Aloitan matkakertomukseni lähtöä edeltävältä päivältä, joka oli perjantai. Nostin painavaa
matkalaukkuani punnitakseni sen matkalaukkuvaa’alla ja yhtäkkiä tunsin viiltävää kipua selässäni,
oikean lapaluun vieressä. Kipu oli niin kova, että en pystynyt vetämään kehuhoihin ilmaa
valittamatta ääneen. Kipu myös veti lihaksen jotenkin ”kasaan” ja olin ihan kummallisessa
kiertyneessä asennossa. Ajattelin, että mitähän matkasta oikein tulee. Sopivan kipulääkelihasrelaksatnttikoktailin jälkeen kipu oli siedettävä. Heräilin kuitenkin matkaa edeltävänä yönä
monesti kipuun.
Heräsin hyvissä ajoin ennen kellon soimista ja olin lähtövalmiina liian aikaisin. En ollut tilannut
taksia ennakkoon, säästääkseni ennakkotilausmaksun. Mietinkin, että säästinkö väärässä paikassa ja
saisinko taksin ajoissa.
Taksi kuitekin tuli ajallaan ja pääsin matkaan. Istuessani taksissa ja katsellessani aurinkoista
talvimaisemaa, en voinut olla tirauttamatta paria kyyneltä ikävästä, kun joutuisin niin kauas
rakkaista tytöistäni. Tunsin, että jätän heidät oman onnensa nojaan, vaikka olihan heillä isä
huolehtimassa.
Päätin kuitenkin piristyä ja ajatella, miten hieno seikkailu minulla olisi edessäni.
Päästyäni lentokentälle tuttu matkafiilis otti valtaansa ja olin kuin mille tahansa lomalle lähdössä.
Viimeistään pitkällä puuduttavalla lennolla en enää jaksanut ajatella mitään muuta kuin perille
pääsyä. Astuessani lentokoneesta ulos, lämmin ilmavirta huokui ympärilläni. Ilma oli kuin
Suomessa kesällä, linnut lauloivat.
Otin lentokentältä taksin ja laitoin viestin asunnon omistajalle, että olen tulossa. Hän oli minua
ovella vastassa ja otti minut lämpimästi vastaan. Asunto oli mukava, mutta kylmä. Ilmeni, että
asunnossa on kyllä ilmalämpöpumput, mutta ne tomivat kolikoilla. Lattia oli jääkylmä.
Asunnon omistaja lähti näyttämään minulle lähimmän juna-aseman ja ruokakaupan ja kantoi vielä
ostokseni kanssani takaisin asunnolle. Sitten olin ”on my own” niinkuin hän asian ilmaisi. Sain
vielä kehut hyvästä englanninkielen taidostani, aidolta britiltä.
Koska olin jo etukäteen iloinnut, että asunnossa on kylpyamme, päätin ottaa kylvyn. Omistaja oli
sanonut jotain lämpimästä vedestä, mutta sivuutin asian ja laitoin veden valumaan. Mennessäni
hetken päästä katsomaan kylpyäni, oli vesi aivan kylmää. Päätin luovuttaa ja ottaa suihkun. Suihkun
aikana vesi vaihteli jääkylmästä tulikuumaan ja jotenkin onnistuin saamaan vielä verta vuotavan
haavan sormeeni. Olin aivan väsynyt, palelin ja sormea jomotti. Ei hyvä alku tälle seikkailulle.
En jaksanut lähteä enää etsimään ravintolaa, vaan lämmitin jotain kaupasta ostamaani, söin ja
kömmin sänkyyn.
Aamulla heräilin kyyhkysten huhuiluun nenä jäässä. Avasi parvekkeen oven enkä huomannut suurta
eroa lämpötiloissa. Katsoin ulkolämpömittaria, 11 astetta.
Päätin lähteä tutkimaan paikkoja ja käymään ruokakaupassa. Kävelin alas rantaa kohti ja saavuin
niin tutun näköiselle rantakadulle. Lukuisten etelänlomieni aikana tästä oli tullut niin tuttu näky;
palmuja ja hiekkaa, pienen pieniä putiikkeja peräkkäin, rantabaareja ja jäätelökojuja.
Kävelin rannalle ja istahdin aurinkotuoliin. Katselin ympärilleni ja ihmettelin, olinko todella täällä?
Lähdin kävelemään rannalle ja löysin kauniita simpukan kuoria, keräsin niitä ja tunsin
sanomattoman syvää kiitollisuutta. Olin saanut tämän mahdollisuuden elämässä. Olla täällä
kauniissa paikassa ja tehdä samalla asioita, joita rakastan, olla hoitaja. Odotan innolla huomista ja
työrupeamani alkamista, vaikka en sitä edes työksi laske.

