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12.4.2010 maanantai 
 
Matkapäivän aamuna minulla oli herätys 
aamulla klo 6:25. Bussi Saloon lähti 11:20, 
joskin olin väärällä puolella tietä.. Onneksi 
kuski silti pysähtyi. 
 
Kävin vielä kaupassa ja apteekissa. 
Kirjastosta olisin lainannut toisen Barcelona-
kirjan, mutta yhtään suomenkielisiä ei ollut 
paikalla. 
 
Nuoriso tuli voimistelusalista tavaroita 
hakemasta. Oli matkakuumetta ilmassa. 
Kaikki 23 olivat paikalla samoin kuin 5 
valvojaa (minä, Janne Laitila, Jutta Perttula, 
Sirpa Karjalainen ja Liisa Jännäri-Juva). 
Kahdella viimeksi mainitulla oli lapsi mukana 
(Silja ja Jussi), mutta hekin ovat opettajia, 
tosin eri koulussa (Alhaisissa). Janne on 
luokanvalvoja ja matkanjohtaja, Jutta 
ruotsinopettaja. Bussikuskikin oli tuttu: vanha 
kunnon Veikkolin.  
 

 
 
Bussiin ahtauduttiin odotusten mukaan: teinit 
kaikki mahdollisimman taakse ja aikuiset 
eteen. Me valvojat vaihdoimme 
puhelinnumerot, että kaikilla oli kaikkien 
numero. Janne luki leirikoulusäännöt 
mikrofoniin. Sitten aloitettiin rahankeruu: 
ensin 40 euroa juokseviin pikkumenoihin ja 
sitten 50 euroa jalkapallo-otteluun. 
 
Kahden maissa pysähdyttiin sämpylätauolle 
jonnekin huoltikselle. Teinit menivät syömään 
eväitä baariin, mutta heidät ajettiin sieltä 

tietysti ulos. Joku poika kaipaili jo 
peliautomaatteja. Eväät täyttivät hyvin. 
 
Ennen kolmea oltiin jo kentällä, noin tunti 
etuajassa. Teinit ovat silti tyytyväisiä kun 
saavat olla ”matkoilla”. Porukassa käytiin 
ilmoittautumassa ja jättämässä laukut 
ruumaan. Turvatarkastuksen jälkeen lapset 
päästettiin vapaaksi ja treffit sovittiin klo 
16:40 portille 20. 
 
Me valvojat menimme kahville. Samalla 
keskusteltiin säännöistä, joista tärkein tuntuu 
koskevan alkoholinkäyttöä. Luottamus 
nuorisoon on korkealla, vaikka muilla 
leirikouluilla on ollut ongelmia.  
 

 
 
Lähtöportti siirtyi jostain syystä 15:ksi. 
Lentokin oli hiukan myöhässä (20 min). 
Minun paikkani oli viimeisen penkkirivin 
takimmainen paikka. Vieressä oli Zaida, 
jonka olen tuntenut kolmevuotiaasta ja tämän 
vieressä Jussi Juva. Zaida, Jussi ja Elias 
(Elmo) pelasivat korttia. Lilja oli pari riviä 
edempänä ja oli mukava huomata, että hän ei 
käyttäytynyt mitenkään erityisesti, vaikka isä 
oli mukana. Välillä hän saattoi huutaa ”iskä” 
ja kysyä jotain. Muutenkin nuoriso oli 
mukavan rentoa ja avointa. Jussi lauloi 
kyllästymiseen asti ”koira on yksin ja koiraa 
potuttaa”. 
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Loppumatkasta teineillä oli vaikeuksia pysyä 
istumassa. Penkkien yli seurusteltiin, 
väännettiin kättä, pörrötettiin hiuksia ja 
koitettiin tehdä huonoja kampauksia. 
Valokuvia räpsittiin vaikka kuinka paljon. 
 
Barcelonassa näytti kovin harmaalta ja kun 
alas laskeuduttiin, harmaalta se tuntuikin. Oli 
ollut sateinen ja kylmä päivä. Siirtobussissa 
huomasin, miten Lilja ja Anni antoivat 
istumapaikkansa vanhalle 
japanilaispariskunnalle. Epäuskoisen 
myhäilevästi nämä istuivat siihen. 
 
Barcelonan lentokenttä on varsin suuri. 
Onhan täällä 3 miljoonaa asukastakin. Janne 
paineli jonnekin edeltä kyselemään kuljetusta. 
Muut lähtivät perässä kuin poikaset 
hanhiemoa seuraten. Minä yritin olla peräpään 
valvojana, ettei kukaan jää jälkeen tai eksy. 
Pitkän käytävän jälkeen tultiin ulkoilmaan ja 
sinne kaikki kerääntyivät. Janne oli jo 
kadonnut takaisin terminaaliin, kun bussia ei 
ollut löytynyt ja me jäimme odottelemaan. 
 
Kului varmaan tunti ja minulla oli hyvää 
aikaa soittaa kotiin.  
 

 
 
Lopulta bussikin löytyi. Kuski oli vain 
odotellut kuorsaamassa, eikä osannut 
englantia. Kentällä on ainakin kuusi 
uloskäyntiä, joten eksymisen mahdollisuus oli 
suuri. Koko lauma saatiin kuitenkin kokoon 
nätisti. 
 
Jengillä alkoi olla nälkä, joten Janne 
kuulutteli, että viedään kamat hotelliin ja 
käydään porukassa syömässä jotain pientä. 
Hotelli oli yhden suuren valtaväylän varrella 
(Passeig de Gracia). Tai ei se ollut hotelli 
vaan hostel, astetta kehnommin varusteltu 
(Hostel Centric Point). Ovella oli tupakalla 
nuoria miehiä, joista yksi huusi 16 tyttöä 
nähdessään: ”sexxx!” 
 
Hostelin sisäänkäynti oli ahdas. Huoneet 
olivat viidennessä ja kuudennessa kerroksessa 
ja hissi oli tosi pieni. Saatiin siis kiivetä. 
Monilla tytöillä oli niin paljon tavaraa, että 
hädin tuskin saivat laukkunsa ylös. 
 
Kokoonnuimme ensin toisen kerroksen 
oleskelutilassa, missä täytettiin laput ja saatiin 
avaimet. Tässä olisi ollut pieni 
tiedotustilaisuuden paikka, mutta avaimet 
saatuaan nuoriso kaikkosi etsimään 
huoneitaan. 
 
Minun ja Jannen huone oli ollut paljon 
kalliimpi kuin muiden, koska se oli kahden 
hengen huone. Odotimme vähän parempaa 
muutenkin. Siellä ei kuitenkaan ollut edes 
yhtään kaappia ja seinällä vain yksi ainoa 
koukku. Oli vain pöytä, tuoli ja erikoinen 
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kerrossänky. Siinä oli alhaalla parivuode ja 
ylhäällä yksi paikka. Vain parivuode oli 
pedattu, joten varmaan oli oletettu, että 
olemme ”pari”. Esa-nimi yleensä 
ymmärretään naisen nimeksi. Janne oli aivan 
stressaantunut ja hiestä märkä. Hetken 
vilvoiteltuaan hän lähti nuorten huoneisiin ja 
sanoi, että petaa sinä rauhassa. 
 
Lähdin kuitenkin melkein heti perässä ja näin, 
kuinka tyttöjä paineli alakertaan. Menin 
muiden perässä alas ja Janne selitti 
hämmentyneenä, että kaikki ovat jo ulkona, 
vaikka käskettiin kakkoskerrokseen. 
Ulosmeno oli ollut aikaisempi käsky ja nämä 
nuorethan olivat todella ripeitä, liiankin!  
 
Yksi tyttölauma oli silti vielä jossain ylhäällä. 
Janne oli valmis tinkimään omasta 
ruokailustaan ja olisi jäänyt odottamaan. Ei 
kuulemma ollut nälkäkään. Tarjouduin 
hakemaan tytöt, eikä hän vastaankaan 
laittanut. Muut olivat jo menossa läheiseen 
mäkkäriin. 
 
Löysin neljä tyttöä toisen kerroksen baarista 
selvittämässä asioita. ”Toiseen kerrokseen 
käskettiin”, he sanoivat. Vain osa oli kuullut 
sen käskyn, joten loput olivat nyt mäkkärissä. 
Johdatin nämäkin neljä sinne ja muut vielä 
jonottivat siellä. 
 

 
 
Yllättävän nopeasti nuoret lähtivät. Olivat kai 
oikeasti aika väsyneitä. Minä tulin Liljan 
kanssa kahdestaan ja Lilja sanoi, että tuossa 
vieressä on yksi Gaudin talo. Niinpä, siinä 
taisi olla Casa Batllo, joka oli 

iltavalaistuksessa hieno. Kävelimme ottamaan 
siitä valokuvia ja olimme viimeisinä 
hotellissa. 
 

 
 
Janne oli käynyt suihkussa viilentymässä ja 
lähti teinikierrokselle, kun minä menin 
vuorostani suihkuun. Vähän ajan päästä hän 
teki vielä toisen kierroksen. Sanoin, että 
kannattaa delegoida, sillä matkassa on neljä 
muutakin aikuista. Janne myönsi 
stressaavansa hiukan liikaa. 
 
Käytävältä kuului melua, joten Janne kaivoi 
korvatulpat esille. Se onkin hyvä, sillä Elina 
on naureskellut, miten Janne kestää 
kuorsaamistani. Jannella oli silmälaputkin. 
 
Janne kertoi nähneensä Liljan kirjoittamassa 
matkapäiväkirjaa. Samalla asialla olin 
minäkin. Puoli yhdeltä (Espanjan aikaa) olin 
saanut sen ajan tasalle. Janne nukkui jo 
alakerrassa – ja kuorsasi. 
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13.4.2010 tiistai 
 
Yö meni hyvin ja sänky oli mukava. Ikkuna 
oli auki, eikä sitä edes saanut kiinni, mutta 
paksu verho esti kylmän tulon sisälle. Hyvistä 
unista huolimatta heräsin liian aikaisin. Janne 
lähti herättelemään porukkaa, mutta kaikki 
taisivat olla jo hereillä. Lilja ainakin kävi 
hakemassa pikkukaiutinta, että he saavat alkaa 
”popittaa” heti aamusta. Liljalla oli ollut 
herätys Suomen ajassa eli tunti liian aikaisin. 
 
Varttia yli 8 oli aamupala. Yhtä tupaa lukuun 
ottamatta kaikki olivat etuajassa. Nämä nuoret 
olivat kyllä ihailtavan innokkaita ja kuuliaisia 
– tähän asti ainakin. Pojatkin olivat 
jonottamassa aamupalaa viisi minuuttia ennen 
kuin sitä sai. Aamupala oli kyllä aika 
onneton: paahtoleipää ja erilaisia muroja eikä 
paljon muuta. Kahvikonekin meni rikki. 
 
Nuorisoa hostelissa näkyi olevan joka 
puolelta Eurooppaa, joten ihme jos iltaisin ei 
synny säpinöitä. Ensimmäiset kontaktit 
sveitsiläispoikien ja suomalaistyttöjen välillä 
oli havaittu ja eilen illalla. Lähes kaikki ovat 
nuorta porukkaa ja aikuiset lähinnä jotain 
valvojia kuten mekin. 
 

 
 
Yhdeksän jälkeen oli kokoontuminen hotellin 
ulosmenolla, sillä meille oli tulossa oppaat 
kävelykierrokselle. Lähtö viivästyi, kun 
Vicky tuli itkien kertomaan allergiareaktiosta. 
Annoin muutaman nenäliinan ja muilla oli 
tarjolla hyviä neuvoja. Vickylle syötettiin 
kyypakkaus ja minulta löytyi vielä 
pillimehukin. 

