jälleen petit kuntoon ja lapset pääsevät nukkumaan. Vanhemmat tutkivat 
karttaa ja suunnittelevat seuraavaa päivää. Stockholmista Haaparantaan näyttää olevan E4 tietä 
pitkin 1200 kilometriä, Haaparannasta ”nelostietä” Jyväskylään ja siitä Pieksämäen kautta Varkau-
teen noin 600 kilometriä. 
 
- Nyt nukutaan muutama tunti ja lähdetään taas ajamaan, toteaa Jarkko. …- Johonkin tuonne 
Umeån ja Skellefteon hujakoille olisi tuhatkunta kilometriä. Siellä jos nukuttaisi jossakin, niin sit-
ten olis’ jäljellä enää toinen samanmoinen pätkä. 
- Huh, huh. … Eihän tässä muutakaan voida. 
 
Sunnuntaiaamu on valjennut kirkkaana, kun kello kuuden aikaan heräillään. Aamupalat nautitaan 
nopeasti. Kolmisen tuntia on ajeltu, kun pidetään pieni jaloittelutauko. Puolen päivän aikaan ollaan 
ohittelemassa jo Tukholmaa ja iltapäivän puolella jonkin matkaa Upsalan jälkeen pidetään tank-
kaus- ja lounastauko. Sitten taas valtatietä eteenpäin. Liikennettä on runsaanpuoleisesti, mutta 
autojonoissa vauhti lähentelee 100 km/h nopeutta. Sundsvallin jälkeen on tiellä hieman väljempää. 
Satakunta kilometriä ennen Umeåta alkaa tuntua jo siltä, että pitäisi löytää sopiva yöpymispaikka, 
kun ilta alkaa hämärtää. Pienehkölle levähdyspaikalle sitten pysähdytäänkin. 
 
- No lapset, … taas ollaan toistatuhatta kilometriä lähempänä mummilaa, lohduttelee isä, kun ol-
laan taas  vaunussa odottelemassa äidin loihtimaa iltapalaa. … Saman verran ajetaan vielä huo-
menna. Sitten ollaan perillä. … Haaparantaan on matkaa viitisensataa. 
- Onko se Haaparanta jo Suomea? kysyy Mervi. 
- Se on vielä Ruotsia,  rajakaupunki, kertoo isä. … Siitä mennään joen yli Suomen puolelle. … Tor-
nio on Suomen puolella oleva kaupunki. 
- Nyt ollaan niin pohjoisessa, että täällä ei yöllä ihan pimeätä tulekaan näin keskikesällä, selittää 
äiti. … Nyt on kello jo puoliyksitoista. … Aurinko alkaa nousta jo parin tunnin päästä. … Kohta 
päästään nukkumaan. 
 
Aamulla nukuttaa hieman pitempään. Heräillään vasta kellon ollessa kahdeksan. Tuntia myöhem-
min matka jatkuu taas. Nelisen tuntia on ajettu, kun Jarkko huomaa peilistä perässä ajavan moot-
toripyöräpoliisin. Pian poliisi ajaa vierelle sininen hälyytysvilkku vilkkuen ja näyttää pysäytysmerk-
kiä. … Vilkku oikealle ja pysähdytään eteen pysähtyvän moottoripyöräpoliisin perään. 
 
Poliisi nousee pyöränsä selästä ja astelee verkkaisesti auton vierelle. … Jarkko avaa ikkunan. 
 
-  Kuinka kovaa Ruotsissa saa ajaa perävaunuyhdistelmällä? kysyy poliisi ruotsiksi. 
-  Eikö se ole 80 km/h, kuten muuallakin Euroopassa? vastaa Jarkko englanniksi. 
- Ei ole kuin 70 km/h, kertoo poliisi edelleen ruotsiksi. … - Ja te olette ajanut yli 100 km/h jo pit-
kän matkaa. Minä olen ajanut teidän perässä 20 kilometriä. 
-  En minä niin kovaa ole ajanut, naurahtaa Jarkko englanniksi. … - Ehkä kuitenkin hieman yli kah-
deksaakymppiä. 
- Saanko ajokortin ja rekisteriotteen? pyytää poliisi. …  
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Jarkko antaa poliisille paperit ja poliisi kävelee niiden kanssa pyöränsä luo … ja soittaa puhelimel-
laan jonnekin. 
 
- Nyt se soittaa varmaankin poliisipäällikölle, arvelee Jarkko. … - Ja kertoo minkälaiset rekkarit 
meillä on, kun katsoo niin tarkaan tännepäin.  
-  Mitähän tästä seuraa? kysyy Rauni. … - Saadaanko sakot? 
-  Kohtahan se nähdään. 
 
Poliisi puhuu puhelimessa jonkin aikaa. Sulkee sitten puhelimensa ja kävelee hitaasti takaisin au-
ton vierelle. … Ojentaa sitten paperit Jarkolle ja kertoo… 
 
-  Kyllä te saatte jatkaa, mutta se on sitten vain 70 km/h tästä eteenpäin. 
-  Kiitos, … ajamme vain seitsemääkymppiä, vastaa Jarkko. 
 
Poliisi lampsii pyörälleen ja lähtee takaisin päin. 
 
- Hitto, noituu Jarkko, kun samassa lähdetään liikkeelle. … - Nyt on sitten ajettava vain seitsemää-
kymppiä Haaparantaan asti.  Ne voivat seurata meitä jossakin ja jos on ylinopeutta, ei ehkä selvitä 
puhumalla. … Se on nyt sitten toista tuntia aikatauluun lisää. … -  Oli se varmaan lukenut tuolta 
vaunun perästä meidän matkareitin, kun siinä perässä ajeli. … Lisäsin sinne perään eilen illalla 
Haaparannan ja Varkaudenkin. … - No sitten Haaparantaan kestää vielä reilut kolme tuntia. 
- Täytyis’ meidän kohta pitää jossakin lounas- ja jaloittelutaukokin, toteaa äiti. 
- Tankatakin pitää vielä ennen Haaparantaa, jatkaa isä. 
 
Haaparantaan saavutaan kellon ollessa varttia yli viisi. Raja-asemalla on vihreä linja ( ei tullattavaa ) 
ja punainen. Edellä menevät ajoneuvot kulkevat vihreää linjaa.  
- Meillähän on nyt tullattavaa, toteaa Jarkko …ja  kääntää punaiselle kaistalle ja pysähtyy aseman 
eteen. 
 
Tullimies astelee auton viereen, katselee ensin rekisterikilpeä ja kysyy Jarkolta: ” Onko lomamatka 
vai muutto?”  
- Muutto, vastaa Jarkko. 
- Onko jotakin tullattavaa? 
- Ainakin tämä auto. 
- Sitten pitää täytellä vähän papereita tuolla toimistossa, kertoo tullimies. – Ottakaa passi ja auton 
paperit mukaan. 
 
Jarkko ottaa nipun papereita mukaansa ja seuraa tullimiestä toimistoon. 
 
-  Mihin päin Suomea olette menossa? kysyy mies istahdettuaan pöytänsä ääreen. 
-  Varkauteen, vastaa Jarkko. 
-  Onko teillä muuta tullattavaa kuin auto? 
-  Ei ole. 
-  Siirretään teidät sitten Varkauteen. … Siellä on kyllä vaan tullin aluetoimisto. Jos he eivät voi tätä 
siellä käsitellä, niin he siirtävät teidät Kuopioon tai Joensuuhun. … Laitetaan tähän sitten vaan tei-
dän henkilötiedot ja auton tiedot. … - Passi ja auton rekisteriote. 
- Ne ovat tässä. … Rekisteriotteesta vain Suomen konsulaatin Jeddassa antama kopio. Alkuperäi-
nen oli luovutettava saudiviranomaisille rajalla … ja rekisterikilvetkin ovat omatekoiset jäljennök-
set. … Perävaunu on Suomesta ostettu ja rekisteröity. Siinä on alkuperäinen rekisterikilpi paikal-
laan. Saudissa ei perävaunuja rekisteröidä lainkaan. 
-  Vai on siellä sellaiset systeemit, naurahtaa tullimies. 
 
Tullimies täyttelee hetken papereita ja antaa ne sitten Jarkolle toivottaen hyvää loppumatkaa. 
  
- Tullaus tehdään vasta Varkauden tullissa, kertoo Jarkko autoon tullessaan ja ojentaa paperinipun 
Raunille.  Tässä on kaikki paperit. Laitahan koko tämä nippu sinne hanskalokeroon. … Nyt taide-
taan ajaa kotiin  yhteen syssyyn … vai? 
-  Kello on kuusi. toteaa äiti 
- Täällä jo seitsemän, korjaa isä … - Suomen aikaa. … Varkauteen on noin 550 kilometriä. 
- Täytyy meidän vielä ainakin kahvilla käydä, toteaa äiti.  - Lapsilla ainakin on nälkä. 
- Käydään sitten kohta jossakin huoltoaseman baarissa ja tankataan samalla. … Minä juon vaan 
kupillisen kahvia. Syöminen saattaa alkaa nukuttamaan. 
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- Pitää kai sinne mummilaan soittaa, että tullaan joskus puolenyön jälkeen. … Eiväthän ne osaa-
meitä odottaa.  
- Nyt ei sitten tarvitse enää karttaa katsella, jatkaa isä hetken päästä.  - Nämä tiet ovat tuttuja. 
Tuosta lähdetään tuonne Kemin ja Oulun suuntaan. Tuolla olis’ tommonen Shellin huoltamo ja 
simpukkabaari. Mennäänkö sinne? 
- Mennään, mennään,  kuuluu lasten vastaus moniäänisesti. 
 
Isän jäädessä tankkaamaan äiti ja lapset kävelevät jo baariin. Baarista äiti soittaa mummilaan ja 
siellä ollaan hämmästyneitä ja iloisia. 
 
- Kyllä siellä meitä odotellaan, kertoo äiti puhelun lopetettuaan.  - Ovat kuulemma odotelleet jo 
viikon meitä, kun kirjeessä kerrottiin, että tulemme Finnjetillä Helsinkiin 23. heinäkuuta…. Eihän 
me olla soiteltu matkalta mitään. 
 
Kahvi- ja tankkaustauon jälkeen matka jatkuu. Tunnin päästä ollaan Oulun ohikulkutiellä. Lapset 
ovat taas takapenkillä torkahtaneet. 
 
-  Kauan sitten, se oli 1966 – 1968, … tuli ajeltua Suomea pitkin ja poikin, muistelee Jarkko. - Kyllä 
tuli Suomi tutuksi. … Fordilla oli siihen aikaan yli 50 piirimyyjää ja noin 200 erikoiskoulutettua 
traktorihuoltomiestä … ja minun tehtäviin kuului niiden pitäminen ajan tasalla. Kyllä olen tätäkin 
tietä ajellut kymmeniä kertoja  … ja monenlaisella autollakin. … Olenhan mä siitä kertonut aikai-
semminkin … montakin kertaa. … Nyt täytyy höpistä jotakin kaiken aikaa, ettei nukahda rattiin. 
-  Tuntuuko semmoiselta, että nukuttais’? huolestuu Rauni. 
-  Ei kyllä nukuta, mutta … on se kuitenkin mukavampi vähän jotakin höpöttää. … Kiusaako se si-
nua? 
-  Ei, ei … juttele vaan. 
-  Niin. … nyt olisi montakin reittivaihtoehtoa tarjolla.  Noita vähän pienempiä teitä päästäis’ vähän 
suorempaan, mutta aikaa saattais’ mennä enemmän. Selvin ja varmaan nopeinkin reitti on tästä 
nyt nelostietä … Jyväskylään asti. … Nyt tullaan Kempeleeseen … sitten Limingasta tie erkanee 
rannikkoa pitkin etelään … me lähdetään siitä riteyksestä vasempaan. … Piippolassa on sitten 
Suomen keskipiste … pinta-alan keskipiste…. Sen Riikosen Lassen kotipaikkahan on siinä lähellä 
Kestilässä. … Lassenhan muistat. 
- Ollaanhan me tavattu monta kertaa, kun käytiin maatalousnäyttelyissä. Lassehan oli mukana sil-
loinkin Naarajärvellä, kun oltiin sen ”Saksun” ja … Marjattako se oli … sen kaveri … ja oltiin siellä 
ravintola Triossa. … Ja se tarjoilijatyttö lupais tuoda ”Saksulle” ihan mitä hän vaan tilaa. … Ja ”Sak-
su” tilasi sitten puoli kiloa voita. 
- Ja saihan se sitten lopulta sen voipaketin poislähtiessään ravintolan takaovelta, jatkaa Jarkko. - 
Oli se ”Saksu” varsinainen velikulta. 
- Sillä ”Saksullahan” oli se yks’ hauska kysymys, jonka se esitti milloin missäkin vaikeassa tilan-
teessa, niin kuin silloinkin, kun perattiin yhdessä muikkuja siellä camping-alueella. 
-  Joo, naurahtaa Jarkko. … - Panettaako?  … Sehän kyllä siitä joskus filosoikin sillä lailla, että … 
”Nuoret pojat ne lirkuttelevat tytöille kaikenalaista … Ja eiväthän ne tytöt oikein ymmärrä mitä ne 
pojat tahtovat. … Eikö olis’ parempi kysyä suoraan, että panettaako? … Ja jos panettaa, niin … siitä 
vaan sitten hommiin.” 
 
Vanhoja muistellen matka jatkuu  ja saavutaan Kärsämäelle. 
 
- Ai tuossa Kärsämäen Essolla tapahtui kerran, kun ensimmäisen ja ainoan kerran menin siihen 
tankkaamaan … , että ennen kuin ehdin autosta ulos, niin sieltä kopista juoksi mies ja sanoi ”Teitä 
pyydettäis’ puhelimeen.” – Ei kai se minulle voi olla, vastasin. … ”Ettekö te sieltä Miilurannasta tu-
le? kysyi sitten. … - Taisi olla Miiluranta se kylä, vastasin. ….  Ja,hitto, minulle se puhelu oli. … 
Oulusta, Pohjolan Traktorista, olivat yrittäneet saada minua kiinni, kun Fordilta kerrottiin minun 
lähteneen edellisenä iltana Ylivieskaan. Ylivieskassa sitten tiesivät, että olin mennyt aamulla Kär-
sämäen Miilurannassa olevan asiakkaan luo. Sinne soittivat sitten, kun olin pihasta just lähtenyt. 
Joku siinä oli sitten muistanut minun sanoneen, että menen Essolle tankkaamaan ja sitten ajelen 
takaisin Helsinkiin. … Mutta Ouluunhan siitä oli sitten puhelun jälkeen lähdettävä. … Seuraavana 
aamuna soitettiin sitten Fordilta Ouluun ja todettiin ” Jarkko perkele, sielläkö sinä olet? … Minä 
olen luvannut, että olet tänään aamupäivällä Lappeenrannassa.” … Se oli traktoriosaston myynti-
päällikkö, Viikamon Eero, joka soitti. …  
 
Kaikenlaisia vanhoja kokemuksia muistellen, kertoillen ja keskustellen ollaan edetty Pihtiputaan, 
Viitasaaren ja Äänekosken ohi miltei huomaamatta ja saavutaan jo Jyväskylään, kun takapenkillä 
heräillään. 
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-  Joko me pian ollaan perillä? kysyy Mervi. 
-  Nyt tullaan Jyväskylään, vastaa äiti. … - On tästä varmaankin vielä yli tunnin matka. 
-  Puolitoista, täsmentää isä. … Ehkä vähän ylikin. … Nyt katsellaanpa Kuopio-opasteita … eli tästä 
vasen kaista ja vasemmalle. … Sitten … tuolta oikealle kaistalle ja seuraavista valoista oikealle. … 
… Ja olis’kohan sitten noin 40 - 50 kilometriä Hankasalmelle, josta lähdetään Pieksämäen kautta 
Varkauteen. Noin satakolmekymmentä kilometriä olis’ vielä. … Kyllä me nyt ajellaan vähän ylino-
peutta. Tuskinpa täällä näin puolenyön aikaan on tutkapoliiseja. … Eihän täällä enää liiku juuri 
muitakaan. … Pitäisiköhän  varmuuden vuoksi Hankasalmella vielä tankata. 
 
Hankasalmella sitten tankataan ja käydään samalla vessassakin, … ja taas matka jatkuu. Nyt eivät 
lapset enää malta nukkua vaan alkavat odotella mummilaan saapumista. … Noin puolen tunnin 
kuluttua ajellaan Pieksämäen ohi Varkauteen johtavalle tielle ja puolisen tuntia myöhemmin saavu-
taan Varkauteen, kun aamuaurinko alkaa jo kurkistella taivaanrannassa. 
 
- No nyt tultiin Varkauteen, kertoo isä. … - Nyt enää viitisentoista minuuttia, niin ollaan mummilas-
sa. Sinne kai me suoraan ajetaan, vai ? 
-  Sinnehän me ajetaan, iloitsee äiti. …. - Puhelimessa kerroin, että joskus puolenyön jälkeen 
olemme perillä. – Eivät ne ole malttaneet siellä nukkumaan käydä. … Meitä vaan odottavat. 
 
Ja vastaanottojuhlathan siellä sitten odottavatkin. Mummi, ukki ja ”Pike” rientävät pihalle heti au-
ton lähestymisen nähdessään. Autosta nousevat väsyneet matkalaiset halaillaan pihalla välittömäs-
ti. Sisällä odottaa illallispöytä mummin iltasella paistamine karjanpiirakoineen ja sultsinoinen. Ker-
rottavaa ja kyseltävää riittää puolin ja toisin.  – Kun ”tärkeimmät” asiat on kerrottu, aletaan napos-
tella pöydän antimiakin, mutta tarinointi jatkuu edelleen vilkkaana.  – Mutta nukkumaankin pitää 
päästä, vaikka tiistai-aamu on jo valjennut. Lapset haluavat nukkumaan Piken kaveriksi yläkerran 
ullakkohuoneeseen. Jarkko ja Rauni päättävät nukkua vaunussa tämän aamuyön. Omalle mökille 
mentäisi vasta seuraavana päivänä. 
 
-  Kyllä on kypsä olo, huokaa Rauni, kun päästään vaunuun. 
- Hitto, kyllä alkoi minullakin nyt viimeisten tuntien aikana tuntua ajaminen tuolla hartioissa. … 
Neljä yli tuhannen kilometrin päivää … nämä viimeiset. 
-  Paljonko niitä tuli koko matkalta? 
-  Pitää huomenna tarkistaa se mittarin lähtölukema … , mutta tulihan sitä jonkin verran yli 
yks’toistatuhatta kilometriä. … Ja kolmessa viikossa, jos ne huilipäivät jätetään laskuista pois. 
-  Nyt vaan äkkiä laitetaan tuo peti kuntoon … ja nukutaan ihan niin pitkään kuin nukuttaa.  
-  Panettaako?  
-  Hah-hah, horähtää Rauni. … - Kysyppäs huomeniltana saunan jälkeen. 
-  Niin, silloin ollaan omalla mökillä. 
 
Hieman ennen puoltapäivää vasta heräillään, kun lapset tulevat koputtelemaan vaunun ovea. Pit-
kään ovat nukkuneet muutkin, selviää myöhemmin. Pian aamutoimien jälkeen kutsuu mummi jo 
syömään karjalanpaistia. 
 
Iltapäivällä alkaa sitten matkatavaroiden purku vaunusta ja autosta oman mökin pihapiirissä. Jark-
ko ihmettelee, ettei puolisentoista kuukautta sitten Jeddaan viedyn muuttolaatikon saapumisesta 
ole tullut minkäänlaista tietoa. Lentorahtihan pitäisi olla perillä muutamassa vuorokaudessa. 
 
-  Mistä sitä meidän muuttotavaralaatikkoa voisi kysellä? kysyy Rauni. 
-  Nurmisen kauttahan ne tavarat silloin lähetettiin … ja sen Nurminen OY:n merkitsin myös vas-
taanottajaksi Jeddassa tehtyihin papereihin. … ja toimitusosoitteeksi tämän ja mummilan puhelin-
numeron. … Sille Mortadalle ne paperit jäi ja sen piti hoitaa se homma sitten eteenpäin UNDP:n 
kanssa. Riadista piti saada joku maksumääräys sille huolintaliikkeelle. … Pitää huomenna soittaa 
sinne Nurmiseen ja kysyä tietääk’s ne mitään siitä. 
-  Juankoskellehan sinun pitää Paavolle soittaa myös ja kysyä onko meille asunto jo valmiina. Lap-
set pääsevät siellä kouluun nyt heti lukukauden alusta. Pitää sinne peruskouluunkin ilmoittaa. 
-  Ja tulliinkin pitää mennä auton kanssa. … Viikonvaihteessa pitäis’ päästä jo lähtemään Saudiin 
kin takaisin. … Elokuun ekallehan siellä pitäis’ olla varaus. …Hitto! Sehän on jo lauantai. … Pitää 
sitä lähtöä muutamalla päivällä siirtää. … Ensiviikon keskiviikoksi lähtö täältä… niin torstai-iltana 
olisin Jizanissa ja perjantai on siellä pyhä. … Onhan tässä monenlaista hommaa. … Huomenna on 
jo keskiviikko ja 29. päivä.. 
-  Pitäisköhän minun vähän harjoitella Mersulla ajoakin, kun en ole sillä vielä voinut ajaa? 
-  Joo, sekin vielä. … No huomenna lähdetään yhdessä kaupunkiin ja sinä ajat…. Jos siellä Juankos-
kella on kämppä jo valmiina, niin … noi pöydät ja tuolit ym. romppeetkin pitäisi kuskata sinne. … 
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Hitto, kun ne muuttotavarat ei ole vielä tulleet. … Veksiltä pitää kai käydä kysymässä, jos saatais’ 
kuorma-autoa lainaks’. Voitaisi käydä viemässä nuo isommat romppeet ennen kuin mä lähden. 
- Ei siellä muuttolaatikossa kyllä mitään niin isoja ole, mattoja, petivaatteita, astioita, Mikan pyörä, 
… ja… sitten, kun se tulee. 
 
Aamulla Jarkko ja Rauni lähtevät kaupunkiin. Ensin ajellaan tulliin. Tulliselvitys käy nopeasti. Auton 
verovapautta varten tullimies kysyy palkkatodistusta Jarkon ulkomailla saadusta palkasta.  
 
- Onhan siellä sellainenkin niiden papereiden joukossa  … Sellainen FAO:n paperille tehty. … Siinä 
mainitaan kyllä kuukausipalkkakin. 
- Juu, onhan täällä, toteaa mies ja lueskelee paperia hetken. … - Onko tuo palkka tosiaan tuollai-
nen? 
-  Kyllä se on, naurahtaa Jarkko. ….-  Eikä siinä ole ihan kaikkikaan. Erilaisia lisiä on vielä jonkin 
verran. 
- Tässä tämä tulliselvitys, kertoo tullimies täyteltyään papereita hetken….- Nyt sitten auto on rekis-
teröitävä Suomeen. … Se hoituu autokatsaskonttorilla näillä papereilla. … Ja autolla ei saa sitten 
ajaa kuin oman perheen jäsenet … kunnes kaksi vuotta tulee täyteen. 
- Sen minä kyllä tiedän. …. Kiitoksia. 
- Ajetaanpa sitten seuraavaksi katsastuskontorille … Suutarisen ”Amin” putiikkiin, sanoo Jarkko, 
kun tullaan auton luo. 
 
Ensin pitää ”Amille” kertoa viimeisimmistä kokemuksista, pitkästä kotimatkasta ja omatekoisista 
rekisterikilvistäkin, mutta Jarkon kerrottua kiireistään hoidellaan sitten pääasiakin. Katsastuskont-
torilta saadaan autoon uudet rekisterikilvet  MCS–274, jotka Jarkko kiinnittää autoon. Omatekoiset 
”saudilaiset” jäävät matkamuistoksi. 
 
Puhelinlaitokselta käydään sitten soittelemassa. Nurminen OY:llä Helsingissä ei tiedetä mitään 
muuttotavaralähetyksestä. Juankoskella rehtori Paavo kertoo, että 3 huonetta ja keittiö on valmiina 
elokuun 1. päivästä lähtien. Matkatoimistolla selvitellään Jarkon lentolippuvarausta. FAO:n tekemä 
varaus löytyy ja Jarkko varaa nyt lennon keskiviikoksi 5. elokuuta. Illalla mummilasta soitellessaan 
Jarkko tavoittaa Tourusen ”Veksin”, jonka kuorma-auto joutaisi Jarkon käyttöön viikonvaihteeksi. 
 
Muutamaksi päiväksi onkin sitten monenlaista puuhaa. Viikonvaihteessa Jarkko ja Rauni käyvät 
viemässä isoimmat muuttotavarat Juankoskelle. Sunnuntai-iltana palautetaan lainassa ollut kuor-
ma-auto ”Veksille”.… Maanantai ja tiistai jäävät sitten omalla mökillä ”lomailuun” ja mummilassa 
”sukkulointiin”. Maanantaina Jarkko käy lähettämässä Jizaniin faksin, jossa kertoo saapuvansa sin-
ne  torstain iltapäivän lennolla ja pyytää Johannesta tulemaan kentälle vastaan. 
 
 
 

                              28.   Takaisin töihin 
 
 
 
Kotona on asiat saatu jonkinlaiseen järjestykseen, kun Jarkko keskiviikkoaamuna 5. elokuuta läh-
tee takaisin Saudiin. Vaunu jätetään mökin pihaan odottelemaan Jarkon paluuta Saudista takaisin. 
Matkalaukkuunsa Jarkko pakkaa vaatteiden lisäksi molemmat kameransa. Raunin kanssa on suun-
niteltu, että islamilaisten Hajj-pyhien aikaan 29. syyskuuta – 7. lokakuuta Jarkko tulisi viikoksi ko-
tiin. 
 
Finnairin lennot Varkaus - Helsinki, Helsinki – Frankfurt, sekä Saudian lento Frankfurt – Jedda suju-
vat ongelmitta. Aamulla heti kentältä kaupunkiin päästyään Jarkko suuntaa Mortadan toimistoon. 
Mortadan kysellessä huolintaliikkeestä Jarkon muuttolaatikon tilannetta selviää, että lähetys seisoo 
edelleen siellä, koska UNDP:ltä Riadista ei ole tullut tarvittavaa maksumääräystä. Jarkko lähettää 
kitkerän sävyisen faksin UNDP:n Mr. Adlylle, joka on jälleen tunaroinut. 
 
 – Koska Jarkolla on Jizanin lentoon vielä runsaasti aikaa, lähtee Jarkko Mortadalta saamallaan Pick 
Upilla käymään Suomen konsulaatissa. Matkalla hän näkee lähellä kaupungin keskustaa valtavan, 
kokonaisen korttelin kokoisen betoniröykkiön, jota isot kauhakuormaajat ovat raivaamassa. Suuri 
rakenteilla ollut talo on sortunut. Konsulaatissa Eero kertoo hänelle, että onnettomuus oli tapahtu-
nut juuri pari päivää aikaisemmin keskellä päivää. Kaksi yli kymmenen kerroksen korkuista tornita-
loa romahtivat hetkessä betoni- ja raudoitusteräskasaksi. Taloja rakensi egyptiläinen rakennusliike 
ja työntekijöitä arveltiin olevan noin 70. Kukaan ei tiettävästi selvinnyt hengissä. Välittömästi on-
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nettomuuden jälkeen oli julistettu uutisointisulku. Mitään virallisia tietoja ei annettu julkisuuteen. 
Muutamat viereisessä korttelissa asuneet lähetystön virkailijat olivat ikkunasta nähneet tapauksen 
kulun. Aluksi oli rauniosta kuulunut joitakin ääniä, mutta palokunnan ja paikalle hälytettyjen pelas-
tusjoukkojen väki seisoi vain avuttomana paikalla eikä kukaan osannut tehdä mitään. Seuraavana 
aamuna tuotiin paikalle sitten suuret kauhakuormaajat ja kuorma-autot, jotka alkoivat ajaa koko 
”sörsseliä” muualle. 
 
Jarkko kertoo Eerolle kotimatkalla kohdanneista ongelmista. Varsinkin diplomaattipassin esittä-
neen Jarkon käännyttäminen Turkin rajalta ihmetytti. Tästä voisit kyllä raportoida FAO:lle, neuvoo 
hän. 
 
- Hitto, mitä hyötyä siitä nyt enää on? kommentoi Jarkko. 
- Saattaisi aiheuttaa ainakin joitakin toimenpiteitä vastaisen varalle. Onhan tuollainen vastoin kan-
sainvälisiä sopimuksia … ja aiheutuihan siitä sinullekin ylimääräisiä kustannuksia. 
-  Aiheutuihan siitä kulujakin … ja hitosti aikaakin hupeni. … No pitääpä harkita asiaa. … Mutta nyt 
täytyy lähteä…. Mutta olipa se mahtava kokemus koko reissu … kaikkine ongelmineenkin. 
-  Hei, kun seuraavalla kerralla tulet Jeddaan, niin meilläkin voit yöpyä … nyt, kun sulla ei ole sitä 
karavaania. 
- Kiitos, palaillaan …  Nyt on mentävä, että ehdin Jizanin koneeseen. … Muutaman viikon päästä 
saatan taas tulla. 
-  Yks’ asia vielä. … Jos aiot lähteä Hajjin pyhinä Suomeen, niin varaa lennot ajoissa, vaikka jo 
huomenna. Silloin ovat taas koneet täysiä. 
- Joo, se täytyy tehdä. – Kiitos,  hei ! 
 