27.2.
Kun lähdin maanantai-aamuna ulos asunnosta, tunsin miten aurinko jo lämmitti ihanasti. Linnut
lauloi ja maa tuoksui. Tunsin olevani jotenkin paljas, aistivani kaiken niin kuin lapsena. En ollut äiti,
en edes hoitaja, olin vain minä, Annukka. Mikä ihana kesäaamu.
Lähdin kävelemään suunnistamalla navigaattorin avulla kaupungin toisella laidalla olevalle
työpaikalleni. Matkalla oli mitä ihanampia taloja ja maisemia.
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ihmisiä ja lopulta myös ohjaajani, joka lähti viemään minua saman tien asiakaskäynneille. Olin
varautunut suunnittelemaan hänen kanssaan töitäni ja täyttämään koululta saamiani papereita, mutta
lähdimmekin heti töihin. Kävimme kolmen ihmisen kodissa ja sovimme heidän kanssaan minä
päiviinä tulisin heidän luokseen. Tapasimme myös Ingan, jota olin lupautunut jo kotimaassa
hoitamaan täällä ollessani. Hän oli kaatunut ja hänellä oli toinen puoli naamasta mustelmilla. Myös
polvi oli tuettuna ja hän istui pyörätuolissa. Lupasin viedä hänet myöhemmin kampaajalle.
Kävimme vielä Suomelan salilla ja sain nipun jumppaohjeita ym. papereita reppuuni. Seillä oli jo
ennestään kaikki materiaalit joita olin ajatellut esitellä ohjaajalleni. Päivän aikan sinne tungettiin
vielä muutama sanomalehti ja kartta. Se alkoi olla jo aika painava.
Myöhäisen lounaan jälkeen lähdin suunnistamaan Ingan luokse ja eksyin tietenkin. Hiki päässä
löysin kuitenkin perille, mutta olimme jo myöhässä. No, maassa maan tavalla ajattelin. Ei kai pieni
myöhästyminen haittaa. Kun olin saanut Ingan pyörätuoliin ja kaikki kimpsut ja kampsut kyytiin,
lähdimme mäen alapuolella olevaan kampaamoon. Hikisin käsin pidin kaikin voimin kiinni
pyörätuolista, ettei se vaan pääsisi otteestani ja lähtisi vierimään alamäkeen Inga kyydissä. Olin
aivan hiestä märkä päästessämme perille.
Lupasin hakea Ingan kun hän on valmis ja sain tietää siihen menevän yli kaksi tuntia. Mietin, mitä
ihmettä tekisin sen ajan. Asunnolleni olisi yli puolen tunnin kävelymatka ja olin jo aivan poikki ja
hikinen. Päätin kävellä kaikessa rauhassa rantaan ja istuskella siellä.
Istuessani rantapenkillä huomasin papukaijoja viereisessä puussa. Ajattelin heti isääni, joka on
kiinnostunut linnuista ja lähetin hänelle kuvan.
Jonkin aikaa istuskeltuani päätin lähteä pikkuhiljaa kävelemään takaisin päin. Menin kampaamoon
odottelemaan Ingaa vielä melkein tunniksi ennen kuin pääsimme lähtemään. Kävimme vielä
kaupassa ja lähdimme sitten kipuamaan mäkeä ylös Igan asunnolle. Urakka oli aikamoinen, koska
mäki oli mukulakiveä ja aika jyrkkä. Inga halusikin monta kertaa nousta kävelemään ja oli
huolissaan minun jaksamisestani. Pidin kuitenkin pääni loppuun asti enkä antanut hänen kävellä.
Hän tokaisi lopuksi: ”Minä olen kuulemma itsepäinen, mutta niin olet sinäkin!” Myönsin olevani.
Kysyin Ingalta särkeekö jalkaa ja hän sanoi: ”Kyllä kiitos.” Annoin hänelle särkylääkkeen ja täytin
hänen dosettinsa, kuten oli sovittu. Hän
tarjosi minulle viinirypäleitä ja olisi keittänyt kahvitkin, mutta jouduin lähtemään jo pitkän päivän
jälkeen kotiin.
Lähdin suunnistamaan taas rantaa kohti ja kävelin rantakatua kotiin päin. Yhtäkkiä tajusin taas
miten etuoikeutettu olen. ”Kenen kotimatkalla näyttää tältä?”, ajattelin, kun katsoin merta ja autiota
rantaa. Niin kaunista.
Kävin vielä kaupassa ostamassa illaksi syötävää ja tietenkin vettä. Sitä kyllä saa raahata täällä! Olin
ihan poikki, jalkoja särki ja olin ihan hikinen. Kuitenkin päällimmäinen ajatus oli: ”Ihana päivä!”