 

 

 
 
Oppaita oli kaksi ja heidän johdollaan 
lähdimme ”kotikatuamme” Passeig de 
Graciaa alaspäin kohti merta. Tuli iso aukio, 
Placa de Catalonya, joka on jonkunlainen 
keskusaukio. Oli melko aikaista, mutta 
ihmisiä oli silti aika paljon liikkeellä. 
Aukiolta jatkui pääkatu La Rambla, joka on 
vanhaa joenpohjaa. Aukiolla myytiin mm. 
kukkia ja lintuja. Lukuisia ihmispatsaita oli 
”pystytetty” kadun varrelle. Valokuvia 
räpsittiin joka suuntaan, mutta hiukan jo 
huvitti yksi tytöistä (Laura), joka kuvasi 
jättimäistä Calvin Kleinin julistetta, missä oli 
lihaksikas nuorimies kalsareillaan. 
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Käännyimme La Ramblalta pois ja tulimme 
jollekin aukiolle. Kohta oltiin toisella 
aukiolla, enkä enää tiennyt missä olimme. 
Paikansin meidät kartalta vanhaan 
kaupunkiin, Barri Goticiin. Se ei erityisesti 
erottunut muusta ympäristöstä. 
 

 
 
Menimme katedraalin sisälle ja nyt kun tiesin 
missä olimme, sain opaskirjastakin jotain irti. 
Kirkon alle oli haudattu Pyhä Eulalia, joka 
kuoli marttyyrikuoleman 13-vuotiaana. Siitä 
syystä katedraalin keskellä olevassa 
puutarhassa oli 13 hanhea. 
 

Katedraalin jälkeen tupsahdimme aukiolle, 
jossa turistien ja pulujen joukossa oli 
laumoittain lapsia pelaamassa jalkapalloa. 
Meteli oli melkoinen kiviseinäisessä kuilussa. 
Oppaat kertoivat jotain aukiosta, mutta ei siitä 
paljon ollut iloa. Puhuivat liian hiljaa ja 
huonoa englantia. 
 
Seuraavaksi tulimme rantaan, jossa oli valtava 
pylväs, jonka päässä seisoi itse Kolumbus 
viittoilemassa. Jostain syystä hän viittoili 
itään, vaikka Amerikka on lännessä. Oppaat 
jättivät meidät, mikä ei haitannut menoa 
lainkaan. Pilvipeitekin repeili ja aurinko alkoi 
paistaa. 

 
Oli ruoka-aika ja rantakadun päästä löytyi 
baari nimeltä La Cala. Jäimme sinne 
syömään, vaikka ronkelimmat ja nuukimmat 
nuoret kiertelivät kortteleita jonkun 
sopivamman toivossa. Tilasin Paella Fidequay 
–nimisen ruuan ja kivennäisvettä. 
 
Ruokailun jälkeen teineille jaettiin 
huonekunnittain tehtävät. Muutama kysymys 
piti selvittää paikallisilta kysyen. Kolmelta eli 
parin tunnin kuluttua oli tapaaminen 
keskusaukiolla. 
 



Esa	Orelma	 Sivu	6	
 

 
 
Me aikuiset lähdimme Jannen johdolla 
etsimään paikkaa, mistä piti saada lippuja 
huomiseen jalkapallomatsiin. Kävelimme taas 
Barri Goticin läpi ja sen jälkeen tuli aukio, 
jossa jo aiemmin oli huomattu joku ”töherrys” 
talon seinässä. Nyt kirjasta lukeneena 
tiedettiin, että se oli Picasson työ ja oltiin 
olevinaan haltioituneita. Sanoin että varmaan 
osoittautuu, että se on sittenkin joku 
Barcelonalaisen yläasteen ysiluokan kuvistyö. 
 

 
 
Kurkkuni tuntui vähän kipeältä, taitaa olla 
nuha tulossa, vaikka sitähän tässä on jo toista 
viikkoa ollut. Futislippuja ei löytynyt yhdestä 
eikä toisestakaan kaupasta, joten menimme 
kahville. 
  
Sitten Jannelle tuli puhelu, että Vicky on 
ryöstetty. Puhelimessa ei paljon selvinnyt, 
mutta kun tytöt saatiin tavattua, tapahtumien 
kulku selvisi. Kolme vanhahkoa naista oli 
kaupitellut kukkia, jolloin Vicky oli ottanut 
lompakon esille. Jotenkin naiset olivat 
huomaamatta onnistuneet nappaamaan 

Vickyn koko matkakassan 140 euroa. Tähän 
hätään ei ollut tarjota muuta kuin nenäliinoja, 
joita Vicky on tänään tarvinnut jo monta. 
Ehdotin valvojille, että pitäisikö kerätä pieni 
kolehti kaikilta, omantunnon mukaan. 
Ajattelin, että se lisäisi yhteishenkeäkin. 
Tapaus olisi voinut sattua kenelle tahansa. 
 

 
 

 
 
Vielä oli tunti aikaa yhteistreffeihin, joten 
lähdin hetkeksi omille teilleni. Kävin 
viereisessä tavaratalossa ostamassa mm. 
tryffeliä, jota en ole ikinä maistanut. Siis sitä 
sientä, ei suklaata. Pari pientä mustaa palaa 
killui nesteessä pikkuruisessa purkissa. 
 
Yhteistreffeillä odotti esitys. Kolehti 
toteutettiin ja naisopettajat olivat ostaneet 
mukin ja esittivät sen ympärillä 
lauluesityksen. Kukin sai laittaa mukiin mitä 
katsoi voivansa. Taas sain lainata Vickylle 
nenäliinoja. Mukiin kertyi yli 50 euroa ja 
kerjäävä vanha nainen hätistettiin vihaisesti 
kauemmas. Saamarin rosvot. 
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Lilja oli löytänyt huippuihanan ja hyvän 
vaatekaupan ja ostanut 20:lla takin, jollaiset 
on kuulemma Salosta jo loppu, vaikka 
maksavat siellä paljon enemmän. Liljalla ja 
monella muullakaan ei ollut ajatustakaan 
lähteä hotelliin lepäämään, vaikka koko päivä 
ollaan kävelty. 
 
Minä sen sijaan menin hotellille. Jalat olivat 
aika väsyneet, osaksi tietenkin sunnuntain 
pitkän (18,1 km) lenkin takia. Kirjoittelin 
aluksi päiväkirjaa. Janne tuli huoneeseen 
myös ja tuntui nukahtavan. Minäkin laitoin 
kynän pois ja otin torkut. 
 
Seuraava kiinnekohta oli viideltä tapahtuva 
ruokailu, jota varten kokoonnuttiin hotellin 
eteen. Ruokapaikkaan oli matkaa muutaman 
korttelin verran. Paikka oli nimeltään FrescCo 
ja se oli tavallaan seisova pöytä. Pelkästään 
kasviksia oli niin monta lajia, ettei lautaselle 
mahtunut. Kaikki tavalliset (tomaatti, kurkku, 
peruna…) jätin silti pois.. Lämmintä ruokaa ei 
olisi juuri jaksanutkaan. Nuorisoa kiinnosti 
eniten jäätelökone. 
 

 
 
Ulkomaillakin on huomiota herättänyt 
suomalaisten koululaisten rento ote. Opettajia 
kutsutaan Jutaksi ja Janneksi ja läppää 
heitetään estoitta. Silti aikuisilla on 
auktoriteettia. 
 
Ruuan jälkeen kaikilla oli pari tuntia aikaa 
tehdä mitä halusi. Nuoriso kaikkosi kuka 
minnekin, Janne ja Jutta lähtivät stadionille 
hankkimaan futislippuja ja minä menin 
hotellille. Soitin kotiin päivän kuulumiset. 
 
Hotellin kerrossängyssä ei huvittanut maata, 
joten lähdin kävelylle. Etsin puiston, jossa oli 
lasten leikkipaikka ja istuin kirjoittamaan 
päiväkirjaa. Paikallisia ihmisiä oli samalla 
mukava seurata. Espanjalaiset ovat varsin 
hyvännäköisiä ihmisiä. Ei täällä esimerkiksi 
ylipainoisia ole juuri lainkaan. 
 

 
 
Kello alkoi lähestyä kahdeksaa ja 
iltalaskentaa, joten aloin lampsia hotellille. 
Matkalla löytyi paljon kaivattu pieni 
tavallinen ruokakauppa, josta ostin sipsejä ja 
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juotavaa. Hotellille ehdin juuri kahdeksaksi ja 
kaikki teinitkin olivat tietysti paikalla. 
 
Ohjelmassa oli yllätys, josta oli varoitettu 
etukäteen, että sellaisia tulee. Nimittäin 
puhallus alkotesterillä. Koko porukkaa ei 
puhallutettu, vaan ainoastaan luokan 
”hallitus”. Kaikki puhalsivat nollan ja 
muutkin saivat opetuksen, että puhaltamaan 
saattaa joutua. Puhallutuksen jälkeen 
tunnelma oli vapautunut ja oli vuorossa 
venyttelyä. Janne teki spagaatin, minä saan 
hädin tuskin sormet polviin. 
 

 
 
Huoneissa käytyämme me valvojat 
kokoonnuimme oleskelutilaan miettimään 
huomisen ohjelmaa. Osa porukasta menee 
katsomaan jalkapalloa ja loput luultavasti 3D-
elokuviin. 
 
Puoli kymmeneltä oltiin huoneissa. Minä olin 
lupautunut tekemään iltakierrokset ja vähän 
jälkeen kymmenen kävin läpi kaikki 
kutoskerroksen kolme huonetta. Missään ei 
ollut hiljaista, mutta kaikki olivat huoneissaan 
eikä ylimääräisiä ollut paikalla. Kaikkea 
muuta ohjelma oli toki meneillään 
tanssiharjoituksista alkaen.  
 
Puolen tunnin päästä oli määrä olla pimeys ja 
vaikka jostain möykkää kuuluikin, valot 
tosiaan olivat pois. Ihailtavaa tottelevaisuutta. 
 
Menin omaan huoneeseen ja Janne sanoi ehkä 
menevänsä vielä kolmannelle kierrokselle. 
Hän kuitenkin nukahti. Tuskin teinit enää 
liikkeelle lähtivät. 

 
14.4.2010 keskiviikko 
 
Koska Janne nukkui kahdeksaan asti, hän taisi 
olla ensimmäinen joka nukahti ja viimeinen 
joka heräsi. Minä tein aamukierroksen ja 
kaksi huonetta oli jo tyhjänä ja kolmaskin 
hyvällä mallilla. Päästiin aamupalalle hyvissä 
ajoin. 
 
Varttia yli yhdeksän oli kokoontuminen. 
Janne jakoi alkajaisiksi metroliput. Vickyn 
eilisen ryöstön takia osa tytöistä oli ihan 
puolihysteerisiä. Iidakin kyseli, että jos hänen 
kaikki tavarat ovat täällä takin alla, niin voiko 
joku ryöstää ne. Sanoin, että rahaa kannattaa 
pitää eri paikoissa. Jos syntyy joku hässäkkä, 
niin silloin täytyy pitää laukusta kiinni. 
Lompsaa kannattaa ottaa esiin 
mahdollisimman harvoin, ennemmin kaivaa 
taskustaan ryppyisen kaksikymppisen. 
 
Ajelimme metrolla pari kilometriä alas meren 
rantaan. Tytöt olivat kuin kananpoikia, jotka 
hakivat turvaa toisistaan. Jotenkin lähti kysely 
”mikä eläin olisin”. Joku kuului tuumivan, 
että ”meidän äiti olis lehmä”: se vaan makaa 
sohvalla ja märehtii. 
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Tulimme kohteeseen nimeltä Palau Güell, 
joka on Gaudin suunnittelema talo. Antonio 
Gaudihan on puolijumalallisen 
kansallissankarin arvossa täällä Kataloniassa. 
Talo ei ollut ihan vielä auki, joten 
odottelimme vartin. Sisäänpääsy oli ilmainen 
siksi, että talo oli remontissa. Olisikin todella 
ihmeellistä, jos pelkästään kellarin 
katsomisesta olisi hintaa otettu. Kristiina 
totesi, että ”siel ei ollu mitään”. Oli ihan 
oikeassa. Vartijoita oli silti normaali määrä ja 
meissä herätti huvitusta näiden tärkeily. Kun 
kolme ihmistä lähti portaita ylös, kuiskasi 
vartija puhelimeensa, että kolme ihmistä tulee 
ylös. 
 