Jizanin lentoasemalla Jarkko tapaa Johanneksen, joka on tullut häntä vastaan. Tapaaminen on 
lämminhenkinen kuten aina. Jarkko odottelee hetken koneesta tulevaa matkalaukkuaan, kunnes 
kävellään autolle. 
 
-  Miten matka Suomeen meni? kysyy Johannes heti terminaalista ulos tultaessa. 
-  Se oli suuri seikkailu, naurahtaa Jarkko. …ja alkaa kertoa., kun lähdetään liikkeelle. - Monenlaisia 
vaikeuksia tuli yllättäen. Jo ennen Jeddaa räjähti yksi caravanin rengas ja  vannekin meni käyttökel-
vottomaksi. Piti ostaa Jeddassa kaikkiin pyöriin uudet renkaat. Saudi-Arabian rajalla alkoivat väit-
tää, että auton rekisteriotteen valmistusvuotta oli muutettu ja olisi pitänyt ajaa 1200 kilometriä 
takaisin päin …  Jeddan poliisiin. … Kuuden tunnin odottelun jälkeen tullin päällikkö antoi vihdoin 
luvan jatkaa Jordanian puolelle. Latakiassa jouduimme olemaan noin viikon, kun se Kyprokselle 
kulkenut lautta oli ajanut karille. Yritimme päästä sitten ajamaan Turkin kautta Kreikkaan, mutta 
turkkilainen rajapoliisi nosti YK:n passini nähdessään käden pystyyn ja karjaisi ”No, back!” 
-  Miksi? ihmettelee Johannes. 
-  Rajamiehet tiesivät, että hänen isällään oli ollut jotain ongelmia YK:n kanssa.  … Piti palata takai-
sin Latakiaan. Sieltä kulki Kreikkaan autolautta …, mutta laivayhtiölle eivät kelvanneet Bank of 
American matkashekit, vain käteiset dollarit ja pankissa vain puolet shekin arvosta olisi saanut 
dollareina. … ja sitten …  No se on pitkä juttu… kerron myöhemmin. … Lopulta pääsimme Kreik-
kaan. Siellä oli vaikeuksia pankin kanssa saada lisää rahaa Suomesta. Taas kului kolme ylimääräis-
tä päivää. … ja lopuksi … olimme niin paljon myöhässä, että emme päässeet laivalla Saksasta Hel-
sinkiin… varaus oli mennyt vanhaksi jo viikkoa aikaisemmin. … ja oli ajettava Tanskasta Ruotsiin ja 
Pohjois-Ruotsin kautta Suomeen.  Matkaa tuli kaikkiaan yli 11 000 kilometriä. 
-  Yli 11 000 kilometriä, hämmästelee Johannes. 
-  Kyllä, …11 500 kilometriä … tarkemmin, varmentaa Jarkko. … - Mutta miten täällä on mennyt? 
-  ”No problems”, naurahtaa Johannes. - Ramadan-kausi oli hiljainen, kun pelloilla ei tehty mitään ja 
kurssilaisillakin oli lomaa. … Tonyn kanssa ollaan järjestelty vähän korjaamon välineitä ja tehty 
huoltoja traktoreihin ja autoihin. Nyt olen jatkanut taas kurssia niille farmareiden pojille. Pelloilla 
tehdään nyt maanmuokkaustöitä ja tehdään uusia kasteluvesiputkistoja. … Christna Gupta on nyt 
”acting project manager”. Hän kertoi, että noin kuukauden päästä projektin sähköt alkavat tulla 
uudelta Jeddan voimalalta. … Sen taajuus on 60 herziä. … Meillä on nyt 50 Herzin taajuus. … Mi-
ten se sitten eroaa? 
- Ei se vaikuta juuri mitenkään. … Kaikki sähköllä pyörivät koneet pyörivät sitten noin 20% nope-
ammin, esimerkiksi, jos porakoneen pyörimisnopeus on ollut 1500 rpm, se kasvaa 1800:aan. 
-  Onko meidän ”Power House” sitten ihan tarpeeton? 
-  Eiköhän se pidetä varavoimalaitoksena. … Jos sähkön tulo Jeddasta katkeaa, niin käynnistetään 
oma voimalaitos. 
-  Uusi ”project manager” tulee tänne syyskuun alussa Uudesta Seelannista … Mr. Cunliffe. FAO:lta 
tuli telexi Guptalle. … Häntä varten McVeyn talossa tehdään pieniä korjauksia, … maalataan seiniä 
ja uusitaan yksi ovi, jonka termiitit ovat syöneet. 
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Projektin asioista keskustellen matka taittuu, saavutaan projektille ja pysähdytään Jarkon asunnon 
portille. 
 
-  Kiitos Johannes, kiittelee Jarkko nostellessaan matkalaukkuaan autosta. … - Huomenna on va-
paapäivä. Nyt pitää tottua asumaan taas yksin tässä isossa talossa. … Minun auto on varmaankin 
tuolla korjaamon vieressä? 
-  Se on siellä. Me pestiin se aamulla, kun se oli aika pölyinen. … Avaimet ovat siellä kopissa. 
-  Kiitos, lauantaiaamuna tavataan. 
 
Jarkko astelee asuntonsa ovelle  … avaa oven ja astuu sisään, laskee matkalaukkunsa lattialle ja 
istahtaa olohuoneen nojatuoliin. …  
-  Hitto, täällähän on kuuma, hän mutisee itsekseen, nousee sitten ylös ja lähtee kytkemään kaikki 
en huoneiden ilmastointilaitteet hurisemaan. … ja pölyistäkin täällä on, on seuraava huomio. Jää-
kaappikin tyhjennettiin lähtiessä, hän toteaa. 
 
Kaappeja tutkiessaan hän löytää teepusseja, sokeria ja suolaa, riisiryynejäkin vähän… 
       
-  Pitäähän minun jotain ruokaa käydä ostelemassa. …Tästähän on lähdettävä vielä kauppareissul-
le, hän pohtii itsekseen. 
 
Niinpä Jarkko hetkeä myöhemmin lampsii korjaamolle, ottaa autonsa ja lähtee käymään illan jo 
hämärtyessä lähikylässä Abu Arishissa. Leipomosta hän ostelee kassillisen kuumia patonkisämpy-
löitä, viereisestä pienestä ruokakaupasta kananmunia, irlantilaista suolatonta voita, muutaman 
pullon libanonilaista vettä ja palan lampaan lihaa, joilla arvelee pärjäävänsä pari päivää. 
 
Kotiin palattuaan Jarkko sitten laittelee ostoksistaan itselleen iltapalaa. Iltateetä ja patonkisämpy-
lävoileipiä napostellen pöydän ääressä istuskellen tuntuu olo tyhjässä asunnossa oudon hiljaiselta. 
Vain ilmastointilaitteet hurisevat. Suihkussa käynnin jälkeen on yritettävä nukkua, mutta uneen 
pääsyyn menee aikaa tunteja. … Aamun sarastaessa pitää taas herätä yksinäisyyteen. 
 
Aamupalan jälkeen on sitten alettava töihin. Olohuone, oma makuuhuone ja keittiö on perusteelli-
sesti imuroitava ja pölyt pyyhittävä joka paikasta. Kaksi pienempää lasten huoneina ollutta saavat 
olla suljettuina. Kesken siivoustouhujen tulee naapurista Ray tervehtimään. 
 
-  ”Hello!” Jarkko. Tervetuloa takaisin, tervehtii Ray Jarkkoa ovella.   -  Miten matka sujui? 
-  ” Hi!” … Ray. … Kiitos, matka oli kyllä suuri seikkailu … ja tuli monenlaisia kokemuksia, kertoo 
Jarkko.   
-  Näin jo aamulenkillä käydessäni, että autosi oli ilmestynyt pihaan, niin tulin tapaamaan. … Ja 
ajattelin kysyä, tulisitko minun luokse iltapäivällä, … jos minä tekisin vähän lounasta. Olisi mukava 
kuulla sinun matkasta. 
-  Kiitos, kyllä se sopii. Olisi ihan mukava jutella. … Nyt minulla on menossa suursiivous. On niin 
paljon pölyä joka paikassa. … Mihin aikaan voisin tulla? 
-  Jos vaikka … kello kaksi. … Sopiiko? 
-  Kello kaksi, sopii.  
-  Tervetuloa silloin! 
-  Kiitos. … Tulen mielelläni. … Olen tässä eilisillasta lähtien miettinyt, kuinka täällä on taas niin 
oudon hiljaista, kun perhe on poissa. 
-  Kyllä siihen tottuu, naurahtaa Ray. … - Minä olen elänyt täällä yksinäni jo yli kaksi vuotta. 
 
Kello kahden aikaan Jarkko lähtee naapuriin. Ray tulee iloisena avaamaan oven, kutsuu sisään ja 
valmiiksi katetun lounaspöydän ääreen. Keittiöstä Ray kantaa höyryävän vadillisen, jossa on grillat-
tuja lihasuikaleita ja ranskalaisia perunoita. 
 
-  Tässä on nyt tällainen yksinäisten miesten lounas, hän naurahtaa,  -  Ota tuosta leipää ja tomaat-
tia ja kurkkua lisäksi. … Ja juomaksi käy varmaankin tämä ”Near”. … Liha on lammasta ja  perunat 
libanonilaisia. … Ole hyvä! 
- Kiitos. … Oletko itse viipaloinut nuo perunat? Eihän täällä tuollaisia kaupasta valmiina saa. 
-  Itse minä niitä aina joskus leikkelen. … Se on minun herkkua, kertoo Ray samalla, kun kaatelee 
alkoholitonta olutta laseihin. … Tähän Near-olueenkin on täytynyt tottua, kun parempaa ei saa. … 
Ota siitä vaan nyt lautasellesi lammasta ja perunoita.  … Ja tuosta ketsuppia, jos sellaisesta pidät. 
-  Kiitos. Kyllä ranskanperunat ovat minunkin herkkua ja ketsup myös. … Joskus kauan sitten Suo-
messa, kun olin matkatöissä ja piti käydä hotellin ravintolassa illallisella, … söin usein ranskalaisia 
perunoita ja grillipihviä … ja kun laitoin reilusti ketsuppia perunoihin, niin aamulla oli silmät pu-
naiset, vitsailee Jarkko. 
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-  Ei pidä niin paljon ketsuppia laittaa, naurahtaa Ray.  …- No, syödään nyt ensin rauhassa. Sitten 
jutellaan. Sinulla on varmaankin paljon kerrottavaa matkalta. Kerroit jo, että matka oli suuri seik-
kailu. 
 
Jonkin verran rupatellaan lounaspöydässä. Sen jälkeen siirrytään olohuoneen nojatuoleihin ja Jar-
kolla riittää kerrottavaa matkan kokemuksista. Välillä hörpitään kupilliset teetäkin ja napostellaan 
muutama keksi. Sitten taas jutut jatkuvat. Rayllakin on yhtä ja toista kerrottavaa. Vasta auringon-
laskun aikoihin hipsii Jarkko kotiin. Raylta lainaksi taas saadulla kirjoituskoneella syntyy illan tun-
teina Raunille telexinä lähetettävä kirje. 
 
Lauantaiaamuna 8. elokuuta alkavat arkiset askareet korjaamolla mekaanikkojen kättelyllä perin-
teiseen tapaan. Töiden jako sujuu Johanneksen ja Tonyn nuottien mukaan. Joitakin töitä on jäänyt 
kesken ja muutama uusi alkaa. Kun mekaanikot ovat alkaneet työnsä, lähtee Jarkko toimistolle. 
Ensiksi on tervehdittävä Awad Sallam ja kaikki toimistorakennuksessa vastaan tulevat työkaverit … 
ja kerrottava hiukan lomareissustakin. Sitten on vuorossa illalla syntyneen kirjeen faksaaminen 
Suomeen. 
 
Johanneksen kanssa oli ollut juttua jo torstaina Jizanista tultaessa, että akuista on taas pulaa ja 
vähän muustakin. Kun muita varsinaisia ongelmia ei ole tiedossa, päättää Jarkko lähteä keskipäi-
vän rukoushetken jälkeen Jizaniin ostoksille. Ensin on laadittava puutelistaa tarvittavien akkujen 
koosta sekä muista tarvikkeista. Samalla reissulla pitää käydä myös Saudian toimistossa varaamas-
sa lentoliput Suomeen Hajjin pyhinä.  Kalenteria tutkiessa selviää, että islamilaisten Hajj alkaa tiis-
taina 29. syyskuuta ja päättyy keskiviikkona 7. lokakuuta. 
 
Jizaniin saavuttuaan Jarkon ensimmäinen kohde onkin Saudian toimisto. Jarkko saa varatuksi len-
not tiistaina aamulento Jeddaan, sieltä illalla lähtevä lento Ateenan kautta Frankfurtiin, Finnairilla 
Helsinkiin ja Helsingistä Kuopioon. … Ja paluulennot samaa reittiä alkaen keskiviikkona 7. loka-
kuuta. Varaukset pitää käydä vahvistamassa lentotoimistossa vielä kaksi viikkoa ennen lähtöpäi-
vää, selittää virkailija ja antaa lipukkeen, jossa on varauksen numero ”confirmation number”. Tä-
män seikan Jarkko kyllä tietää jo ennestään. 
 
Jarkko ajelee varaosaliikkeeseen, jossa Haile toimii myyjänä. Muutamia puutelistassa olevia akku-
kokoja löytyy, myös akkujen huollossa tarvittavaa tislattua vettä. Sitten valikoidaan hyllyköstä eri 
kokoisia letkuliittimiä, kun liikkeeseen saapuu kaksi nuorta poliisia. Toisella poliisilla on kainalos-
saan suuri auton kaasutin ja he tarvitsisivat ilmeisesti uuden samanlaisen. 
 
-  Minkä auton kaasutin tuo on? kysyy Jarkko Hailelta. 
-  Amerikkalaisen De Soton, kertoo Haile. 
-  Mikä siinä on vikana? 
-  Se on loppuun kulunut. … Tulee liikaa bensiiniä. 
 
Jarkkoa tilanne hieman hymyilyttää, mutta hän ei puutu poliisien kaupantekoon. Kaasuttimia on 
liikkeen hyllyköissä pitkät rivit ja myös samanlainen suuri De Soton nelikurkkuinen kaasutinkin 
löytyy pian. Haile tekee kaupat poliisien kanssa ja he poistuvat tyytyväisinä. Vanhan kaasuttimen 
poliisit jättävät Hailelle. 
 
-  Myytkö sinä kaasuttimia paljon? kysyy Jarkko. 
-  Kyllä niitä  tarvitaan usein. … Siksi niitä on tuossa hyllyssä … kaikenlaisia. 
-  Ei tuossa vanhassa kaasuttimessa mitään vikaa ole, kertoo Jarkko. … - Siellä on vain roskia. Sen 
voisi avata ja puhdistaa.   
-  Onko se mahdollista? ihmettelee Haile. 
-  Kyllä se on. Me emme enää projektilla vaihda kaasuttimia. Me avaamme ja puhdistamme ne. 
Normaalissa käytössä kaasuttimet kestävät useita vuosia ... koko auton iän. … Eivät ne kulu. … 
Saanko minä tuon kaasuttimen? Puhdistamme sen ja tuon sen sinulle takaisin. Voit sitten vaikka 
myydä sen edelleen. 
-  Kyllä sinä voit ottaa sen mukaasi. … Tuolla takapihalla on paljon muitakin vanhoja kaasuttimia. 
-  Onko siellä Toyotan kaasuttimia? 
-  On siellä monenlaisia. … Tule katsomaan. 
 
Yhdessä mennään takaovesta pihan puolelle … ja siellä on suurehko laatikollinen täynnä ”romua”, 
joksi Haile sitä kutsuu. Kun tuo laatikko on täynnä, se käydään tyhjentämässä kaatopaikalle, ker-
too hän. 
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- Minä olen aivan varma, että näissä kaikissa kaasuttimissa on sama vika, kertoo Jarkko. ... - Puh-
distamisen jälkeen ne ovat aivan hyvin toimivia, kuin uusia. … Näissä pölyisissä olosuhteissa tank-
kiin pääsee pölyä ja pienetkin muruset voivat tukkia kaasuttimen pieniä kanavia. Yksi tippa vettä-
kin bensiinin joukossa voi tukkia sen.  Joissakin autoissa on suodatin (filtteri) ennen kaasutinta, 
mutta esimerkiksi Toyotassa ja useissa amerikkalaisissa sellaista ei ole. Sellainen olisi kuitenkin 
hyvin helppo niihin asentaa. 
-  Diesel-kuorma-autoissa on diesel-filtteri, tietää Haile. … Sellaisia minulla on Mercedeksiin. Niitä 
pitää vaihtaa joka vuosi. 
-  Bensiinimoottorin polttoainefiltteri on paljon pienempi ja halvempi. … Sellaisia sinun pitäisi saa-
da myytäväksi.  … Voinko ottaa … vaikka kaksi tuollaista Toyotan kaasutinta tuosta laatikosta. 
Saat nekin puhdistettuina takaisin, kun olemme pitäneet kaasutinkurssin meidän mekaanikoille. 
-  Ota vaikka kaikki, ilostuu Haile. 
-  Kyllä kaksi riittää. … Ja minä tuon sinulle malliksi bensiinifiltterin … niin voit itse tilata niitä myy-
täväksi. 
 
Jarkko ottaa kaksi kaasutinta … ja miehet palaavat pihalta sisälle, jonne on juuri saapunut nuoreh-
ko mies … ja hänkin tarvitsee uuden kaasuttimen … viime vuoden Mazda 6:een. 
 
 Jarkko katselee vielä hyllyköitä löytyisikö niistä jotakin tarpeellista. Kun liikkeessä ei ole muita 
asiakkaita, Haile kyselee onko Jarkko saanut mitään palautetta UNHCR:lle lähetetyistä kirjeistä. 
 
– Mitään ei ole vielä tullut, kertoo Jarkko.   – Meidän pitää vain odotella. 
- Minä olen kirjoitellut muutamiin yliopistoihin USA:han ja kysellyt mahdollisuutta päästä sinne 
opiskelemaan, kertoo Haile sitten. … Mutta joka paikassa vaaditaan 10 000 – 20 000 dollarin mak-
su etukäteen. … Ei minulla sellaisia summia ole. Eikä täältä pääse mihinkään ilman passia. … Mel-
kein kaiken mitä saan palkkaa, lähetän kirjeissä pieninä summina perheelleni Asmaraan, hän jat-
kaa kyyneleet silmissä. …- Kohta on jo viisi vuotta siitä, kun olen nähnyt perheeni. 
-  Toivottavasti UNHCR:ltä tulee nyt jonkinlainen vastaus tai neuvo. Meidän pitää vaan odottaa. 
-  Haluatko sinä kuitin näistä ostoksista englannin vai arabinkielisenä? kysyy Haile sitten. 
-  Englanniksi mieluummin, arabinkielestä en ymmärrä mitään. … Kuinka montaa kieltä sinä osaat? 
-  Englanti, italia, arabi, osaan myös kirjoittaa arabiksi … ja tigrinja, amharic ovat meidän omia 
kieliä. 
-  Tuolla kielitaidollasi sinä voisit saada hyviä työpaikkoja Euroopassa, jos vaan pääsisit pois tääl-
tä…. Minä tulen kertomaan sinulle heti, kun saan jotain tietoa UNHCR:stä. … 
-  Tässä sinulle kuitti … ja pannaan nuo kaasuttimet muovikassiin. 
-  Kiitos Haile! 
 
Jarkko käy vielä pankissa, basaaritorilla  ja ruokakaupassa ennen kuin lähtee paluumatkalle. Seu-
raavana aamuna hän näyttää Johannekselle Jizanista tuomiaan kaasuttimia ja kertoo, että kaasut-
timia vaihdetaan uusiin aivan turhaa. Sitä on tehty täälläkin ja siksi olisi pidettävä mekaanikoille 
kaasutinkurssi. Kaksi mekaanikkoa on jo saanut opastusta Toyotan kaasuttimen puhdistuksesta, 
mutta kaasuttimien rakenne ja toimintaperiaate pitäisi selvittää perusteellisemmin. … Ensin minun 
olisi löydettävä muutamia kuvia kaasuttimen rakenteista ja tehtävä opetuslehtiä, jotka sinä sitten 
käännät arabiksi. 
 
-  Sellainen kurssi voisi olla hyödyllinen myös noille farmarien pojille, aprikoi Johannes. 
-  Ja sinulle myös. Pidetään kurssi nyt ensin meidän mekaanikoille … ja sen jälkeen voidaan pitää 
myös pojille…. Minä yritän tehdä opetuslehdet niin, että voisimme aloittaa kurssin ensi viikolla … 
aluksi minun toimistohuoneessa … aina keskipäivän rukoushetken jälkeen. … Onko nyt mitään 
muita ongelmia? 
-  Tony kertoi, että amerikkalaisten autojen iskunvaimentimet ovat huonoja.… Ne vuotavat, ovat 
öljystä märkiä. … Eikä meidän varastossa ole niitä enää. … Ainakin McVeyn GMC tarvittaisi uudet 
sekä eteen että taakse ennen kuin se uusi ”project manager” tulee. …  
-  Niitä täytyy lähteä hakemaan lähiaikoina Jeddasta. … Se Mortada ei osaa niitä ostaa. … Mekaa-
nikkojen hitsauskurssi jatkuu vielä muutaman iltapäivän. Jatka sinä niiden farmaripoikien kanssa 
nyt vielä pellolla aamupäivät. Kurssilla sinua tarvitaan aina tulkkina. 
 
Iltaisin Jarkko laatii kaasutinkurssin opetusmateriaalia kotona ja viikonvaihteeksi saa Johannes ne 
arabinkielisiksi käännettäväksi. Jarkko lähtee kuitenkin viikonvaihteeksi käymään Kalakukolla.  
Pari päivää aikaisemmin Jizanissa hän on käväissyt rannalla majailevia Georedan ”poikia” tapaa-
massa ja sopinut, että lähtisi torstai-iltana Kalakukolle, kun sieltä tullaan taas hakemaan lomalta 
palaavia miehiä laivalle. Torstai-iltana onkin sitten venematka Kalakukolle, joka on edelleen ankku-
rissa Farasanin saaren tuntumassa. Suomesta lomalta palaavia on neljä miestä ja Marttikin lähtee 
vaihteeksi Kalakukolle sukeltelemaan. Nyt venematka sujuu ilman ongelmia. Automaattiohjaus 
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toimii eikä merellä ole sumuakaan. Ilta menee tutussa porukassa saunaillan tunnelmissa ja Jarkon 
Suomen reissun ongelmista kokemuksista jutellen. Puolenyön aikaan katsellaan vielä, kuinka ka-
lamiehet nostelevat barrakudia laivan kannelle. Aamupäivällä lähtee joukko miehiä pelastusveneel-
lä koralliriutoille sukeltelemaan ja Jarkko heidän kanssaan. 
 
 Lounaan jälkeen iltapäivällä lähtee yksi ”kartoittaja” luotausveneellä viemään Jarkkoa ja Marttia 
rantaan. Matkalla pitää kuitenkin koukata määrittelemässä yhden meressä kelluvan poijun sijainti. 
Merellä on melko voimakas tuuli ja aallot ovat arviolta parimetriset. Veneellä pitäisi päästä mahdol-
lisimman lähelle aallokossa keinuvaa isokokoista poijua ja saada sijaintikoodit rannan radioma-
jakoilta.  Ammattilaisille työ on tuttua puuhaa, mutta Jarkkoa pienehköllä veneellä valtavilta näyt-
tävien aaltojen keskellä keikkuminen pelottaa. Kun sijaintikoodit on saatu, jatketaan venematkaa 
Jizanin rantaan. Taas on yksi viikonvaihde vietetty vesillä. 
 
 Heti uuden viikon alkaessa lauantaina on Guptalla ulkomaisille eksperteille tiedotettavaa ja heidät 
kutsutaan toimistolle juuri ennen keskipäivän rukoushetkeä : ” Jeddassa UNDP:n toimistossa han-
kintoja hoitanut sudanilainen Mr. Mortada on saanut potkut. Hän on saanut järjestämistään kulje-
tuksista itselleen hyötyä epärehellisesti. Väärinkäytöksiä on seurattu jo pitemmän aikaa. Uusi mies 
tulee Mortadan tilalle Riadista noin viikon kuluttua. … Uusi Project manager, Mr. Cunliffe ja vai-
monsa, saapuvat viimeisimmän tiedon mukaan syyskuun alussa.” kertoo Gupta. 
 
-  Sellaistakin täällä tapahtuu, kuiskaa Jarkko vieressä olevalle Johannekselle. … - Kyllä McVey vih-
jaili tästä jo silloin pois lähtiessään minulle, mutta kielsi kertomasta muille.  
-  Tässä maassa se on paha juttu, aprikoi Johannes.  - Todennäköisesti hänet karkotetaan maasta. 
-  No, sellaista sattuu. …. Mutta tunnin päästä aloitetaan kaasutinkurssi tuossa viereisessä huo-
neessa. Minun pitää vielä monistaa muutama paperi. 
 
Rukoushetken jälkeen seitsemän mekaanikkoa kokoontuu kurssille Jarkon toimistohuoneeseen. 
Johannes jakelee jokaiselle muutaman monisteen ja Jarkko alkaa heijastaa opetuslehtien kuvia piir-
toheittimellä valkokankaalle ja alkaa kertomaan… 
 
- Aluksi pitää selvittää kaasuttimen toimintaperiaate, aloittaa Jarkko  … ja Johannes tulkkaa arabik-
si. … - Kaasuttimen tehtävänä on sekoittaa ilman joukkoon bensiiniä … yksi litra bensiiniä noin 12 
kuutiometriin ilmaa. ….. 
--- --- --- 
-  Tassä kuvassa on halkileikkaus kaasuttimesta. …Ilma virtaa kaasuttimen kurkkuun, tuossa kaa-
suläppä ja tuo pieni osa tuossa on suutin, josta bensiini suihkuaa kurkussa virtaavan ilman jouk-
koon. … Näin syntyy seos. … Kaasuläpän asennolla kuljettaja voi säädellä moottorin saamaa seok-
sen määrää. …. 
 
Jarkon runsasta kuvamateriaalia ja Johanneksen tulkkaamaa selostusta seuraten kurssi etenee.. 
Kurssilaiset saavat piirtoheitinkuvat paperisina opetuslehtinä ja voivat tehdä niihin omia merkintö-
jään. Kuvamateriaalin lisäksi nähdään kuvien periaatteet todellisten kaasuttimien rakenteissa, kun 
kaasuttimia puretaan käytännön harjoituksissa. 
 
Johanneksellekin kurssin asiat ovat uusia ja hänelle pitää joskus selvittää periaatteita tarkemmin, 
että hän osaa selvittää ne kurssilaisille arabiksi oikein. Teknisen sanaston kääntämisessä arabiksi 
on hänellä myös pohtimista. 
 
Näin kurssi jatkuu sitten iltapäivisin rukoushetken jälkeen parin tunnin pätkinä. Jarkko laatii koto-
na iltasin ja viikonvaihteisin lisää oppimateriaalia… ja Johannes kääntää tekstiä arabiksi. Mekaani-
koista kaksi on luku- ja kirjoitustaidottomia, mutta he näyttävät kuitenkin ymmärtävän asiat melko 
hyvin. 
 
Eräänä iltana kauppareissulla Jizanissa Jarkko tapaa taas Georedan Martin, joka kertoo, että maas-
toryhmä on pian siirtymässä uuteen paikkaan, satakunta kilometriä pohjoiseen päin Al Qahmaan. 
Jizanin ja Farasanin alueet on kartoitettu. Kalakukko lähtee sinne noin viikon kuluttua ja ”maasto-
ryhmä” lähtee paria päivää aikaisemmin. Martti kutsuu Jarkkoakin jonakin viikonvaihteena Kalaku-
kolle saunomaan ja sukeltelemaan, jos ei Jarkolla ole muuta tekemistä. Kalakukon ankkuripaikka 
on siellä nyt aivan lähellä rantaa. 
 
Jarkon aamupäivät kuluvat korjaamon ”rutiineissa” ja mekaanikkojen opastuksissa, iltapäivät kaa-
sutinkurssin merkeissä. Silloin tällöin työajan jälkeen on käytävä Jizanissa ostoksilla. Kuumuuden 
vuoksi käväisee Jarkko työn lomassa välillä kotona suihkussa. Eletään taas kuuman kauden kuu-
minta aikaa. 
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Eräänä aamupäivänä Awad Sallam tulee Jarkon luo ja esittelee Jeddasta löytämäänsä uutuutta, vi-
deokameraa. Jarkko on kuvannut vain omalla kaitafilmikamerallaan ja katsellut filmejä omalla pro-
jektorillaan, mutta videokamerasta hän on vasta lukenut jostakin. Awad antaa Sharp-merkkisen 
kameran Jarkolle kokeiltavaksi. Kameraan käyvät isot VHS-kasetit ja valmista kuvaa voi katsella heti 
videonauhurilla, hän kertoo. 
 