2.3.
Andalucian päivä valkeni pilvisenä. Lähdin kuitenkin innoissani uutta työpäivää kohden. Minun oli
määrä työskennellä Suomelan keittiössä ja saavuin työmaalle espanjalaisittain hieman myöhässä.
Sain tehtäväkseni pilkkoa salaattiainekset; kuusi kerää jäävuorisalaattia, pesuvadillinen tomaatteja,
kasa kurkkuja. Kotona en koskaan viitsi tehdä salaattia, kun en viitsi pilkkoa. Sopiva urakka
minulle!
Kärrätessäni Ingaa kampaajalle toissapäivänä, huomasin, ettei hänen pyörätuolissaan ole jalkatukia
ollenkaan. On hyvin raskasta kannatella jalkojaan ilmassa, varsinkin kun polvi on tuettuna suoraksi.
Niinpä alkoi operaatio jalkatuki. Ensin löydettiin jalkatuki, jota piti sovittaa Ingan pyörätuoliin.
Salaatin pilkkomisen lomassa kävin sovittamassa sitä. Ei sopinut. Sitten kävimme etsimässä
Suomelan varastosta pyörätuolin, johon jalkatuki sopi. Tuoli oli aivan likainen, niinpä päätin pestä
sen. Tuolin kuivuessa jatkoin keittiöhommia ja sitten lähdin hakemaan Ingaa syömään.
Vaihdoimme samalla pyörätuolin. Nyt saatiin Ingan jalka tuettua suoraksi.
Inga on 95-vuotia Suomelan perustajajäsen, jäsennumero 4. Hän on hyvin kunnioitettava persoona,
tomera ja itsenäinen. Hänellä oli ajokorttikin vielä viime kesään asti. Pidän hänen suoruudestaan ja
isepäisyydestään.
Lähtiessäni töistä satoi kaatamalla, mutta jostain syystä lähdin kuitenkin kävelemään kotiin. Ei ollut
kuitenkaan kylmä ja minun piti poiketa kaupassa matkalla.
Päästessäni kotiin olin läpimärkä. Menin suihkuun ja kömmin sen jälkeen peiton alle ja laitoin
lämmityksen päälle. Pikkuhiljaa hiipi migreeni päälle ja olin loppupäivän sänkypotilas.