Seuraava etappi oli kauppahalli ja siellä 
annettiin myös joukkuetehtävä. Kilpailtiin 
siitä, kuka ostaa espanjalaisimmat eväät. Minä 
kuljin Liljan tuvan mukana ja ostin itselleni 
hedelmärasian, ”serrano”-sämpylän (kinkku) 
ja jotain hyviä friteerattuja palloja. Tytöillä 
meni enin aika neuvotellessa ja supatellessa, 
mutta saivat hekin jotain ostettua. Eniten 
haloota herätti kalatiskit, joilla oli eläviä 
rapuja ja hummereita sun muita. Oli se 
jotenkin kammottavan näköistä kun ne vielä 

liikkuivat ja nuorten mielestä se oli silkkaa 
eläinrääkkäystä. 
 

 
 
Puolen tunnin päästä oli kokoontuminen 
hallin edessä. Minä kävin ostamassa 
kameraan pattereita ja saavuin viimeisenä 
paikalle. Lilja oli kuulemma ihan huolissaan, 
että ”iskä ei pärjää”. 
 
Seuraava kohde oli Olympia-alue (vuoden 
1992 olympialaiset) Montjuic-vuorella. Sinne 
mentiin ensin metrolla ja sitten funicularella, 
joka on eräänlainen ”rinnejuna”.  
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Ensimmäiseksi ulos päästyämme menimme 
puistoon syömään juuri ostettuja 
”espanjalaisia eväitä”. Samalla arvioitiin 
tehtävän tulokset. Poikien joukkue oli 
päättänyt olla syömättä mitään (muuten ei 
illalla jaksa syödä!) ja oli ostanut elävän 
hummerin, ei muuta. Pojilla oli hyvä tarkoitus 
päästää se myöhemmin takaisin mereen. 
Siihen asti sen piti selviytyä hengissä, joten 
sitä kasteltiin. Nimikin sille annettiin ja 
kasteen suoritti Isä Matias. Hummerin 
nimeksi tuli Pedri. 
 

 
 
Eväät oli äkkiä syöty, mutta voittajahuonetta 
ei vielä julkistettu. Syömisen jälkeen otettiin 

luokkakuvia, kunhan kaikki pojat oli saatu 
pois puskapissalta. 
 
Aivan lähellä oli Olympiamuseo, missä 
kuitenkin pääsi vessaan. Nyt oli tyttöjen 
vuoro. Siellä oli varsin erikoinen lavuaari, 
pelkkä suora levy, joka oli vähän kallellaan 
poispäin ihmisistä. 
 
Olympiamuseo oli monikerroksinen ja siellä 
oli paljon muutakin kuin olympiaurheiluun 
liittyvää, mm. Mika Häkkisen MacLaren. 
Huomio kiinnittyi siihen, kuinka vähälle 
huomiolle jotkut suomalaiset suururheilijat 
olivat jääneet. Lasse Virenistä en huomannut 
mitään enkä Paavo Nurmestakaan, mutta 
jälkimmäisestä oli kuitenkin ollut jotain. 
Nykänen sai paljon huomiota. 
 
Eniten nuorisoa kiinnosti pompputesti. 
Parhaimmat loikkasivat 40-50 cm, mutta 
hieman yllättäen luokan taitoluistelijatytöt 
jäivät jonnekin 30 sentin päälle. Minä sain 
tulokseksi jotain 29 cm, mutta siinä lajissa en 
ole ikinä pärjännytkään. 
 

 
 
Yhdeltä oltiin ulkona ja mentiin viereiselle 
Olympiastadionille. Sinne ei ollut 
sisäänpääsymaksua, mutta eipä sinne kovin 
laajalle päässytkään. Yläterassilta näki, että 
stadion oli iso, mutta ei kai niin iso kuin 
Barcan jalkapallostadion. Ensi kesänä täällä 
on yleisurheilun EM-kisat. 
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Pedri oli kuollut, joten se oli sitten hylätty 
roskikseen. Lähdimme alas, jonne oli 
helpompaa kävellä, mutta osa nuorisosta 
kaipaili laskuvarjoa, taksia tai muuta. 
Muutama vesipisarakin tuli ja Iinan jalkaa 
paikattiin laastarilla. 
 
Alhaalla Kolumbuksen patsaan luona tehtiin 
jako kahteen. Väsyneemmät suuntasivat Jutan 
johdolla hotelliin lepäämään ja reippaammat 
tekivät pidemmän kävelykierroksen. 
Jälkimmäisessä ryhmässä oli ehkä 2/3 koko 
porukasta. Menimme kävelysillan yli Port 
Velliin, missä oli suuri kauppakeskus 
(Maremagnum). Sitä ennen ehdittiin 

valokuvata kaloja ja ties mitä muutakin. 
Tällainen lauma ottaa hetkessä satoja kuvia, 
kun joka toisella on digikamera ja joillakin 
jopa järkkäri. 
 

 
 

 
 
Kauppakeskus sai tytöt intoilemaan. Lilja osti 
ripsiväriä ja tahtoi monen muun lailla tulla 
illalla tai joskus muulloin uudestaan. Sitten 
ajeltiin metrolla kotikulmille ja käveltiin 
hotellille. 
 
Oli hiukan lepoaikaa ennen klo 17 ruokailua. 
Janne nukahti ja minä kirjoittelin. 
Ruokareissulle mentäessä olin viimeinen, 
vaikka ihan ajoissa. 
 
Ruokailun jälkeen oppilaat olisivat halunneet 
lähteä Port Velliin, mutta suosittelimme 
huomista. Illalla mennään futismatsiin, joten 
aikaa ei ihan hirvittävästi ole. Nuoriso 
kuunteli ja päätti mennä huomenna. Fiksua 
porukkaa. 
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Koska tavallisia ruokakauppoja on täältä 
vaikea löytää, kaikki valvojat halusivat lähteä 
mukaani eilen löytämääni kauppaan. Ihan 
varma en sijainnista ollut, kun tulimme eri 
suunnasta, mutta onneksi se löytyi helposti. 
Hotellille palattuamme soitin kotiin. 
 

 
 
Puoli kahdeksalta oli lähtö jalkapallo-otteluun 
FC Barcelona – Deportivo. Peli alkoi vasta 
kymmeneltä, mutta meidän piti mennä ajoissa 
saadaksemme paikat läheltä toisamme. 
Metromatkaa oli melkoisesti ja nuorisolla 
tuntui olevan mahtava meininki. Kaikki olivat 
kavereita keskenään. 
 
Asemalta sai vielä tovin kävelläkin ja 
stadioneita näytti olevan useita, varmaan 
pienempiä pelejä ja harjoituksia varten. Kun 
oikea paikka ja portti löydettiin, Janne kävi 
hakemassa liput. Samassa nipussa ei olla, 
mutta sisälle mentiin ja katsastettiin paikat. 
Stadion näytti ylhäältä käsin tosi mahtavalta 
ja mahtuuhan sinne 120.000 ihmistä. Meidän 
porukassa oli neljä tyttöä, Lilja, Anni, Sanni 
ja Saara. Minä istuin hiukan erillään. Tyttöjen 
mielestä tämä oli matkan kohokohta. 
 
Alkoi tulla kylmä, vaikka olin laittanut 
pitkähihaisen paidankin alle. Jannella oli 
oikein pipo päässä. Kun yläparvi ei täyttynyt 
läheskään täyteen, Janne tuli viereeni. Tytöt 
saivat olla yhdessä. Aika vapaasti täällä sai 
vaihtaa paikkoja, eikä mitään kontrollia ollut. 
 
Pelin alkaessa stadion oli jo melko täynnä, 
ihmisiä oli ehkä 80.000. Barca teki aika alussa 
maalin eikä Deportivo tuntunut oikein 

yrittävänkään. Ihan kuin olisi kunnioitettu 
liikaa Barcelonan suuria tähtiä, eikä haluttu 
satuttaa näitä. 
 

 
 

 
 

 
 
Väliajalla kävimme hakemassa sämpylät.  Oli 
aika pirun kylmän tuntuista, joten kävely teki 
hyvää. Toisella jaksolla Barca teki vielä pari 
maalia ja peli oli muutenkin selvä. Tunnelma 
ei ehkä sen takia ollut ihan taivaassa, joskin 
muutama yleisöaalto kohotti ilmapiiriä. 
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Ruuhkan välttämiseksi lähdimme pari 
minuuttia ennen pelin loppua pois., mutta niin 
lähti moni muukin. Painelimme juosten 
lähimmälle metroasemalle. Se teki hyvää, 
lämmitti ja nosti fiilistä. Hätäisesti 
pysähdyimme Liljan kanssa ostamaan 
Barcelona-huivit. Annan omani Eljakselle 
tuliaisiksi. 
 

 
 
Puoli yhden aikaan oltiin hotellilla. Nuorilla 
oli jotain draamaa meneillään ja Janne kävi 
selvittämässä sitä.  
 
15.4.2010 torstai 
 
Herätys oli aamulla tuntia myöhempään kuin 
normaalisti eli yhdeksältä. Janne lähti jo sitä 
ennen aamulenkille ja minä kävin suihkussa. 
Vessassa oli ärsyttävä valo, joka toimi 
liiketunnistimella, mutta oli päällä vain noin 
10 sekuntia kerralla. Suihkussa piti sitten 
huitoa kädellä, että valot tulivat taas päälle. 
 
Kymmeneltä oli startti. Poikkesimme ensin 
Gaudin suunnitteleman Casa Milan edessä, 
mutta se oli kuulemma täynnä. Tytöillä tuntui 
olevan paljon keskinäistä selvitettävää 
eilisestä jupakasta. Kun pysähdyttiin 
liikennevaloihin, alkoi heti supatus ja mentiin 
sivummalle. 
 
Metrolla ajelimme Sagrada Familia –kirkolle. 
Etupuolella oli hirmuinen jono, mutta 
”takaovesta” pääsivät ryhmät. Meille jaettiin 
kuulokkeet ja niistä kuultiin 
englanninkielinen selostus, kun siirryttiin eri 
pisteille.  

 
La Sagrada Familia on edelleen kesken. Olen 
käynyt täällä yli 20 vuotta sitten ja silloin 
keskiosassa ei ollut edes kattoa. Vain päädyt 
oli tehty. Kirkkoa on nyt rakennettu 128 
vuotta ja nykytekniikalla rakennustahti on 
selvästi nopeutunut. Nyt näki kiven väristä, 
mikä oli vanhaa ja mikä uutta. Keskiosakin 
oli pitkällä ja katto korkealla. Kirkko on 
kuulemma valmis joskus 20 vuoden kuluttua 
ja keskitorni tulee olemaan 170 metrin 
korkeudessa. Kierroksen lopussa oli vähän 
eksymisiä, mutta onneksi oli kännykät. 
 

 
 
Kirkkokierroksen jälkeen oli puoli tuntia 
aikaa hankkia syötävää. Nuoriso hajaantui 
kuin lintuparvi ja suurin osa taisi käydä 
Mäkkärissä. Minä ostin läheisestä snack-
baarista tonnikalasämpylän ja vesipullon. 
Lähdin kiertämään kirkkoa kauempaa ja 
samalla otin eri puolilta valokuvia. 
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Tyttäreni oli varoitellut minua taas 
myöhästymästä, ettei tarvitse hävetä, joten 
olin ensimmäisenä paikalla. Luulin jo 
kuulleeni kokoontumisajan väärin, kun ketään 
muita ei näkynyt. Lopulta paikalle pyrähti 
parvi tyttöjä minun ympärilleni. Olin 
”turvallinen aikuinen”, sillä jotkut äijät olivat 
epäilyttävästi vahdanneet tyttöjä. 
 
Osa porukasta myöhästyi aika paljonkin, 
mutta sitten päästiin metroon. Ruotsin 
opettaja Jutta esitti metron käytävällä 
tanssiesityksen erään tv-mainoksen 
innoittamana. Ajelimme Parc Güellin 
tienoille, missä pidettiin pieni kauppatauko.  
 