Jarkko kuvaa sitten pätkiä korjaamolta ja jatkaa kuvausharjoittelua kotonakin. Takaisn päin kelat-
tua valmista kuvaa voi katsoa hetikin kameranetsimen kautta. Ongelmana näyttää olevan, että aina 
kuvauksen pysäytyksen ja uudelleen aloituksen väliin tulee pitkähkö, usean sekunnin pituinen 
harmaa pätkä.  Tähän ei Jarkko keksi mitään ratkaisua.  
 
 Postiakin on tullut. Rauni kertoo kirjeessään, että muutto Juankoskelle on sujunut hyvin ja muut-
tolaatikkokin saapui vihdoin perille. Puhelinkin on asuntoon jo saatu. Mervi ja Mika odottavat kou-
lun alkua. Viikonvaihteisin ajelevat Mersulla mummilaan. Karjalaisen Matti ja Leena eivät asu enää 
Juankoskella. Matti siirtyi lukukauden alussa opettajaksi Kuopioon pääkoulun auto-osastolle ja nyt 
sijaisuutta Juankosken ammattikoululla hoitaa joku Pentti Siukko. 
 
 
Elokuun viimeisenä viikonvaihteena on Jarkon lähdettävä ostosreissulle Jeddaan. Kaasutinkurssiin 
tulee muutaman päivän tauko. Perjantai on sopiva ajopäivä, koska silloin liikenne valtateillä on 
vähäisempää. Eerolle Suomen konsulaattiin on Jarkko ilmoittanut faksilla tulostaan muutamaa päi-
vää aikaisemmin.  
 
Heti aamun alkaessa sarastaa ennen kello kuutta on Jarkko jo valtatiellä. Tunnin verran ajettuaan 
hän saapuu poliisin ”check pointille”, joka on ennen Abhaan lähtevän tien risteystä. Valtatien var-
ressa olevassa ”vahtikopissa” ei ole ketään ja tien sulkeva puomi on auki. Jarkko hiljentelee nopeu-
den miltei pysähdyksiin ja kun ei vartiomiestä näy, hän jatkaa pysähtymättä matkaa kääntyen 
edessä olevasta risteyksestä Jeddaan päin. Ajettuaan tietä ”kaasu pohjassa” lähes sata kilometriä 
tulee häntä vastaan poliisiauto, joka alkaa välkyttää sinisiä hälytysvalojaan ja autosta näytetään 
pysäytysmerkkiä. Jarkko jarruttelee pientareelle. Samalla hän näkee peilistä, että myös takaa päin 
tulee poliisiauto hälytysvalot vilkkuen. On ilmeisesti ajanut minua takaa, mutta eivät ole saavutta-
neet, tuumii Jarkko. Poliisit selittävät  Jarkolle jotakin arabiksi, mutta hän ymmärtää vain, että nyt 
on käännyttävä takaisin päin ja seurattava takaa päin tullutta poliisiautoa. 
 
Edestäpäin tullut poliisiauto kääntyy ja lähtee ajamaan takaisin päin, takaa päin tullut tekee sa-
moin ja poliisiauton perässä on Jarkon sitten lähdettävä ajamaan takaisin päin ja ajetaan ”check 
pointille” asti ja noin 50 metriä tiestä sivummalla olevat vartiorakennuksen eteen. – Nyt löytyy po-
liisipukuinen mies, joka puhuu englantiakin. Hän pyytää Jarkon passin ja auton rekisteriotteen. 
 
-  Miksi ette pysähtyneet tässä tarkastuspisteessä? kysyy poliisi. 
-  Tuossa tiellä ei ollut ketään pysäyttämässä ja puomi oli auki … niin kuin se on ollut joskus aikai-
semminkin. … Joskus siinä on ollut poliisi, joka on näyttänyt, ettei tarvitse pysähtyä. 
-  Mihin olette menossa? 
-  Jeddaan … hakemaan varaosia tätä FAO:n maatalousprojektia varten. 
 
 Poliisi katsoo auton ovessa olevaa suurta pyöreää FAO:n merkkiä …. sitten  Jarkon passia … ja 
sanoo sitten … 
 
- Saatte mennä, mutta tässä on aina pysähdyttävä. … Jos tuolla tiellä olevassa vartiokopissa ei ole 
ketään, on ajettava tähän kentälle. 
-  Kiitos. … Seuraavalla kerralla pysähdyn, vastaa Jarkko. …..  …. – Hitto, mokoman takia piti ajaa 
sata kilometriä takaisin päin, mutisee Jarkko itsekseen, kun lähtee jälleen Jeddaan päin. 
 
Yli kaksi tuntia meni tuossa ”hukkaan” ja nyt täytyy ajaa ilman taukoa, että ehtisi hyvissä ajoin Jed-
daan, mietiskelee Jarkko ajellessaan taas kaasu pohjassa. Tankata pitää kuitenkin, koska ylimää-
räinen lenkki vei kolmisenkymmentä litraa bensiiniä. Vanhassa tutussa paikassa kapeammalta vuo-
risto-osuudelta rantatielle saavuttuaan laittaa hän sitten tankin täyteen ja matka jatkuu. Parisen 
tuntia myöhemmin alkaa autossa tuntua bensiinin haju. Kun haju tuntuu voimistuvan, pysäyttää 
Jarkko pientareelle … avaa konepellin ja huomaa, että moottorin kupeessa oleva bensapumppu 
vuotaa aika voimakkaasti. Vuotava pumppu on onneksi sellaisessa paikassa kuuman pakoputkis-
ton alapuolella, että syttymisvaaraa ei liene. Niinpä on matkaa vain jatkettava ja toivottava, että 
vuoto ei pahene. Illan alkaessa jo hämärtää saapuu Jarkko Jeddaan … Medina Roadille ja Eero Hei-
nosen talon portille. Hetkeä myöhemmin Eero tulee avaamaan porttia. 
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-  Ehtootta! aloittaa Jarkko. 
-  Hei, aja vaan heti tänne sisään, kehottaa Eero.  - Ollaan odoteltu sinua jo parisen tuntia, kun te-
lexissä arvelit olevasi täällä kello viiden kieppeillä. Oliko ongelmia? 
-  Olihan niitä. … Mutta ajan nyt ensin tämän rotiskon sinne sisäpuolelle ja kerron sitten. 
-  Aikamoinen bensan haju, huomaa Eero heti Jarkon astuessa autosta. 
-  Hitto, se on yksi ongelma. Bensapumppu vuotaa … Huomasin sen noin puolimatkassa. 
-  Mennään tuonne ylös. Kerro sitten lisää. … Sirkka siellä odottelee illallisen kanssa. 
 
Pihalta kiivetään portaita … ja tullaan sisätiloihin. 
 
- Ehtoota! huutaa Jarkko heti,…. - Anteeksi  Sirkka, että olen myöhässä, jatkaa Jarkko Sirkan tulles-
sa vastaan. … - Oli matkalla vähän ongelmia. 
-  Tervetuloa vaan!  Ihan rauhassa me ollaan  odoteltu. ….Kävin juuri meidän pikkuista ruokkimas-
sa. 
-  Ai niin, teillä on nyt sellainenkin. … Onneksi olkoon.  Onko tyttö vai poika? 
-  Poikahan se, ehättää Eero ensin vastaamaan. 
-  On nyt 6 viikon ikäinen, jatkaa Sirkka. … - Mutta käykääpä heti tuonne pöytään. Minä tuon keit-
tiöstä pari vatia. 
  
Ruokailun lomassa Jarkko sitten kertoo, kuinka poliisit ensin hänet pysäyttivät ja täytyi ajaa 100 
kilometriä takaisin päin ja sitten tuli vielä bensapumppuongelma loppumatkassa. 
 
Loppupuoli iltaa kuluu sitten olohuoneen nojatuoleissa rupatellen iltateen ja ”yömyssyjen” kera. 
 
Puolenyön tienoilla aletaan valmistautua unten maille. Jarkolle on tehty peti vierashuoneeseen. 
Eero ja Sirkka virittelevät makuuhuoneessaan herätyskellon pirisemään varmuuden vuoksi aamu-
kahdeksalta, vaikka arvelevat vauvan herättelevän jo aikaisemmin. 
 
Aamiaisen jälkeen kellon lähestyessä yhdeksää lähtevät miehet ”töihinsä”, Eero konsulaattiin ja 
Jarkko UNDP:n toimistolle. Mortadan tilalle on toimistoon tullut egyptiläinen Hassan. Jarkko kertoo 
omaan ajokkiinsa tulleesta bensapumppuviasta ja saa käyttöönsä ennestään tutun Pick Upin os-
toskierrostaan varten. Aluksi hän suuntaa GM-liikkeeseen. Miltei kaikki puutelistassa olevat iskun-
vaimentimet, pakoputket ja muut GM-varaosat, bensapumppujakin löytyy varastosta ja Jarkko oste-
lee niitä viisi kappaletta, yhden omaa autoa varten ja neljä varastoon. Jarkon tarvitsemia ”bensafilt-
tereitä”ei liikkeen varaston hyllyssä ole kuin 8 kappaletta ja myyjä ihmettelee miksi Jarkko tarvitsisi 
niitä 20 kappaletta. Jarkko kertoo, että projektilla on 22 GMC- ja Chevrolet-autoa ja nyt on päätetty 
lisätä filtterit kaikkiin, koska niissä ei sellaista alun perin ole. Vain hänen omassa käytössä olevaan 
ja yhteen toiseen on sellainen jo asennettu. Pölyisissä olosuhteissa tankkeihin pääsee pölyä ja tan-
katessa ehkä muitakin roskia ja ne saattavat aiheuttaa ongelmia kaasuttimissa, selittää Jarkko. 
 
Mutta puutelista on pitkä ja Jarkon on kierreltävä ostoksilla monessa paikassa. Iltapäivän loppu-
puolella hän palaa UNDP:n toimiston pihaan palauttamaan ”laina-autonsa” ja siirtää päivän aikana 
Pick Upin lavalle kertyneet ostoksensa oman ajokkinsa lavalle. Ostamansa pakoputket hän jättää 
Hassanin haltuun odottelemaan seuraavaa kuorma-autokyytiä Jizaniin. Kun vuotava bensapummp-
pu on hetken ahertamisen jälkeen vaihdettu uuteen, ajelee Jarkko Eeron ja Sirkan luo. 
 
Illallispöydässä on Eerolla uutta kerrottavaa kaupungin keskustassa romahtaneesta rakennuksesta. 
Eero oli tavannut SBM:n Vesa Putkosen ja kuullut häneltä sortuman syistä selvinneitä tietoja. - Ra-
kenteilla oli kaksi vierekkäistä tornitaloa. Aluksi luultiin, että perustukset olisivat antaneet periksi, 
mutta syy ei ollut perustuksissa. Tornitalot oli sidottava toisiinsa rakennusten välisillä teräksillä, 
joista ainakin osa oli unohtunut pois. Eri kerrosten pystysuorat betonipilarit eivät olleet joka ker-
roksessa samassa linjassa ja betonin laadussakin oli ”fuskattu”. Betonin oli toimittanut joku egypti-
läis-saudilainen firma. Arkkitehdin piirustusten mukaan rakennukset piti olla 12-kerroksisia, mutta 
romahdushetkellä muurattiin kolmattatoista kerrosta. Kuolleita lienee ollut yli 70, kaikki egyptiläi-
siä. 
Illallispöydästä noustaessa Eero kertoo sitten, että suurlähettiläs Vilenius haluaisi tavata Jarkon, 
kun tulet seuraavan kerran käymään. 
 
- Tänään sain jo melkein kaikki ostokset tehtyä, kertoo Jarkko.  - Muutamia leikkuupuimureiden 
hihnoja ja yks’ iso starttimoottori pitää vielä löytää. … Mutta huomenna voisin tulla käymään ja 
voisinko samalla soittaa Suomeenkin. 
- Voitko tulla heti aamulla. Silloin Vilenius on paikalla. Iltapäivällä hän on poissa. 
-  Kyllähän se sopii. … Hetikö yhdeksältä? 
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- Tule silloin. Lähdetään täältä sitten aamulla yhtä matkaa. 
- Ylihuomenna heti aamutuimaan on lähdettävä sitten ajamaan Jizaniin. … Nyt alkaa olla taas sel-
lainen aika, että voi tulla hiekka- ja rankkasademyrskyjä. … Elo-syyskuun vaihteessa kertoivat sel-
laisia vain tulevan … ja huomennahan on jo elokuun 30. päivä. … Viime vuonnahan se oli just tätä 
aikaa, kun meillä oli siellä kauhea rajuilma … ja se yks’ kuus’vuotias Ramses hukkui paskakai-
voon…. Hitto! … Oli se hirveä yö, muistelee Jarkko. 
- Onko ne kaivonkannet pysyneet nyt kiinni? kysyy Eero. 
-  Kyllä, nyt kannet ovat kiinni ja saivat panssariverkkoaidatkin ympärille. … Mutta muita minun 
raportissa esittämiäni turvallisuusriskejä ei ole korjattu. … Sähköiskuihinkin voi kuolla sekä lapsia 
että aikuisia, kun pistorasioissa ei ole maadoituksia ja sähkötolpissa kytkentärasioiden kannet 
repsottavat avoimina. Nyt lähiaikoina alkaa meille tulla sähkötkin Jizanin uudelta voimalaitokselta. 
Taajuus muuttuu 50 hertsistä 60 hertsiin. Voidaan oman Power Housen ”pillarit”pysäyttää. 
 
Monenlaista juteltavaa riittää taaskin iltamyöhään. Seuraavana aamuna lähtevät miehet sitten aa-
miaisen jälkeen ajamaan peräkkäin ”Embassyyn”. ”Krisse” käväisee kysymässä suurlähettilään sih-
teeriltä milloin Jarkko voisi tulla. Suurlähettilään on heti aamulla hoidettava joku tärkeä juttu ja hän 
voisi ottaa Jarkon vastaan noin kello 10, ehkä jo vähän aikaisemminkin. Niinpä odotellessaan Jark-
ko soittaa Raunille. Mutta Juankosken numerosta ei vastata. 
 
- Hitto, nythän on sunnuntai, huomaa Jarkko …- Eiväthän ne kotona ole vaan mummilassa. Soite-
taanpa sinne. 
 
 Ensin vastaa Pike, joka kutsuu heti Raunin puhelimeen. 
 
- No heippa täältä Saudista! … Soittelen Jeddan konsulaatista. Mitenkäs teillä siellä menee? 
- - - - 
- Samaan tapaanhan täällä menee kuin ennenkin. Piti taas lähteä tänne ostosreissulle. 
- - - - 
-  Joo, Eeron ja Sirkan luona olen nyt nukkunut. …Terveisiä lähettää Eero tuossa vieressä. 
- - - - 
-  No huomenna vissiinkin lähden jo ajamaan takaisin, kun saan ostokset tehtyä. 
- - - - 
-  Niin, Mervillä ja Mikalla alkoi jo koulukin. … Miten olet auton kanssa pärjäillyt? 
- - - - 
-  No hyvähän sillä on ajella. Nyt illalla ajelette taas Juankoskelle. 
- - - - 
-  Niinkö? Ikävähän minullakin on täällä taas yksikseni. … Mutta neljän viikon päästä tulen viikoksi 
sinne. Lennot on buukattu.  
- - - - 
-  Nyt en sitten soittele taas, kun Jizanissa ei ole puhelinta, mutta sitten, kun lähden täältä silloin 
29. syyskuuta, se on tiistai, niin soittelen ehkä Jeddasta. 
- - - - 
- Joo, aamulennolla Jeddaan ja se lento Frankfurtiin lähtee illalla … kello 22 kieppeillä muistelen  ja 
silloin keskiviikkona iltakoneella tulen Hesasta Kuopioon. 
- - - - 
-  No, lopetellaan. Heippa. 
-  Joo, terveisiä sieltäkin päin, sanoo Jarkko Eerolle. 
-  Kiitos. … Hyvinkö siellä pärjäilevät? 
-  Kaikki hyvin …, mutta ikävä on, valitteli Rauni. … - Samahan se on minullakin täällä. 
-  Nyt Jarkko,  voit mennä suurlähettilään luo, huikkaa ”Krisse” ovelta. 
 
Jarkko kävelee pitkähkön käytävän päässä olevaan suurlähettiläs Vileniuksen huoneeseen, jonka 
ovi on jo auki. 
 
- Hyvää huomenta! Olen Mäkisen Jarkko Jizanista, tervehtii Jarkko jo heti ovella. 
- No tervetuloa juttusille, tervehtii lähettiläs ja nousee kättelemään. … Noilta meidän ”pojilta” kuu-
lin, että olet FAO:n asiantuntijatehtävissä Jizanissa. … Niin, kai saan sinutella. Minä olen Paavo. 
-  Sopiihan se. … Niin, olen ollut jo puolisentoista vuotta siellä Farm Machinery Experttinä FAO:n 
maatalousprojektissa. 
-  Juu, Lehtisen Timohan siellä kertoi käyneensäkin. Mitäs kaikkea teillä siellä viljellään? 
-  No melkeinpä mitä vaan, naurahtaa Jarkko. Viljakasveista maissia ja sorghumia, sitten tomaattia, 
kurkkua, paprikaa … ja hedelmäpuita on banaani-, papaija-, mango- ja sitruunapuita. Ai, niin ja 
vielä maapähkinää …  ja vesimelonia. Kokeillaan ja tutkitaan useita erilaisia lajikkeita ja lannoitus- 
ym ohjelmia. Kastelumenetelmiäkin on monenlaisia. 
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- Mistä se vesi otetaan? 
-  Siinä on Jizan-jokiuomaan tehty padottu iso tekoallas, johon varastoidaan vettä silloin, kun vuo-
rilla sataa. Ja sitten on tehty kastelukanavaverkosto. Kanavia, joita myöten sitä vettä juoksutetaan 
viljelyksille. Seitsemäntuhatta hehtaaria on sitä kanavakastelualuetta. Sitten pohjavettä otetaan 
pumpuilla siinä projektin pelloilla. Pohjavettä löytyy 50 - 60 metrin syvyydestä. 
-  Oletko sinä siellä ainoa suomalainen? 
-  Olen ja melkein ainoa eurooppalainenkin. Vain meidän toimistopäällikkö on italialainen. Muut 
exspertit ovat … USA:sta on neljä, sitten on Sudanista, Intiasta, Egyptistä ja nyt tulee aivan lähipäi-
vinä uusi Project Manager Uudesta Seelannista. 
- Anteeksi! Nyt  tulee minulle puhelu, sanoo Vilenius. … --- -  Jari Vilenius, huomenta, hän vastaa 
englanniksi. - - - -  Ja sinä olet nyt lentoaseman terminaalissa. - - - - Minä neuvon nyt miten löydät 
tämän Suomen lähetystön. - - - - Se leveä tie mikä tulee tänne kaupunkiin on nimeltään Medina 
Road, vaikka se ei lue missään. Täällä ei ole ollenkaan katujen nimiä eikä osoitteita.. - - - - Ajatte 
niin pitkään, kunnes tulee iso eritasoristeys, josta lähtee teitä oikealla ja vasemmalla … ja siitä 
vaan ihan suoraan läpi  … ja sen jälkeen aina vaan suoraa ja heti neljännen liikennevaloristeyksen 
jälkeen näet vasemmalla puolella muurin takana ison rakennuksen, jonka katolla liehuu sellainen 
lippu, jossa valkealla pohjalla on yksi sininen raita vaakasuorassa ja toinen pystysuorassa. … Ei 
saisi sanoa, että se on risti. - - - - Niin sieltä  lentokentältä on tänne noin kymmenen kilometriä. - - - 
- Tervetuloa. 
- Sieltä on tulossa joku vieras? toteaa Jarkko. 
-  Juu, Lontoosta yks’ tuttava on tulossa. Ei ole aikaisemmin käynyt Saudi-Arabiassa. Joku kaveri oli 
häntä kentällä vastassa ja tulevat nyt ensin tänne. 
-  Onko tuo risti täällä niin vaarallinen sana, ettei Suomen lippuakaan saisi kutsua ristilipuksi? 
-  Eihän näitä puheluita täällä varmaan kukaan kuuntele, mutta  aika varovainen pitää olla. … Kyllä 
tuo lippu on saanut tuolla meidän tangossa liehua, mutta auton perään en ole Suomen lippua lait-
tanut. 
-  Minulla kyllä oli Mersun ja caravaninkin perässä Suomen lippu eikä kukaan siitä huomautellut. 
Nyt kyllä vein sen auton jo Suomeen. 
-  Niin, Eerolta kuulin, että veit perheesi Ramadanin aikaan autolla ja matkailuperävaunulla Suo-
meen. Hyvinkö matka meni? 
- Olihan meillä monenlaisia ongelmia, mutta selvittiin. Turkki piti kiertää, kun turkkilainen raja-
aseman päällikkö ei tykännyt minun YK:n passista. Latakiasta pääsimme sitten laivalla Volokseen, 
Kreikkaan. Loppumatkassa piti kiertää vielä Haaparannan kautta Varkauteen, kun ei ehditty ajoissa 
Finnjettiin. Ajettiin 11 500 kilometriä kolmessa viikossa, jos lasketaan vain ne ajopäivät. Neljä vii-
meistä  oli yli tuhannen kilometrin päiviä. 
-  No olipa melkoinen urakka. 
-  Olihan se. … Nähtiinhän siinä monenlaista maisemaa, mäkeä ja mutkaa. …Huomenna on taas 
ajettava täältä Jizaniin. Koko päivä siinäkin menee. 
-  Kun sinä olet ainoa suomalainen sillä kulmalla, niin miten siellä suomalaiseen suhtaudutaan. 
-  Aivan hyvin … ja koko Saudi-Arabiassa. … Pysähtyessäni tankkaamaan kyselevät usein olenko 
”jenkki”. Kun vastaan, että en ja pyydän heitä arvaamaan mistä maasta olen, niin veikkaavat Nor-
jaa, Ruotsia ja Tanskaakin … eli aika lähelle menee. Kun sitten sanon Finland, saan hyvin lämpi-
män kädenpuristuksen. Harva kuitenkin tietää missä Finland sijaitsee. … Olen jaellut ”Krisseltä” 
saatuja ”Facts about Finland-vihkosia”, englannin- ja arabinkielisiä. Niitä minulla on autossa aina 
nippu mukana. Täytyy ottaa niitä kohta mukaan taas lisääkin. 
-  Hienoa. Aivan upeaa Suomi-tietouden jakoa. … Olisi kiva jutella kanssasi pitempäänkin, mutta 
valitettavasti meidän pitää lopetella. Minun vieraani saapuvat lentokentältä kai aivan näillä minuu-
teilla. Pidä vaan lippua korkealla … ja tule seuraavalla kerralla Jeddassa käydessäsi myös juttusille. 
- Kiitos !  Pidetään mielessä. … Näkemiin. 
 
Eero on lähtenyt johonkin asioille, kun Jarkko palaa ”Krissen” luo. Saatuaan nipun ”Facts about Fin-
land-esitteitä” lähtee Jarkkokin jatkamaan hankintojaan. Toyota-liikkeesta on osteltava pakoputkia 
ja lisää ”bensafilttereitäkin”, jos löytyy. Komatsu-puskutraktoriin on saatava starttimoottori … ja 
MF-  ja Jonh Deere-leikkuupuimureihin muutamia kiilahihnoja … ja vietävä isommat osat UNDP:n 
toimistolle Hassanille odottelemaan kuorma-autokyytiä. Iltapäivään jää aikaa vielä sen verran, että 
Jarkko ehtii käydä Finnwheelsillä juttelemassa ja kertoilemassa Suomen reissun tapahtumista. 
 
Ilta menee Eeron ja Sirkan luona illastaen ja tarinoiden. Maanantai-aamuna on aamupalan jälkeen 
lähdettävä kohti Jizania. 
 
 
 

                       29.    Ukkosmyrskyssä 
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Jeddasta Jizaniin lähdettyään Jarkko ajelee autollaan reipasta vauhtia. Valtatiellä on 100 km/h no-
peusrajoitus, mutta nopeusmittarin osoitin liikkuu enimmäkseen 120:n ja 140:n tienoilla. Liiken-
nettä ei aamusella juurikaan ole. Toista tuntia ajettuaan hän saavuttaa vähitellen edellä ajavan po-
liisiauton, joka ajaa myös noin 120 km/h nopeutta. Ajettuaan poliisiauton perässä puolisen tuntia 
Jarkko päättää lähteä ohitukseen. Finnwheelsin pojat ovat joskus kertoneet, että poliisit eivät ole 
koskaan sakottaneet ylinopeuksista. Tie on suoraa ja näkyvyyttä eteenpäin kilometrikaupalla. Jark-
ko painaa kaasupoljinta hieman syvempään ja kipuaa poliisiauton rinnalle. Nuorehko poliisimies 
nostaa vain kättä tervehdykseksi ja hymyilee. – Ilmeisesti hänen ajokkinsa ei kulje kovempaa. Näin 
matkanteko jatkuu ja muutamaa kilometriä myöhemmin Jarkko ei näe poliisiautoa enää peilistä-
kään. 
 
 Puolimatkassa, ennen valtatieltä vuoristotaipaleelle kääntymistä Jarkko poikkeaa taas tutulle tank-
kausasemalle tankkaamaan. Haukattuaan hieman välipalaa hän jatkaa taas matkaa. Vähitellen tai-
vaalle alkaa muodostua pilviä ja kaakosta  rannikon suunnasta näyttää lähestyvän synkän näköinen 
pilvirintama. Tuulenpuuskat nostattavat melkoisia pölypilviä, jotka haittaavan näkyvyyttä jonkin 
verran. 
Taipaleen alkupuolella tienpinnasta kohollaan olevan sillankannen kohdalla Jarkko muistaa hiljen-
nellä. Paikka on edelleenkin korjaamatta. Pian alkaa taivas entisestään tummentua ja näkyvyys 
putoaa muutamaan metriin ja ilma on täynnä ruskeaa hiekkamaista pölyä. Muutamia rekka-autoja 
on jo pysähtynyt tien laitaan ja turvallisuuden vuoksi pysähtyy Jarkkokin kolmen rekan jonon pe-
rään. Pölymyrsky aina vaan sakenee eikä auton ikkunoista näe ulos metriä pitemmälle. Ilmastoin-
nin kauttakin alkaa tulla sisään pölyä, joten se on suljettava. Ilmastointilaitteen sammuttamisen 
seurauksena alkaa lämpötila auton sisällä hiljalleen kohota. Nyt on vaan odoteltava myrskyn sees-
tymistä. 
 
Myräkkää kestääkin sitten useita tunteja. Parisen tuntia on sakean pölyistä, pimeää ja voimakas 
puuskikas tuuli ravistelee autoakin. Sitten alkaa pölyn seassa olla vesipisaroita, joukossa rakeitakin 
ja vähitellen pöly vähenee ja sade muuttuu rankkasateeksi, jonka läpi valo kuitenkin jo pääsee. 
Vettä tulee niin valtavasti, että näkyvyys on edelleenkin olematon. Salamat välähtelevät ja ukkonen 
jyrähtelee jatkuvasti. Rankkasateen jatkuttua parisen tuntia alkaa iltakin jo pimentyä yöksi. Sitten 
kun autosta voi nähdä jotakin ulkopuolelle, näyttävät tien vierustat olevan virtaavaa vettä täynnä ja 
vesivirtojen tuomaa hiekkaa näyttää olevan paksulti asfaltin päälläkin. Rekat seisovat edelleen odo-
tellen rajuilman loppumista.  Jarkko on odotellut autossaan lähes kuusi tuntia, kun rekkojen taka-
valot syttyvät ja rekkajono lähtee hiljalleen liikkeelle. Jarkkokin käynnistää moottorin ja lähtee 
ajamaan rekkojen perässä. Rekat ajelevat hieman mutkitellen veden tielle tuomia kiviä väistellen. 
Vastaan ei tule ainuttakaan ajoneuvoa. Vain kymmenisen kilometriä on ajettu, kun rekkajono py-
sähtyy ennen siltaa, joka johtaa aikaisemmin kuivana olleen jokiuoman yli. Jokiuoma on nyt ääri-
ään myöten vuorilta alas virtaavaa vettä täynnä ja siltakin on veden alla näkymättömissä niin, että 
vain sillan kaiteet ovat hieman veden pinnan yläpuolella. 
 