Sattuu ja tapahtuu
Torstai-aamuna heräsin ukkosmyrskyyn. Tänään olisi pitänyt olla luontopiiri, mutta totesin, ettei
taida olla, ja jatkoin unia. Migreeni oli edelleen päällä.
Myöhemmin yritin kuivata edelleen märkiä kenkiäni hiustenkuivaajalla ja sain melkein tulipalon
aikaan. Onneksi föönissä oli vikavirtasuojaus ja se sammui ennen kuin kengät syttyivät palamaan.
Onnistuin kuitenkin sulattamaan kenkiä ja nyt ne ovat röpelöiset ja kovat sisäpuolelta.
Ollessani suihkussa, liukastuin ja kaaduin ammeen reunalle ja siitä vielä selälleni lattialle. Satutin
selkäni ja häntäluuni.
Käydessäni nukkumaan vähän ennen klo 12 yöllä, näin verhojen läpi varjon parvekkeellani ja
samantien joku alkoi kolistella ovissa ja ikkunoissa olevia kaltereita ja yritti päästä sisälle. Olin
aivan paniikissa ja mietin, onko kalterit varmasti lukossa joka huoneessa. Soitin poliisin numeroon,
mutta siellä ei ymmärrtetty englantia. Soitin hätänumeroon ja sieltä yhdistettiin englantia osaavalle
henkilölle. Yhdistäminen kesti kuitenkin niin kauan, että mitä vaan olisi voinut tapahtua! Olin niin
paniikissa etten meinannut muistaa osoitetta, saati monennessako kerroksessa olen. Kysymykset
tuntomerkeistä ja mahdollisesta aseesta saivat minut entistä enemmän pois tolaltani. Istuin pitkään
sängylläni enkä uskaltanut liikkua. Kun vihdoin nukahdin, näin painajaisia koko yön.
Tänään sataa edelleen. Minun oli määrä mennä auttamaan erästä pariskuntaa ruokaostoksissa ja
ruuanlaitossa. Minulle soitettiin kuitenkin aamusta, että minun ei tarvitse kastella itseäni tuossa
hirveässä kelissä. Varmistin vielä, että he pärjäävät ja huokasin helpotuksesta, koska matka on pitkä
ja minulla nuo yhdet ainoat sopivat kengät, jotka nekin rikki. Kunhan tuo sade tuosta helpottaa on
ihan pakko lähteä shoppailemaan kenkiä!

8.3.
Maanatai tulisi olemaan pitkä päivä.
Ensin menin kotikäynnille polion lapsena sairastaneen rouvan luokse. Siivosin koko asunnon ja
vaihdoin lakanat ja lopuksi joimme kahvit. Tähän meni noin kaksi tuntia. Sitten suuntasin Ingan luo.
Täytin hänen dosettinsa ja lähdimme käymään kaupassa. Sade oli juuri lakannut ja aurinko paistoi
ihanasti. Suuntasimme pyörätuolin kohti kauppaa, mutta Inga ei suostunut siinä istumaan kaupassa,
vaan halusi ottaa kärryt. Olin jo oppinut, että häntä on turha vastustella, jos hän jotain päättää.
Niinpä otimme kärryt ja teimme ostokset.
Sitten kärräsin Ingan kotiin ja totesin, että pian on aika mennä Suomelaan pitämään tuolijumppa.
Inga olisi tehnyt minulle ruokaa, mutta en ehtinyt jäädä syömään.
Suuntasin Suomelan salille, joka on samassa rakennuksessa kuin Ingan asunto. Pikkuhiljaa saliin
alkoi valua ihmisiä ja aloitin jumpan. Huomasin, että vähän väliä jumppa keskeytyi, kun rouvat
intoutuivat juttelemaan milloin mistäkin. Totesinkin, että täällä ei taida se jumppa olla pääasia, vaan
yhdessäolo.
Tuolijumpan jälkeen alkoi muisteluhetki, jota varten olin askarrellut ”Myönteisen muistelun kortit”,
jotka olin löytänyt Suomen Mielenterveysliiton sivuilta. Olin juuri käynyt liiton järjestämän
Seniori-Hyvinvointitreenikoulutuksen, jossa käytettiin mm. erilaisia muistelun apuvälineitä. Aika
meni nopeasti ja kaikki tuntuivat viihtyvän. Ohjaajanikin kiitteli minua jälkeenpäin.
Muistelun jälkeen olisi vielä ”Äijä-jumppa”. Huomasin olevani jo todella väsynyt ja
huonovointinen jumpan alkaessa. Lisäksi vetäjästä oli hieman epäselvyyttä kun kukaan ei tiennyt,
että minä olin vetämässä jumppaa. Myöhemmin kuulin, että tiettyä vetäjää oli odotettu syksystä asti
innokkaasti, ja miehet haluaisivat tämän ennalta sovitun miehen jumpan vetäjäksi. Tämä sopi
minulle, koska päivä oli muutenkin pitkä ja raskas.
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valmistimme Kukkoa viinissä. Hain totuttuun tapaan Ingan syömään. Syönnin jälkeen hän halusi
asunnolleen lepäämään. Lupasin hakea hänet ajoissa takaisin, sillä Suurlähettilään oli määrä tulla
tutustumaan Suomelaan.
Astioden pesun ja kuivaamisen jälkeen lähdin hakemaan Ingan takaisin. Hän oli varannut itselleen
paikan pöydän päästä itse kirjoittamallaan lapulla.
Pääsin tarjoilemaan kahvit suurlähettiläälle. Ja tietenkin Ingalle. Oma mielipiteeni on, että Inga, 95vuotiaana ja Suomelan perustajajäsenenä, olisi ehdottomasti kuulunut samaan pöytään
Suurlähettilään kanssa.
Tilaisuun kesti klo 18:aan asti. Sen jälkeen otettiin valokuvia ja juteltiin. Sitten vein Ingan kotiin ja
lähdin kävelemään kotiin. Matka meni harvinaisen hitaasti ja poikkesin vielä kaupassa matkalla.
Olin kotona vasta puoli kahdeksan maissa.