Parc Güelliin kiivetessä porukka hajosi, eikä 
kunnon kokoontumispaikkaa ollut sovittu. 
Minä olin taas peräpään vahtina ja katsoin, 
ettei kukaan putoa kokonaan porukasta. 
Valokuvaavat tytöt ovat yleensä muita 
jäljessä. 
 

 
 
Puisto oli ilmainen ja ihmisiä oli ruuhkaksi 
asti. Nuorisolle annettiin taidetehtävät eli piti 
piirtää kuvia puistosta. Lähdin kiertelemään, 
mutta koko puistoa en lähtenyt kartoittamaan, 
vaan tein ainoastaan pienen lenkin ja jäin 
sitten penkille kirjoittelemaan. 
 
Yhtäkkiä alkoi aikamoinen joukkopako, kun 
kaupustelijat kiskaisivat tavaransa kankaaseen 
ja lähtivät juoksemaan. Ilmeisesti poliisi oli 
tulossa. Se oli kuitenkin väärä hälytys ja 
myyjät rauhoittuivat paikoilleen. Aluspeitteen 
kulmissa olevat narut asetettiin taas hollille 
pikaista lähtöä varten. 
 

 
 
Kolmelta oli kokoontuminen ja taidetehtävien 
kerääminen. Jutta kertoi, että tuli oikein 
kyynel silmään kun hän luki jonkun tytön 
tekemän runon. Annettiin jatkoaikaa, kun ei 
ollut mitään kiirettä. Tarjosin Liljalle ja 
Iidalle jätskit. 
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Puolen tunnin päästä mentiin vauhdilla 
alamäet ja metrolla suoraan hotellille. Oli 
tunnin verran aikaa lepäillä ja kirjoitella. 
Viideltä oli taas ruokailu FrescCo’ssa. 
 
Hurjia huhuja on alkanut liikkua Islannin 
tulivuorenpurkauksesta. Pohjois-Eurooppa on 
kuulemma peittynyt lentämiselle vaarallisesta 
tuhkapölystä. Suomen kaikki kentät on 
suljettu, mutta ainakaan vielä ei ole tullut 
virallista ilmoitusta meidän lentomme 
tilanteesta. 
 

 
 
Ruuan jälkeen teinit lähtivät vauhdilla Port 
Vellin kauppakeskuksen, jonne he eilen 
hinkuivat. Janne tahtoi mennä Benettonille ja 
minä lähdin naisohjaajien kanssa samaa 
matkaa Port Velliin. Siellä jatkoin omia 
reittejäni. Satoi hiukan. 
 
Ehdin istuskella hetken laiturillakin, sillä sade 
taukosi. Ei se mikään kova sade ollutkaan. 
Pois lähtiessä löytyivät myös naisopettajat ja 
Lilja ja Anni. Tytöillä oli jalat niin kipeät, että 
he kävelivät paljain jaloin. 
 

 
 
Osa porukasta halusi lähteä iltalenkille, mutta 
näin rankan kävelypäivän jälkeen lähtijöitä oli 
alle 10, lähinnä pojat ja muutama tyttö. Minä 
ja Janne olimme aikuisina mukana. Pojat 
säntäsivät tietysti aika reipasta vauhtia pienen 
kilpailuhengen vauhdittamina. Minä olin taas 
peräpään vahtina ja huomasin pian, että Anni 
H alkoi kovin puuskuttaa. Ihme, että hän 
ylipäänsä lähti kipeine jalkoineen. Tossutkin 
olivat sellaiset läpsytennarit. Rauhoittelin 
Annin vauhtia ja tulimme sitten jonkin 
matkaa toisten perässä. 
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10-15 minuutin säntäilyn jälkeen 
pysähdyimme. Tytöt venyttelivät ja pojat 
pelasivat jalkapalloa. Yksi oli aina keskellä ja 
yritti saada toisilta palloa pois. Takaisin 
lähdettäessä Anni pyysi, että voisinko juosta 
taas hänen kanssaan. 
 

 
 
Hotellin käytävällä venyttelimme Jannen 
kanssa. Sitten menimme valvojien 
kokoukseen ruokalaan. Tarkoituksena oli 
arvioida Parc Güellissä tehdyt teokset. 
Pitkällisen pohdinnan jälkeen voitto päätettiin 
jakaa kahden  huoneen kesken. 
 
Jutta lupautui juoksemaan ensi syyskuussa 
Ruisrääkin puolimaratonin. Asian vakuudeksi 
Sirpa laati asiakirjan, jonka Jutta allekirjoitti. 
 
16.4.2010 perjantai 
 
Lapset lähtivät aamulla kaikki lenkille, 
valvojista vain Janne. Minä kävin suihkussa ja 
menin sitten aamupalalle. Kohta alkoi tulla 
myös hikistä nuorisoa. 
 

 

 
Lähtö oli vasta kymmeneltä, kun kaikki 
kävivät suihkussa. Ulkona ripsi vettä, kun 
kävelimme suklaamuseoon. Se oli nuorten 
itse suunnittelema kohde, kuten koko tämän 
päivän ohjelma. Museossa oli kaikenlaisia 
suklaasta tehtyjä aika suuriakin teoksia ja 
patsaita. Suklaasta onkin varmaan aika helppo 
tehdä veistoksia. Värien käyttö oli hiukan 
yllättävää, mutta jos kerran on valkoista 
suklaatakin, niin kai sitä voi myös värjätä. 
 

 
 
Museon jälkeen kävelimme rannalla. Täksi 
päiväksi oli luvattu kaunista ilmaa, mutta 
sellaista ei tullutkaan. Silti teineistä ainakin 
puolet meni uimaan. Ranta oli muuten tyhjä, 
joten uivien nuorten lauma melko kylmässä 
säässä keräsi sankan katsojajoukon. Muutama 
iso aalto kastoi monen kengät ja vaatteet, 
jotka lojuivat rannalla. Uimisen jälkeen 
otettiin luokkakuva ylätasanteella. 
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Yhden maissa oli ruoka-aika. Teinit saivat 
mennä etsimään lähimaastosta mieluisaa 
paikkaa ja monet päätyivät kebab-baariin. 
Baarin omistaja oli kuulemma pussannut 
Liljaa. Me aikuiset menimme lähimpään 
tavalliseen ravintolaan. Meidän kanssamme 
tuli oppilaista Jasper. Baarissa osattiin kyllä 
rahastaa, kun vaatimattomat tomaattileivät 
(johon oli hierottu tomaattia) maksoivat 7,50 
€. 

 
 
Ruuan jälkeen palattiin hotellille. Janne soitti 
matkatoimistoon, josta kerrottiin, että emme 
voi lentää lauantaina Suomeen. Tulivuoren 
tuhka on sulkenut lähes koko Euroopan 
ilmatilan! Sulku voi kestää jopa viikkoja, jos 
tulivuori jatkaa purkautumistaan. Tilanne 
kuulostaa todella uskomattomalta. Tieto ei 
ollut vielä virallinen eli peruutusta ei ole vielä 
tullut, joten lapsille ei kerrottu. Elinalle soitin 
kotiin ja hän oli harmissaan, puhumattakaan 
pikku Helmistä. 
 
Janne jäi ”päiväunille”, joskin nukkuma-aika 
meni puhelimessa mm. Salon 
koulutoimenjohtajan kanssa. Kaupunki 
maksaa lisäkulumme ja juttua oli jo bussilla 
menosta. Se on kyllä aika viimeinen 
vaihtoehto. 
 
Lähdin keskusaukiolle kirjoittelemaan 
päiväkirjaa, mutta kynä oli kadonnut. Hain El 
Corte Inglesistä uusia, mutta sitten Janne 
soitti, että pidetään ohjaajapalaveri. Sain siellä 
kuulla, että lentomme virallinen peruutus oli 
tullut ja paluu Suomeen on aikaisintaan 
maanantaina. Koska kaikille nuorille tänne 
jääminen ei ole hauska juttu, keräsimme 

paperille positiivisia asioita, joilla 
markkinoimme jäämistä. Minä lupasin lainata 
rahaa, jos joku tarvitsee. 
 
Ruokailua FrescCo’ssa aloitellessa pidettiin 
tiedotustilaisuus, joka oli ladattu positiivisilla 
asioilla. Ilmaista lomaa, aurinko alkaa paistaa, 
maanantaina ei koulua, mennään rannalle, ei 
museoita jne. Suurin osa näytti olevan 
innoissaan, mutta eivät kaikki.  
 
Janne kutsui vielä oppilashallituksen 
vahvistettuna parilla muulla ja kehotti näitä 
tsemppaamaan ja piristämään muita. Tilanne 
on nyt tämä, eikä sille voi yhtään mitään. 
Lilja soitti äidilleen ja kun olisin ottanut 
hänestä valokuvan, ei kamera toiminutkaan. 
Se on jo muutenkin puoliksi risa ja nyt siis 
ihan käyttökelvoton. 
 
Ruokalasta lähdettyämme kävin korttelin 
kulmasta ostamassa itselleni halvan kameran. 
Se oli samanlainen kuin anopilleni ostettu, 
joskin kympin kalliimpi. 
 

 
 
Me valvojat kävimme kahvilassa, nimeltä 
Navarra, jossa seinän valokuvien perusteella 
oli käynyt paljon julkkiksia, mm. Grace 
Kelly.  
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Sitten oli mentävä hotellille pitämään 
nimenhuuto ja uusi tiedotustilaisuus. Mitään 
uutta ei tosin ollut kerrottavana. Tänne 
jäädään toistaiseksi. 
 
Kymmeneltä me valvojat olimme taukotilassa 
ja nuorten piti mennä nukkumaan. Yhtäkkiä 
Janne palasi säikähtäneenä, että Zaida, Saara 
ja pari muuta oli kadonnut. Kukaan näistä ei 
vastannut edes puhelimeen. Lopulta tilanne 
selvisi, sillä tytöt olivat vain olleet toisessa 
huoneessa piilossa. 
 
Minä kävin tarkastuskierroksella yhdeltätoista 
ja yllätyksekseni vain yksi valo oli päällä. 
Tällä tuvalla oli kauheasti kyseltävää ja 
kerrottavaa, joten siinä meni tovi. Palattuani 
taukohuoneeseen naisopettajat olivat jo 
menneet nukkumaan. Joku orkesteri oli 
soittanut tunnin verran ja lopetteli juuri. Istun 
Jannen kanssa jonkun aikaa ja sitten 
menimme nukkumaan. 
 
17.4.2010 lauantai 
 
Aamulla oli myöhäisempi herätys, kun kotiin 
lähdöstä ei tullutkaan mitään. Vasta 
yhdeksältä oli määrä olla aamupalalla. Meillä 
ei ollut ensi yöksi huoneita valmiina, mutta 
sen verran oli varmaa, ettei hotellia tarvinnut 
vaihtaa. Sitäkin oli jo jouduttu selvittämään. 
Kaikkien piti kuitenkin pakata tavaransa ja 
kuskata ne hotellin säilytyshuoneeseen. 
 

 
 
Sitten lähdettiin kaupungille. Keskusaukiolta 
Janne haki koko porukalle kolmen päivän 
metroliput. Koulutoimenjohtaja oli 
ilmoittanut, että kaupunki maksaa metroliput, 
ruuan ja jotain aktiviteettajakin. Ei tässä sitten 
paljon rahaa kulu, kun shoppailutkin on 
pääosin tehty. 
 
Liput saatuamme ajelimme metrolla 
Olympiakylän uimarannalle, joka ei ollut 
lähelläkään Olympiastadionia. Ranta oli 
paljon parempi kuin se ”koiraranta”, jossa 
aiemmin kävimme. Ilma oli varsin lämmin ja 
aurinkokin paisteli, joskin pienen pilviharson 
takaa. Lapset leiriytyivät samaan ryppääseen 
ja kohta alkoi tyttöjen pikku silmäpeli 
paikallisten poikien kanssa. Meillä on iso 
lauma vaaleita suomalaistyttöjä, joten 
kiinnostusta riitti. 
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Minä ja Janne lähdimme ensi töiksemme 
juoksulenkille. Teineille ei oltu muistettu 
ilmoittaa, että halukkaat olisivat voineet 
varustautua mukaan. Juoksimme rantaa pitkin 
yhteensä 7,1 km ja pidimme vauhdin 
sellaisena, että pystyi juttelemaan. 
 