Hetken pysähdyksissä oltuaan jonon ensimmäinen rekka lähtee ylittämään siltaa. Kun rekka on 
selvinnyt sillan toiselle puolelle, lähtevät muutkin ajamaan perässä.  Vettä näyttää sillalla olevan 
arviolta 70 – 80 senttimetriä, reilusti yli puolen pyörän. – Hitto, tuo on liikaa, noituu Jarkko itsek-
seen. Vesihän tulisi auton lattialle ja voimakas virta voisi viedä koko autonkin mennessään. Nyt on 
varmuuden vuoksi odoteltava, kunnes vesi laskee. Niinpä on varmempaa jäädä odottelemaan ve-
denpinnan laskemista. Vesisade heikkenee vähitellen. Silloin tällöin paikan sivuuttaa muutama 
rekka-auto ja Jarkko huomaa vedenpinnan vähitellen laskevan. Puolenyön aikaan on pinta laskenut 
sen verran, että Jarkko uskaltautuu ylittämään sillan. Matka jatkuu taas, mutta on ajeltava varovas-
ti. Paikkapaikoin on tien yli virranneet vesimassat sortaneet penkereitä ja tielle on kasaantunut 
hiekkaa ja suurehkoja kiviäkin. Savuttuaan ”vuoristolenkiltä” alempana olevalle valtatielle on olo-
suhteet jo paremmat. Satakunta kilometriä myöhemmin on risteys  ja poliisin tarkastuspiste, jonne 
Jarkon oli menomatkalla palattava. Nyt ei  tienvarressa olevalle tarkastusasemalla ole menemistä, 
koska rakennusta ympäröi järvi. Poliisien autotkin ovat pysäköityinä valtatiellä. Vartiokopin puo-
mille on pysähdyttävä ja passin ja rekisteriotteen tarkastuksen jälkeen puomi aukeaa. Abu Arishiin 
on matkaa vielä lähes sata kilometriä. Tienvarren viereiset maa-alueet ovat vielä melko laajasti ve-
den peitossa. Abu Arishista projektille johtava ajoura on paikoin puolimetrisen ruskean veden pei-
tossa ja on kierreltävä hieman korkeammalla olevia hiekkavalleja pitkin. Projektin asuntoalueella 
näkyy muutamia myrskyn kaatamia puita ja virranneen veden tekemiä uria ja hiekkakasoja. Aamu-
aurinko alkaa jo kajastella taivaanrannassa Jarkon saapuessa vihdoin kotipihaan. Pölymyrskyn ja 
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sitä seuranneen rankkasateen jälkiä näkyy sielläkin. Roikkuvia linnunpesiä täynnä olevasta piha-
puusta on muutama pesä pudonnut maahan. Sisätiloissa on taas tehtävä suursiivous. 
 
- Hitto, olipa reissu, huokaa Jarkko itsekseen. … - Nyt on keiteltävä aamutee ja naposteltava jota-
kin. Sitten on otettava muutaman tunnin torkut. 
 
Jarkko herää puolenpäivän aikoihin torkahdettuaan muutaman tunnin. Suihkussa käynnin ja ”pika-
lounaan” jälkeen hän ajelee autollaan toimistolle. Ensimmäisenä vastaan tulee käytävällä Ray. 
 
- Hi! Jarkko, tervehtii Ray kätellen.  -  Sinä tulit kai joskus yöllä, kun auto oli aamulla pihassasi. 
-  Aikaisin aamulla vasta tulin, kertoo Jarkko. … - Oli sellainen hiekka- ja pölymyrsky … ja rankka-
sade, että oli vietettävä yö autossa istuen. Yksi silta oli lähes metrin paksuisen vesikerroksen alla 
ja oli odotettava monta tuntia ennen kuin rohkenin lähteä sillan yli. Nyt kotona nukuin muutaman 
tunnin. 
-  Täälläkin oli pölymyrsky ja kova kaatosade jo edellisenäkin iltana ja yönä. Nyt viimeyön myrsky 
oli kyllä rajumpi. … Onneksi tähän aikaan vuodesta ei pelloilla ole vielä mitään viljelyksiä. Vesi on 
siellä kyllä tehnyt aika pahaa jälkeä. 
-  Jeddassa ei tiedetty myrskystä mitään. Myrsky alkoi vasta puolimatkasta. … Nyt käyn viemässä 
vai loput rahat ja tositteet Silviolle ja nostelen tavarat auton lavalta varastoon … ja menen teke-
mään kotiin suursiivousta. Kaikkialla on pölyä hirveästi. 
-  Meidän uusi ”Project Manager”, Mr. Cunliffe ja vaimonsa, saapuvat ylihuomenna. Gupta ehdotti 
että lähtisimme kaikki ekspertit heitä vastaan lentoasemalle. 
 
Päästyään toimistoon Silvion juttusille tupsahtaa sinne myös Awad Sallam viereisestä huoneesta. 
Hänellekin on Jarkon kerrottava myrskyisän yön kokemuksista. Awadilta kuullaan, että aamun TV-
lähetyksessä uutisoitiin vuorilta syöksyneiden vesimassojen huuhtoneen jossakin melko lähellä 
Jizania kymmeniä kilometrejä uutta valtatietä mereen ja siellä on nyt kymmeniä kuorma-autoja 
hautautuneina ovenkahvoja myöten liejuun. Se on kai sitä uutta valtatietä, mitä siellä tekevät, arve-
lee Jarkko. Raivaustyöt ovat siellä menossa ja varmaankin näyttävät TV:n seuraavissa uutisissa siel-
tä lisää, arvelee Awad. Tällaista myrskyä ei ole ollut alueella kymmeniin vuosiin. 
 
Toimistolta Jarkko ajaa korjaamon vieressä olevalle varastolle purkamaan kuormaansa. Johannes ja 
Tony tulevat tervehtimään. Pian hekin kuulevat Jarkon kokemuksista. Auton lavalta Jarkko antaa 
Johannekselle kaksi pientä sateessa kastunutta pahvilaatikkoa, joissa on ”bensafilttereitä”. 
 
-  Johannes, tässä on nyt 20 kappaletta bensiinisuodattimia … meidän kaikkiin amerikkalaisiin au-
toihin, joissa niitä ei vielä ole. Tässä 8 kappaletta ja tuossa 12 kappaletta vähän toisenlaisia, mutta  
molemmat ovat helppoja asentaa. Laita nämä nyt tuohon meidän varastokoppiin. Huomenna neu-
votaan kurssilaisille, miten ja mihin kohtaan ne asennetaan. Tänään en jaksa pitää kurssia. … Nu-
kuin aamulla vain pari tuntia. … Tekikö myrsky korjaamolla mitään vahinkoja? 
- Ei muuta, kuin pölyä ja hiekkaa on joka paikassa ja tuo huoltomonttu oli aamulla ihan täynnä 
vettä. Nyt se on jo imeytynyt maahan. Tuolla pelloilla on vesi tehnyt aika paljon pahaa. … Ja tuossa 
kastelukanavassa on niin paljon vettä, että sen yli tuosta suoraan ei voi ajaa. Pitää kiertää sieltä 
sillan kautta. 
-  No huomenna aamulla tavataan. 
 
Kotona on Jarkolla sitten siivoushommia. Niistä selviydyttyään hän käy nukkumaan jo auringonlas-
kun aikaan. Seuraava työpäivä alkaa taas normaalisti korjaamolla mekaanikkojen kättelyllä ja työ-
tehtävien jakamisella Johanneksen laatiman työlistan mukaan. Ennen töihin siirtymistä Jarkko ker-
too, että iltapäivän koulutus tapahtuu korjaamoauton vieressä olevassa katoksessa ja aiheena on 
bensiinisuodattimien asennus. Jos näyttää siltä, että tulisi uusi pölymyrsky ja rankkasade, niin 
kurssia ei pidetä. Johannes tulkkaa tämän taas arabiksi. 
 
- Tuon Jahian työ ei ole niin kiireellinen, sanoo Jarkko Johannekselle.  – Hän voisi vaihtaa tuohon 
McVeyn käytössä olleeseen GMC Jimmyyn uudet iskunvaimentimet sekä eteen että taakse. Sellaiset 
toin mukanani ja ne ovat tuolla varastossa. Lisää iskunvaimentimia ja Toyotan pakoputkia tulee 
seuraavassa kuormassa. … Uusi project manageri saa kai tuon Jimmyn ajokikseen. Hän saapuu 
tänne huomenna. Me kaikki ulkomaiset exspertit menemme kai häntä lentokentälle vastaan huo-
menna iltapäivällä. 
 
Johannes kutsuu Jahian luokseen ja antaa hänelle uuden tehtävän. Yhdessä haetaan iskunvaimen-
timet varastosta. 
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-  Nämä lyhyemmät eteen ja nuo taka-akselille, varmistaa Jarkko vielä. … Ja sisäpuhdistus vielä 
pölynimurilla, lisää Jarkko  ja Johannes kertoo sen Jahialle. 
-  Onko Jeddassa sen Mortadan tilalle jo tullut uusi mies? kysyy Johannes hetken kuluttua. 
- On. … Siellä on nyt uusi mies, egyptiläinen Hassan. … Hassan taitaa olla aika yleinen nimi. Niitä-
hän tässä projektillakin on useita. … Sieltä pitäisi tulla seuraava kuorma tavaraa tänne ensi viikolla.  
Yksi iso John Deere traktorikin oli siellä odottamassa kuljetusta. …Tyyppi 3040, neliveto kuu-
sisylinterisellä moottorilla. Komatsuun löysin uuden starttimoottorin. Sekin tulee tänne seuraavas-
sa kuormassa. 
-  Projekti on saanut aika ison maansiirtotyön emiirin farmilta lähellä Jizania. Lugani ja Geradi ovat 
käyneet sitä jo katsomassa. Siellä pitäisi iso … sellainen mäki … puskea tasaiseksi pelloksi, kertoi 
Geradi. Geradi on opettanut sen Kassiminkin ajamaan Komatsua. 
-  Kassim, ai niin se kuuromykkä poika. 
-  Taitava poika. Leikkuupuimuria hän ei vielä osaa ajaa, mutta varmaan Geradi opettaa sitten, kun 
seuraava sadonkorjuukausi alkaa. 
-  Tuolla meidän korjaamoautolla ei ole ollut paljon käyttöä, toteaa Jarkko.  – Tuossa se vaan sei-
soo auringon paisteessa, mutta … ei sillä ole juuri ajeltu sen jälkeen, kun rakenneltiin se ohjauste-
hostin. 
- Kyllä me käytiin Tonyn ja Abdul Gavadin kanssa yhdessä kylässä tuolla vuorilla … silloin Ramada-
nin aikaan, kun sinä olit lomalla. Se oli kai se sama kylä, missä sinäkin olet käynyt, kertoi Abdul. 
Ne ovat siellä Awadin sukulaisia. 
-  Sinäkö ajoit? 
-  Minä ajoin. … En ole ikinä noin isolla autolla ajanut…. mutta selvittiin. On se ohjaus aika raskas, 
vaikka on se tehostin. 
-  Oliko siellä kylässä sellainen aika vanha Massey Ferguson ja kaksi vähän nuorempaa John Dee-
reä? 
-  Oli. Toisen John Deeren moottori ei jaksanut käydä hyvin, kun painoi kaasua. 
-  Löytyikö vika?  
-  Tony avasi dieselfiltterin ja se näytti aika likaiselta. Kun laitettiin uusi filtteri, niin alkoi käydä 
hyvin. 
 
Uusista pölymyrskyistä ei näy merkkejä. Aurinko paistaa puhtaalta taivaalta. Tämän vuoden myrs-
kyt saattoivat jäädä kahteen myrskyyn. Iltapäivällä pidettävällä kurssilla opitaan sitten asentele-
maan autoihin polttoainesuodattimia. Jarkko neuvoo paikan polttonesteputkessa ennen kaasutinta, 
mihin laite sopii.  Muutamaan autoon filtterit jo asennetaan, muihin sellainen lisätään korjaamolla 
seuraavien huoltojen yhteydessä. Kurssilaisille ilmoitetaan, että seuraavan iltapäivän kaasutinkurs-
sia ei pidetä, koska Jarkko lähtee muiden eksperttien kanssa uutta project manageria vastaan. 
 
Keskiviikko-iltapäivänä eletään sitten syyskuun toista päivää, kun lähdetään Jizaniin vastaanotta-
maan iltakoneella Jeddasta saapuvaa uutta Project Manageria. Christna Gupta ajaa McVeyn ajokki-
na ollutta GMC Jimmyä kyydissään Awad Sallam, Jarkko ja Ray ovat Suburban maastureiden ratissa 
kyydissään muut ekspertit, kun ajellaan peräkkäin Jizanin lentoasemalle. Perillä ollaan puolisen 
tuntia ennen koneen saapumisaikaa. 
 
Saudian Boeing 737 laskeutuu aikataulun mukaisesti ja rullaa terminaalin eteen. Gupta ja Sallam 
ovat kentän laidalla, Guptalla kädessään FAO:n pyöreä sinivalkoinen kyltti. Muut asiantuntijat sei-
sovat hieman taaempana terminaalirakennuksen seinustalla. Aluksi koneen rappusia astelee alas 
joukko arabiasuisia matkustajia sitten ulkomaalaiselta vaikuttava pariskunta, joka alas laskeudut-
tuaan suuntaa askeleensa Guptaa ja Sallamia kohti. 
 
Sallam ja Gupta astelevat muutaman askeleen vieraita vastaan ja tervehtivät kätellen. Jarkolla on 
kamera mukanaan ja hän napsii tilanteesta muutaman kuvan. Sallamin johdolla kävelllään sitten 
terminaalirakennuksen VIP-huoneeseen, jossa Sallam lausuu tulijat, Simon ja Lisa Cunliffen terve-
tulleiksi ”Wadi Jizan Agricultutral Development-projektiin”. Seuraavaksi tapahtuu eksperttien esitte-
ly ja Simon Cunliffe kättelee heidät kaikki. Jarkko nappaa tästäkin muutaman tilannekuvan, kunnes 
yksi lentokenttävirkailija tulee Jarkon luo ja kieltää kuvaamisen. ”Valokuvaaminen lentokenttäalu-
eella on kielletty”, kertoo virkailija ja alkaa vaatia Jarkkoa antamaan pois filmirullan kamerastaan. 
Awad Sallam huomaa tilanteen ja tulee kertomaan virkailijalle, että kuvia on otettu vain projektin 
uudesta ”managerista” FAO:n käyttöön. Tämän jälkeen virkailija poistuu paikalta. 
 
Simon Cunliffe kertoo lyhyesti vastaanottojoukolle, että hän ja vaimonsa ovat olleet juuri yhden 
viikon Roomassa ja saaneet siellä alustavasti tutustua projektin paikallisiin olosuhteisiin, saavutuk-
siin sekä tavoitteisiin ja toivoo kehityksen ja hyvän yhteistyön jatkuvan. Hän kertoo myös, että noin 
kahden viikon kuluttua on projektille tulossa FAO:sta kuuden hengen valtuuskunta tekemään seu-
raavaa viisivuotissuunnitelmaa. 
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”Seremonian” jälkeen siirrytään parkkipaikan ajoneuvoihin. Simon Cunliffe ja vaimonsa Lisa hake-
vat vielä suuret matkalaukkunsa Guptan ja Sallamin kanssa ja parkkipaikalla vielä hieman ympäris-
töä katseltuaan istahtavat GMC Jimmyn takapenkille. Gupta ja Sallam vastaavat pariskunnan lop-
puillan ohjelmasta. Kotiin päästyään Jarkko jatkaa vielä siivoushommiaan, jotka aikaisemmin jäivät 
vähän kesken. 
 
Torstaiaamu valkenee taas kirkkaana ja aamutoimien jälkeen Jarkko tapaa Johanneksen ja mekaa-
nikot korjaamolla. Ray saapuu myös korjaamolle ja hänen perässään paikallisen sähköyhtiön auto 
ja viisi sähkömiestä, jotka haluavat kytkeä projektin sähköjärjestelmän Jizanin voima-asemalta tu-
levaan verkkoon. Jarkon johdolla joukko lähtee ”Power Houselle”, jossa kaksi Caterpillar-
aggregaattia jyrisee jatkuvasti. Sähkölinja on jo rakennettu perille asti. Nyt on aika vain kytkeä 
projektin sähköjärjestelmä uuteen sähkölinjaan.  Ray, Johannes, Jarkko sekä paikalla ollut vahti 
seuraavat miesten toimia, kun he kääntelevät uuteen kytkentätaulun asennettuja vipukytkimiä ja 
seuraavat mittarien lukemia.  
 
- Nyt sähkö tulee teille Jizanin voimalaitokselta, selittää sitten yksi miehistä.  … - Nuo teidän gene-
raattorit voidaan nyt pysäyttää.  
 
Hetken päästä Caterpillarit pysähtyvät ja tulee hiljaisuus. 
 
-  Jos tulee sähkökatkos, niin voimmeko me käynnistää omat generaattorimme uudelleen, kysyy 
Ray. 
 
Sähkömies ei aluksi oikein ymmärrä kysymystä, mutta Johannes esittää saman kysymyksen arabik-
si. 
-  Kyllä se voidaan tehdä. Tämä teidän voimalaitos toimii varavoimalaitoksena. 
-  Nyt pitäisi muutamalle miehelle opettaa miten se uudelleen käynnistys tehdään, jatkaa Ray. 
-  Kyllä me voimme opettaa, tulee vastaus.  Voinko näyttää sen nyt teille? 
-  No näyttäkää, vastaa Johannes heti.  - Onko se vaikea? 
-  Ei ole. Minä näytän sen nyt heti. ….  
 
Johannes, Jarkko ja paikalla ollut vahtimies siirtyvät hieman lähemmäksi kytkintaulua. 
 
-  Jos sähköä Jizanista ei tule, nämä kaksi mittaria näyttävät nollaa, aloittaa mies. …- Tällä vivulla 
kytketään ja katkaistaan  yhteys Jizaniin. Nyt tämä on kytketty-asennossa. Tämä vipu käännetään 
ensin tuohon katkaistu asentoon. … Sitten käynnistätte omat generaattorinne aivan normaalisti. 
Kun sähköt alkavat taas tulla Jizanista, se näkyy noista mittareista. Sitten taas käännätte tämän 
vivun takaisin kytketty asentoon ja sammutatte omat generaattorit. … Eihän ole vaikea. 
-  Ei ole vaikea, myöntävät Johannes ja Jarkkokin. 
- Tämä täytyy neuvoa myös niille muille miehille, jotka ovat olleet täällä vahteina ja jotka osaavat 
käynnistää nuo koneet, jatkaa Jarkko. 
 
Johannes kertaa asian paikalla olevalle vahdille vielä arabiksi. 
  
Korjaamolla havaitaan heti, että sähkökäyttöiset koneet, porakoneet, hiomakoneet ja ilmakomp-
ressorin sähkömoottorikin pyörivät hieman ”iloisemmin”, mikä johtuu korkeammasta sähkövirran 
taajuudesta. Myös kaikkien ilmastointilaitteiden hurina on hieman muuttunut. 
 
Riadista aamupäivällä tulleessa postisäkissä on tullut taas postia toimistoon. Jarkolle ei ole tullut 
mitään, mutta Ray avaa FAO:lta tulleen kirjeen hämmästyneenä. Siinä ilmoitetaan, että Rayn työso-
pimusta ei enää jatketa ja se päättyy vuoden lopussa. Syytä sopimuksen päättymiseen ei kerrota. 
 
-  Minä olen saanut potkut, hämmästelee Ray hieman naurahtaen. – No, olenhan minä täällä jo 
kolme vuotta ollut. 
 
Hieman myöhemmin samanlaisen kirjeen käteensä saanut kiinalais-amerikkalainen Fong toteaa  
saaneensa samanlaisen ilmoituksen. 
 
Keskipäivän rukoushetken jälkeen työt taas jatkuvat ja Jarkko on aloittelemassa mekaanikkojen 
kaasutinkurssin jatkoa, kun havaitaan kauempana taivaanrannan tuntumassa tummahko pilvirin-
tama, joka on merkki lähestyvästä pölymyrskystä. Niinpä ohjelma muuttuukin. On alettava  valmis-
tautua pölymyräkkään. 
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 Korjaamolla kaikki avonaiset kohteen, kuten autojen konepellit, ovet ja ikkunat on suljettava ja 
avatut moottorit ja muut komponentit sekä niistä puretut osat ym. on suojattava pölyltä ja sitä 
seuraavalta rankkasateelta. Kun nämä asiat on hoidettu, kiirehtii Jarkko kotiin.  
 
Olko-ovien kynnyksiä vasten on laitettava pari kynnysmatoksi jäänyttä matonpätkää pölyn sisälle 
pääsyn estämiseksi. Sen enempää mattoja Jarkolla ei olekaan. Ovenraot on yritettävä tiivistää maa-
larinteipillä, jota hän on napannut mukaansa korjaamolta. Ilmastointilaitteet on sammutettava ja 
ne pitäisi peittää jollakin, mutta peittämiseen ei löydy muuta kuin pari pyyheliinaa. Tuuli alkaa 
vinkua nurkissa, taivas tummenee ja sakea pöly alkaa pimentää näkyvyyttä ulkona. Ainoasta kir-
kasta lasia olevasta ikkunaruudustaan Jarkko näkee ulkona pahenevan tilanteen. 
 
Pölymyrskyä jatkuu kolmisen tuntia, sitten alkaa kova rankkasade, jota kestää pitkälle iltaan. Sa-
teen lakattua Jarkko menee ulos katselemaan pihapiiriä, josta vesi alkaa hiljalleen imeytyä maahan. 
Tähtitaivas loistaa jo kirkkaana ja ilma on nyt sateen jälkeen muutenkin kirkas. Muutaman kym-
menen kilometrin päässä näkyy vuoristokylä valoineen, joka ei muulloin näy ilman kosteuden 
vuoksi lainkaan. Keiteltyään itselleen iltateen ja paisteltuaan kaksi kananmunaa sämpylävoilempien 
höysteeksi iltapalaksi, käy Jarkko nukkumaan. 
 
Perjantai-aamuna Jarkko heräilee taas vapaapäivään, muslimien pyhäpäivään. Aamutoimien jälkeen 
on alettava taas siivoamaan. Kaikista suojaustoimenpiteistä huolimatta on imuroitava  pölymyrskyn 
”tuotokset” kaikista huoneista. – Jokohan eilinen myrsky olisi ollut tämän kauden viimeinen, mie-
tiskelee Jarkko mielessään. 
 
Perjantai kuluu sitten vain kotona puuhastellen ja alkavalle viikolle kurssimateriaalia laatien. Lau-
antaina on esiteltävä uudelle ”pomolle” projektin kone- ja autokantaa  sekä korjaamoa. Viikon ede-
tessä ei mitään erityisempiä huolia ilmaannu. Keskiviikkona saapuu Jeddasta kaksi suurta kuorma-
autoa. Toisessa kuormurissa tulevat myös Jarkon Jeddassa tekemät ostokset, toisessa Jarkon jo 
Jeddassa näkemä uusi John Deere traktori sekä suureko puulaatikollinen traktorin lisävarusteita. 
Traktorin varustaminen käyttökuntoon on seuraavien päivien ohjelmaa. Pelloilla tehdään maan-
muokkaustöitä kuuman kauden loppumista odoteltaessa. Pölymyrskyjä ei enää tule. 
 
Torstaina saapuu viereisellä Vianini projektilla työskentelevä italialainen Marco kysymään Jarkolta 
voisiko hän tulla korjaamon vieressä olevalle huoltomontulle tekemään amerikkalaiseen Chevrolet  
Corvette urheiluautoonsa pientä remonttia perjantaipäiväksi. Koska tiedossa ei ole mitään tarvetta 
huoltomontun käyttöön, antaa Jarkko miehelle luvan tuoda autonsa montulle jo torstai-iltapäivällä, 
minkä mies sitten tekeekin. 
 
Perjantaina iltapäivän loppupuolella sattuu Jarkko olemaan korjaamoauton viereisessä katoksessa 
kehittelemässä seuraavan päivän kurssia, kun hän näkee Marcon ampaisevan  hirmuisella kiireellä 
ja jotakin huutaen huoltomontusta ylös. Jarkko hämmästyy ja menee katsomaan, mikä on syy moi-
seen tilanteeseen. Marco kertoo pelosta vielä vapisten, että hän oli juuri lopettamassa töitään ja 
latonut kaikki työkalunsa huoltomontun pohjalla olleeseen työkalupakkiinsa. Oli sitten tarttunut 
pakkiin nostaakseen sen montusta ylös, mutta kauhukseen huomasi, että pakin alla olevassa hie-
kassa oli sykkyrässä iso käärme. … Ja siellä tosiaankin oli suuri ja tappavan myrkyllinen Carpet 
Wiper. - Korjaamolta löytyneellä rautatangolla saa Jarkko käärmeen sitten tapetuksi. Käärme oli 
ilmeisesti illan tai aamun hämärässä pudonnut huoltomonttuun, jonka pystysuorat betoniseinämät 
estivät poispääsyn. Niinpä käärme oli sitten kaivautunut pakin alla olevaan sateiden seurauksena 
syntyneeseen hiekkakerrokseen. Marco oli työskennellyt montussa koko päivän, ottanut työkaluja 
pakistaan ja laitellut niitä takaisin tietämättä mitä pakin alla oli. 
 
Lauantaina toimistoon tullut telex kertoo, että FAO:n kuusihenkinen delegaatio saapuu projektille  
tiistaina tutustumiskäynnille ja tekemään seuraavaa viisivuotissuunnitelmaa. Keskiviikkoaamuna 
on sitten Jarkon vuoro esitellä Cunliffen ja Sallamin johdolla korjaamolle saapuvalle ryhmälle pro-
jektin konekantaa. Melko iäkkäiltä miehiltä vaikuttava joukko katselee hieman ihmeissään ja sil-
mäkulmia hieroskellen kentällä olevien traktoreiden ja työkoneiden rivistöä. Jotakin he supisevat 
keskenään, kunnes yksi joukosta toteaa: ” Teillähän on kaikkea niin paljon, että mitään ette tarvit-
se lisää.” Kierros korjaamolla ei aiheuta mitään kommentteja. 
 
Selviydyttyään korjaamon esittelystä Jarkko valmistelee korjaamon viereisessä opetuskatoksessa 
havaintomateriaalia iltapäivän kaasutinkurssin jatkamiseen. Keskipäivän rukoushetken jälkeen me-
kaanikot kokoontuvat jälleen kaasuttimien rakenteita ja puhdistusta oppimaan. FAO:n delegaatio 
tulee hetkeksi seuraamaan sitäkin ja pitävät Jarkon havainto-opetusta erittäin tarpeellisena. 
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Työpäivän päättyessä Jarkko kiirehtii kotiin, käväisee suihkussa ja lähtee autollaan Jizaniin. Lennot 
Hajj-kaudeksi Suomeen ja takaisin on käytävä varmentamassa Saudian toimistossa ja samalla reis-
sulla on tehtävä vähän ostoksiakin. 
 
Saudian toimistossa hän esittää virkailijalle lentojen varauksesta saamansa lipukkeen, jossa ovat 
lennot tiistaina 29.09. aamukoneella JIZ- JED ( Jizan- Jeddah), illalla lähtevä Saudian lento JED-ATH-
FRA ( Jeddah - Ateena – Frankfurt) sekä Finnairin lennot FRA-HEL ja HEL-KUO (Franfurt-Helsinki-
Kuopio). Virkailija hieman vitsaileekin naputellessaan tietokonettaan ja kysyy: ”Are you going to 
hell?” ( Oletko menossa helvettiin?)  Ja paluulennot samaa reittiä 7.10. – 8.10 Jizaniin. Konetta nä-
pyteltyään virkailija toteaa, että lennot on nyt varmennettu ja antaa hetkistä myöhemmin Jarkolle 
varsinaiset lentoliput. 
 
Seuraavaksi Jarkko suuntaa ”Hailen kauppaan” katsomaan olisiko sinne tullut projektilla tarvittavia 
akkuja. Kolme ”Toyota-jeeppiin” sopivaa akkua löytyykin. Haile kyselee taas olisiko Genevestä 
UNHCR:ltä tullut Jarkolle mitään palautetta, mutta Jarkon on kerrottava, että toistaiseksi voidaan 
vain odotella. Käytyään vielä ruokaostoksilla lähtee Jarkko ajelemaan kotiin päin juuri ennen ru-
koushetken alkua. Illan hämärän muututtua jo pimeäksi yöksi on Abu Arishissa koukattava vielä 
leipomossa ostelemassa kuumia patonkisämpylöitä.  
 
Seuraavana torstaina työpäivän päätyttyä Jarkko päättää lähteä viikonvaihteeksi käymään Kalaku-
kolla, joka on nyt reilun sadan kilometrin päässä Al Qahmassa. Telexillä hän on jo ilmoitellut tulos-
taan Kalakukon ”kippari” Ollille. Maastoryhmän matkailuauto on nyt Al Qahman satamassa ja Kala-
kukko vain noin kilometrin päässä rannasta. Karttaa tutkittuaan Jarkko lähtee ajelemaan … ja 
paikka löytyykin helposti. Yksi kartoitusvene saapuu hakemaan sekä Martin että Jarkon rannasta 
laivalle. Laivalle saavutaan hyvissä ajoin ennen auringonlaskua. Alkuillan ohjelmassa on ensimmäi-
senä saunassa käynti, sen jälkeen illallinen. Olli kertoo jo saunassa Jarkolle, että edellisenä päivänä 
yksi ”filippiino” oli kadonnut. Hänen oli nähty aamulla menevän laivan kupeella olevia kapeita rap-
pusia veneelleen päin, mutta sen jälkeen hänestä ei ole havaintoja. Epäillään, että hän on horjahta-
nut, pudonnut mereen ja hukkunut. Päivän aikana miehet olivat sukellelleet laivan alle, mutta sa-
mean veden vuoksi mitään ei löytynyt. Ilmoitus mahdollisesta hukkuneesta oli tehty paikalliselle 
”coastguardille”, rannikkovartiostolle. Siellä oli vaan todettu, että jos näin on tapahtunut niin ruu-
mis nousee pintaa huomenna puolenpäivän jälkeen. 
 