Menin ajoissa nukkumaan ja heräsin aamulla ennen kellon soittoa. Lähdin erään rouvan luo, jolle
minun oli määrä pitää tuolijumppaa hänen kotonaan. Kun pääsin hänen luokseen, hän ilmoitti, että
voi kovin huonosti ja verenpaine oli todella matala. Totesimme, että ei ehkä olisi paras hetki
jumpalle. Mittasimme vielä pari kertaa verenpaineen ja koska se oli jo paremmissa lukemissa
uskalsin jättää hänet lepäämään. Sitten suuntasin Ingan luo. Pyysin häntä kanssani lounaalle, mutta
hän sanoi juuri syöneensä aamiaisen. Murokulho ja maito oli pöydällä, joten uskoin häntä. Olen
vähän huolisssani hänen syömisestään, mutta en valitettavasti voi olla koko ajan häntä vahtimassa.
Lääkkeensä hän otti samalla, ensimmäistä kertaa minun läsnäollesani. Olin tyytyväinen. Myös
silmätipat hän sanoi laittaneensa aamulla.
Käytyäni lounaalla, lähdimme lääkäriin. Ingan oli määrä tarkistuttaa jalkansa, jonka hän oli
satuttanut kaaduttuaan. Meitä lähti kuskaamaan hoitaja autolla ja mukaan tuli myös toinen rouva,
jolla oli lääkärille aika. Pääsimme sujuvasti lääkärikeskukseen ja pääsin tutustumaan espanjalaisen
lääkärikeskuksen toimintaan. Mukana piti olla kopio eurooppalaisesta sairasvakuutuskortista.
Ensin jalka piti kuvata. Menimme röntgenin odotushuoneeseen ja pääsimme hyvissä ajoin sisään.
Ainoa ongelma oli, että minä en ymmärtänyt espanjankielistä hoitajaa ja Inga ei kuullut mitä hän
puhui. Lopulta kaikki sujui kuitenkin hyvin.
Sitten pääsimme lääkärille. Hän puhui hyvin huonosti englantia ja Inga ei kuullut tai saanut selvää
hänen puheestaan. Minulle puhuttiin välillä espanjaa ja välillä englantia.
Selvisimme kuitenkin ja Ingan jalan todettiin olevan kunnossa. Hän sai tuen pois, joka painoi häntä,
ja hän saisi kävellä. Ei siis enää pyörätuolia! Se oli helpotus meille molemmille.
Kotimatkalla kävimme vielä Suomi-kaupassa ostamassa ruisleipää. Se on tärkeä asia täällä eläville
suomalaisille.
Illalla lähdin Ingan tueksi Naistenpäivän konserttiin ”Suut messingillä”, jossa esiintyi
Aurinkorannikon Kamarikuoro, vaskikvintetti Väärä Vitonen sekä viulisti Juhani Tepponen.
Konsertti oli upea elämys. Ennen väliaikaa kuoronjohtaja pyysi kaikki miehet seisomaan ja
laulamaan yhteislaulun kaikille naisille ” Kertokaa se hänelle.” Se oli todella hienoa!
Koin todella voimakkaan yhteisöllisyyden tunteen nähdessäni Suomelan jäseniä niin kuorossa kuin
katsomossakin. Kun tehtävänsä jättävä Suomelan puheenjohtaja piti lopussa puheen, huomasin
kyyneleiden nousevan silmiini. Ihmettelin itsekseni, että mitä nyt, olet ollut täällä vasta reilun
viikon. Kaikki ovat olleet minulle niin ystävällisiä ja minut on otettu joka paikkaan avosylin
vastaan, en voi olla kuin kiitollinen. Kuten Olli Turunenkin Sanoi, ”Yhteisöllisyydessä on voimaa,
yhdessä olemme vahvempia.”
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Puolen päivän aikaan lähdin erään pariskunnan luo tekemään ruokaa. Valmistin jauhelihakeiton ja
totesin, että Suomelan keittiön ammattikokin veitsenkäyttöohjeet ovat menneet perille. Sekin yksi
oppi mitä olen täällä saanut. Syötyämme tiskasin ja lähdin kotia kohti. Päivä oli ihanan lämmin ja
aurinkoinen kaiken sateen jälkeen ja nautin täysin siemauksin kävelystä kotiin.