Takaisin tultuamme oli mukava pulahtaa 
mereen. Oli se sen verran kylmää, että minä 
vain kastauduin. Sitten osallistuttiin 
lentopallorinkiin. Verkkoa ei ollut vapaana 
vaan palloa pomputeltiin muuten vain. 
 
Oppilaita varoiteltiin ”pitkäkyntisistä” ja tästä 
tulikin yleinen varoituksen aihe. Aina kun oli 
epäilyttävää porukkaa lähellä, joku varoitti 
pitkäkyntisistä. Rannalla meidän 
ympärillämme kierteli hierojia, jotka huusivat 
”masaazia”. Toiset kauppasivat olutta ja 
muuta virvoketta. Kukaan ei mitään ostanut, 
vaan kaupustelijat vain ärsyttivät. 
 
Kun tuli nälkä, menimme läheiseen Burger 
Kingiin. Vaikka ateria oli melkoinen, osa 
pojista lähti jatkoille MacDonaldsiin! Sanni 
oli saanut auringonpistoksen, eikä ruoka 
maistunut. Itkettikin. 
 

 
 
Ruuan jälkeen palattiin rannalle. Tytöt 
kysyivät minulta, olisiko mahdollista päästä 
diskoon. Opettajilta tuli kuitenkin jyrkkä ”ei”. 
Elmo heitteli kiellosta huolimatta pikkukivillä 
Jannea ja pääsi siitä hyvästä kylmään meren 
Jannen ja Samulin repiessä hänet käsistä 
sinne. 
 

 
 
Neljän maissa lähdimme takaisin hotelliin. 
Jokseenkin kaikki olivat palaneet auringossa, 
osa aika kovinkin. Minulla oli nenä ihan 
punainen ja Liljan rintamuksessa oli ”palanut 
sydän”, mikä on varmaan hyvä enne. Oli 
suihkun ja pienen levon aika. Saimme uudet 
huoneet ja yhdestä isosta huoneesta piti tehdä 
tyttöjen ja poikien sekahuone. 
 
Kuudelta lähdettiin metrolla Plaza 
Espanyolille. Sieltä saadaan ruokaa ja siellä 
on kuulemma joku hieno valoshow. Jutta jäi 
huonosti voivan Sannin kanssa hotellille. 
 
Koska ei ollut vielä pimeä, päätimme mennä 
ensin syömään. Jannella oli joku Espanjan-
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tuttu, joka puhelimessa neuvoi paikan. Teinit 
laitettiin isoihin pöytiin ja heille tilattiin 
kaikille pasta-annokset. Me aikuiset saimme 
valita ruuan listalta. 
 

 
 
Pasta ei riittänyt nuorille alkuunkaan ja pojat 
taisivat lähteä hakemaan täydennystä. Sirpa ei 
saanut syötyä pizzaansa, joten hän tarjosi sitä 
jäljelle jääneelle tyttöryhmälle. Tosi hoikka 
Laurakin nyökytteli pizzalle innokkaasti, 
vaikka oli juuri syönyt. Täällä kuluu tietysti 
kävellessä hurjasti energiaa, eikä karkki- ja 
herkkutaukoja ehditä pitää. 
 

 
 
Valoshow alkoi kahdeksalta ja kesti tunnin 
verran. Suihkulähteet pulppusivat musiikin 
tahtiin ja valaistus vedessä vaihteli. Ehdimme 
kävellä rinteen portaikon ylös asti, mistä sai 
hyvin valokuvia. Otettiin taas luokkakuva 
vesiputouksen edessä. Nuorison fiilis oli 
kuulemma haikea. Ilmassa oli viimeisen illan 
tuntua, vaikkei tämä välttämättä ole viimeinen 

ilta. Nyt meidän pitäisi jo olla Suomessa 
alkuperäisen aikataulun mukaan.  
 

 
 
Suihkulähteet pimenivät yhdeksältä ja 
tottuneesti siirryimme metrolla hotellikadulle 
Passeig de Garcialle. Metrolla nuoret ainakin 
ovat oppineet kulkemaan ja selvästi huomaa 
tiettyä itsevarmuutta. Jos jossain 
kansainvälistyy, niin tällaisella reissulla.  
 

 
 
Halukkaille annettiin puoli tuntia ylimääräistä 
aikaa, jos halusi käydä vaikka Mäkkärissä, 
sillä monella oli taas nälkä.  
 
Nukkumaanmenovalvonta suoritettiin hotellin 
taukotilasta käsin ja väsymys taisi olla taas 
melkoinen, kun häiriöitä ei ollut. Tyttöjen ja 
poikien sekahuone arvelutti, mutta ei sekään 
ollut lopulta ongelma. 
 
Jotkut naiset yrittivät saada internet-aikaa 
automaatista, josta sai juomakuitteja. Neuvoin 
ystävällisesti heidät toiselle automaatille, 
mutta hiukan se huvitti. Vaan sattuu sitä 
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minullekin, sillä pari iltaa sitten olin heittänyt 
kourallisen pähkinöitä tiskin kulhosta 
suuhuni. Sitten vasta tajusin, että ne olivat 
ihmisten sylkemiä oliivinkiviä! Meinasi tulla 
oksennus, kun syljin oliivinkiviä pois. 
 
Olimme jo lähdössä nukkumaan, kun jotkut 
ruotsalaiset alkoivat selittää meille Eino 
Leinosta. Kävi ilmi, että kaksi näistä 
ruotsalaisista (pariskunta) olivatkin 
suomalaisia ja vain yksi ruotsalainen. Kaikki 
toki asuivat Ruotsissa, mutta vain nainen 
osasi jotenkuten suomea. Mies puhui hyvää 
englantia, mutta keskustelu oli sellaista 
kolmen kielen sekamelskaa. Ehkä 
suomalaisuudesta johtuen huumori oli 
samanlaista ja hauskaa oli. Kaikkea tuli 
juteltua prinsessa Madeleinesta Tarja 
Haloseen.  
 
18.4.2010 sunnuntai 
 
Taas oli huoneiden vaihto edessä, mutta 
uusien huoneiden numerot eivät olleet 
tiedossa ja matkatavarat jätettiin taas 
säilytykseen. Sitten lähdettiin Olympiakylän 
uimarannalle, vaikka oli pilvistä. Tänään on 
sunnuntai ja kaupat ovat kiinni. Myös kaikki 
matkatoimistot ja muut ovat kiinni, koska 
Espanja on tiukasti katolinen maa, joten 
tänään ei selviä mikään kotimatkaan liittyvä 
asia. 
 

 
 
Janne meni rannalla kysymään joltain 
lentopalloilijalta, mistä saa verkkoja. Nainen 
sattui olemaan kansainvälisen koulun opettaja 
ja lainasi meille toista heidän verkoistaan. 

Ehdimme pelata eri kokonpanoilla varmaan 
puolitoista tuntia. Kerran kaaduin huonosti 
jalkani päälle ja se tuntui ikävästi selässä asti. 
Onneksi ei käynyt pahasti. 
 
Syömään mentiin paella-baariin. Teineille 
tilattiin kanapaellaa, sillä toinen vaihtoehto oli 
meren eläviä. Me valvojat tilasimme 
jälkimmäistä, paitsi Sirpa, joka sanoi 
tarjoilijalle ”I’m chicken”. Hänelle tuotiin 
siitä huolimatta kanapaellaa. Minun ja 
Jutankaan ei olisi kannattanut tilata 
”elukkapaellaa”, sillä kokonaiset 
jättiläiskatkaravut olivat ällön näköisiä. Niillä 
oli jalat, viikset ja kaikki, eikä niistä saanut 
juuri mitään syötävää irti. Saksia en edes 
alkanut imeskellä. Simpukat ja mustekalat 
menivät hyvin alas. 
 

 
 
Rannalla alkoi tulla vähän kylmä, joten 
lähdimme hotellille. Siellä saatiin taas uudet 
huoneet. Tällä kertaa ohjaajilla oli 
yhteismajoitus ja nuoriso oli kolmessa eri 
huoneessa. 
 
Saimme lisätietoa tulivuoritilanteesta. British 
Airways lentää ainoana Euroopassa. Kanarian 
saarilta ja muualta tuodaan porukkaa 
Espanjaan odottelemaan kyytiä. Bussit ovat 
kaikki käytössä ja me pääsemme täältä 
aikaisintaan tiistaina. 
 
Määräsimme pakollisen siestan, vaikka Lilja 
ja Saara olisivat halunneet ”hengailemaan”. 
Viideltä lähdettiin metrolla Barcelonetaan, 
mistä käveltiin Port Velliin. Oli ajatus mennä 
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3D-elokuviin, mutta se ei jostain syystä 
onnistunut.  
 
Soitin kotiin ja puhuin myös Helmin kanssa. 
Se sai silmäni kosteiksi, sillä Helmi oli ihan 
murtunut ja itki vain lohduttomasti. Voi 
tyttöraukkaa. 

 
 
Söimme koko porukka pizzat ja menimme 
sitten Akvariumiin. Haitkin olivat sellaisia 
monimetrisiä. Jasperia ihmetytti, eikö kaloilla 
ole mitään tekemistä, vaan ne ainoastaan 
uivat. 
 

 
 
Akvaarion jälkeen käytiin matkamuisto-
ostoksilla. Saara sai 16-vuotislahjaksi jonkun 

pehmolelun. Suuri hitti oli ”haikeppi”, jonka 
nupissa oli hain pää. Sen leukoja saattoi 
kahvalla louskuttaa ja sillä oli hauska kiusata 
toisia. Paluumatkalla teinit olivat puoliksi 
hysteerisiä ja pelleilivät ja kikattivat. 
Yhteishenki vaikutti tosi hyvältä. 
 
Kun päästiin hotellille, nuoret jätettiin 
iltavapaalle ja valvojat pitivät kokouksen 
läheisessä baarissa. Meidän piti päättää 
jatkosuunnitelmista, sillä huomenna aukeavat 
taas matkatoimistot. Nyt näytti vahvasti siltä, 
että mennään bussilla, joka on sikakallis, 
raskas ja ehkä tyhmäkin päätös, sillä kentät 
saattavat aueta piankin. Espanjalaiset ovat 
alkaneet rahastaa bussikuljetuksilla ja hinnat 
ovat moninkertaistuneet. 
 
Hotellissa käytiin netissä ja sen mukaan 
kentät olivat jo osittain auki. Osa 
lentoyhtiöistä lentää osan aikaa.  Kotiin pääsy 
riippui siitä, mikä matkatoimisto, kenttä, 
lentoyhtiö, määränpää… Muutimme taas 
mielipidettämme, tällä kertaa siihen suuntaan, 
että ehkä kuitenkin olisi viisainta odottaa pari 
päivää. Joka tapauksessa tarvittaisiin Salon 
kaupungilta lupa, koska sekä lähteminen että 
jääminen maksavat. 
 
19.4.2010 maanantai 
 
Herätys kahdeksalta. Olin nukkunut aika 
makeasti juurikaan heräilemättä. Janne oli 
stressannut ja herännyt aikaisin. Hän oli 
käynyt lenkillä ja heräsin hänen paluuseensa. 
 
Salossa oli päädytty siihen, että ehkä meidän 
tosiaan kannattaisi odottaa pari päivää täällä, 
sillä lentokentillä on jo eloa. Hostel on halpa 
ja paluulento on jo maksettu. Koko ison 
porukan olo maksaa täällä noin 1000 
euroa/päivä, paluumatka bussilla ainakin 
15.000 euroa. Soitin töihin ja kerroin, että 
tuskin pääsen tällä viikolla paikalle. 
 
Tavarat piti taas pakata ja viedä ne säilöön. 
Nuoriso teki sen nurisematta.  
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Lähdimme metrolla eläintarhaan, joka oli 
aivan uimarantamme vieressä. Siellä saatiin 
pari tuntia kivasti kulumaan ja koululaisilla 
oli mielekästä tekemistä. Lähetin Helmille 
kuvan minusta ja kirahveista, mutta Elina ei 
uskaltanut näyttää sitä.  
 