Illallisella saadaan taas makoisaa barracudaa perunamuusin kanssa. Sen jälkeen katsellaan veden-
alaiskameralla koralliriutoilla otettuja filmejä suurista rauskuista, värikkäistä kalaparvista ja on 
joukossa jokunen suuri haikin. Hyvin nukutun yön ja aamupalan jälkeen lähdetään taas sukeltele-
maan muutaman sadan metrin päässä olevalle koralliriutalle. Kun kolmisen tuntia kestäneeltä su-
kellusreissulta palataan, kertoo laivalle jäänyt Olli, että kadonneen ”filippiinon” ruumis oli noussut 
pintaan aivan laivan viereltä parisen tuntia aikaisemmin. Ruumis oli jo toimitettu maihin ja se lähe-
tään metalliarkussa omaisille kotimaahan. Lounaspöydässä tapauksesta tiedotetaan kaikille paikal-
la olijoille ja vietetään minuutin hiljainen hetki vainajan muistolle. 
 
Ennen maihin lähtöä yrittää Jarkko vielä soittaa laivalta  Suomeen Raunille. Yhteyttä laivalta Helsin-
ki-Radioon ei kuitenkaan nyt saada. Niinpä Jarkon on  vaan odoteltava lähestyvää lomareissua. 
 
 
 

                                      30.     Lomareissu 
 
 
 
Seuraavat kaksi viikkoa mennä hurahtavat sitten päivä päivältä korjaamolla normaaleissa rutiineis-
sa ja lomareissun lähtöpäivää odotellessa. Vihdoin koittaa sitten lähtöpäivän aatto, maanantai 28 
syyskuuta. Työpäivä korjaamolla on ollut varsin hiljainen ja ollaan valmistauduttu viikon ”seisok-
kiin”. Useat ekspertitkin ovat lähdössä kotimaihinsa pyhien ajaksi.  Jarkko laittelee iltasella matka-
laukkujaan lähtökuntoon. Käsimatkatavarana menevään pienehköön kassiin on laitettava mukaan 
mm. parranajokone ja hieman lämpimämpiä vaatteita jossakin matkan aikana päälle vaihdettavak-
si, koska ainakin Suomessa saattaa tähän aikaan olla jo melko viileää. Vähän suurempaan matka-
tavarana menevään laukkuun hän laittaa sellaista, mitä matkan aikana ei tarvita. Lapsillekin pitäisi 
Jarkon vielä ostella jotain tuliaisia tiistaina Jeddassa tai keskiviikkona Frankfurtin tax-free kaupois-
ta, suunnittelee hän. 
 
Matka alkaa tiistai-aamuna projektin ”kuskin”, Abdullahin kyydillä Jizanin lentoasemalle. Saavuttu-
aan Jeddan kotimaan lentojen terminaaliin, on matkatavarat otettava mukaan ja siirryttävä bussilla 
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noin kilometrin päässä olevaan ulkomaan lentojen terminaaliin. Siellä matkakassiaan lähtöselvityk-
seen tarjotessaan Jarkkoa kohtaakin yllätys. Jarkolle ei löydykään paikkaa illalla Frankfurtiin lähte-
vän lennon listalta. … Se on ”canselled”, ( peruttu ) selittää virkailija. Jarkko ihmettelee, miksi se on 
peruttu, kun hän on varmentanut lennot Saudian toimistossa Jizanissa ja saanut sieltä lentoliput 
Jedda-Frankfurt ja  Frankfurt-Helsinki-Kuopio. Virkailija soittaa johonkin ja kertoo sitten, että asiaa 
ei voida ratkaista täällä terminaalissa vaan Jarkon olisi mentävä kaupungin keskustassa olevaan 
Saudian toimistoon. Virkailija kertoo myös, että ko. lento näyttää olevan aivan täyteen ”buukattu”. 
 
Laukut on jätettävä säilytykseen ja ajettava taksilla Jeddan keskustassa sijaitsevaan Saudian toimis-
toon. Jonkin aikaa vuoroaan toimistovirkailijalle odoteltuaan Jarkolle kerrotaan, että asian voi rat-
kaista vain toimiston päällikkö, joka on paikalla vasta iltapäivällä.  
 
- Sitten on jäätävä odottamaan, toteaa Jarkko virkailijalle. 
-  Toimisto suljetaan keskipäivällä siestan ajaksi kello 12 – 14, kertoo virkailija ja kehottaa Jarkkoa 
tulemaan uudelleen kello 14. 
- Yli kolme tuntia on odoteltava, toteaa Jarkko vilkaistuaan kelloaan.  
 
Eipä tässä tilanteessa sitten voi muuta kuin saada kolmisen tuntia jollakin lailla kulumaan kaupun-
gilla kävellen, välillä baarissa kahvillakin poiketen. Kello 14 on Jarkko taas Saudian toimistossa heti 
ovien auettua. Toimiston päällikkö ei kuitenkaan ole vielä paikalla vaan on odoteltava vielä jonkin 
aikaa. Lähes tunti on kulunut, kun Jarkko vihdoin pääsee päällikön puheille ja kertomaan kuinka 
hän varmensi lennot Jizanissa ja sai lentoliput. Päällikkö tarttuu puhelimeen ja soittaa johonkin. 
Äänen sävystä päätellen hän tuntuu olevan melko vihainen. Sitten toinen puhelu jollekin toiselle. 
Puhelu kestää melko pitkään, mutta sen loputtua päällikkö kertoo. ”Nyt teillä on paikka illalla läh-
tevässä koneessa.” Päällikkö kirjoittaa paperilapulle jotakin ja sanoo sitten: ”Kun palaatte Jizaniin 
niin käykää Saudian toimistossa haukkumassa tämä mies.” … ja antaa paperilapun Jarkolle. –” Jiza-
nin toimistossa ovat varmentaneet vain lennon Jeddaan eikä näitä muita lentoja”, selittää päällikkö 
vielä. 
 
Jarkko kiittää ja lähtee toimistosta. Taksikyydillä hän ajaa lentoterminaaliin, ottaa säilytyksessä 
olleet laukkunsa ja menee isomman laukun kanssa lähtöselvitykseen. Nyt Jarkon nimi löytyy kello 
22.30 lähtevän lennon listalta.  
 
- Meneekö tämä laukku nyt Helsinkiin saakka? kysyy Jarkko virkailijalta. 
- Kyllä menee, vastaa mies.  … ja kiinnittelee lappuja sekä kassiin että Jarkon lentolippunippuun. 
 
Hitto! Nyt alkaa jo helpottaa, huokaa Jarkko mielessään. … Mutta lähtöön on vielä aikaa monta 
tuntia. Nyt ei kannata lähteä täältä enää mihinkään.  
 
Suurta terminaalia kierrellessä löytyy sitten baari, jonne Jarkko jonkin aikaa kuljeskeltuaan astelee 
ja istahtaa pöytään tutkimaan ruokalistaa. -  Wienerschnitzeliä ei listasta löydy, koska sehän lienee 
”Koraanin kieltämää” porsaankyljystä, aprikoi Jarkko  ... mutta löytyy ”Entrecote and pom frits”, 
jollaisella Jarkko on herkutellut joskus aikaisemminkin. Sellaisen hän sitten tilaakin. …  Juomaksi 
on otettava pullo ”Near-alkoholitonta olutta”, kun muita oluita ei valikoimissa ole. 
 
Hyvän aterian nautittuaan ja pitkään vielä baarin pöydässä istuskeltuaan jatkuu ilta suuren odo-
tushallin nojatuolissa istuen. Vihdoin kellon lähestyessä iltayhdeksää ilmestyy lennon tiedot suu-
relle valotaululle: Saudian lento …  Jeddah - Athens – Frankfurt,  lähtöaika 22.30 … portti 8, huo-
maa Jarkko. Vielä on odoteltava tunnin verran, kunnes on aika siirtyä portin 8 tuntumaan. Sitten 
portille kertynyttä matkustajajoukkoa, josta noin kaksi kolmasosaa on arabiasuisia miehiä, aletaan 
laskea portista eteenpäin … suureen junanvaunua muistuttavaan konttiin. Sen täytyttyä ovet sul-
keutuvat, kontti laskeutuu hieman alemmaksi ja aletaan liikkua kentällä olevaa suurta  Boeing 747 
konetta kohti. Vaunu nousee taas ylöspäin, päädyssä oleva ovi avautuu ja matkustajat astelevat 
suoraan koneeseen. Jarkko istahtaa koneen keskivaiheilla olevalle ikkunanvieripaikalle. Matkustajia 
saapuu koneeseen vielä muutama ”kontillinen” kunnes kaikki paikat alkavat olla täysiä. Kolmelle 
matkustajalle ei näytä löytyvän paikkaa. Lentoemännät kulkevat useaan kertaan matkustamon 
päästä päähän kolmen arabiasuisen mieshenkilön seistessä käytävän päässä. Lopulta ”ylimääräiset” 
henkilöt ilmeisesti poistuvat koneesta ja lentoemännät alkavat valmistautua lähtöön, kun virallises-
ta lähtöajasta ollaan jo lähes puoli tuntia myöhässä. Vihdoin tulee lentokapteenin kuulutus ja mat-
kustajat toivotetaan tervetulleiksi englanniksi ja arabiksi samalla, kun kone alkaa hitaasti liikkua. 
Lentoaika Ateenaan on noin 7 tuntia kymmenen minuuttia kertoo kuulutus. Kaksi japanilaisen nä-
köistä lentoemäntää alkaa esittää turvaohjeita kaiuttimista tulevan selostuksen mukaisesti. Pian 
ollaan kiitoradan päässä. Vielä odotellaan hetki, kunnes moottorien jylinä voimistuu, ampaistaan 
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nousukiitoon ja noustaan tähtikirkkaalle pimeälle taivaalle. Jeddan kaupunki näkyy laajana valome-
renä alapuolella kunnes häipyy kaukaisuuteen. 
 
Jonkin aikaa noustaan melko jyrkästi, mutta sitten koneen asento muuttuu vaakalentoon ja moot-
torien ääni vaimenee hieman. Viimeksi tällä lennolla tarjottiin jonkinlainen iltapalakin, muistelee 
Jarkko. Hetkistä myöhemmin tarjoilu alkaakin ja Jarkkokin saa eteensä illallistarjottimen. Kun ilta-
pala on popsittu ja lentoemännät keräilleet tarjottimet pois, on aikaa nukkua useita tunteja. Jarkon 
herätessä ollaan jo melko lähellä Ateenaa, koska kello on vähän vaille kuusi. Pian tuleekin kuulutus 
Ateenaan laskeutumisesta noin puolen tunnin kuluttua. 
 
Koneen laskeuduttua ja rullattua pois kiitoradalta tulee kuulutus, jossa matkustajia kehotetaan 
siirtymään tankkauksen ajaksi transithalliin ja isot bussit tulevat koneen vierelle. Transithallissa 
tulee sitten jonkin ajan päästä kuulutus, jossa kerrotaan, että Saudian lento Frankfurtiin joutuu 
odottamaan siellä vallitsevan sakean sumun vuoksi. 
 
- Hitto, noituu Jarkko mielessään. … - Taasko sama tivoli kuin silloin ekalla kerralla Suomeen men-
nessä. 
 
Odottelun jatkuttua jo puolisentoista tuntia lähtee Jarkko tiedustelemaan olisiko mahdollista pääs-
tä Helsinkiin Lontoon kautta. Hetkessä selviää, että reilun puolen tunnin kuluttua pääsisi Alitalian 
vuorolla  Lontooseen ja sieltä noin tunnin odottelun jälkeen Finnairilla Helsinkiin. Jarkko laskeske-
lee, että aikaa kuluisi siinäkin niin paljon, ettei hän Lontoon kautta ehtisi enää Helsingissä Kuopion 
koneeseen. … Saudian koneessa oleva matkakassikin kulkisi Frankfurtin kautta Helsinkiin. … Mut-
ta ennen kuin hän ehtii tehdä päätöksiä tulee kuulutus, jossa Saudian matkustajia pyydetään siir-
tymään portin 8 kautta koneeseen. 
 
Koneessa joudutaan istumaan vielä lähes puoli tuntia ennen kuin lähdetään rullaamaan kiitoradal-
le. Lentoaika Frankfurtiin on noin 2 tuntia 50 minuuttia ja Finnairin lento Helsinkiin on silloin jo 
mennyt, laskeskelee Jarkko. Nousun jälkeen tarjotaan matkustajille jonkinmoinen ”aamuateria”, 
vaikka alkaa olla jo lounasaika. Munakas, juustosämpylä ja kupillinen teetä tekevät kuitenkin mu-
kavan säväyksen.  
 
Frankfurtiin päästyään Jarkko kiirehtii heti tiedustelemaan, milloin menee seuraava lento Helsin-
kiin. Virkailijaneitonen näpyttelee hetken tietokonepäätettään ja kertoo, että kello 15.40 Roomasta  
tulee Finnairin vuoro, jossa on vielä tilaa. Jarkko päättää tarrata heti tähän mahdollisuuteen ja vir-
kailija kirjoittelee Jarkolle uuden lipun. … Lentoaika Helsinkiin on noin kaksi ja puoli tuntia ja lento 
Kuopioon, johon Jarkolla on lippu, on silloin jo lähtenyt. Virkailija löytää koneeltaan kuitenkin, että 
Kuopioon on yksi lento illalla vielä puolisentoista tuntia myöhemmin, mutta Frankfurtista he eivät 
pysty varaamaan paikkaa siihen. Saatuaan lippunsa Jarkko käy vaihtamassa rahaa D-markoiksi ja 
kiirehtii sitten transithallissa puhelinkoppiin soittamaan Raunille. 
 
- Hei kullanmuru!  Olen nyt vasta Frankfurtissa, hän kertoo heti Raunin vastattua. 
- - - 
 - Hitto, Frankfurtissa oli taas sumua ja siksi jökötettiin Ateenassa monta tuntia. Hesaan pääsen 
vasta kello seitsemän aikoihin enkä ehdi siihen Kuopion koneeseen, johon mulla olis’ lippu. Mutta 
sinne tulee vielä  myöhemmin joku lento. Täältä eivät voi tehdä sinne varauksia, mutta yritä sinä 
sieltä. 
- - -   
-  Soita vaan Finnairille ja varaa minun nimellä! … Hei nyt tämä puhelu loppuu eikä mulla ole 
enempää kolikoita. --- Heippa. 
 
Puolisentoista tuntia on Jarkolla vielä odotteluaikaa. Tax-freekaupassa hän ostelee tuliaisiksi lapsil-
le suklaalevyjä ja Raunille Chanel-5 hajuvettä … ”iltajuomaksi” pullon Cointreau-likööriä. Lentoa 
odotellessaan hän kaivaa käsimatkatavarana olevasta kassistaan ylleen ”pusakan”, koska kotimaas-
sa odottaa ehkä jonkinmoinen pakkanen. 
 
Lento Finnairilla Helsinkiin sujuu sitten kotimaisissa tunnelmissa. Tuntuu taas oudolta pitkästä 
aikaa keskustella matkakumppanien ja lentoemäntien kanssa suomeksi. Lentokapteenin kuulutuk-
set kertovat matkan aikana reitin vaiheista, lentokorkeudesta sekä saadaan tietoja perillä odotta-
vasta +5 asteisesta ja sateisesta säästäkin. Helsinki-Vantaan lentokentälle saavuttaessa on jo hä-
märää. Heti matkakassinsa saatuaan ja passi- sekä tullitarkastuksesta päästyään Jarkko kiirehtii 
Finnairin tiskille kysymään, onko hänelle paikkaa hetken päästä lähtevään Kuopion koneeseen. … 
Ja varauksia löytyy kaksikin, yksi vajaan tunnin kuluttua Kuopioon lähtevään ja toinen hieman 
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myöhemmin Jyväskylän kautta Kuopioon lähtevään koneeseen. Myös Jarkon paikkavaraukset seu-
raavalla viikolla takaisinpäin näyttävät olevan kunnossa. 
 
Sateiseen Kuopioon Jarkko saapuu hieman ennen kello yhdeksää. Viileän tuntuisessa tuulessa ja 
tihkusateessa, sandaaleihin, nilkkasukkiin, farkkuhousuihin ja kevyehköön pusakkaan pukeutunut 
Jarkko kiirehtii juoksuaskelin lentoaseman edessä olevaan taxiin … ja Juankoskelle. 
 
Ja voi sitä riemua, kun Jarkko saapuu kotiin. Rauni ja lapset ovat odotelleet koko pitkän illan ja 
jännittäneet ehtiikö isä Kuopion koneeseen. Halausten, rutistusten ja pusujen jälkeen jakelee isä 
tuliaisensa. Sitten on vuorossa ruokapöytä johon äiti nostelee tuntikausia uunissa lämpöisenä pi-
detyn poronkäristyksen ja perunamuusin. Ruokailun lomassa isällä riittää kerrottavaa matkan eri 
vaiheista, mutta äiti hoputtaa syömään ennen kuin ruoka jäähtyy … ja sitten on aikaa koko pitkä 
ilta. 
 
Lasten on kuitenkin käytävä nukkumaan ennen puoltayötä, koska  Mervin ja Mikan on aamulla jak-
settava lähteä kouluun. Lasten nukahdettua jatkavat vanhemmat iltaa Cointreauta välillä naukaten 
ja joskus ”pikkutunneilla” suihkussa käynnin jälkeen jatketaan nautiskelua peiton alla. 
 
- Ai kyllä tämä on taas heräillessä hieno tunne, kun sinä olet tässä saman peiton alla, kuiskaa Jark-
ko Raunille aamuvarhaisella herättäessä.  
-  Ja nyt saadaan olla yhdessä monta päivää, huokaa Rauni. …- Aivan ihanaa.  … On tuo erossa 
oleminen jotenkin hirveää, kun ei voi edes soittaa. … Minulla on kuitenkin nuo lapset seurana, 
mutta sinulla taitaa olla vielä ikävämpää. 
- Onhan se, … mutta nyt ei ole ”kontrahdista” jäljellä enää kuin reilut pari kuukautta. … Jouluksi 
tulen kotiin. … Ai muuten, se meidän naapurin ”Ray” sekä se kiinalais-amerikkalainen Fong saivat 
potkut. …Lopettavat myös vuoden lopussa. 
- Oliko siihen joku syy? 
- Ei kai. Saivat vaan Riadin kautta tulleen FAO:n kirjeen, jossa kerrottiin homman loppumisesta 
vuoden vaihteessa. … Oli se Ray vähän hämmästynyt siitä kirjeestä. 
- Ei kai ne meinaa lopettaa koko projektia? 
-  Ei se lopu. … Siellä kävi kuusi ”papparaista” Roomasta tutustumassa tilanteeseen ja suunnittele-
massa seuraavan viis’vuotiskauden ohjelmaa. Minunkin piti niille esitellä … 
-  Hei, katso mitä kello on! keskeyttää Rauni. ... Nyt pitää kiireesti nousta keittämään lapsille kau-
rapuuroa ja … 
-  Herätkää jo!  kehotta samalla hetkellä ovea raottava Mervi.  
-  Ollaanhan me jo hereillä, vastaa isä.   
- Noustaan, noustaan, jatkaa äiti. … - Nyt taitaa tulla kiire. 
 
 Ja isällä riittää kerrottavaa ja lapsilla kyseltävää aamiaispöydässäkin. Mervin ja Mikan on kuitenkin 
kiirehdittävä kouluun ja tilanne hieman rauhoittuu. Aamupäivän aikana elämä ”normalisoituu”. 
Rauni kyselee Saudi-Arabian tapahtumista ja Jarkolla riittää kerrottavaa Jeddan rakennussortumas-
ta, suurlähettiläs Heleniuksen tapaamisesta, pöly- ja rankkasademyräköistä sekä projektin tapah-
tumista. Jarkollakin on kyseltävää ja Rauni kertoilee keittiössä ruoanlaittopuuhien lomassa miten 
Saudista tulleet muuttotavarat saatiin laatikosta puretuksi ja kuinka ovat pärjäilleet auton kanssa. 
Mummilassa ja mökillä ovat käyneet kaikkina viikonvaihteina. Myös Mervin ja Mikan koulu on alka-
nut ihan mukavasti. Koululaiset tupsahtavat kotiin kello kahden aikaan ja silloin istahdetaan kaikki 
yhdessä ruokapöytään ja monenlaista kerrottavaa ja kyseltävää riittää taas niin lapsilla kuin isällä-
kin. 
 - Huomenna kai lähdetään taas mökille ja mummilaan? kysäisee äiti. … - Kyllä minä niille jo lupa-
sin, että tullaan. 
- Huomenna? …Ai niin, havahtuu isä. … - Tänäänhän on jo torstai. … Hitto, kun menee päivätkin 
ihan sekaisin. Joo, lähdetään heti, kun lapset pääsevät koulusta. 
- Jos lauantaina olis’ hyvä ilma, niin voitais’ käydä vielä sienessä … ja puolukoitakin pitäisi vielä 
kerätä. … Kohta voi tulla jo yöpakkasia ja sienet menee. 
-  Ja onhan se kiva päästä saunaankin. 
 
Viikonvaihde meneekin mökillä ja mummilassa kohtalaisen hyvässä säässä. Lauantaina saadaan 
sieniä ja puolukkaakin poimituksi talven varalle ja illalla saunotaan omalla mökillä. Sunnuntai-
iltana on ajeltava takaisin Juankoskelle. 
 
Maanantaina Jarkko käy ammattikoululla ja tavatakseen rehtorin. Rehtoria ei kuitenkaan ole huo-
neessaan ja Jarkko kurkistaa toimiston puolelle. Toimiston ”tytöt” yllättyvät Jarkon nähdessään ja 
hämmästelevät Jarkon rusketusta. He kertovat, että rehtori on Helsingissä jossakin kokouksessa ja 
tulee vasta keskiviikkona. Koululla sijaisenaan nyt toimivan Pentti Siukon tavatessaan Jarkko häm-
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mästyy huomatessaan, että Pentti onkin vanha tuttu, vuosia sitten Rauman Ford-liikkeessä puuhail-
lut korjaamopäällikkö. Jarkko kertoo, että saapuu jatkamaan opettajan hommaa vuoden vaihtees-
sa, minkä Pentti on jo aikaisemmin rehtorilta kuullutkin. Työnopettaja Eskoa kiinnostaisi kuulla 
Jarkolta Saudi-Arabian olosuhteista ja kokemuksista enemmänkin, mutta työkiireiden lomassa ei 
nyt ole aikaa pitempään rupatteluun. Jarkko lupaa, että kerrottavaa on paljonkin kolmen kuukau-
den päästä, kun palaa takaisin koululle. 
 
Jarkon palattua kotiin odotellaan Mervin ja Mikan koulupäivän loppumista. Lounaan jälkeen lähde-
tään koko perhe yhdessä kävellen kauppareissulle minkä jälkeen iltaa istutaan kotoisissa tunnel-
missa telkkaria katsellen ja lasten kanssa rupatellen.  
 
Jokseenkin normaalia perhe-elämää jatkuu vielä seuraavan tiistaipäivänkin ajan. Iltasella on kuiten-
kin alettava pakkailemaan matkakasseja, koska keskiviikkoaamuna on Jarkon taas lähdettävä ta-
kaisin Saudiin. Kaitafilmikameransa Jarkko jättää jo kotiin. Valokuvauskameralla hän pärjää loppu-
ajan. Mervin ja Mikan lähdettyä aamulla kouluun lähtee äiti Marin ja Minnan kanssa viemään isän 
Kuopion lentokentälle. Hyvästelyjen ja halausten jälkeen on Jarkon kiirehdittävä Helsinkiin lähte-
vään koneeseen. Iltapäivällä on lento Finnairilla Frankfurtiin ja sieltä parin tunnin odottelun jälkeen 
lähtevällä Saudian lennolla Ateenan kautta aamuksi Jeddaan. Nyt sujuu matka ilman ylimääräisiä 
yllätyksiä. Iltapäivän loppupuolella hän tapaa Jizanin Lentoasemalle vastaan tulleen Johanneksen ja 
”kotona” projektilla ollaan illan alkaessa hämärtää. Nyt onkin jo torstai-ilta, joten seuraava päivä on 
lepopäivä. 
 
Lepopäivän jälkeen lauantaiaamuna alkavat taas arkiset aherrukset korjaamolla korjaus- ja huolto-
töiden ohjauksen ja mekaanikkojen koulutuksen puitteissa. Kuuma kausi on muuttunut jo ”viileäk-
si kaudeksi” ja päivälämpötilat varjossa ovat enää 35 – 38 asteen kieppeissä, yöllä kymmenkunta 
astetta vähemmän. Aurinko kyllä paistaa puhtaalta taivaalta pystysuoraan kuten aikaisemminkin. 
Viljelypuolella peltotöissä alkavat kiireet. Padolta aletaan juoksuttaa kastelukanavien kautta vettä 
maavallien erottamille peltolohkoille ja Komatsu-puskutraktorilla on töitä availla ja sulkea  maaval-
lien aukkoja. Kanavakastelualaa on 7000 hehtaaria. Niin pian, kuin vesi on imeytynyt maahan ja 
pellon pinta kestää koneiden painon, alkaa sorghumin kylvötyöt. Pelloille on projektilta ajettava 
nyt kierotietä, koska lähimpänä olevan vettä täynnä olevan kanavan poikki ei voida ajaa. 
 
Eräänä aamuna on yksi traktorimies tuonut Johannekselle isokokoisen kiintosilmukka-avaimen ja 
kertonut, että tällainen työkalu oli uuden kylvökoneen jyväsäiliössä, kun hän alkoi sitä täyttämään. 
Johannes näyttää avainta Jarkolle. 
 
- Tässä on taas hyvä esimerkki rehellisyydestä, hämmästelee Jarkko Johannekselle.  - Tuovat mei-
dän mekaanikon koneeseen unohtaman työvälineen meille eivätkä vie kotiinsa. … Onhan näin käy-
nyt jo aikaisemminkin. 
-  Kyllä nämä miehet ovat todella rehellisiä, toteaa Johanneskin. 
-  Tansaniassa heittelivät työvälineitä korjaamoalueen verkkoaidan toiselle puolelle ja kävivät sitten 
pimeässä ne sieltä hakemassa, muistelee Jarkko. 
 
Myös muilla, keinokastelun piirissä olevilla viljelmillä ovat kylvö-, kastelu- ja hoitotyöt alkaneen. 
Kun peltotöissä on kiireitä, on sitä myös korjaamolla. Aina on jotain pientä ja joskus suurempaakin 
korjattavaa. Viikot kuluvat rutiininomaisissa neuvonta- ja koulutuspuuhissa. Eräänä päivänä teke-
vät ekspertit kierroksen katselemassa alkavalle kasvukaudelle valittujen lähiseudun farmarien ope-
tuspeltoja. Silloin tällöin käy projektilla vieraita Jeddasta ja naapurimaista ja muslimeille tarjotaan 
totuttuun tapaan ”juhlalounas” Guest Housessa, jonne  ulkomaiset ekspertitkin kutsuttaan. Sellai-
sia ”kutsuja” on taas ollut pari kappaletta. Menu on aina sama, isossa padassa jokseenkin kokonai-
sena keitettyä lammasta ja hieman currylla maustettua keitettyä riisiä. Onhan siitä epämääräisestä 
lihavadillisesta aina joitakin  lampaan repaleita näykittävä, mutta sitten kotiin päästyä saattaa teh-
dä itselleen kunnon ruokaa. 
 
Marraskuun alussa on taas aihetta lähteä käymään Jeddassa ostoksilla. Toimiston monistuskonekin 
on alkanut oikutella ja se pitäisi viedä huoltoon. Perjantai on osoittautunut parhaaksi ajopäiväksi, 
koska silloin on teillä liikennettä vähemmän. Niinpä taas torstaina on Jarkolla ostoslista valmiina ja 
salkullinen seteleitä saatu toimiston Silviolta ostoksia varten. Aikaisin perjantai-aamuna pitää sit-
ten lähteä tuolle jo kovin tutuksi tulleelle taipaleelle. Matka sujuukin ilman ongelmia poliisin 
”check pointille” pysähdyksineen, tankkauksineen ja autokin pelaa moitteettomasti. Ennen aurin-
gonlaskua Jarkko saapuu jo Jeddaan  Eeron ja Sirkan luo, jonne tulosta Jarkko on ilmoitellut Eerolle 
jo telexillä. Eero tulee avaamaan porttia poikavauva sylissään. 
 
-  No terve taas!  tervehtii Jarkko … - Onpa teillä söpö vesseli.  
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-  Aja vaan heti auto tänne sisään, kiirehtii Eero.  … - Jatketaan tuolla sisällä. Sirkka siellä puuhailee 
keittiössä ja pukkasi just tämän Petterin syliini, kun rupesi kitisemään. 
 
Jarkko ajaa autonsa pihaan, mennään sisälle ja Sirkkakin tulee tervehtimään. Sirkka ottaa Petterin 
syliinsä ja vie hänet makuuhuoneessa olevaan petiin. 
 
- Menkää te jo tuonne pöydän ääreen, kehottaa Sirkka.  - Minä tuon kohta sinne sapuskaa. Hyvinkö 
Jarkko sinun matka nyt sujui? 
- Meni hyvin. Nyt ei ollut mitään ongelmia. 
 