11.3.
Sunnuntai ja vapaapäivä. Tarkoitus oli siivoilla ja valmistella maanantain töitä. Yllätys oli, että
lämminvesivaraajan kaasupullo oli tyhjä, enkä pääsisi suihkuun tai tiskaamaan. Muutaman viestin
jälkeen sain ohjeet asunnon omistajalta kaasupullon vaihtoon ja näppäränä tyttönä sain sen
vaihdettua ja lämminvesivaraajan toimimaan. Helpotuksen huokaus.

15.3.2018
Maanantain menin aamusta poliota sairastaneen rouvan luo pariksi tunniksi ja sitten Ingan luo. Inga
oli kovin väsynyt ja ärtynyt. Täytin dosetit ja jätin hänet lepäämään.
Tuolijumppaan ilmestyi vain muutaman ihminen. Aikani odoteltuani totesin, että muisteluhetkeen ei
tule ketään, joten lähdin kotia kohti. Ilma oli todella lämmin ja aurinkoinen ja nautin kävelystä
kotiin.
Tiistaina lähdin junalla kohti Malagaan. Tapasin asemalla paikallisen oppaani ja lähdimme
kävelemään kohti vanhaa kaupunkia. Menimme amfiteatterille ja kiipesimme ylös katsomaan
maisemia.

Málagan amfiteatteri

Rakennustyöläisten vuonna 1951 löytämä 2000 vuotta vanha raunio on huolellisesti entisöity
toimivaksi ulkoilmateatteriksi.
Málagan kaupungin vanhin monumentti on yksi Andalusian harvoista roomalaisista raunioista.
Vuosisatojen ja sotimisen kuluttama Málagan amfiteatteri on restauroitu entiseen loistoonsa ja se
toimii kesäisin ulkoilmateatterina.
Málagan roomalainen amfiteatteri oli hautautunut romun alle vuosisatojen ajan, kunnes
rakennustyöläiset kaivoivat sen esiin vuonna 1951. Kattavat arkeologiset kaivaukset paljastivat
rakennuksen olevan peräisin ensimmäiseltä vuosisadalta jKr.

El Teatro Romanoksi paikallisten kutsuma esiintymispaikka oli käytössä keisari Augustuksen
aikana. Maurilaiset uudisasukkaat irrottivat 700-luvulla rakennelmasta useita marmoripylväitä
käyttääkseen niitä läheisen Alcazaban perustuksiin. Näin linnoituksesta syntyi huomattava
roomalaisen ja arabialaisen arkkitehtuurin sekoitus. Aikojen saatossa amfiteatteri peittyi
louhintajätteeseen ja pysyi piilossa lähes 500 vuotta. ”
Sitten suuntasimme kohti Gibralfaron linnaa ja kapusimme loputtomalta tuntuvan ylämäen aina
huipulle asti.

Gibralfaron linna

Málagan kuuluisin maamerkki kohoaa vuoren huipulla tarjoten panoraamanäköalan kaupungin sekä
Alboráninmeren ylle, joka ulottuu Afrikkaan asti.
Gibralfaron linna on Málagan kaupungin ja provinssin ikoni, joka on kuvattu sekä kaupungin että
provinssin lippuun ja sinettiin. 900-luvulla rakennettu ja 1300-luvulla linnoitettu monumentti
kohoaa maurilaisen Alcazaban linnoituksen yllä Montes del Malagan vuorijonolla. Huipulta näet
vanhat kaupunginmuurit, Málagan sataman sekä Välimeren rantaviivan.
Kiipeä linnaan jalan seuraamalla käytävää Alcazabalta, tai aja taksilla tai bussilla suoraan portille.
Toinen vaihtoehto on patikoida koko matka huipulle. Seuraa joko jyrkkää mukulakivistä polkua
mäkien ja mäntymetsän läpi tai kiipeä mutkittelevat portaat, jotka alkavat Plaza del General
Torrijosin aukiolta. Kiipeäminen on kova urakka, mutta matkan näköalat palkitsevat vaivannäön.