Eläintarha oli suuri ja aikaa kului yllättävästi, 
joten annettiin puoli tuntia jatkoaikaa. Käytin 
sen kirjoittelemalla matkapäiväkirjaa, kun 
siihen ei oikein muuten aika riitä. Tapahtuu 
koko ajan niin paljon ja luppoaikaa on vähän. 
Tulin taas viimeisten joukossa paikalle. Lilja 
valitti, että en saa olla omissa oloissani. Hän 
on niin huolissaan minusta ja maineestani. 
 
Ruokapaikaksi löydettiin meksikolainen 
ravintola. Ateria oli kolmeosainen, joten 
useimmat saivat vatsansa täyteen. Ei se 
varmaan Mäkkärin ”euron juustoille” vetänyt 
vertoja kaikkien mielestä.  
 
Menimme takaisin rantaan. Lentisverkkoa ei 
saatu, eikä juuri muutakaan. Ilma muuttui 
vähän viileäksi ja tuuliseksi ja porukka tahtoi 
lähteä. Lopulta kävi niin, että vain valvojat 
olivat jäljellä! 
 

 
 
Hotellissa saatiin taas uuden huoneet. Tällä 
kertaa minun ja Jannen huoneessa oli myös 
Jasper. Käytiin suihkussa ja meillä oli kahden 
huoneen yhteinen suihku ja WC. 
 

 
 
Seitsemältä oli kokoontuminen, mutta 
syömään lähtö viivästy sen takia, että ulkona 
ukkosti ja satoi. Meluisa hollantilaisnuorten 
joukko tuli samaan aikaan sisälle ja 
huomasimme heti, ettei tuosta porukasta 
hyvää seuraa. 
 
Nuoriso vietiin vanhaan tuttuun FrescCo’on ja 
Janne maksoi ruokailun. On hienoa, että 
heidät uskaltaa jättää omiin oloihinsa, kertoa 
paluuajan ja kaikki ovat aina paikalla. Näihin 
voi todella luottaa. Kävin auttamassa Sirpaa 
kameran muistikorttiostoksessa samassa 
liikkeessä, mistä itse olin eilen ostanut uuden 
kameran. 
 
Me aikuiset menimme La Ramblan yläosan 
varrelle erääseen tapas-baariin. Alamme vasta 
oppia paikallista tapas-kulttuuria, että tapaksia 
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tilataan yhteisesti vaikka kuinka monta ja 
sitten pikku lautasista kukin syö mitä haluaa. 
Vielä me silti tilaamme kaikki omat 
annoksemme.  
 
Kymmeneltä palattiin hotelliin ”lapsia 
kaitsemaan”. Kaikki sujui taas 
moitteettomasti meidän nuorison osalta, mutta 
hollantilaiset sen sijaan pitivät älytöntä 
mökää. Uutisissa näytettiin, kuinka 
englantilaisia turisteja haettiin sotalaivalla 
Kanarian saarilta! 
 
Meidän nuoret alkoivat valittaa 
hollantilaisista. Joukossa oli miesmäisiä 
tummia poikia, jotka uhittelivat 
suomalaispojille ja kourivat muniaan tyttöjen 
nähden. Janne hikeentyi asiasta heti ja lähti 
pauhaamaan näille. Sitten hän kävi kysymässä 
respasta, kuka on joukon valvoja. Virkailijat 
olivat seuranneet tilannetta valvontakamerasta 
ja halusivat itse puuttua asiaan. Seurasimme 
omasta pöydästämme tiukkaa keskustelua 
virkailijoiden ja valvojien välillä. Elekielestä 
päätellen hollantilaiset uhattiin heittää ulos. 
 
20.4.2010 tiistai 
 
Yhdeksältä herätys. Janne oli heti aamusta 
puhelimessa, kuten lähes kaiken vapaa-
aikansa ja yritti saada Finnairia laittamaan 
paluukuljetuksissa lapset etusijalle. Voimme 
lähteä erissäkin, mutta korkeintaan viidessä 
eri porukassa, koska valvojia on viisi. Minä 
olisin ensimmäisen ryhmän mukana, koska 
Helmillä oli niin kova ikävä minua. Lähdöt 
voivat tapahtua lyhyellä varoitusajalla, mutta 
ei kuulemma vielä tänään. 
 
Hollantilaisilla nuorilla kuului olevan 
kurinpalautus ja katseet olivat painuksissa. 
 

 
 
Ilma oli lämmin ja aurinkoinen, joten 
lähdimme rannalle. Janne järjesti salaisen 
”sormiäänestyksen”, kuka halusi lähteä, 
kenellä oli kivaa yms. Sitten alkoi 
liikuntatunti; minä olin yhtenä valokuvaajana. 
Ensin juostiin rannalla amerikkalaiseen 
sotilastyyliin ja laulettiin Jannen esimerkin 
mukaan jotain 9 E:stä. Väliin tuli säkeitä 
tosielämästä: ”V8 moottori pellin alla takoo, 
huulet etsii huulii, käsi etsii vakoo”. No, se oli 
aika paha, mutta nuoria nauratti. 
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Liikuntatunti jatkui Jannen erikoisilla 
liikkeillä, jossa tehtiin kaikenlaista pareittain 
ja ryhmissä. Ne olivat teknisesti tosi vaikeita 
ja kohta kaikki möyrivät maassa hikisinä ja 
hiekkaisina. Kolmin- ja nelinpunnerrukset 
olivat raskaita ja useimmille mahdottomia. 
Lopuksi oli kottikärry-selkäreppuviesti. 
Koska joka ainoa tsemppasi hienosti, 
päätimme ostaa kaikille jätskit jossain 
vaiheessa. 
 

 
 
Lasten lopetettua minä lähdin omalle 
lenkilleni. Se jäi vähän lyhyeksi (5,2 km), kun 
piti palata ruoka-ajan takia. Puolet meni 
Burger Kingiin ja toinen puoli 
meksikolaiseen. 
 

 
 
Rannalle tuli sakeaa merisumua, joka 
yhtäkkiä peitti korkeat rakennukset lähes 
täysin. Osa porukasta lähti metrolla 
kaupungille. Minä, Janne ja Matias kävimme 
vetämässä leukaa rannan toisessa päässä. 
Janne veti 10, Matias tietysti 11 ja minä 10.  

 

 
 
 
Jossain vaiheessa, kun matkan viivästyminen 
alkoi olla selvää, päätettiin lisätä 
”opetuksellisia elementtejä” leirikoulun 
arkeen. Siitä lähti ehdotus ruotsin 
puhumisesta ja tätä innokkaasti ajoi 
ruotsinopettaja Jutta. Erityisesti Elmo 
kunnostautui ruotsissa ja toisteli usein ”nu ska 
vi pimpla” (pimpla = pilkkiä, lipittää, litkiä). 
Aksentti oli kovin riikinruotsalainen. 
 
Puoli viideltä loputkin lähtivät hotellille. 
Minulla oli sama paita jo kolmatta päivää, 
kun puhtaat vaatteet on loppu eikä matkan 
loppua näy. Niinpä lähdin vaateostoksille. El 
Corte Ingles oli älyttömän kallis kauppa ja t-
paidatkin maksoivat 80-130 euroa! Ostin vain 
sukkia ja alushousuja. Onneksi läheltä löytyi 
H&M, josta sain edulliset shortsit ja pari 
paitaa. Paluumatkalla hotellille soitin kotiin ja 
Helmikin pystyi nyt puhumaan itkemättä. 
 
Puhelun takia meinasin myöhästyä 
ryhmätapaamisesta. Teinien jäädessä 
FrescCo’on syömään kävin vaihtamassa 
shortsit ja uuden paidan vessassa. 
 
Puolet nuorista tuli meidän valvojien kanssa 
pizzalle, osa siksi, että luuli saavansa 
parempaa ruokaa valvojien matkassa. Pizzat 
(kaikille Quattro Stagioni) eivät kuitenkaan 
useimmille oikein sopineet, vaan lautasille jäi 
valtavat määrät tavaraa. Jassulta jäi vain 
oliivit ja Annit H ja A olivat 
”sivistyskilpailun” kakkosia. Matias kysyi 
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sulaneesta rasvasta epäluuloisesti, että ”mitä 
toi neste on”. 
 
Ruoka-aikataulumme on siirtynyt 
etelämaalaisemmaksi, viidestä seitsemään. 
Niinpä kun kaikki olivat syöneet, kello olikin 
jo kahdeksan ja palattiin hotellille. Hotellin 
baarissa tuli telkkarista peli Inter Milan vs. 
Barcelona, jota halukkaat saivat katsoa. Eipä 
siellä poikien lisäksi ollut kuin tytöistä Sanni 
ja joku muu. 
 
Nuorison illan tehtävä oli kirjoittaa paperille, 
haluavatko he lähteä ensimmäisten vai 
viimeisten joukossa, perustelujen kera. Kun 
kaikki olivat vastanneet, oppilaat rankattiin 
lähtöjärjestykseen. Kärjessä oli Anni H, jolla 
on perjantaina IB-lukion pääsykoe. Sitten on 
muutama muu, jotka halusivat pois, vaikkei 
kovin vakavia syitä tainnut ollakaan. Lilja oli 
tytöistä viimeinen ja loppuun jätettiin poikia, 
joista varsinkaan Mikolla ja Samulilla ei ollut 
mitään kiirettä pois. Poikaporukka haluttiin 
jättää Jannen kanssa viimeiseksi jo teknisistä 
syistäkin. 
 
21.4.2010 keskiviikko 
 
Elo täällä on muuttunut vapaammaksi, kun 
leirikoulu on periaatteessa ohi ja nuoret ovat 
oppineet liikkumaan ja ovat myös osoittaneet 
olevansa luotettavia. Heille on nyt jopa 
neuvottu, miten metrossa voi parhaiten 
matkustaa pummilla. Viikko sitten ei moista 
olisi voinut kuvitellakaan. Tänä aamuna ei 
ollut herätystä, mutta kaikki saivat kyllä 
aamupalaa ennen kymmentä. Alkaa tosin 
pelkkä paahtoleipä ja murot tökkiä. 
 

 
 
Tulivuoriuutisia: ilmatila on osin auki, joten 
tänään kuulemma lennätetään Jerezistä neljä 

koneellista Kanarian saarilta tulleita. 
Rinnakkaisluokka 9D, joka on Portugalin 
Albufeirassa, on päässyt Uumajaan ja menee 
sieltä laivalla Vaasaan. Jos meidän lentomme 
ei tänään selviä, lähdemme huomenaamulla 
bussilla. Huoneet saadaan pitää, eikä kamoja 
tarvitse kerätä kuuluisaan ”luggage roomiin”. 
Anni H saa kuulemma suorittaa pääsykokeen 
myöhemmin ja hän sanoi siinä tapauksessa 
haluavansa jonon hännille. Tyttö oli iloinen 
koko päivän (Anni muuten pääsi IB-lukioon). 
 
Äkkilähtövaaran vuoksi päätimme pysyä 
yhdessä aamupäivän ja olla hotellin lähistöllä, 
vaikka nyt olisikin rantakeli. Lähdimme 
joukolla ”pulutorille”, missä tehtiin jako 
kahteen ryhmään. Muutama halusi jäädä 
torille, mm. Laura ja Lilja, jotka halusivat 
”solbrännaa” eli rusketusta. 
 

 
 
Me muut vaeltelimme vanhassa kaupungissa. 
Nuoria kiinnostivat kaupat, joten silloin 
tällöin pysähdyttiin. Seksikaupassa lauma 
viihtyi kauan, aihe tuntuu kiinnostavan. Miika 
osti äidilleen punaisen pippelitikkarin. 
Lopuksi haettiin torilla makaajat ja käytiin 
FrescCon tapaisessa, mutta paremmassa 
noutobaarissa syömässä. 
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Hotellilla oltiin parin tunnin reissun jälkeen. 
Yritin ottaa nokosia samalla kun Janne soitteli 
Finnairille. Kaikki antavat ohjeita, että 
”kannattaa soittaa suoraan Finnairille”. Linjat 
tosin ovat aivan tukossa eikä mitään 
vastauksia saa. Varmaan kaikki konttorin 
tytöt on määrätty puhelinselittäjiksi. Kolmelta 
on määrä tulla tiedote, aukeavatko kentät vai 
ei. 
 