Hetken päästä istutaan ruokapöydässä ja jutellaan viimeaikaisista tapahtumista. Eero kertoo, että 
joutuu seuraavana päivänä lähtemään parin päivän työmatkalle Riadiin. 
 
-  Pitäisikö minun sitten mennä yöksi hotelliin, jos sinä lähdet reissuun? kysyy Jarkko. 
-  Miksi?  
-  Ajattelin vaan, että eihän se ole ihan korrektia jäädä tänne vaimosi seuraksi, kun sinä lähdet 
pois? Eikös nämä muslimitkin katso sellaista ”kieroon”… jopa rikokseksi? 
-  Eihän sitä kukaan tiedä olenko minä täällä vai en. Kyllä sinä voit ihan hyvin täällä yöpyä. 
-  No, jos sinä olet sitä mieltä, niin sopiihan se minulle. 
-  Ja se on yks’ yö vaan. Sunnuntai-iltana tulen jo hyvissä ajoin takaisin, jatkaa Eero. 
 
Iltapalan jälkeen tarinointia jatketaan olohuoneessa istuskellen, kunnes on aika käydä nukkumaan. 
Aamupalan jälkeen lauantaiaamuna Eero ja Jarkko lähtevät samaan aikaan, Eero suuntaa lentoken-
tälle ja Jarkko asioilleen kaupunkiin. Ensin on vietävä monistuskone huoltoon. Kone luvataan takai-
sin vasta keskiviikkona, mutta Jarkko saa tingityksi sen tiistaiaamuksi. Sitten on alettava keräillä 
ostoslistan mukaisia tarvikkeita. Keskipäivän aikaan pitää välillä käväistä baarissa haukkaamassa 
välipalaa ja taas kiertely kaupungilla jatkuu. Iltapäivän loppupuolella pitää poiketa  UNDP:n toimis-
tolle ja antaa Mortadan tilalle tulleen Hassanin huoleksi lavalle kertyneet isommat kappaleet seu-
raavassa kuormassa Jizaniin rahdattaviksi. Hassan kertoo, että hän saanee seuraavan kuorman 
matkaan seuraavan viikon alussa. Satamassakin on tulossa joitakin ”maatalouskaluja” tietää hän. 
Vielä on aikaa sen verran, että ehtisi soitella Raunille, mutta nythän on lauantai ja porukka on 
mummilassa havahtuu Jarkko ja jättää soittamatta. 
 
Ilta kuluu sitten Sirkan kanssa rupatellessa. Sirkkaa kiinnostaa erityisesti Jarkon kokemukset Tan-
saniasta. Sunnuntaina Jarkko lähtee taas kaupungille heti aamupalan jälkeen jatkamaan ostoksi-
aan. MF-traktoreihin pitää saada vielä kaksi uutta jäähdytintä, korjaamolle muutamia paineilmatyö-
kaluja ja opetustarkoituksiin tarvittaisi lämpökopioitavia piirtoheitinkalvoja. Jäähdyttimet ja pai-
neilmatyökalut löytyvät aamupäivän aikana. Piirtoheitinkalvojen löytäminen tuottaa iltapäivällä 
hieman haeskelua, kunnes Jarkko löytää suurehkon Rank Xeroxia edustavan konttorikoneliikkeen. 
Sieltä vihdoin löytyy 3M:n piirtoheitinkalvoja. Suurin vaikeus on ollut saada myyjät ymmärtämään 
mitä ”Owerhead Projector” tarkoittaa. Monistuskoneita huoltavassa liikkeessä eivät ymmärtäneet 
mikä vekotin on ”Owerhead Projektor” eivätkä millaisia siinä käytettävät monistuskoneella kopioi-
tavat kalvot ovat. Laite tuntuu olevan Saudi-Arabiassa vielä melko tuntematon laite. Traktorin jääh-
dyttimet on vielä vietävä Hassanille odottelemaan kuorma-autokuljetusta ja sitten ovatkin Jarkon 
kaikki hankinnat tehty. Eero onkin jo saapunut kotiin, kun Jarkko ehtii sinne iltapäivän loppupuo-
lella. Eero kertoo, että hän olisi voinut neuvoa Jarkolle ko. Rank Xerox-liikkeen sijainnin, jos asiasta 
olisi tullut juttua aikaisemmin. Sieltä Eero on ostellut kalvoja konsulaatillekin. Illemmalla tarinoita-
essa Eero kertoo, että Suomen lähetystö ja konsulaatti siirtyvät ehkä muutaman vuoden kuluttua 
Jeddasta Riadiin, koska Riad on maan pääkaupunki. 
 
Jarkolle ei jäänyt maanantaina hankittavaksi mitään, mutta monistuskoneen saa huollosta vasta 
tiistaina aamupäivällä. Maanantai ja vielä tiistaikin on ”huhhailtava” kaupungilla ja kotiin ajettava 
vasta keskiviikkona. Tästä Jarkko ei kerro Eerolle ja Sirkalle mitään, vaan lähtee maanantaiaamu-
nakin kaupungille samaan aikaan kuin Eero konsulaattiin. Jarkko suunnistaa ensiksi jututtamaan 
Finnwheelsin Pasia ja ”Ramia”. 
 
Finnwheelsillä on ollut melko hiljaista, kertoo Pasi. Kun Triestestä Jeddaan YIT:n kuljetuksia hoita-
nut laivayhtiö lopetti, ovat rekat alkaneet kulkea Kreikan Voloksesta Syyrian Latakiaan ja rakenta-
misen painopistekin on nyt Irakissa. Saudi-Arabiassa Finnwheels kilpailee kalustollaan nyt suureh-
koista erikoiskuljetuksista. Vaikka taksat ovat hieman muiden vastaavia korkeampia, tilaajat yleen-
sä päätyvät Finnwheelsiin, koska toimitukset toimivat nopeasti ja varmasti, kertoilee Pasi. 
 
Siinä rupatellessa putkahtaa paikalle myös Putkosen Vesa SBM:ltä.  
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- Nythän sattuikin useampia suomalaisia juttusille yhtaikaa, toteaa Rami.   – Ja tuo meidän Wardi-
kin on melkein suomalainen. Aika hyvin suomea jo puhuu. 
- Joo, minulle hän kerran selvitti, että ” Minä olen somalialainen, mutta minä haluaisin olla suoma-
lialainen.” kertoo Jarkko. 
-  Betonikauppa käy hyvin vai? kysäisee Pasi Vesalta. 
-  Vähän liiankin hyvin, kun kiirettä pitää … että saadaan kaikki toimitettua. Kiviaineksesta on ollut 
vähän pulaa. 
-  Mitenkäs teillä se teidän egyptiläis-saudilainen naapurifirma pärjäilee? jatkaa ”Rami”. 
-  No, siinähän ne pyristelevät, mutta me ollaan varmaankin toimitettu enemmän heidän myymää 
betonia kuin he itse. Niillä vähän väliä joku vempain pettää ja tulevat sitten pyytämään meiltä 
apua. Sekin aiheuttaa joskus lisäkiirettä. 
- Mitenkäs Jarkko sinulla siellä melkein Jemenissä hommat sujuu? kysäisee Vesa. 
-  Ihan hyvinhän siellä. Nyt pitää laskeskella jo päiviä, milloin pääsee kotisuomeen. Kontrahti lop-
puu nyt vuoden vaihteessa. 
-  Niin, ajokaluston ja perheesihän sinä jo veit. Miten se matka sujui? 
-  Olihan se melkoinen seikkailu. Siitähän voisi kertoilla tuntitolkulla, mutta kaikesta selvittiin kui-
tenkin. Kilometrejäkin kertyi yks’toista ja puoli tuhatta … kolmessa viikossa. Piti vielä Haaparannan 
kautta kiertää, kun ei ehditty ajoissa Finnjettiin ja Tukholmassakin olis’ ollut muutaman vuorokau-
den jonotus. Ei menty sinne edes katsomaan, kun kuultiin siitä jo matkalla. … Neljässä vuorokau-
dessa Triestestä Varkauteen. Ne olivat yli tuhannen kilsan päiviä jokainen. 
-  No olihan sulla kuitenkin kunnon veturi. 
-  Ei kai sitä olis’ hepposemmalla jaksanutkaan, naurahtaa Jarkko.   – Vieläkö se Fulio teillä puuhai-
lee? 
-  Ei enää. … Sillehän kävi aika höperösti.  Yhtäkkiä meni näkö  … ja löytyi sitten aivoista pahanlaa-
tuinen kasvain. Egyptiin se vietiin, eikä ole sen jälkeen mitään kuulunut. 
-  Onpa hirveätä. Kaikenlaisia yllätyksiä voi tulla ihan yhtäkkiä. 
 
Jonkin aikaa sitten vielä tarinoidaan, kunnes Pasille ja ”Ramille” tulee työasioita hoideltavaksi. En-
nen keskipäivän rukoushetkeä ehtii Jarkko käydä vielä basaaritorilla, jossa ostelee ”lounaaksi” ke-
babin. Iltapäivä kuluu kaupungin keskustan liikkeiden näyteikkunoita ja valikoimia katsellen. Kello 
viiden aikaan Jarkko arvelee Eeronkin jo saapuneen kotiin ja ajelee sinne. Aikataulu osuukin hyvin, 
sillä Eero saapuu portilleen samaan aikaan ja molemmat ajavat pihaportista sisään samalla kertaa. 
 
Iltapuoli kuluu ruokailun jälkeen taas tarinoidessa olohuoneessa istuskellen. Eero kertoilee päivän 
tapahtumista ja Jarkkokin kertoo Finnwheelsin ja SBM:n kuulumiset. 
 
- No ei olis’ se Fulio sitten pitkään sillä Mersulla ehtinyt ajella, toteaa Eero kuultuaan Fulion kohta-
losta. 
- Ja hyvä, että se kauppa purettiin, jatkaa Jarkko.  - Niitä diesel henkilöautoja ei kai saa vieläkään 
tuoda maahan. 
- Ei saa, tietää Eero. … - Mutta oletko varannut jo Jouluksi lentoliput Suomeen? kysyy hän sitten. 
-  En ole. … Meidän uusi ”project manager”, uusiseelantilainen Cunliffe kertoi, että kaikki me, jotka 
lopetamme vuoden vaihteessa lähdemme joulukuun puolivälissä Roomaan. Meitä on kolme, kaks’ 
jenkkiä ja minä. Tämä Cunliffe ja meidän saudipomo Awad Sallam lähtevät myös. … Siellä on jon-
kinlainen ”päätösbriefinki” eli loppuraportointi ymmärsin. Eiköhän sieltä saa sitten lentolipun jou-
luksi kotiin. 
 
Juteltavaa riittää taas iltamyöhään. Aamulla alkaa uusi päivä yhtä kirkkaana kuin aikaisemmatkin. 
Jarkolla ei ole kaupungilla muuta asiaa kuin hakea huollossa ollut monistuskone. Keskipäivällä ei 
voisi kotimatkalle vielä lähteä, koska loppumatka olisi ajettava pimeässä. Mukavampaa on ajella 
koko matka päivänvalossa ja siksi pitäisi tiistain iltapäivä saada vielä jotenkin kulumaan. 
 
Mutta nythän on jo tiistai ”äkkää” Jarkko … ja Rauni varmaankin tähän aikaan kotona, kun lapset 
tulevat koulusta. UMNDP:n toimistolta hän sitten soitteleekin pitkän puhelun ja kertoo viimeaikai-
set kuulumiset. Myös lapset haluavat kuulla isän äänen ja jutella. Vähän alkaa olla sellaista lopette-
lun makua tässä hommassa, kertoilee Jarkko lopuksi Raunille. Nyt alan vaan laskeskella päiviä mil-
loin pääsen takaisin Suomeen. 
 
Vielä on tehtävä marketissa hieman ruokaostoksia. Marketissa esitellään aivan uutta Saudi-
Arabiassa tuotettua maitoa. Maito on pakattu nykyaikaisiin litran tetrapakkauksiin ja esittelijä jake-
lee sekä arabin että englanninkielisiä esitevihkosia, jossa on kuvia ja tekstiä maitotuotantofarmis-
ta. Farmi on perustettu keskelle hiekka-aavikkoa, jonne on tehty keinokasteluviljelmät lehmille 
tarvittavaa rehua varten ja suuri joukko rakennuksia. Lehmiä on farmilla tällä hetkellä  noin 200 ja 
määrää ollaan lisäämässä tuhanteen lypsävään, kertoo esite. Jarkko nostelee kärryynsä viisi litran 
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pakkausta ja jatkaa vielä hetken ostoskierrosta ennen kuin suuntaa kulkunsa kassalle.  Sitten on-
kin jo sopiva aika ajella Eeron ja Sirkan luo. 
 
Sisälle päästyään Jarkko ottaa kassistaan yhden maitotölkin ja ojentaa se Sirkalle. 
 
-  Löysin tällaista tuliaisiksi, sanoo Jarkko ojentaessaan maitotölkkiä.  – Saudi-Arabialaista maitoa. 
-  Joko sitä nyt on kaupoissa?  hämmästyy Sirkka. Eero on jotain sellaisesta kertonut. 
-  Esittelivät tällaista juuri siinä keskustan isossa supermarketissa, joten otin viisi tölkkiä, kertoo 
Jarkko … Voisiko nämä loput neljäkin laittaa teidän jääkaappiin. Otan aamulla lähtiessä ne mu-
kaan. Autossa minulla on akkuvirralla toimiva kylmälaukku. 
-  Totta kai. Anna tänne vaan. 
- Kyllä minä Riadissa kuulin siitä maitofarmista, kertoo viereen tullut Eero. … - Alfa-Laval on sellai-
sen saudeille urakoinut ja ihan keskelle laajaa hiekka-aavikkoa. Alfa-Laval Ab on iso ruotsalainen 
teollisuusyritys. Onhan sillä konttoreita Suomessakin. 
-  Joo, tässä on kuvia siitä, kertoo Jarkko ja näyttää esitettä. 
-  Kyllä rahalla saa kaikkea, jos sitä on tarpeeksi, naurahtaa Eero. … - Niitä farmeja tehdään kai 
useampia ei puolille maata, kertoo Eero. 
 
Illallispöydässä sitten maitoa  maistellaan ja todetaan se ihan ”oikean maidon makuiseksi”. 
 
Aamusella on kiitosten ja hyvästelyn aika. Tämä lienee Jarkon viimeinen vierailu aprikoi hän aamu-
varhaisella hyvästellessään. Keskiviikko kuluukin sitten iltahämärään asti maantiemaisemissa Jed-
dasta Jizaniin ajellessa. Nyt on matkanteko hitaampaa, koska muuta liikennettä on enemmän. 
Torstaina Jarkko pitää vapaata, koska edellisen perjantain hän käytti ajamiseen. 
 
Uuden viikon alkaessa lauantaiaamuna Jarkko ensitöikseen purkaa autonsa olleet tavarat varas-
toon, vie huollossa olleen monistuskoneen toimistoon ja selvittää hankintansa tositteineen Silviol-
le. Iltapäivällä jatkuu taas kurssi viikon tauon jälkeen. Sunnuntaina lähdetään heti mekaanikkojen 
työnjaon jälkeen Johanneksen kanssa tutustumaan lähellä Jizania sijaitsevaan emiirin farmiin, jossa 
projektilla on meneillään suurehko maansiirtotyö. Kanavakastelujakson päätyttyä on projektin Ko-
matsu- telapuskutraktori viety Emiirin farmille puskemaan suurehkoa hiekkakumparetta tasaiseksi 
pelloksi. Geradi on kuuromykän Kassimin kanssa ollut siellä töissä jo muutaman viikon, kertoo 
Johannes ja nyt he haluavat esittää jonkinmoisen työnäytöksen.  
 
- Emiirin farmin peltojen keskellä oleva suurehko mäki halutaan tasoittaa pelloksi, selittää Johan-
nes, joka on käynyt paikalla jo edellisellä viikolla ja haluaa näyttää sen nyt myös Jarkolle. 
 
Heti farmin päärakennuksen eteen saavuttua kiirehtii Kassim iloisena kättelemään vieraitaan. Ele-
kielellä hän sitten pyytää Jarkkoa ja Johannesta mukaansa suurehkolle navettarakennukselle päin. 
Lähellä navettarakennusta on aitaus, jossa lehmä on juuri synnyttämässä vasikkaa. Vasikka roik-
kuu vielä hetken emänsä peräpäässä, kunnes putoaa maahan ja emä alkaa heti nuolla vasaa puh-
taaksi. Aidan takana seuraillaan hetken aikaa kuinka vasa virkoaa ja nousee horjahdellen jaloilleen. 
Kassimia seuraten edetään sitten ilmastoituun navettarakennukseen sisään ja nähdään siellä kym-
menkunta lypsylehmää, muutamia vasikoita ja parisenkymmentä lammasta. Seuraavaksi mennään 
viereiseen rakennukseen, joka osoittautuu konehalliksi. Sieltä tulee vastaan Geradikin, joka kertoo 
olleensa neuvomassa traktorimiehiä huoltotöissä. Hallissa on kolme uudehkoa traktoria ja kaksi 
leikkuupuimuria. 
 
Kun koneita on jonkin aikaa tarkasteltu, lähdetään pihapiirin laidalla olevan Komatsu-telapusku-
traktorin luo. Geradi sanoo arabiksi Kassimille jotakin ja Kassim kiipeää iloisesti hymyillen Komat-
suun, istahtaa ”kuskin” paikalle, käynnistää koneen, lähtee kättään iloisesti heilauttaen liikkeelle ja 
alkaa puskea puskulevyllä suurehkon kumpareen hiekkamaata tasaiseksi. Johannes sitten kertoo 
Jarkolle englanniksi, että Kassim on oppinut ajamaan Komatsua ja Geradi nyt vain seuraa, miten 
työ sujuu. On ilo nähdä kuinka tuo jo kolmetoista vuotta täyttänyt poika nauttii ohjaillessaan pus-
kutraktoria ohjaussauvoilla. Jarkolle palautuu mieleen se hetki puolisentoista vuotta sitten, jolloin 
Kassimin isä toi pojan projektille ja toivoi, että voisimme opettaa hänet tekemään jotakin hyödyl-
listä, vaikkapa rasvailemaan traktoreita. 
 
Jonkin aikaa seuraillaan Kassimin työskentelyä puskutraktorin ohjaimissa, kunnes vanhahko mies 
tulee tervehtimään ja kutsuu teetä juomaan. Jarkko tunnistaa miehen samaksi, farmin tilanhoita-
jaksi ja Kassimin isäksi, joka toi Kassimin projektille oppimaan. 
 
Kassim pysäyttää koneen, sammuttaa moottorin, loikkaa maahan ja saapuu iloisena hymyillen 
joukkoon. Yhdessä lähdetään isän johdolla päärakennukseen ja saliin, jossa odottaa viidelle hen-
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gelle katettu teepöytä leivonnaisineen. Siinä sitten teetä juoden ja leivonnaisia maistellen miehet 
juttelevat arabiksi, Jarkko ja Kassim eivät voi osallistua keskusteluun. Johannes kuitenkin tulkkaa 
Jarkolle, että Kassimin isä on hyvin kiitollinen siitä opista, jonka poika on saanut. Ja pöydästä 
noustaessa Jarkko tuntee isän kiitollisuuden erityisen pitkästä ja lämpimästä käden puristuksesta. 
Pihalla Jarkko ja Johannes astelevat autoon lähteäkseen takaisin projektille, Kassim ja Geradi lähte-
vät Komatsun suuntaan. Projektille saavutaan juuri keskipäivän rukoushetken alkaessa. 
 
Aamupäivän aikana on projektille saapunut Mr. Omar Intiassa toimivalta vastaavanlaiselta FAO:n 
projektilta tutustumaan tähän maatalousprojektiin.  Cunliffe ja Christna Gupta tulevat pian rukous-
hetken jälkeen vieraan kanssa katsomaan korjaamoa. Tervehdysten ja pienen esittelyn jälkeen teh-
dään sitten kierros korjaamolla Jarkon ja Johanneksen esitellessä korjaamolaitteistoa. Myös kor-
jaamoauto tuntuu vierasta kiinnostavan. Konekentällä seisovien traktorien ja työkoneiden paljoutta 
Mr. Omar hämmästelee. Jarkko kertoo, ettei paikalla ole edes kaikki koneet, koska osa traktoreista 
on töissä pelloilla. Projektin autojen määrä on myös yksi ihmettelyn kohde. 
 
Viikot kuluvat totutuissa ”kuvioissa”, neuvontaa ja opetusta aamusta iltapäivään. Kotosalla pitää 
illalla suunnitella hieman seuraavan päivän kurssia ja laadittava opetusmateriaalia, monisteita  
jotka Johannes kääntää arabiksi. Myös Johannes oppii uusia asioita ja käden taitoja.  Lopuksi olisi  
Jarkon laadittava loppuraportti FAO:lle toimitettavaksi tai loppuraportoinnissa luovutettavaksi ja 
sitäkin Jarkko silloin tällöin naputtelee. 
 
 
 
 

                             31.      Viimeiset viikot 
 
 
 
 
Marraskuun viimeisellä viikolla eksperttien palaverissa Simon Cunliffe kertoo, että työnsä vuoden-
vaihteessa lopettavat Ray, Fong ja Jarkko sekä Awad Sallam lähtevät hänen kanssaan tiistaina 15. 
joulukuuta Roomaan. Siellä menee loppuraportoinnissa kaksi päivää  ja perjantaina 18. joulukuuta 
pääsee lähtemään kotiin. Jarkko naputtelee iltasella Raunille kirjeen seuraavana päivänä toimistolta 
faksattavaksi ja kertoo viimeisimmistä tapahtumista sekä kotiin tulonsa ajankohdan. 
 
Cunliffen kanssa keskustellen alkaa Jarkosta tuntua siltä, että hänen tilalleen ei oteta uutta eks-
perttiä vaan homma jää Johanneksen hoitoon. Johannes onkin perehtynyt varsin hyvin huoltotöi-
den opastukseen ja järjestelyihin. Yhteistyö on sujunut mainiosti. Erityinen etu Johanneksella on 
arabinkielen taito. 
 
Joulukuun puolivälin hiljalleen lähestyessä Johannes kertoo korjaamon mekaanikoillekin, että Jark-
ko lopettaa työnsä. Mekaanikot esittävät, että ”Mister Jarkolle” pitää järjestää ”party”, läksiäisjuhla. 
Kun sitten kerrotaan, että kaikille pois lähteville järjestetään koko projektin yhteinen läksiäisjuhla, 
ei se tunnu mekaanikkoja miellyttävän. He haluaisivat järjestää aivan oman ”partyn” Mister Jarkolle, 
kertoo Johannes. Tähän ei projektilla kuitenkaan suostuta. 
 
Viimeisenä viikonvaihteen aikana Jarkkon valmistellessa poislähtöään perjantai-iltapäivänä Jarkon 
luo saapuu Ahmed Saleh, Rayn egyptiläinen assistentti, nauhurin kanssa ja haluaa tehdä nauhalle 
Jarkon haastattelun. 
 
Istahdetaan sitten olohuoneen nojatuoleihin ja Ahmed alkaa kyselemään pitäen nauhuria polvel-
laan ja mikrofonia kädessään. Hän esittää kysymyksiä Jarkon aikaisemmasta kokemuksesta ja mik-
si hän halusi tulla Saudi-Arabiaan. Millaiset ovat hänen kokemuksensa täällä ym. … ja Jarkko vas-
tailee. Kielitaitoaan Jarkko arvioi melko kankeaksi ja ehkä virheelliseksikin, johon Ahmed kommen-
toi: ” Much better than Kohlbeck’s” ( Paljon parempaa kuin Kohlbeckin ). Tuo kommentti alkaa 
Jarkkoa hymyilyttämään, koska Ray puhuu omaa äidinkieltään. Mutta hän ymmärtää, mistä moinen 
johtuu. Jarkolla on itselläänkin usein vaikeuksia ymmärtää jenkkien nopeasti puhuttua amerikan-
englantia. Jarkko puhuu hitaammin ja selvemmin. Siksi se on Ahmedin mielestä parempaa. 
 
Haastattelun loppuun Ahmed kiittää Jarkkoa ansiokkaasta työstä hyvästä ystävyydestä ja yhteis-
työstä. Kasetti on hänelle mukava muisto tästä kaveruudesta, hän kertoo. 
 
 Yhteinen läksiäisjuhla pidetään sunnuntai-iltana. Tiistaina olisi lähtö Roomaan. Lauantai on kor-
jaamolla vielä jokseenkin normaali työpäivä. Iltapäivän koulutuksen Jarkko on lopetellut jo ennen 
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viikonvaihdetta. Sunnuntaina työt lopetellaan jo puolen päivän rukoushetkeen. Eksperteille järjes-
tetty läksiäisjuhla alkaa iltarukoushetken eli auringonlaskun jälkeen kello seitsemän toimiston vie-
reisellä nurmikentällä. 
 
Illan hämärtyessä nurmikentälle on kannettu pöytiä, joille on katettu monenlaisia leivonnaisia ja 
muita ”herkkuja” sekä juotavaksi teetä ja virvoitusjuomia. Kentän laidalla kasvaviin puihin on ripus-
tettu loisteputkivalaismia ja oksille muutamia värikkäitä koristenauhoja. Jarkon saapuessa paikalle 
kellon lähestyessä seitsemää on paikalla jo muita eksperttejä ja suurehko joukko projektin työnte-
kijöitä. Johanneskin tulee paikalle, mutta Jarkko ei näe ainuttakaan korjaamon mekaanikkoa eikä 
traktorimiehiäkään. Johannes sitten kertoo, että miehet olisivat halunneet järjestää Jarkon kunni-
aksi ihan oman juhlansa, mutta koska siihen ei ole suostuttu, he eivät osallistu tähän juhlaan. 
 
Juhlat alkavat Awad Sallamin puheella, ensin arabiksi sitten lyhyemmin englanniksi, jossa hän kiit-
tää vierelleen kutsuttuja pois lähteviä eksperttejä heidän ansiokkaista työpanoksistaan. Simon 
Cunliffe pitää kiitospuheen englanniksi ja Awad tulkkaa sen arabiksi. Seuraavaksi aletaan ottaa 
pöydistä leivonnaisia ja juomia. Arabilaista musiikkia alkaa kuulua puihin ripustetuista kaiuttimista 
ja joukko arabimiehiä alkaa iloisesti pareittain tanssia musiikin tahdissa hypähdellen ja käsillään 
huitoen.  
  
Kaikki ekspertit ovat siirtyneet kentän laidalle omaksi ryhmäkseen johon on liittynyt myös heidän 
assistenttejaan, Jarkon assistenttina toimiva Johannes, Raimond Kohlbeckin (”Rayn”) assistentti 
egyptiläinen Ahmed Saleh ym. – Kun jonkin aikaa on seurattu arabilaista tanssia, kysyy Ahmed 
Jarkolta .. 
 
-  Miten Euroopassa ja Suomessa miehet tanssivat? Voitko näyttää? 
-  Ei meillä miehet tanssi keskenään. Toisena osapuolena pitää olla nainen. … En minä voi sitä 
näyttää, kun täällä ei ole ainuttakaan naista. 
 
Juhliminen jatkuu ”tanssimusiikin” soidessa tarinoiden, kunnes pitopöydän antimet alkavat olla 
lopussa. Joukko hajaantuu vähitellen ja niin Jarkkokin hipsii asunnolleen. Yksi työaamu on Jarkolla 
vielä jäljellä. Aamulla Jarkko menee kävellen korjaamokatoksen nurkkaukseen, jossa aamuisin aina 
tervehditään kätellen niin mekaanikot kuin traktorimiehetkin.  
 
Nyt näillä miehillä onkin Jarkolle melkoinen yllätys. Koko joukko seisoo rivistönä hieman vakavan 
näköisinä, kun Johannes aloittaa puheen kutsuen ensin mekaanikko Normanin ja traktorikuljettaja 
Geradin vierelleen. 
 
- ”Mister Jarkko”, aloittaa Johannes. Nämä mekaanikot ja traktorinkuljettajat eivät tulleet eilen juh-
liin, koska he olisivat halunneet järjestää sinulle aivan oman läksiäsjuhlan. ( - ja saman arabiksi). 
Mutta nyt he haluavat palkita sinut heidän mielestään arvokkaimmalla lahjalla, kultaisella koraanil-
la, jonka he nyt antavat sinulle. Olemme yhdessä käyneet sen ostamassa. ( ja sama arabiksi). 
 
Sitten Norman ja Geradi tulevat laittamaan kultaketjussa riippuvan, lähes tulitikkuaskin kokoisen 
kultaisen koraani-korun Jarkon kaulaan. Jarkko aivan liikuttuu tästä palkitsemisesta. Mutta sere-
monia ei lopu vielä tähän, kertoo Johannes. 
 
 - Mekaanikot haluavat vielä kiittää sinua erityisesti kaikesta siitä, mitä olet heille opettanut, uusien 
työvälineiden käyttöä, moottoritekniikkaa, sähkötekniikkaa, metallitöitä, hitsaustekniikkaa … ja 
nyt viimeksi kaasuttimien huoltoa ja siksi on sinulle vielä toinenkin lahja. Tämä on aivan mekaa-
nikkojen oma idea, kertoo Johannes. 
 