Gibralfaron nimi on peräisin arabian kielen mäkeä merkitsevästä sanasta yabal ja kreikan kielen
majakkaa tarkoittavasta sanasta faruh. Tästä voi päätellä, että vuorta käytettiin tähystyspaikkana jo
kauan ennen linnan ja moskeijan rakentamista vuonna 929. Moskeijasta tuli kristittyjen temppeli,
muodostaen mudéjar-tyylisen yhdistelmän arabialaisia ja eurooppalaisia vaikutteita. ”

Sitten suuntasimme kohti rantaa ja nautimme lämpimästä ja aurinkoisesta päivästä.

Keskiviikkona työskentelin keittiössä ja sain tehtäväkseni simpukoiden puhdistamisen! En pidä
merenelävistä lautasellani enkä ole ikinä valmistanut simpukoita. Opin siis taas jotain uutta.
Valmistimme paellaa, johon tuli myös mm. mustekalaa, katkarapuja, kanaa, riisiä. Maistoin kaikkea;
hietasimpukoita, sinisimpukoita, mustekelaa.

Hain tuttuun tapaan Ingan syömään ja menin jo hyvissä ajoin, sillä viimeksi hän oli ollut lähdössä jo
puoli tuntia ennen lounaan alkamista. Inga oli hieman äkäinen ja kysyi minulta: ”Onko siulla huono

näkö?” Sanoin käyttäväni silmälaseja joskus, kyllä. Hän sanoi: ”Ku sie kirjoitat niin isolla miun
kalenteriin, ettei sinne mahdu mitään muuta.” Nauroin, ja lupasin kirjoittaa ensi kerralla
pienemmällä käsialalla. Hetken etsittyään kassiaan ja avaimiaan ja kynää ja paperia, pääsimme
lähtemään lounaalle. Inga ei huolinut palvelua, vaan halusi itse hakea ruokansa. Sain kuitenkin
viedä hänelle vesilasin ja leipää. Kun hän oli syönyt kävin viemässä hänelle kahvia. Hän oli selvästi
paremmalla tuulella syötyään ja otti mielellään kahvin kanssa vielä mokkapalan. Sitten hän sanoi,
että nyt riittää palvelu ja läimäytti vielä hellästi sanojensa vakuudeksi.
Inga sai vielä ”eläkettä” eli ruokaa kotiin vietäväksi ja sitten saatoin hänet asunnolleen. Ylipuhuin
hänet vielä ottamaan särkylääkettä, koska polvi oli kipeä ja turvoksissa. Jätin hänet lepäämään ja
lähdin vielä hetkeksi töihin keittiöön.
Rakastan kävellä työmatkani rannan kautta ja nautin joka päivä lämmöstä ja maisemista. Onneksi
on satanut vähemmän ja olen voinut kävellä joka päivä. Auringonnousu rannalla on joka aamu yhtä
ihmeellinen.
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Viimeinen viikko on alkamassa ja tunnelmat ovat haikeat.
Työtehtävät ovat toistuneet jokseenkin samoina viikosta toiseen; maanantaisin olen käynyt
siivoamassa ja auttelemassa poliota sairastaneen rouvan luona pari tuntia, sen jälkeen olen käynyt
Ingalla laittamassa lääkkeet, sitten olen yrittänyt ehtiä syödä ja sitten kiitänyt pitämään
tuolijumppaa ja sen jälkeen vielä muistelua. Muistelussa olemme käyttäneet erilaisia kortteja, joissa
on sanoja, lauseita tai kysymyksiä, joihin jokainen on vuorollaan kommentoinut. Tämä on ollut
kaikkien mielestä kivaa ja olen saanut paljon kehuja. Idean tähän sain Suomen Mielenterveysliiton
Seniori-hyvinvointikoulutuksesta.
Keskiviikkkoisin olen ollut keittiössä ruuanlaitossa ja siinä sivussa huolehtinut Ingasta. Olen
hakenut hänet syömään ja saattanut takaisin kotiin. Inga on aina pitkän päivän piristys.
Torstaisin työtehtävät ovat vaihdelleet. Välillä olen pitänyt tuolijumppaa eräälle rouvalle ja viime
torstaina kävin hänen luonaan siivoamassa pari tuntia. Hän sairastaa artroosia, ja ei pysty itse
siivoamaan kovin hyvin. Hän oli hyvin kiitollinen siivousavusta.
Perjantaiaamuisin olen välillä käynyt ohjaamassa venyttelyjumpan ja sitten mennyt erään
pariskunnan luo laittamaan ruokaa. Rouva sairastaa alzheimeria. Juttelemme ja vietämme aikaa
yhdessä. Viimeksi juttelimme pariskunnan kanssa sota-ajasta ja katselimme vanhoja valokuvia.