Koska mistään ei taaskaan tiedetä mitään, 
eikä äkkilähtöjä kuulemma tänään ole 
odotettavissa, päätettiin lähteä rannalle. Janne 
jäi yksin selvittämään asioita hotellille. 
Puhelinlasku on varmaan muhkea. 
 
Kello oli kolme ja ilma vähän pilvinen ja 
tuulinen, mutta rannalla kyllä tarkeni. 
Nuorille tarjottiin eilen luvatut jätskit. 
 

 
 
Osa porukasta makasi aurinkoa ottaen ja osa 
pallotteli lentistä. Mikko näkyi uivan pitkät 
matkat kylmässä vedessä. Aikani maattuani 
päätin mennä tyttöjen lentisrinkiin. Siinä oli 

Annit, Sanni, Kathy ja Ida, joka oli kaikkein 
taitavin. Sannia kutsuttiin ”pelin 
rauhoittajaksi”, kun hän muutaman kerran 
torppasi pallon juuri kun huudettiin 
”rauhoitetaan”. Kathy otti pallon välillä 
koppiin. Sitten peliin tuli Kristiina ja lopulta 
myös rannalle saapunut Janne. Enkka oli 33 
kosketusta. 
 
Jannella oli uutta tietoa matkasta, hyviä 
uutisia. Ne kerrottiin vasta valvojille, koska 
osa lapsista oli jo lähtenyt rannalta. 
Lennämme perjantaina Hampuriin, sieltä 
Vainion bussilla Tukholmaan, josta 
päivälaivalla Suomeen. Perillä ollaan 
lauantai-iltana. Ratkaisussa on monta hyvää 
puolta. Ensinnäkin tiedetään kerrankin 
aikataulu, toiseksi ollaan lauantai-iltana 
omassa sängyssä, kolmanneksi toteutuu 
monien toivoma bussi- ja laivamatka. Lento 
suoraan kotiin ei olisi lasten mielestä tämän 
erikoisen matkan arvolle sopiva loppu. 
 

 
 
Palailimme hotellille loppuporukan kanssa. 
Siellä kävin suihkussa ja soitin sitten kotiin ja 
kerroin matkasuunnitelmasta. Helmi kuului 
taustalla löytäneen minun kuvani Elinan 
lompakosta ja toisteli ikäväänsä. Hän tuli 
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puhelimeen ja romahti taas, ei saanut puhuttua 
vaan itki ja huohotti. Kyyneleet tulivat 
silmiini, mutta sain lopulta hänet 
rauhoittumaan ja kerroin tulevani ”laukku-
lauantaina”. Helmi oli sitä mieltä, että en saa 
enää koskaan matkustaa. 
 
 

 
 
Puhelun takia minulle tuli taas kiire 
ryhmätreffeille. Teinit vietiin omaan 
baariinsa, missä kaikki saisivat varmasti 
riittävästi ruokaa. Tiedotettiin paluumatkasta.  
 
Naiset kyselivät, mikä minulla on, mutta 
vaihtoivat puheenaihetta kun huomasivat 
minulla vedet silmissä. Helmiä käy niin 
surku. Menimme ihan hotellin vastapäätä 
olevaan TapaTapa-baariin, jossa nimensä 
mukaisesti tarjottiin tapaksia. Tällä kertaa 
tilaaminen oli helppoa, kun annoksista oli 
kuvat. Merkkasimme kukin noin viisi 
pikkuannosta, jotka sitten vähän kerrallaan 
tuotiin pöytään. 
 
Janne kävi ruokailun jälkeen tarkastamassa 
teinien tilanteen ja minä kiersin naisten 
kanssa korttelin.  
 
Oli hotelliin paluun aika ja me valvojat 
kokoonnuimme taukotilaan. Tarkastettiin, että 
kaikki ovat paikalla eikä kukaan jäänyt 
kaupungille. Lilja teki minulle pyynnöstäni 
listan oppilaiden sukunimistä. Etunimeltä jo 
kaikki tunnenkin. 
 
Joku imelä heppu kävi houkuttelemassa meitä 
yökerhoon. Meidän jälkeen heppu siirtyi 

tietokoneilla olevien oppilaiden kimppuun 
(Zaida, Laura ym.). Tytöt sanoivat, että he 
ovat vasta 16, eivätkä pääse, tuolla on meidän 
opettajat. 
 
Palattuani huonekierrokselta naiset olivat 
kadonneet. Janne istui katsomassa futista ja 
kännykkää. Huvitti, kun niin kovin aikuiset 
teinitytöt tahtovat, että heille sanotaan hyvää 
yötä. Jos viimeinen kierros on käymättä, he 
odottavat että milloin tullaan sanomaan hyvät 
yöt. Ei voi ennen nukkua. 
 
22.4.2010 torstai 
 
Aamulla tuli soitto Vainion Liikenteeltä, että 
Suomen laiva onkin täynnä! Se tietäisi yön 
viettämistä jossain Tukholmassa. Olisi kyllä 
parasta päästä lauantai-iltana omaan sänkyyn. 
Muutaman mutkan kautta laivapaikka 
kuitenkin järjestyi, eikä matkasuunnitelmaa 
tarvinnut muuttaa. 
 
Aloin olla todella kyllästynyt hostelin 
paljaaseen paahtoleipään, joten päätin käydä 
kaupassa ostamassa jotain muuta: tuoretta 
patonkia, juustoa, kinkkua ja tonnikalaa. Niitä 
sitten jaoin valvojille ja joillekin tytöille 
(Lilja, Anni H ja Kristiina). Janne ihmetteli, 
miten näin pieni asia voi saada ihmisen niin 
iloiseksi. Tuore kinkku-juusto-patonki maistui 
tosi hyvältä. 
 
Klo 10 oli tiedotustilaisuus. Huoneet saadaan 
pitää ja matkasuunnitelma on ennallaan. 
Päivän aikataulu kerrattiin. Paljon vapaa-
aikaa, pilvinen päivä, ei rannalle. 
 
Yritin käydä ottamassa nokosia, mutten 
saanut unta. Lähdin ulos istuskelemaan ja 
kirjoittelemaan. Ei ollut avainkorttia, kun ne 
olivat ihan sekaisin ja puhelinkin oli jäänyt 
huoneeseen. Kurkussa tuntui ikävästi ja taitaa 
olla flunssa tulossa. Janne on valitellut samaa 
ja häneltä on välillä mennyt ääni ja Jutta on 
joutunut puhumaan hänen puolestaan. 
 
Vaihdoin paikkaa ja puluaukion 
puistonpenkillä jatkoin kirjoittelua. Alaston 
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äijä pyöräili torin poikki ja pulu paskansi 
suoraan muistilapulleni. 
 

 
 
Yhdeltä oli kokoontuminen puluaukiolla. 
Tytöt kikattelivat vieläkin nakupyöräilijälle. 
Kävelimme porukalla La Ramblan alapäähän, 
missä oli paikallinen Subway. Noora täyttää 
tänään 16 vuotta ja sai lahjat Subwayn edessä 
(kaksi elokuvaa). Nuoret maksettiin syömään 
ja me valvojat lähdimme Taverna Bascaan. 
Janne oli taas bongannut sen jollain 
reissullaan, miehellä on koko ajan silmät auki. 
 

 
 
Basca’ssa syötiin tapaksia, mutta hieman eri 
tyyliin kuin muualla. Tapakset olivat tiskeillä 

hammastikuissa ja siitä sai napsia lautaselleen 
mitä halusi. Lopuksi tikut laskettiin ja niiden 
mukaan maksettiin (á 1,80 €). Minulle riitti 
neljä tikkua. 
 

 
 
Syömisen jälkeen päätin lähteä yksikseni 
kävelemään. Kiersin vanhassa kaupungissa ja 
jatkoin sitten hiljalleen La Ramblaa pitkin 
kohti hotellia. Ihmispatsaita sun muita 
temppuilijoita oli todella paljon, ja ”possee 
jäätävästi” eli paljon ihmisiä nykysuomeksi. 
 
Seuraava kokoontuminen oli klo 15 hotellilla. 
Oli liikuntatunnin aika ja se vietettäisiin Plaza 
Espanyolilla ja Montjuïcin vuorella. Plaza 
Espanyol oli sama valtava 
suihkulähdeportaikko, missä olimme 
muutama päivä sitten valoshowta katsomassa. 
 

 
 
Nuoret jaettiin muutaman hengen ryhmiin ja 
tehtäväksi annettiin kehittää parkour-esitys, 
joka videoidaan ja arvostellaan. Ensimmäisen 



Esa	Orelma	 Sivu	30	
 

ryhmän esityksen pilasi pari poliisia, jotka 
tulivat tuimana katsomaan kun temppuja 
tehtiin liukuportaissa. Toisen ryhmän esitys 
meni hyvin, samoin kahden viimeisen. 
 
 

 
 
Temppujen jälkeen juostiin ylös Montjuïcille, 
mistä Janne oli taas ehtynyt etsiä meille 
pelikentän frisbee-peliä varten (en edes 
huomannut Jannen olleen pois). Näkymät 
olivat upeat ja tuskin kukaan meistä tulee 
koskaan pelaamaan hienommassa paikassa. 
Tehtiin kaksi joukkuetta, minä ja Janne 
mukana. Muutamat jalka- tai muuvaivaiset  
istuivat katsomassa. 
 

 

 
Uhrautuvan yrityksen huipentuma oli, kun 
Sanni ja Anni H rojahtivat kentän keskellä 
olevaan kuralätäkköön. Sen jälkeen 
vaihdettiin toiseen kenttään, joka oli kuiva. 
Iina ilmoitti, että ”Janne, mun sukka on 
märkä!”. Tilanne oli samalla tavalla 
koominen, kun kerran joku tyttö ilmoitti, että 
”Janne, tääl ei ol veitsii!”. Janne sanoi silloin, 
että ”sä oot kieliluokalla, mene itse kertomaan 
henkilökunnalle”. Jannen tarmokkuus tuottaa 
oppilaille illuusion, että Janne hoitaa kaiken. 
 
Pelin jälkeen innokkaimmat lähtivät juosten 
hotellille. Zaidalla oli vain jotkut pikku 
kengät, mutta hän lähti silti. Minä menin 
kävely-metrojoukon mukana, kun on pientä 
flunssaa tulossa. 
 
Metrolle mennessä peräpäänvalvojana kun 
olen, huomasin kuinka kolme tummaa miestä 
avoimesti tuijotteli Lauraa. Yhdellä oli juuri 
sellainen 130 euron Armanin t-paita, jollaisen 
olin nähnyt kaupassa. Metrossa miehet tulivat 
samaan osastoon ja jatkoivat tuijotteluaan. 
Sanoin Lauralle, että nuo mutiaiset ovat kovin 
vahdanneet häntä. Laura kertoi, että hän 
huomasi sen ja että samat tyypit olivat jo 
ylhäällä vuorella. Olivat siis oikein 
seuranneet! Onneksi tyypit jäivät meitä 
aikaisemmin pois. Huomasivat ehkä, että 
seurueessa oli aikuisiakin. Lauralla ei muuta 
vietävää olisi ollut kuin vesipullo. 
 
Ennen kuutta oltiin hotellilla. Soitin kotiin 
ruokailuun mennessä, mutta puhelu piti 
lopettaa kesken, kun muut valvojat menivät jo 
TapaTapaan. Tarjoilija oli hevimies ja tunsi 
suomalaisia bändejä: 69 Eyesin, Nightwishin, 
HIM:in ja Children of Bodomin. 
 