Ja vieressä seisova Norman ojentaa Jarkolle läpinäkyvässä muovikotelossa olevan kullanvärisen 
kuivamustekynän.  
 
- Tämän kynän muodossa he haluavat sanoa: Sinulla on kultainen käsi, siinä pitää olla kultainen 
kynä, jatkaa Johannes.  
- Kiitokset teille kaikille, saa aivan liikuttunut Jarkko sanotuksi.  – Tällaista kiitosta en ole osannut 
odottaa. … Sydämellinen kiitos teille kaikille tästä yli kaksi vuotta kestäneestä hyvästä yhteistyös-
tä. On ollut suuri ilo opettaa teille näitä taitoja, jatkaa Jarkko vielä pyyhkäistyään välillä silmäkul-
mista poskilleen vierähtäneet tipat kädellään.   …  Johannes tulkkaa tämän arabiksi ja Jarkko kiit-
tää kättelemällä jokaisen. 
 
Tämän jälkeen mekaanikot ja traktorimiehet alkavat valmistautua töihinsä Johanneksen  suoritta-
essa työnjaon. 
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- Tämä sinulle annettu lahja on heillä kaikkein arvokkain mitä he voivat antaa, kertoo Johannes 
vielä miesten lähdettyä.  – Heidän pyhä kirjansa Koraani kultaisena.  
-  Kyllä tämä oli aivan ikimuistoinen lahja, toteaa Jarkko.  Ja tuntuu siltä, että olen todella tehnyt 
täällä jotakin.  
- Olen minäkin oppinut sinulta paljon, jatkaa Johannes. … - Kuinka me pärjäämme täällä ilman si-
nua? 
-  Minusta tuntuu, että pärjäätte aivan hyvin, vastaa Jarkko. …- Mekaanikothan tekevät töitään jo 
aivan itsenäisesti. Eihän meidän ole tarvinnut heitä viime aikoina enää juuri neuvoa. … Olisiko si-
nulla vielä joku asia mihin haluaisit neuvoja? 
-  Jos tulee sähkökatkos ja meidän Power Housen generaattorit pitäisi käynnistää ja synkronoida, 
niin  … miten se tehdään? 
- Sitä sinun ei tarvitse osata. Norman ainakin osaa sen tehdä ja varmaan joku muukin. … Mutta 
lähdetäänkö vielä tekemään pieni kierros tuolla pelloilla, kun täällä korjaamolla näyttää olevan 
kaikki hyvin, ehdotta Jarkko. 
 
Jarkko ajelee Johanneksen kanssa sitten laajojen viljelmien halki paikkaan, jossa iso vesitykki suih-
kuttaa vettä upeassa kaaressa jo kylvettyyn maissipeltoon. 
 
-  Täältä minä aloitin ensimmäisenä työpäivänäni, kun tulin … tuon vesitykin ongelmasta, kertoo 
Jarkko. … - Raymond Kohlbeck minut tänne toi. Ongelma oli siinä, että kaikki vesi meni yhteen 
paikkaan  … ei hajonnut koko matkalle noin kuin nyt. … Ensin kokeilin nostaa tai laskea painetta, 
mutta se ei auttanut. Vesi meni joko vähän kauemmaksi tai lähemmäksi, mutta vain pienelle alu-
eelle. Lopulta, Rayn vastustelusta huolimatta … viilasin tykin pyöreän suuttimen reiän tähden muo-
toiseksi kolmikulmaisella viilalla … ja tulos oli sataprosenttinen. … Ajattelin, että jos kaasuhit-
sauspolttimen suuttimen reiässä on roso tai karstaa, niin kaasuliekki hajoaa monihaaraiseksi. Sen-
hän sinäkin opit hitsauskurssilla. …Tässä tapauksessa vesisuihku piti saada hajoamaan, … pyöreä 
reikä piti muuttaa kulmikkaaksi. … Nyt tuo vesitykki kulkee hitaasti tuonne pellon päähän asti ja 
vetää letkua perässään, … vesisuihku hajoaa tasaisesti koko tuon 50 metrin matkalle. … Ja kun tuo 
tykki hitaasti kääntyy, peltoa kastellaan sadan metrin leveydeltä. … Koskaan aikaisemmin en ollut 
tuollaista vesitykkiä nähnyt. … No, tämä oli mukava nähdä vielä kerran. Palataan korjaamolle. 
 
Korjaamolle palattuaan Jarkko lähtee asunnolleen valmistelemaan seuraavan aamun pois lähtöä. 
Matkalaukkuun on pakattava kaikki mukaan otettava. Pienempään käsimatkatavarana vietävään 
kassiin vain sellaista, mitä tarvitaan matkan aikana … parranajokone, hammasharja, kamera ja 
muutama lämpimämpi vaatekappale, jotka pitää pukea ylle ennen talviseen kotimaahan laskeutu-
mista. 
 
Jarkon ostamat kaksi kattilaa, paistinpannu ja ruokailuvälineet ja ehkä jotain muutakin, mikä ei 
mahdu mukaan, hän on luvannut jättää Johannekselle. Lentokentälle koko joukon pitäisi lähteä 
aamulla kello 8. - Johannes kertoo Jarkolle, että myös kaikki mekaanikot haluavat lähteä mukaan 
häntä saattamaan. 
 
Aamulla onkin sitten kaikki valmiina lähtöön. Projektin autonkuljettaja Abdullah tulee isolla GMC 
Suburban maasturilla hakemaan Rayn ja Jarkon matkalaukkuineen. Sen jälkeen käydään ottamassa 
kyytiin Fong ja ajetaan seuraavaksi Cunliffen ja viimeiseksi Sallamin talon eteen. Sallam  nousee 
autoon puhtaanvalkoiseen viittaan ja punavalkokirjavaan arabipäähineeseen pukeutuneena kuten 
arabit yleensä. Johannes on ottanut ajokiksi samanlaisen ison Suburbanin ja kyydissä on korjaa-
mon kuusi mekaanikkoa. Geradi ja kuuromykkä Kassim tulevat kentälle emiirin farmilta, tietää 
Johannes. 
 
Matka kentälle menee autossa jutellen miltei huomaamatta. Terminaalin eteen pysähdyttäessä ote-
taan matkatavarat autosta. Cunliffe jakaa lähtijöille lentoliput. Sitten on hyvästelyjen aika. Ray, 
Fong ja Jarkko kättelevät Johanneksen ja Jarkko sen jälkeen vielä kaikki saattamaan tulleet mekaa-
nikkonsa, joiden joukkoon myös Geradi ja Kassim ovat liittyneet. Jarkko kiittää vielä saattojoukkoa 
hyvästä yhteistyöstä ja ikimuistoisesta lahjasta, minkä Johannes tulkkaa arabiksi.  
 
Lähtöselvitysten jälkeen jonkin aikaa terminaalissa odoteltuaan joukko siirtyy kävellen kentällä 
odottavaan koneeseen. Saattojoukko on vielä terminaalin terassilla seuraamassa koneen lähtöä ja 
vilkuttavat sieltä koneeseen lähtijöille. Hetkeä myöhemmin Saudian Boeing 737 kohoaa Jizanin 
maisemista pilvettömälle taivaalle. 
 
 Jeddan lentokentälle laskeudutaan tuntia myöhemmin. Bussilla siirrytään runsaan kilometrin pääs-
sä olevalle kansainvälisten lentojen terminaalille. Lähtöselvityksen ja passintarkastuksen jälkeen 
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päästään suureen odotushalliin odottamaan vajaan kahden tunnin päästä lähtevää lentoa Roo-
maan. Kaiken aikaa Ray, Fong ja Jarkko juttelevat keskenään, Awad Sallam taas enimmäkseen Cun-
liffen kanssa. 
 
 Vihdoin tulee lähdön aika. Kuulutus kehottaa Roomaan matkustavia siirtymään portille 3. Portilta 
sitten päästään suureen junanvaunua muistuttavaan tilaan, jonka täytyttyä ovet sulkeutuvat, vaunu 
laskeutuu alemmaksi samalla, kun aletaan liikkua kentällä odottavaa suurta Boeng 747:ää kohti. 
Kun ovet vaunun päädyssä jälleen aukeavat, päästään vaunusta astelemaan suoraan koneeseen. 
Lentoemännät ohjaavat ensimmäisessä vaunussa tulijat täyttämään paikat koneen peräosasta al-
kaen. Valtaosa matkustajista on arabiasuisia joukossa muutama mustakaapuinen hunnutettu nai-
nenkin. Sallamin ”ohjatessa” koko FAO:n viisikko kahdelle peräkkäiselle istuinriville, joissa on kol-
me paikkaa vierekkäin. Ray, Fong ja Jarkko istuutuvat samalle riville, Cunliffe ja Awad Sallam hei-
dän edessään olevalle riville. Kolme vaunullista matkustajia vielä purkautuu koneeseen, kunnes 
melkein kaikki paikat ovat täynnä. Awadin viereinen yksi paikka jää tyhjäksi. Ikkunoista näkyy, että 
matkatavaroita vielä lastataan koneeseen. Melko pian kone kuitenkin alkaa hiljalleen liikkua ja 
kaiuttimista tulee lentokapteenin kaksikielinen kuulutus, jossa matkustajat toivotetaan tervetul-
leeksi ja kerrotaan, että lento Roomaan kestää noin 5 tuntia 20 minuuttia. Sitten kaksi lentoemän-
tää alkaa esittää koneen turvallisuusohjeita kaiuttimista tulevan selostuksen mukaisesti. Ennen 
kiitoradalle pääsyä on pysähdyttävä vielä hetkeksi odottelemaan juuri laskeutumassa olevaa konet-
ta. Sen laskeuduttua siirrytään kiitoradalle ja neljän moottorin pauhu alkaa kuulua koneeseen 
vauhdin nopeasti kiihtyessä, pian  ollaan ilmassa … ja hetken päästä taas tutut kolahdukset, kun 
laskutelineet menevät sisään. Nousukulman loivennuttua saapuvat lentoemännät kärryineen käytä-
ville ja lounastarjoilu alkaa. Kun lounastarjottimet on keräilty pois jatkuvat juttelut vierustoverien 
kesken. 
 
-  Mitä Jarkko alat sitten tekemään Suomessa? kysyy Ray.  – Joko sinulla on uusi työ tiedossa? 
-  Nyt vietämme ensin Joulun ja juhlimme Uutta Vuotta. Tammikuun 7. päivänä aloitan opettajan 
työt Juankosken ammattikoulusta, josta olen nyt ollut kaksi vuotta virkavapaalla. 
-  Onko se iso kaupunki? 
-  Ei ole iso. Vain ehkä 8000 asukasta. Se on yksi maan pienimmistä kaupungeista. 
-  Onko sinulla siellä oma talo?  
-  Ei ole. Meillä on nyt vain vuokrahuoneisto aika uudessa kerrostalossa, 3 huonetta ja keittiö. Oma 
kesämökki on yhden isomman kaupungin lähellä järven rannassa. Siellä me asumme kesällä mel-
kein kolme kuukautta. 
-  Onko se sinun koulu lähellä asuntoa? 
-  Noin yhden kilometrin päässä. Lasten koulu on vähän lähempänä. – Millainen talo sinulla on 
Minnesotassa? 
-  Kaksikerroksinen talo, iso olohuone, 6 makuuhuonetta, 3 kylpyhuonetta … ja kaksi keittiötä, 
yksi yläkerrassa ja toinen alakerrassa. Autotalli on alimmassa kerroksella ja siellä kaksi autoa, 
vuoden 1977 Chrysler Cordoba … ja vaimolla on vuoden 1976 Dodge Dart ... kaksiovinen. 
-  Onko teillä lapsia? 
-  Yksi tyttö vain. ... Hän asuu Kanadassa. 
 
Kyselemistä riittää puolin ja toisin. Suomen ja Neuvostoliiton sodasta Ray on lukenut ja tietää aika 
paljonkin, mutta nykyisistä naapuruussuhteista hänellä on hyvin väärä ja puutteellinen käsitys. 
Jarkolla onkin niihin melkoisesti korjailtavaa. 
  
Kun on lennetty noin kolme tuntia, lähtee Awad Sallam paikaltaan käsimatkatavaralaukku muka-
naan ja suuntaa koneen etupäässä sijaitsevaan toilettiin. 
 
-  Nyt Jarkko kohta nähdään tuossa edessämme aivan uusi mies, sanoo Ray hymyillen. 
-  Kyllä minä tiedän mitä sinä tarkoitat, naurahtaa Jarkko. … - Onhan niitä uusia miehiä tullut tuolta 
jo useitakin. … Kaikki arabiasuiset käyvät vaihtamassa vaatteensa ennen kuin laskeudutaan Roo-
maan. 
 
Kymmenisen minuuttia myöhemmin farmarihousuihin ja ”farkkupuseroon” asunsa vaihtanut Awad 
palaa paikalleen Cunliffin viereen iloisesti hymyillen paljain päin. ”Rättipäähinekin” on kadonnut 
kassiin. 
 
-  Hello, hän naurahtaa, ja katsahtaa samalla taaksekin päin. … -  Nyt minä olen eurooppalainen. 
 
Näytelmä jatkuu … ja kun parisen tuntia myöhemmin aletaan lähestyä Roomaa, ei koneessa näy 
olevan enää ainuttakaan arabiasuista matkustajaa. Mustakaapuiset naisetkin ovat vaihtaneet har-
sonsa huiviin. 
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Ilta alkaa Roomassa jo hämärtää, kun laskeudutaan Fiumicio - Leonardo da Vincin kentälle. Kone 
pysähtyy melko kauas terminaalista ja isot bussit tulevat noutamaan matkustajia. Ilma on Roomas-
sa melko viileä ja sateinen. Niinpä Jarkkokin kaivaa esiin kassistansa ylleen kevyehkön puseron. 
Passintarkastuksen jälkeen odotellaan jonkin aikaa matkalaukkuja ja kun tullista ollaan selvitty, 
ajetaan kahdella taksilla hotelli Lancelotiin. Respassa täytellään vastaanottolipukkeet ja saadaan 
huoneiden avaimet. Jokaiselle on varattu yhden hengen huoneet ja ne näyttävät olevan vierekkäin 
paitsi  Awad Sallamin huone, joka on käytävän vastakkaisella puolella. Hotellin tavat ovat kaikille jo 
ennestään tuttuja. Cunliffe esittää, että Illalliselle hotellin ruokasaliin mennään yhdessä kello 20 ja 
hän on varannut pöydän koko ryhmälle. Roomassa kello näyttää yhden tunnin vähemmän kuin 
Saudissa, muistuttaa Ray. 
 
Sovittuun aikaan sitten kokoonnutaankin ruokasalin ovelle. Jokainen on vaihtanut asuaan tauon 
aikana. Jarkkokin kaivoi matkalaukustaan pikkutakin ylleen, Sallaminkin farmarihousuasu on muut-
tunut tummanharmaisiin suoriin housuihin ja pikkutakkiin. Ruokailijoita näyttää olevan salin täy-
deltä, mutta yksi hieman erillään oleva pöytä on varattu ja katettu viidelle hengelle … ja tarjoilija 
ohjaa Cunliffen joukkoineen siihen. Alkukeiton, leikkeleet ja salaatit saa hakea noutopöydästä, 
pääruoka tarjoillaan pöytään, kertoo Cunliffe. Ruokajuomaksi on noutopöydässä punaviiniä, olutta 
ja jäävettä. 
 
Kun leikkeleet ja salaatit on syöty, tuo tarjoilija pääruoan suurella vadilla ja alkaa nostelemaan 
suuria grillattuja kyljyksiä ja ranskalaisia perunoita lautasille Cunliffestä ja Sallamista aloittaen. 
Kun kaikki ovat saaneet annoksensa, toivottaa tarjoilija ”Bon Appetit!” ( Hyvää Ruokahalua!). Kun 
pihvejä ja perunoita on ehditty maistella muutama suupala, toteaa Sallam … 
 
-  Tämähän on hyvää. … Mitä tämä on?   ….  
-  Grillattua porsaankyljystä, ”pamauttaa” vieressä istuva Ray. 
-  Yök – yök … kröhisee Sallam ja sylkee ruoan suustaan lautaselle …. ja alkaa vihaisena vaatia 
toista ruokaa. 
 
Cunliffe kutsuu tarjoilijan ja selittää hänelle tilanteen. Tarjoilija vie Sallamin lautasen pois ja tuo 
hetken päästä tilalle grillattua lammasta ja ranskalaiset perunat. Cunliffe pyytelee Sallamilta ”töp-
päystään” anteeksi ja kertoo tilanneensa koko ryhmälle ”grillattua pihviä” tietämättä, että se oli 
tehty sianlihasta. Juomaksi Sallam on ottanut noutopöydästä muiden tapaan lasillisen punaviiniä ja 
hakee sitä vielä toisenkin lasillisen. 
 
Jälkiruoaksi haetaan noutopöydästä vielä jäätelöannokset. Kun pöydässä on juteltu vielä jonkin 
aikaa, noustaan ylös ja lähdetään huoneisiin. Aamiaista saadaan samassa paikassa kello 7:stä 
9:ään, varmistaa Cunliffe….  ja kello 9.30 lähdetään kaikki yhdessä FAO:lle. 
 
Aamulla Jarkko kiiruhtaa aamiaiselle heti kello 7. Sen jälkeen hän tilaa hotellin respasta puhelun 
Suomeen Raunille. Rauni kertoo odotelleensa puhelua jo pitkään, koska on tiennyt Jarkon olevan jo 
Roomassa. Tarkkaa kotiintuloaikaa Jarkko ei kuitenkaan voi kertoa, koska ei ole saanut vielä lento-
lippua. Jarkko lupaa ilmoitella tästä heti lentolipun saatuaan. 
 
Sovittuun aikaan lähdetään kävellen vajaan kilometrin päässä olevaan FAO:n toimitaloon. Heti 10-
kerroksisen rakennuksen pääoven aulassa ”Security-osastolla” tulijat kuvataan ja jonkin aikaa odo-
tettuaan he saavat kaikki kaulaansa kuvallisen turvallisuuslipukkeen. Ilman sellaista ei suuressa 
FAO:n päämajassa voi liikkua. Hissillä ajetaan sitten rakennuksen neljänteen kerrokseen ja tava-
taan ensimmäiseksi Wadi Jizan-projketin henkilöstöasioita hoiteleva Mr. Cice, pienikokoinen intia-
lainen. Hänellä on hieman asioita jokaiselle. Cice kertoo, että seuraavaksi olisi jonkinlainen palau-
tekeskustelu kello 13 viidennen kerroksen huoneessa n:o 527. Nyt olisi aikaa noin tunti vaikkapa 
lounaalla käymiseen henkilöstöravintolassa rakennuksen 9. kerroksessa, ehdottaa Cunliffe ja niin 
ajetaan hissillä muutama kerros ylemmäksi. 
 
Suuressa henkilöstöruokalassa lounastettuaan ehtii joukko käydä vielä kerrosta ylempänä olevalla 
kattoterassilla katsemassa laajaa kaupunkimaisemaa. Kellon alkaessa lähestyä 13:a lähdetään his-
sillä viidenteen kerrokseen ja huoneeseen 527. Noin parituntisen palautekeskustelun jälkeen on 
muuta ohjelmaa jonka jälkeen käydään vielä FAO:n matkatoimistossa varaamassa lentoliput per-
jantain kotimatkaa varten. Hotellille palaillaan kello 18 aikaan ja parisen tuntia myöhemmin ollaan 
taas illallispöydässä. 
 
Torstain ohjelma noudattelee jokseenkin keskiviikon aikataulua.. Ennen kello kymmeneltä alkavaa 
ohjelmaa ehtii Jarkko käydä alimman kerroksen puhelinkopista soittamassa kotiin Raunille ja ker-
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tomassa, että saapuu Helsinkiin perjantaina iltapäivällä kello kolme Finnairin vuorolla ja iltakoneel-
la Kuopioon kello 17.50. Rauni kertoo tulevansa lasten kanssa autolla kentälle vastaan.  
  
Aamupäivän aikana palkkatoimistossa annetaan työ- ja palkkatodistukset koko palveluskauden 
aikana maksetuista palkoista, pidätetyistä veroista sekä YK:n eläkerahastoon otetusta palkan 
osuudesta. Selvitellään myös miten  YK:n eläkerahastoon kertyneet summat maksetaan takaisin, 
mikäli työsuhde ei jatku missään YK:n järjestössä. Kotiosoitetiedot sekä pankkitilin numerot tarkis-
tetaan myös. Torstain ohjelman lopuksi on työnsä lopettavien annettava pois YK:n passit ja haetta-
va FAO:n matkatoimistosta lentoliput kotimatkaa varten.  
 
- Nyt ei olla enää FAO:n työntekijöitä, naurahtaa Ray, kun on lähdetty kävellen kohti hotellia. 
- Seuraava yön nukutte vielä FAO:n kustannuksella, jatkaa Cunliffe. …. – Ja saatte vielä hyvän illalli-
sen, breakfastin ja lentoliputkin kotiin.  
- On tämä ollut aivan valtavan hieno kokemus, toteaa Jarkko. …- Olisi täällä voinut muuten olla 
pitempäänkin, mutta ajateltiin, että lasten on parempi käydä koulua kotimaassa. 
- Joko Suomessa on lunta maassa? kysyy Cunliffe. 
- On siellä jo ihan hiihtokelit … ja aamulla oli kymmenen astetta pakkasta, kun soitin. … Ja valoisaa 
aikaa on vain kello yhdeksästä kello neljään, jatkaa Jarkko. …- Lapissa … napapiirin pohjoispuolel-
la ei aurinko nouse nyt lainkaan ja Suomen pohjoisimmassa osassa ei nouse moneen kuukauteen. 
- Aika viileä ilma on nyt täällä Roomassakin, toteaa Cunliffe. …. - Eikä näissä hotellihuoneissa ole 
minkäänlaisia lämpöpattereita. 
 
Hotelliin saavuttaessa illalliseen on aikaa vielä kolmisen tuntia. Jarkko on istuskellut huoneessaan 
tunnin verran laitellen matkalaukkuaan jo lähtökuntoon, kun joku koputtaa ovelle. … Jarkko me-
nee avaamaan  ja siellä on Awad Sallam iloisen tuntuisena. 
 
-  Mister Jarkko! … Come here! … Come to my room, Please!  hän kutsuu Jarkkoa huoneeseensa 
englanniksi.  
 
Ja Jarkko lähtee. Awadin huoneessa istahdetaan pienen pöydän ääreen. Pöydällä on kaksi lasia ja 
Awad ottaa lähellä olevasta laukustaan  … litran pullon Ballantines-whiskiä, avaa korkin ja kaataa 
sitä laseihin. 
 
- Mister Jarkko, alkaa Awad puhua samalla, kun kilistetään laseja yhteen. …- Kiitos kaikesta siitä 
mitä olet tehnyt. …ja tyhjennetään lasit. …. - Sinä olet opettanut meille paljon, hän jatkaa kan-
keahkolla englannillaan ja kaataa lisää whiskiä laseihin. … - Kiitos mister Jarkko kaikesta opetuk-
sesta … Olisimme halunneet pitää sinut Jizanissa vielä kauemmin. … ja taas kilistetään laseja ja 
juodaan. 
-  Kiitos mister Awad, kiittää Jarkko vuorostaan. …- Olen nauttinut siitä, että olen saanut opettaa, 
jatkaa Jarkko.  
-  Mister Jarkko, jatkaa Awad taas. …- Sinä teit projektille turvallisuusohjeita … sähkökaapeleista, 
hän selittää hieman takerrellen. 
-  Niin, … Talojen sähköjohdoissa ei ole maadoitusjohtoa. Se on vaarallista. 
-  Nyt Jizanin sähköyhtiö tekee meidän koko sähköjärjestelmään uudet kaapelit ja maadoitusjoh-
dot. 
-  Hyvä. Oikein hyvä.  
-  Se pienen Ramses-pojan hukkuminen jätevesikaivoon … oli hirveä tapaus. Tunnen syyllisyyttä 
siihen, koska sinä olit jo varoittanut niistä kaivoista ja …. 
 
Samalla hetkellä ovelle koputetaan ja sieltä kuuluu Rayn ääni. Awad nappaa äkkiä whiskipullon 
pöydältä, laittaa sen nojatuolin alle piiloon ja menee avaamaan oven. 
 
-  Iltaa Awad, sanoo Ray …. ja Awad vastaa samoin. 
-  Ai mister Jarkkokin on täällä, huomaa Ray.  - Cunliffen kanssa päätettiin mennä syömään illallista 
jo vähän aikaisemmin, jatkaa Ray.  … - Lähdettekö te myös? 
 
Syömäänhän siitä sitten lähdetäänkin. Iltaa istutaan sitten vielä hotellin aulan nojatuoleissa istuen, 
kunnes jokainen lähtee valmistautumaan aamuiseen kotimatkaansa. FAO:n bussi lähtee lentoken-
tälle tunnin välein klo 7.00 alkaen.  Jarkon on lähdettävä kello 8 ehtiäkseen kello 10.25 lähtevään 
Finnairin koneeseen. 
 
Aamupalalla vielä kaverukset tapaavat ja hyvästelevät toisensa. Jarkko hakee vain matkalaukkunsa 
huoneesta ja kiiruhtaa bussille. Matka kentälle kestää 45 minuuttia. Jarkolla on vielä hyvää aikaa 
viedä matkalaukku lähtöselvitykseen sekä käväisyyn tax-free myymälässä ostelemassa hieman tu-
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liaisia kotiin vietäväksi. Sitten onkin jo aika astella lähtöportille, jolta matkustajia on juuri alettu  
päästää ulkona odottavaan koneeseen vievään bussiin. Finnairin DC ”ysiin” päästyään ohjaa len-
toemäntä Jarkon koneen etuosassa olevalle ikkunanvieruspaikalle. Hetken päästä viereiselle paikal-
le istahtaa vanhahko mieshenkilö tervehtien suomeksi ”Hyvää huomenta!”. Vähitellen kone täyttyy. 
Joitakin paikkoja näyttää jäävän vapaiksi, kun ovet sulkeutuvat ja koneen vierellä olevat rappuset 
viedään pois. 
 
Finnairin lento Helsinkiin lähtee aikataulun mukaisesti. Koneen lähtiessä liikkeelle lentokapteeni 
Tupaisela toivottaa  matkustajat tervetulleeksi Finnairin vuorolle Helsinkiin. Arvioitu lentoaikamme 
on  kolme tuntia kolmekymmentä minuuttia. … Ja lentoemännät suorittavat ”turvallisuusnäytök-
sensä”. 
 
- Kolme ja puoli tuntia, miettii Jarkko… -  Eli Helsingissä ollaan kello 14  … jaa, Suomen aika on 
tunnin enemmän … siis kello 15. … Ja lento Kuopioon lähtee klo 16.50. … on Jarkko itsekseen 
laskeskellut, kun kone alkaa kiihdytellä vauhtiaan kiitoradan päästä. … - Nyt tuntuu siltä, että ol-
laan jo Suomessa. 
 
Nopeasti noustaan kirkkaalle taivaalle. Taas kuuluvat tutut kolahduksen koneen alta laskutelinei-
den mennessä sisään. Koneen nousukulma alkaa loiveta ja moottorien suhina hiljenee entisestään. 
Jarkko ottaa edessä olevan istuimen selkänojataskusta Blue Wings-lehden, Finnairin matkustajia 
varten tehdyn julkaisun ja alkaa lueskella sitä. Vieressä istuva mies tekee samoin. 
 
-  Oletteko työ- vai lomamatkalla? kysäisee mies hetken Blue Wingsiä selailtuaan. 
-  Olen palaamassa kotiin parin vuoden työmatkalta Saudi-Arabiasta, vastaa Jarkko. 
-  Saudi-Arabiasta, hämmästelee mies. …- Oletteko olleet rakennushommissa? 
-  Olin siellä FAO:n maatalouskoneasiantuntijana, maatalousprojektissa lähellä Jemenin rajaa. 
-  Mitäs siellä hiekassa voi kasvattaa? … Onko niillä siellä vettäkään? 
 
Kyseltävää riittää ja Jarkolla kerrottavaa. Noin tunnin päästä alkavat lentoemännät tarjoilemaan 
lounasta ja keskustelu katkeaa vähäksi aikaa. Jossakin vaiheessa tulee lentokapteenin kuulutus, 
joka kertoo, että lennetään Warsovan yläpuolella, lentokorkeutemme on 9000 metriä … ja sää Hel-
singissä on kirkas, pakkasta noin 10 astetta. 
 
- Onhan se mukavaa päästä taas ihan kunnon talveenkin, naurahtaa Jarkko. …- Päästään perheen 
kanssa Joulun viettoon …. ja hiihtelemäänkin. 
- Mitenkäs perhe pärjäsi, kun sinä olit niin kauan poissa? … Anteeks’ että sinuttelin. Sopiiko sellai-
nen? 
- Kyllä sopii. Minä olen Jarkko. 
- Ja minua kutsutaan Viljoksi. 
- Niin, minulla oli perhe Saudissa mukana. … Vaimo ja neljä lasta.  Kävin viemässä heidät kesällä 
Suomeen. Ajoimme autolla ja matkailuperävaunulla arabimaiden, Jordanian ja Syyrian läpi … ja 
Euroopan halki kolmisen viikkoa. Matkaa tuli Mersun mittariin lähes 12 000 kilometriä. 
-  Herranen aika! päivittelee mies. … - Minkä ikäisiä sinun lapset ovat? 
-  Nuorin on neljä ja vanhin 11. … - Tuumailtiin, että lasten oli parempi päästä suomalaiseen kou-
luun, kun Saudissa käytiin vain kotikoulua. … Mutta kyllä se kotikoulukin oli varsin opettavainen. 
… Oppivat opiskelemaan itsenäisesti. 
 