Lauantaisin olen ollut ohjaamassa yhteislaulua. Olemme laulaneet vanhoja lauluja ja joka kerta
joukossa on ollut joku varsinainen laulun taitaja. Onneksi, sillä kaikki vanhat laulut eivät minulta
valitettavasti onnistu.

Lähes joka päivä olen kävellyt työmatkat ja matkaa kertyykin joka päivä yli 7 kilometriä. Siihen
lisäksi vielä kaupassa käynnit ”tauoilla”, jumpat ja siivoukset. Liikuttua on tullut ja tämä onkin ollut
varsiainen kuntokuuri minulle. Hyvä niin.

Päivät ovat välillä olleet todella pitkiä ja raskaita, mutta olisin halunnut ehtiä tehdä enemmän.
Viettää enemmän aikaa Ingan kanssa, Leenan kanssa, tehdä paljon enemmän. Toivon, että olen
antanut jotain Suomelalle, koska tuntuu, että olen saanut niin paljon. Olen todella kiitollinen tästä
kokemuksesta ja siitä vastaanotosta, jonka olen kaikilta ihmisiltä saanut. Entisenä järjestösihteerinä
minussa heräsi pieni palo lähteä mukaan Suomelan toimintaan, kehittämään sitä ja jatkamaan
toimintaa Ingan jalanjäljissä. Minussa heräsi, tai oikeastaan voimistui, tunne siitä, että haluaisin
tulla tänne takaisin, töihin, ainakin lyhyiksi ajoiksi, ehkä jossain vaiheessa pysyvästikin.
Se vaatii tietenkin järjestelyja ja ensiksi sen työpaikan. Tunnen, että maailma on avoinna minulle ja
olen saanut uudenlaisia voimavaroja tästä kokemuksesta.

Meinasin päättää kertomukseni edellisiin sanoihin, mutta tänään minut yllätettiin niin, että haluan
siitä vielä kertoa.

Oli kauden päättäjäiset ja kukkaistanssit. Laitoin kukkanauhan päähän ja lähdin kävelemään kohti
Suomelan salia. Kun pääsin paikalle, oli tilaisuus jo alkanut, mutta Ingaa ei näkynyt missään. Olin
ihan varma, että hän oli varmistamasssa istumapaikan eturivistä jo hyvissä ajoin. Lähdin hakemaan
häntä ja hän tulikin minua ulko-ovella vastaan. Etsin hänelle paikan eturivistä ja menin itse
vapaalle paikalle istumaan. Lavalla oli menossa ruusujen jako kun kaikki harrastepiirien ohjaajat
kukitettiin ja palkittiin.
Yhtäkkiä minut kutsuttiin lavalle, sain ruusun ja halaukset ja kirjan Suomelan kirjallisuuspiirin
antologiaryhmältä ”Avartavaa elämää”. Sekä tietenkin vapaalippuja Suomelan keittiöön. En ollut
odottanyt mitään tälläistä ja liikuttuneena ilmaisin kiitokseni kaikille siitä, että olivat ottaneet minut
avosylin vastaan joka paikkaan. Erityiskiitokset tietenkin Ingalle. Minua pyydettiin vielä tulemaan
ensi syksynä takaisin. Tämä oli täydellinen päätös tälle jaksolle.