Ruuan jälkeen kaikki aikuiset halusivat vielä 
El Corte Inglesiin. Minä soitin uudestaan 
kotiin kävellessäni Jannen perässä. Helmi oli 
ehtinyt nukahtaa eikä jaksanut sanoa muuta 
kuin ettei jaksa puhua. Olin hukannut Jannen 
puhelimessa puhuessani ja palasin omia 
aikojani hotelliin. 
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Kymmeneltä oli tiedotustilaisuus, joka 
pidettiin portaikossa, koska baarissa oli joku 
yleinen tanssitunti ja kauhea meteli. Nuoriso 
sai ohjeet huomista poislähtöä varten. 
Aamulla ei ole erityistä kiirettä, vaan bussi 
hakee meidät kymmeneltä. 
 
Nuorten mentyä huoneisiinsa me aikuiset 
kokoonnuimme taukotilan, joka oli jo 
hiljentynyt. Huomasin, että Janne näytti 
uudessa hatussaan ihan Mikko 
Leppilammelta.  
 
23.4.2010 perjantai 
 
Yhdeksältä olin jälleen kaupassa ja ostin 
paitsi juustoa ja kinkkua, myös oppilaille 
banaaneja bussimatkaa varten. Aamiaisen 
ohella aamun toimiin kuului pakkaaminen. 
Alas mennessä oli kauhea ruuhka, kun hissit 
olivat niin pienet ja kaikilla oli tavarat 
mukanaan. Siljaa saatiin odotella oikein 
porukalla, kun hän vaihtoi mese-osoitteita 
jonkun ulkolaisen pojan kanssa. Lopulta hän 
sai tulla omia aikojaan alas. 
 
Kuski tuli ajallaan ja kaikki oppilaat olivat 
paikalla. Kuski ei tosin liikauttanut 
eväänsäkään, kun piti alkaa laittaa 
matkalaukkuja autoon. Niinpä ne tuli pakattua 
huonosti eivätkä kaikki laukut mahtuneet. 
Otimme loput laukut sisälle ja Janne levitteli 
käsiään kuskille, joka vain polotti jotain 
vihaisesti espanjaksi. 
 
Matkaan lähdettyämme nostin yhden huonosti 
olleen laukun penkille. Vähän matkan päässä 

kuski pysäytti bussina ja alkoi paiskoa 
laukkujamme ulos. Tuo oli jo todella törkeätä! 
Mielenosoituksellisesti hän pyyhkäisi 
penkkiä, ihan kuin se olisi laukusta tullut 
kovin likaiseksi. Itse ei tullut auttamaan 
pakkaamisessa. Vilkkaan liikenteen seassa 
minä ja Janne laitoimme laukkuja uuteen 
järjestykseen, että pois heitetytkin saatiin 
ruumaan. 
 
Kentällä mies tutki bussi ensin siisteyden 
ennen kuin avasi tavaratilan. 
Vihamielisyytemme ei tainnut jäädä 
huomaamatta. Janne näytti 
tyytymättömyytensä miehelle ja tämän 
lähdettyä soitti valituksen matkatoimistoon. 
 
Lentokentällä oli ihmeen autiota, vaikka olisi 
voinut kuvitella ruuhkia. Aikaa meillä oli 
kohtuullisesti, joten nuoriso ehti kierrellä tax-
free alueen kaupoissa. Tuskin kukaan enää 
mitään osti. 
 

 
 
Lentokoneeseen päästyämme se rullasi 
ympäri kenttää ainakin puoli tuntia ja lähti 
lopulta myöhässä. Lennolla saatiin lentoon 
kuuluvien sämpylöiden lisäksi 15 ateriaa 
(kaikki mitä oli), jotka jaoimme kristillisesti 
tasan. Ruokaa riitti minullekin, vaikka 
tarjouduin pärjäämään sämpylöillä. 
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Kolmen jälkeen kone alkoi laskeutua 
Hampuriin. Korvani menivät tuskallisesti 
lukkoon, varmaan flunssasta johtuen ja 
paitani oli kohta hiestä märkä. Ehkä kone 
myös laskeutui tavallista jyrkempään 
tuhkahiukkasten takia. Koneen laskeutuessa 
joku ehti jo todeta, että ”olipa pehmeä lasku”, 
kun vielä tuli viimeinen kova tömäys. Sitten 
helpotus: tämän vaikean reissun lennot on 
turvallisesti lennetty. 
 
Saksalaisella tehokkuudella tavarat saatiin 
saman tein ruumasta ja päästiin Vainion 
Liikenteen bussiin. Valitettavasti se olikin 
vain 31-paikkainen, joten yöstä tulisi ahdas. 
Janne järjesti autoa nuorten 
pituusjärjestykseen eli pienimmät (tytöt) 
taakse ja isot eteen. Yöksi isoimmat pojat 
menevät lattialle nukkumaan. 
 

 
 
Lukaisin pari päivää vanhan Iltiksen ja sitten 
laitettiin pyörimään elokuva The Beach. 
Seitsemältä oltiin Puttgardenin laivaa 
odottamassa. Aikataulu oli tiukka, joten 
onneksi päästiin paattiin helposti. Laivassa 
koko porukalle tilattiin snitzelit ja se aiheutti 
muissa matkustajissa närää. Näistä näytti siltä, 
että me etuilemme, vaikka kaikki oli tilattu ja 
maksettu. Hädin tuskin ehdittiin syödä, kun 
oltiin jo Tanskan puolella. 
 

 
 
Tanskan osuutta ajettaessa katsottiin 
tanssileffa ”Save the last dance 2”. Sitten 
oltiinkin jo Ison-Beltin jättisillalla. Tietullin 
jälkeen Ruotsin puolella tullimiehet tulivat 
ihmettelemään ja nuuskimaan. Mitä ihmettä 
ne kuvittelivat löytävänsä koululaisryhmästä? 
Elmon marihuanalippis tuskin vaikutti asiaan. 
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Ruotsin puolella oli myös ainoa varsinainen 
pysähdys: 15 minuuttia joko Mäkkärin tai 
Shellin vessassa, hammaspesu, vessakäynnit 
ja ostokset. Eurot kelpasivat kruunumaassa. 
 
Pysähdyksen jälkeen jokainen alkoi tehdä 
itselleen ”pesää”, kuka lattialle, kuka 
penkeille. Jasper pakkasi silmälasejaan 
perusteellisesti ja laittoi muistilappuja, ettei 
kukaan naarmuttaisi niitä. Takaa kuului 
yhteislaulu ”tästä illasta tulee hyvä ilta”. 
 
Hiljaisuus julistettiin yhdentoista jälkeen. 
Janne kertoi sadun ”23:sta pitkäkyntisestä” ja 
toivotti joka ainoalle yksi kerrallaan hyvää 
yötä. 
 
24.4.2010 lauantai 
 
Yö oli katkonainen. Välillä miltei kaikki 
olivat hereillä, kun joku yleinen järjestely 
alkoi. Aamuyöstä alkoi sataa räntää ja ennen 
Tukholmaa oli jo maa valkoinen! Itse 
Tukholmassa kuitenkin paistoi aurinko eikä 
ollut lunta. 
 
Nuorisolla oli hyviä kommentteja yöstä. 
Jotain oli häirinnyt toisen hiukset, joku oli 
”tökkinyt ja silittänyt”, toista oli ”sörkitty 
herkkiin paikkoihin”. Monet sanoivat 
valvoneensa koko yön. 
 

 
 
Seitsemältä päästiin laivaan. Oltiin kuin joku 
mustalaisjoukko varusteinemme. Tavarat 
käytiin viemässä hytteihin ja sitten 
kokoonnuttiin meriaamiaiselle. Flunssan ja 
valvomisen takia minulle ei oikein ruoka 
maistunut. Janne oli kuumeessa ja hänellä oli 
ollut vielä pahempia korvaongelmia 
lentokoneessa kuin minulla. 
 
Aamupalan jälkeen joka ainoa meni hyttiin 
nukkumaan. Monet kävivät suihkussa. Minä 
heräsin jo parin tunnin jälkeen ja lähdin 
ostamaan hammasharjaa kadonneen tilalle. 
Tarkoitus oli myös kirjoittaa päiväkirja ajan 
tasalle. Liisa haahuili myös hereillä ja yhdessä 
päätimme palkita Jutan ja Jannen suurista 
ponnisteluista. Ostimme kummallekin 
katalonialaisen viinipullon. Sitten menimme 
istuskelemaan käytäväpöytään. 
 
Iltapäivä kului sitten kierrellessä ja 
istuskellessa. Janne nukkui hytissä ihan 
tiedottomana. Ennen kolmea nälkäiset 
oppilaat alkoivat kerääntyä aikuisten lähelle. 
Janne tuli voipuneen näköisenä ja oli käynyt 
lääkärillä. Hänellä on korvissa jotain sellaista, 
että pitää mennä TYKS:iin. Minun korvani 
aukesivat vasta viime yönä, Jannella ne olivat 
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vieläkin lukossa. 9D:läisiltä on kuulemma 
usealla puhkaistu tärykalvot. Ilmeisesti lento 
ja laskeutuminen ovat tosiaan sujuneet 
tuhkajuttujen takia eri tavalla tai sitten kaikki 
johtui flunssasta. 
 
Kolmelta oli ruokailu seisovassa pöydässä. 
Pojat söivät ihan järjettömiä määriä ja 
useimmat tytötkin söivät paljon. Kuumeessa 
ollut Laura ei syönyt näköjään mitään. 
 
Syömisen jälkeen me ohjaajat jäimme vielä 
puimaan kisojen voittajia ja erityispalkintoja. 
Samuli oli yleinen järjestyksenpitäjä, Sanni 
urheilutsemppari ja Anni H hiljainen puurtaja, 
joka korjaili toisten jälkiä ja siirteli pöytiä. 
Vicky sai ilopilleripalkinnon ryöstöstä ja 
kuluttamistaan nenäliinoista huolimatta. Lilja 
oli tässä sarjassa myös varmaan aika kärjessä. 
 
Hytissä Liisa antoi päivällä ostamamme 
lahjapullot Jannelle ja Jutalle. Niissä oli 
sopivasti tulivuoriin viitaten liekkejä 
etiketissä. Hetken aikaa kehuimme toisiamme 
ja muistelimme matkan kohokohtia. 
 
Laiva oli klo 19:15 Turussa. Ilma oli kaunis ja 
kylmä, joten t-paidalla tulisi kylmä. Retken 
sujumista vaikeuksista huolimatta symboloi 
hyvin se, että kaikki lapset osasivat ilman 
aikuisten apua suoraan bussiin. Kaikki 
jonossa sisälle, minä taas viimeisenä. 
 
Bussimatkan aluksi Janne jakoi kiitoksia ja 
tsempparipalkinnot. Parkour-videopalkinnon 
sai se ryhmä, jossa oli mm. Lilja. Koreografia 
taisi olla Sannin käsialaa treeneistä päätellen. 
Janne jäi Kaarinassa pois ja puolet porukasta 
meni bussista ulos katsomaan uteliaana 
Jannen vaimoa, koska kukaan ei ole tainnut 
nähdä tätä ennen. Bussissa alkoi surkuttelu, 
että on ikävä Jannea ja sitten se on taas 
sellainen tavallinen matikanopettaja. 
 

 
 
Puoli yhdeksän jälkeen oltiin Salossa. Kadut 
näyttivät naurettavan hiljaisilta ja autioilta ja 
talot matalilta. Hermannin koululla olivat 
omaiset vastassa. Helmi oli hienosti 
pukeutunut ja hymyili jännittyneesti. Hän 
takertui onnellisena jalkoihini samalla kun 
Elina rutisti kaulaani. 
 
Mitään joukkojäähyväisiä tai puheita ei 
järjestetty. Lehdistöäkään ei ollut paikalla, 
vaikka itse uskoimme olevamme lähes 
julkkiksia. Omaiset kaappasivat lapset 
nopeasti autoihinsa ja lähtivät pois. Sirpa jäi 
vielä odottelemaan, että kaikkien vanhemmat 
varmaan tulevat paikalle. Kaikkia ei oltu vielä 
vastassa, vaikka olimme vähän myöhässä. 
 
Kotimatkan Helmi istui sylissäni, hymyili ja 
katseli minua silmiin. Voi että kun pieni 
ihminen oli onnellinen. 
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