Ja keskusteltavaa riittää Saudi-Arabian tiimoilta, kunnes lentokapteenin kuulutus kertoo: ”Arvoisat 
matkustajamme, laskedumme Helsinki-Vantaan lentokentälle 20 minuutin kuluttua. Kiinnittäkää 
istuinvyönne ja sammuttakaa savukkeet,… Mina damer och herrar … … ” 
 
Nyt aletaan kurkistella ikkunoista avautuvia näkymiä, kun kone hiljalleen liukuu alemmaksi haja-
naisen pilvikerroksen läpi. Pian ollaankin jo talviasuisella kiitoradalla ja koneen moottorit ulvahta-
vat jarrutukseen. 
 
Terminaalissa on vielä odoteltava jonkin aikaa matkatavaroiden saapumista hihnalle. Passin tarkas-
tuksen ja tullin läpi päästyään alkaa Jarkko etsiä Kuopion koneen lähtöporttia. Sitten on matkasta 
jäljellä enää vajaan tunnin lento Kuopioon, jossa Rauni ja lapset ovat isää vastassa.  
 
Lapset aivan hyppivät ilosta, kun tavataan lentoaseman hallissa. … Ja kyseltävää ja kerrottavaa 
riittää niin Raunilla kuin lapsillakin ajettaessa Juankoskelle.   
 
Kun kotiin on päästy ja riisuttu päällysvaatteet naulakkoon, kaivaa isä matkakassistaan lapsille 
suklaalevyt ja äidille ruskean nelikulmaisen ”tuliaispullon”. 
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- Jättäkää lapset ne suklaat myöhemmäksi. Nyt syödään ensin, neuvoo äiti. …- Ai …tätä ”linnun-
maitoa” me kai maistellaan vasta sitten, kun lapset nukkuvat, jatkaa Rauni kuiskaten.. 
- Minulla olis’ tuolla matkalaukussa lapsille vähän lisääkin tuliaisia, kuiskaa Jarkko ….. - Mutta jäte-
täänkö ne pukin konttiin?  … Jouluaattohan on ensi torstaina. 
- Nyt syödään, jatkaa äiti ja nostelee pöytään uunissa lämpimänä muhineen padan ja perunalaatik-
kovuo’an. … Tehtiin sinun herkkua, poronkäristystä ja tein perunalaatikkoa, muusi olisi ehkä kui-
vunut tuolla uunissa … ja otetaan meille roseeviiniä vielä tuolta kaapista, lapsille on tuossa maitoa. 
… Jäätelöä saatte sitten jälkiruoaksi. 
 
Ruokailun aikana ja sen jälkeenkin juteltavaa piisaisi yömyöhään. Lasten on kuitenkin käytävä 
ajoissa nukkumaan, koska Mervin ja Mikan on aamulla lähdettävä kouluun. Kun lapset ovat nukah-
taneet, avataan ”linnunmaitopullo” ja jatketaan juttelua kahdestaan jonkin aikaa. 
 
- Eikös jätetä tuo loppu huomisillaksi, ehdottaa Rauni. … - Vai lähdetäänkö huomenna käymään 
mökillä. Tiistaina on koulun joulujuhla … ja sen jälkeen kai lähdetään Joulun viettoon mökille? 
-  Joo, ollaan viikonvaihde  täällä ja lähdetään sinne sitten tiistaina. … Ai kyllä tämä kotona olo on 
taas ihanaa. Viimeiset viikot Saudissa laskeskelin vain päiviä milloin lähden kotiin. ... Ai, hitto1 
Yks’ asiahan on jäänyt sinulle kertomatta … ja näyttämättä. …. Odotas vähän. 
 
Jarkko menee penkomaan matkalaukkuaan ja tulee takaisin pieni paketti kädessään. 
 
- Mitä sulla siinä on? kysyy Rauni.  
- Lahja, … jonka sain niiltä mekaanikoilta ja traktorikuskeilta. … Se oli niin liikuttava yllätys, että 
tuli kyllä ihan tippa silmäkulmaan. … Odotas’ kun kerron ensin ennen kuin avaan. Meillähän oli 
siellä projektilla läksiäisjuhlat meille kaikille kolmelle lähtijälle, Kohlbeckille, Fongille ja minulle, 
mutta ne mekaanikot ja traktorikuskit eivät siihen ”partyyn” tulleet, koska olisivat halunneet järjes-
tää ihan oman ”partyn” minulle. Minulla oli sitten vielä yks’ työaamu jäljellä … ja se oli jotakin 
odottamatonta…. Johanneksen kanssa he olivat käyneet ostamassa minulle lahjaksi tämän korun 
ja tällaisen kynän. 
- Mikä toi on? 
- Tämä on heidän pyhä kirjansa Koraani …. kultaisena … kultaketjussa. Tämä on ihan täyttä kultaa. 
… Kultainen Koraani arvokkainta, mitä he saattoivat antaa. … Ja tämän kynän muodossa he halusi-
vat sanoa: ”Sinulla on kultainen käsi, siinä pitää olla kultainen kynä.” … Tämä on kullan värinen, 
mutta tuskin tämä kultaa on. … Johanneshan tämän kaiken tulkkasi, mitä he halusivat sanoa, kun 
ei ollut yhteistä kieltä. 
- Ihan tulee kyllä tipat silmiin minullekin, kuiskaa Rauni. … - Voisiko enää mitään parempaa lahjaa 
olla? 
- Kyllä silloin tunsin, että olen saanut siellä jotakin aikaan. …. Ja ne kaikki olivat vielä minua saat-
tamassa Jizanin kentällä, kun lähdettiin. … Ei ollut Rayllä eikä Fongilla saattajia. 
- No kyllä sinä heille opetitkin kaikenlaista. … Mutta onpa upeaa, että he noin osaavat arvostaa. 
- Olihan sitten vielä pieni yllätys Roomassakin. … Siellä Lancelotissa illalla Awad Sallam kutsui mi-
nut omaan huoneeseensa ja hänellä oli pöydällä litran pullo Ballantines-whiskyä. … Sitä siinä otet-
tiin muutamat pikku lasilliset ja hän kiitteli myös minua kaikesta siitä, mitä olin siellä tehnyt. Tur-
vallisuusasioistakin oli juttua.  Se 6-vuotiaan Ramseksen hukkuminen siihen paskakaivoon oli jär-
kyttävä tapaus. … Olisi halunnut minun jatkavan töitä siellä vielä pitempäänkin. …  
- Ottiko se Awadkin sitä whiskyä? 
-  Otti, otti! … Ja aika huppelissahan se oli jo yhtenä iltana aikaisemminkin, kun illallispöydässä joi 
muutaman lasin viiniä. … Ai … illallispöydässä toivat vahingossa sille porsaankyljyksen. Oli just’ 
sitä maistanut ja sanonut ”Tämähän on hyvää. Mitä tämä on?” … Ja Ray paukautti siinä vieressä, 
että se on nyt sitä ”porkkia”. … Hetihän se sitten yökkäsi suustaan kaiken lautaselleen ja vaati uut-
ta sapuskaa. Toivatkin sitten lammasta. 
- No nyt nuo kaikki kokemukset ovat vaan muistoissa. … Ja ihanaa, että ollaan taas kaikki täällä 
kotona. Vieläkö tekis’ mieli lähteä täältä johonkin? 
- Tämä Juankoski on kyllä vähän sellainen tuppukylä. … Reksin tai apulaisreksin paikkoja voisi kyl-
lä hakea, kun sellaisia keväällä tulee hakuun. 
-  Ei enää lähdetä mihinkään kaukomaille. … Pitää ajatella noiden muksujen kouluakin. 
-  Joo, ei. … Mutta johonkin vähän isompaan kylään voitais’ täältä lähteä. 
- Mutta nyt … lähdetäänkö jo tuonne peiton alle jatkamaan? ehdottaa Rauni. 
- Lähdetään. Käydään suihkussa ekaks.  … Jokohan me lopetettais’ se .. se.. selibaattikin? Sekö 
sullakin on mielessä? 
- Mistäs arvasit? 
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                                          Jatko-osa 
                                                           Hailen tarina 
 
 

Annetaanpa Jarkon itsensä kertoa Hailen tarina 
 
 
Ennen Saudista kotiutumistani en saanut minkäänlaista palautetta suomalaiselle Heikki Kedolle 
UNHCR:lle Geneveen lähettämääni postiin koskien Hailen Selassie Mesghennan ja kahden muun 
Eritrean pakolaisen tukalaa tilannetta. 
 
 Vasta Suomeen, Juankosken ammattikouluun palattuani sain Heikki Kedolta kirjeen helmikuussa -
82 Peshavarista, jonne hänet oli siirretty ja jonne myös kirjeeni oli lopulta päätynyt. Hänen kirjeen-
säkin oli kiertänyt Suomeen Saudi-Arabian kautta. Kirjeessä neuvottiin ottamaan yhteys toiseen 
suomalaiseen henkilöön UNHCR:ssä Genevessä, jolle Heikki Keto neuvoi myös Hailea kirjoitta-
maan. Tämän neuvon toimitin sähkeitse sitten Hailelle. - UNHCR:stä ei kuitenkaan apua luvattu, 
koska Saudi-Arabia katsottiin turvalliseksi maaksi. 
 
Hailelta tuli sitten muutaman kuukauden välein kirjeitä, joissa hän kyseli mahdollisuutta päästä 
Suomeen opiskelemaan. Kerroin aluksi, että Suomi on kylmä maa ja kieli on vaikea yms. Haile oli 
lähetellyt hakemuksia mm. useisiin USA:n yliopistoihin päästäkseen sinne opiskelemaan. Yhtenä 
pääsyn esteenä olivat yliopistojen vaatimat noin 15 000 dollarin ennakkomaksut. Haile oli sitten 
joutunut laittomana maahantulijana pidätetyksikin, mutta työnantajansa oli saanut maksetuksi 
hänet vapaaksi. Työstä saaduista rahoistaan hän sai silloin tällöin lähetetyksi dollareita perheelleen 
Asmaraan kirjeitse. 
 
 – Aikaa kului. Kun kesällä 1983 siirryin Juankoskelta Savonlinnan ammattikoulun apulaisrehtorik-
si, sain Hailelta taas kirjeitä silloin tällöin. Vuoden -84 lopulla  sain kirjeen, jossa Haile kertoi saa-
neensa ostetuksi Sudanin passin 10 000 dollarilla ja oleskeluluvan, jonka mukaan hän toimii saudi-
laisen prinsessan autonkuljettajana. Nyt hän jälleen kyseli, voisiko päästä Suomeen opiskelemaan 
ja saada viisumin. Tätä hän piti nyt ainoana mahdollisuutenaan päästä pois Saudi-Arabiasta 
 
Päätin jutella tästä koulun rehtorille, Bertel Heinoselle. Hetken mietittyään rehtori tuumasi: ”Tarjo-
taan hänelle paikkaa yo-pohjaiselle elektroniikka-asentajalinjalle. Ainahan tuossa yksi mies menee 
siivellä.” Otin sitten yhteyden Suomen ulkomaalaistoimistoon viisumiasiaa tiedustellen. Siellä asi-
aan kuitenkin suhtauduttiin aluksi kielteisesti, samoin UNHCR:ssä Genevessä Hailen sinne lähettä-
mään anomukseen. - Asiaa kehiteltiin vielä talvikauden yli ja vihdoin kesän -85 elokuun alkupäivinä 
sain ulkomaalaistoimiston johtajan Mielikki Tenhusen kanssa lähes tunnin puhelimitse neuvotellen 
tuloksen: ” No, tämän pitkän keskustelun jälkeen minä tämän viisumin hänelle myönnän, tuli mitä 
tuli.” – Sähkeitse ilmoitin tämän uutisen heti Hailelle ja neuvoin häntä ottamaan yhteyden Suomen 
Jeddan konsulaattiin. 
 
 Muutamaan viikkoon en saanut häneltä mitään palautetta. Uusi lukuvuosi alkoi elokuun puolivä-
lissä. Syyskuun toisen viikon keskiviikkona tuli Hailelta vihdoin viesti: ” Saavun Savonlinnaan Finn-
airin lennolla  AYxxx  lauantaina.  - Olin Hailea vastassa lentokentällä. Oli erittäin kylmä ja tuulinen 
ilma, kun hän astui ulos koneesta shortseihin ja lyhythihaiseen paitaan pukeutuneena. Tapaami-
semme oli liikuttava. Hän piti apuani Jumalan lahjana. – Haile oli uskonnoltaan koptilainen orto-
doksi. Kylmän sään vuoksi annoin oman nahkatakkini hänen suojakseen. Matkatavaroina oli vain 
keskikokoinen kassi, jossa oli jonkin verran vaatteita. Sitten autolla meille ja syömään pizzaa. ”Hil-
jaisten viikkojen” aikana hän kertoi myyneensä kaiken omaisuutensa ja järjestelleen asioitaan. Lah-
jaksi hän toi minulle Blaupunkt-autoradion.  
 
Heti maanantai-aamuna Haile aloitti elektroniikka-asentajan opinnot ammattikoululla lehtori Esa 
Kurjen opastuksella. Koska oppilastoverit olivat ylioppilaita, sujui kommunikointi heidän kanssa 
englanniksi. Myös alan englanninkielisiä oppikirjoja löytyi ja Haile pääsi melko nopeasti ”kelkkaan 
mukaan”. Koululta annettiin hänelle oma huone, jossa oli myös keittovälineet. Aamupalan, lounaan 
ja iltapalan hän sai koulun ruokalasta..  
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Olin puolisen vuotta aikaisemmin lähettänyt Hailelle ulkomaalaisille tarkoitetun suomenkielen op-
pikirjan ja hän osasi tullessa jo jonkin verran suomea. Opiskelun lomassa suomenkieli kehittyi no-
peasti. Haile etsi pian myös itselleen työtä ja ryhtyi jakamaan sanomalehti Itä-Savoa. Itä-Savon Olli 
Helynen järjesti jakopiirin kaupungin keskustasta. Koulun opinto-ohjaajalta, Ulla Nokelaiselta, hän 
sai käyttöönsä vanhahkon polkupyörän ja sillä hän polki aamuyöllä jakeluhommiin kaupungille. 
Koska hän halusi tienata rahaa myös perheensä auttamiseksi, hän otti hoitaakseen kaksi jakopiiriä. 
Jonkin aikaa jakelua tehtyään hän tuli kysymään minulta: ”Miksi kukaan ei ole aikaisemmin kerto-
nut, että tyhjistä pulloista saa rahaa, kun ne vie kauppaan?” Lehtien jaon ohessa hän keräsi sitten 
talteen myös tyhjät pullot ja tölkit keskustan kortteleista. 
 
Vajaan vuoden kuluttua Hailen sudanilaisen passin voimassaolo oli menossa umpeen. Otin yhteyttä 
Sudanin konsulaattiin Haagiin saadaksemme siihen jatkoa. Siellä kuitenkin kerrottiin, että nyt on 
Suomen annettava hänelle passi ja viisumi, koska hän on Suomessa. Taas oli alettava neuvottele-
maan Suomen ulkomaalaisviraston kanssa. Heidän tulkintansa mukaan hänelle ei voitu antaa pako-
laisstatusta, koska hän tuli Suomeen turvallisesta maasta. Kuitenkin lopulta saapui UNHCR:n virkai-
lija Tukholmasta Hailea tapaamaan ja sen tuloksena pakolaisstatus myönnettiin ja Haile sai suoma-
laisen matkustusasiakirjan ja pysyvän oleskeluluvan. 
 
Kun sitten rehtori Bertel Heinonen sairastui ja jäi sairaslomalle, rehtorin tehtävät viransijaisena 
lankesivat minulle. - Haile oli saanut Savonlinnassa lukuisasti auttamishaluisia ystäviä. Opiskelun 
lomassa hän teki ansaitakseen ja perhettä auttaakseen monenlaista työtä lehden jakelun lisäksi. 
Hankkimallaan kannettavalla tietokoneella hän kirjoitti puhtaaksi mm. Savonlinna-Sääminki seura-
kunnan historiikin. Säännöllisesti hän lähetti rahaa kirjeitse Asmarassa olevalle perheelleen siten, 
että osteli kirjakaupasta postimerkkien keräilijöille tarkoitettuja merkkiliuskoja, joiden väliin hän 
piilotti 100 dollarin seteleitä. Hailen saatua pakolaisstatuksen alettiin kehitellä myös perheen saa-
mista Asmarasta Suomeen. Yhtenä vaikutusvaltaisena Hailen auttajana toimi Savonlinnan kaupun-
ginvaltuuston puheenjohtaja ja kansanedustaja Markku Lehtosaari. Haile oli jo pitkähkön ajan lä-
hettänyt perheelleen suomenkielen opettelemiseksi tekemiään kolmekielisiä sanastoja, tigrinya-
englanti-suomi sekä C-kasetille itse äänittämiään suomenkielen ääntämisnauhoituksia. Myös puhe-
limitse Haile sai yhteyden perheeseensä. Olavinkadun puhelinyhdistyksen toimipisteestä hän sai 
soittaa Asmaraan ”erikoishintaan”. 
 
Hailen valmistuttua elektroniikka-asentajaksi keväällä 1987 hän piti koulun päätösjuhlassa pu-
heen, jossa mm. kiitti sekä koulun henkilöstön että oppilastoverien yhteistyöhenkeä ja myönteistä 
suhtautumista hänen auttamiseksi. 
 
Koulun päätyttyä Haile pääsi töihin sähkölaitteita valmistavalle Norelcolle. Kova työtahti jatkui ja 
kiihtyi. Haile alkoi opiskella Piispanmäen iltalukiossa suomalaisen lukion kurssia. Kaupungin vuok-
ra-asunnon hän sai Haka-alueelta Kangasvuokon tieltä. Aamulla hän polki pyörällään klo 7:ksi No-
relcolle, sieltä klo 17:ksi Piispanmäen lyseoon talvella sakeassa lumipyryssäkin, klo 23 Savonlinnan 
kirjapainoon niputtamaan Itä-Savoja ja sen jälkeen jakelemaan niitä keskustaan. Kun kysyin hänel-
tä milloin nukut, hän kertoi, ” Klo 4:n ja 6,30 välillä aamulla.” Kehotin häntä hellittämään työtahtia 
ja jättämään jonkun hommista pois. Muuten menee terveys. 
Hailen perheen saaminen sotaa käyvän Eritrean pääkaupungista Asmarasta Suomeen kävi sitten jo 
helpommin. Kansainvälinen Punainen Risti alkoi hoitaa tätä asiaa. Hailen vanhin tytär Senait, jo 
aikuinen, saapui Suomeen heistä ensimmäisenä. Olin Hailen kanssa häntä vastassa Helsinki-
Vantaan lentoasemalla. Senait oli suorittanut ylioppilastutkinnon Addis Abebassa ja lähti jatka-
maan opintoja Kuopion Yliopiston matemaattis-luonnontieteelliselle linjalle. Kävin viemässä hänet 
Kuopioon ja samalla kävimme myös iltapäiväkahvilla näyttelijä Tuija Piepposen luona. Haile oli jos-
sakin tutustunut Tuija Piepposeen, koska Tuijalla oli tuolloin eritrealainen aviomies. Kahvipöydässä 
mies kertoi mm. että hänen veljensä oli päässyt Eritreasta laittomasti Saudi-Arabiaan ja joutunut 
siellä kiinniotetuksi. Viranomaiset olivat kuljettaneet hänet veneellä Saudi-Arabian aluevesirajan 
ulkopuolelle ja heittäneet mereen. Joku Punaisellamerellä seilannut rahtilaiva oli hänet sitten pelas-
tanut. 
 
 Hailen poika Amanuel, 17-vuotias saapui seuraavana. Hailen vaimo ja kolme nuorinta lastaan saa-
puivat Savonlinnan lentokentälle vihdoin vuoden 1987 loppupuolella. - Olin Markku Lehtosaaren 
kanssa lentoasemalla mukana, kun Haile odotti koneen saapumista ”ykköspuku” päällä ja ruusu-
kimppu kädessään. Oli kulunut 11 vuotta siitä, kun hän oli viimeksi tavannut perheensä. Markku 
Lehtosaari kysyi Hailelta: ”Miltä sinusta nyt tuntuu?” – Haile vastasi kyyneleet kasvoillaan: ”En minä 
vielä usko, että tämä on totta.” - Hetkeä myöhemmin se oli totta, …ja vihdoinkin Hailen vuosikau-
sien unelma oli toteutunut. .… Perheen tapaaminen ja syleily oli todella liikuttava näky. Nuorin 
lapsista, joka Hailen pakomatkalle lähtiessä oli vuoden ikäinen, oli nyt 12-vuotias. 
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Perhe sai tilavamman asunnon Kangasvuokontieltä ja kotoutuminen alkoi. Nuoremmat lapset aloit-
tivat koulun Mertalan peruskoulussa. Senaitin opiskelu Kuopiossa osoittautui kuitenkin ylivoimai-
sen vaikeaksi. Opiskelu jatkui sitten Savonlinna kristillisessä opistossa ja myöhemmin hän hakeu-
tui ravintolakoulu Paviljongin tarjoilijalinjalle. Haile oli saanut säästetyksi sen verran rahaa, että 
saattoi ostaa auton. Etiopiassa aikoinaan suoritettu ajokortti ei kuitenkaan ollut Geneven sopimuk-
sen mukainen ja siksi vaadittiin uusi ajotutkinto. Sosiaalisin perustein sain Hailea varten opetuslu-
van ja ostetulla vanhahkolla Nissan Cherryllä sitten ajelimme Savonlinnaa ristiin rastiin parisen 
viikkoa iltaisin. Kirjallinen koe meni läpi, kun Hailelle annettiin hieman lisäaikaa ja ajokokeestakin 
hän selvisi vaikkakin hieman ”pitkin hampain”.  
 
Vs. rehtorin hommasta vaihdoin kesällä 1988 Varkauden ammattikoulun auto-osaston lehtoriksi. 
Syksyllä 1989 Hailen poika Amanuel tuli opiskelemaan sinne ajoneuvomekaanikoksi. Haile piti jat-
kuvasti minuun yhteyttä ja koko perhe kävi pari kertaa Varkaudessa vierailullakin. Eräältä reissulta 
Savonlinnaan iltamyöhällä palatessaan Haile ilmeisesti nukahti hieman ennen Rantasalmen taaja-
maa ja auto ajautui kivikkoon. Sieltä kävimme Amanuelin kanssa ”hilaamassa” alustasta melkoises-
ti vaurioituneen ajokin peräkärryllä ammattikoululle korjattavaksi. - Amanuel oli löytänyt Oulusta 
söötin eritrealaisen tytön ja seurustelu alkoi molemminpuolisilla vierailuilla. 
 
Kun vuoden 1992 lokakuussa lähdin opetushommiin Petroskoihin, jäi yhteydenpito vähemmäksi. 
Haile ei ehkä lähtöäni Venäjälle oikein ymmärtänyt, koska Neuvostoliitto Etiopian liittolaisena oli 
Eritrean vihollinen. 
Hailen suoritettua lukion kurssin hän lähti opiskelemaan Mikkelin ammattikorkeakouluun sähköin-
sinööriksi. Hailen vaimo opiskeli ammattikoulun pukuompelulinjalla, kun kerran kävin Petroskoista 
koululla vierailulla. Muutamaan vuoteen en sitten kuullut heistä mitään. 
 
Kun tulin 1996 Savonlinnan ammattioppilaitokseen opettajaksi, kuulin, että Hailen vaimo ja lapset 
olivat muuttaneet Espooseen  … ja Haile on eronnut. Amanuel oli Varkaudessa jatkanut opintojaan 
kauppaoppilaitokseen. Haile soitti minulle sitten kerran Mikkelistä ja kysyi voisinko auttaa häntä 
siirtämään peräkärryllä hänen tavaransa ”pisteestä A pisteeseen B”, kun hän oli lähdössä ulkomail-
le työharjoitteluun. Kerroin, että peräkärryni on juuri remontissa ja hänen on nyt löydettävä apu 
muualta. Tämän jälkeen ei yhteydenottoja tullut. Mikkelin AMK:sta kerrottiin muutama vuosi myö-
hemmin, että Hailen opinnot olivat keskeytyneet. 
 
Kun hyvin moni minulta kyseli, mitä Hailelle kuuluu, aloin ottaa asiasta taas selvää marraskuussa 
2008. - Amanuel Mesghenna löytyi Helsingistä, Suomi-Eritrea ystävyysseurasta, jossa toimi sihtee-
rinä. Häneltä sain Hailen puhelinnumeron. Puhelimeen vastasi tytär Senait, joka kertoi, että isä 
tulee kotiin vasta iltakymmeneltä. Kun sitten tavoitin Hailen, hän kertoi työskentelevänsä päivät 
postissa ja illat opiskelee ja tutkii yliopistossa seemiläisiä kieliä. Haile oli tällöin iältään jo yli kuu-
sikymppinen. 
Marraskuun puolivälissä 2008 pääkaupunkiseudulla käydessämme soitin Hailelle ja kävimme sitten 
vaimoni kanssa hänen luonaan Espoon Leppävaarassa, kerrostaloasunnossa. Tapaamisemme oli 
hyvin lämminhenkinen. Ilmeni, että Haile asuu siellä vaimonsa ja Senait-tyttärensä kanssa. Vaimon-
sa oli jossakin kyläilemässä, Senait oli kotona ja tarjosi aluksi täytekakkukahvit. Hieman myöhem-
min söimme lampaanlihasta tehtyä ruokaakin. 
- Haile (63 v ) kertoi innokkaasti seemiläisten kielten tutkimustyöstään yliopistossa. Hänellä oli 
matkalaukullinen vanhoja taskukalentereita, jotka olivat täynnä seemiläisten kielten sanastojen 
muistiinpanoja. Ymmärtääkseni hänen tarkoitus oli laatia seemiläisten kielten yhteinen sanasto. 
Muistiinpanoistaan Haile kertoi naputtelevansa aineistoa yökaudet tietokoneellaan puhtaaksi see-
miläisten kielten sanakirjaa varten ja urakkaa näytti riittävän vielä pitkäksi aikaa. Tavoitteenaan 
hän kertoi olevan myös jopa tohtorin tutkinto. 
 
- Haile muisteli aikaa, jolloin saapui Savonlinnaan ja aloitti opinnot ammattikoululla. ”Ensimmäiset 
sanat, jotka opin olivat apulaisrehtori ja perkele.” hän kertoi hymyssä suin.  
 
Senait kertoi työskentelevänsä helsinkiläisen apteekin kassana. Amanuel oli jatkanut Varkauden 
ammattikoulun opintojaan Varkauden ammattikorkeakoulussa ja opiskeli nyt Helsingin kauppa-
korkeakoulussa markkinointi- ja mainosalaa. 
 
Joulun alla 2010 lähetin joulukortin Hailen osoitteeseen, mutta sain kortin takaisin selvityksellä, 
että ko. henkilö ei enää asu siinä osoitteessa. Ryhdyin sitten ottamaan selvää, missä Haile Selassie 
Mesghenna nyt mahtaisi olla. 
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- Googlesta löytyi tieto Helsingin Yliopistosta: Lausunto ja päätös Helsingin hallinto-oikeudelle Fi-
losofian maisteri Haile Selassie Mesghennan tekemästä valituksesta, joka koski hänen saamaansa 
kielteistä päätöstä opinto-oikeudesta filosofian tohtorin opintoihin. – Valitus hylättiin.  
 
Vuoden 2015 alussa taas muutamat tuttavat kyselivät minulta Hailesta ja aloin jälleen etsiä häntä. - 
Facebookista löytyi kiinnostava nimi, Amanuel Haileselassie, joka pian vastasikin  kaveripyyntööni. 
Amanuel kertoi, että hän asuu Helsingin Laajasalossa, hänellä on kolme lasta 16, 14 ja 12 vuotiaat. 
Isä Haile asuu äidin kanssa Espoon Kilossa. Isä on kiireinen kuten aina ja viimeistelee seemiläisten 
kielten ”ensyklopedia dictionaryä”, seemiläisten kielten sanakirjaa. Tytär Senait asuu Espoon kes-
kustassa ja nuoremmilla sisaruksillakin on perheet. Amanuel lupasi kertoa isälle terveiseni ja 
pyynnön ottaa minuun yhteyttä. Facebookin kaveripyynnön olen Hailelle lähettänyt, mutta siihen 
hän ei ole vastannut. Hailen nimi löytyy Facebookista, mutta hän ei ole sitä käyttänyt.   Nyt olen 
lähettänyt uudelleen Facebookissa Amanuelille viestin, että pyytäisi isää ottamaan minuun yhteyttä 
e-maililla tai puhelimitse ja kertoisi tämän hetken kuulumiset. – Odottelen edelleen Hailen yhtey-
denottoa. 
 


