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Tiistai 17.09.2013 

 
 
Aamu käynnistyi melko tahmeasti.  Heräilin vähän enne kuutta ja luin lehden. 
Illalla en ollut vielä pakannut, olin vain kerännyt tavaroita pöydälle, siitä vaan reppuun. 
Ihmettelen vaan miten paljon tavaraa matkaan tulee.  Enimmäkseen pakkasin elektroniikkaa ja 
kirjoja. 
Pyysin Kikin Elieliin lähtökahveille kello 9:00.  Siitä sitten kentälle. 
Pirkko tulee omia aikojaan kentälle, hänellä on aamulla hammaslääkäri ja työkkärin tapaaminen. 
Toivottavasti ehtii ajoissa kentälle. 
Viihdykkeenä minulla on läppäri sekä  Westön ”Täällä kuljimme kerran” 
 
Buukkasin meidät lennolle AA6025.  Toiveena oli istumapaikka hätäuloskäynnin vieressä, sillä 
siinä pitäisi olla parhaat jalkatilat.  Olin ensimmäisenä jonossa joten toiveita oli. 
Sain boordincardin ja homma oli selvä.  Pois lähtiessä vielä varmistin paikkamme, ”ai ihan unohdin 
tuon toiveen, vaihdetaan uusi lippu”  Homma selvä. 
 
Ja Pirkko saapui ajoissa, hän saapui jo 12:10 kentälle.  Hampaat oli hoidettu ja työkkärissä 
haastattelu takanapäin. 
 
Eipä siinä ollut lopulta liikaa aikaa koneen lähtöön, yhden oluen ehti nipin napin vetäistä enne kun 
piti siirtyä koneeseen. 
 
Istumapaikka oli loistava ja vieläpä sähkövirtaakin sai. 
 
Lennon aikana katseltiin pari osaa Raid- sarjasta. 
 
Lentomatka New Yorköiin oli melkoisen leppoisa johtuen loistavista istuinpaikoista. 
 
Siis Airbus 330 A ja penkkirivi 41. 
 
 
Saavuimme Nykkiin noin. kello 16:00 paikallista aikaa, lento kesti siis noin 9 tuntia. 
 
Kentällä jouduimme ottamaan tavarat ja tullaamaan 
ne. 
Jono passitarkastukseen oli pitkä ja hikinen.  
Lopulta pääsimme läpi ja saimme tavaramme mitkä 
oli nostettu liukuhihnalta. 
 
Päätimme jäädä kentälle sillä aikaa oli mennyt 
melkoisesti kun olimme saaneet tavaramme 
buukattua seuraavalle lennolle. 
 
 
Lento Buenos Airesiin lähti kello 22:10 ja edessä oli 
pitkä lento ja olimme jo valmiiksi väsyneitä. Lähtö lennolla AA6025 kello 14:10 
 
Yö meni jotenkuten torkkuessa ja katsellessa erilaisia filmejä sun muuta. 
 

 



Keskiviikko 18.09.2013 

 
Lento Buenos Airesiin laskeutui 09:45.  Takana on siis 10 tunnin lento kun olen huomioinut 
aikaeron..  Helsingistä lähdettyämme olimme siis matkustaneet yhteensä 25 tuntia. 
 
Tästä siis alkaa varsinainen seikkailu. 
 
Passin tarkastukseen jonotimme jälleen pitkään.  Kun olin virkailijan luona passintarkastuksessa, 
valokuvauksessa ja luovuttamassa sormenjälkien luovutuksessa niin Pirkko sai voimakkaan 
väsymisen / sydämen rytmihäiriön.  Onneksi passivirkailija huomasi tilanteen.  Vein Pirkon lähellä 
olevalle tuolille istumaan ja huilaamaan.  Virkailija tilasi lääkärin paikalle.  Jonossa ollut Ilkka toimi 
tulkkina hetken aikaa (puh. 155 120 1300).  Pirkko vietiin ambulansilla Lentokentän 
ensiapuhuoneeseen.  Täällä otettiin sydänfilmi ja mitattiin verenpainetta sun muuta. 
 
Lopputulos oli, että Pirkko vietiin lähellä olevaan sairaalaan, Hospital Eurnekian’iin.  Osoite on 
Alme 349 Ezeiza.  Tämä paikka on n. 60 km Buenos Aires’ista. 
 
Pirkko laitettiin ns. Shock Roomiin, eli tarkkailuhuoneeseen.  Täällä oli vain yksi henkilö Pirkon 
lisäksi. 
Hygieniataso ei aivan vastaa meikäläistä normistoa.  Meillä ei esim. jätetä jätepusseja lojumaan 
pitkin lattiaa.  Henkilökunnan pöytä oli täynnä mitä ihmeellisimpiä laitteita ja papereita sopivassa 
epäjärjestyksessä. 
 
Meiltä oli jäänyt matkatavaramme lentokentälle, ihmettelin miten voisin löytää ne. 
 
Kuin ihmeen kaupalla American Airlinestä soitettiin minulle sairaalaan ja kerrottiin mistä voin 
noutaa tavaramme.  He tilasivat taksin noutamaan minut sairaalasta lentokentälle.  Aikani 
odotettuani taksi saapui ja vielä ihmeellisempää oli se, että löysin matkatavaramme. 
 
Siitä vaan taksilla hotellille Buenos Airesiin, Paraquai- kadulle (Microcentro kaupunginosa) 
Sain kirjauduttua hotellin ja jätin tavarat sinne ja taas matkaan, lähdin taksilla sairaalalle.  Taksi 
tietysti ihmetteli matkan pituutta ja käynnisti navigaattorinsa. 
 
Sairaalassa oli tehty jos jonkinlaisia kokeita Pirkolle ja olo oli parantunut huomattavasti.  Eräs 
lääkäri oli nimeltään Nataly, hän puhui englantia ja hänen kanssaan oli helppo asioida. 
 
Pois lähtö sairaalasta olikin melkoista seikkailua.  Tarkoitukseni oli ottaa taksi lennosta mutta se 
olikin helpommin sanottu kuin tehty.  Täällä ei ole takseja, niitä on vaan kaupungissa.  
Busseja kulkee yhtenään mutta kun en tiedä edes suuntaa.  Lähdin kulkemaan pohjoiseen yritin 
bongata taksia.  Turhaan. 
 
Lopulta sain varmuuden, että täältä on turha yrittää saada taksia. 
 
Rupesin selvittämään mikä bussi menee Buenos Airesin Microcentroon .  Eräs bussikuski näytti, 
tuo tuossa, se on juuri lähdössä.  Syöksyin bussiin, tarjosin kuskille maksua, hän kehotti 
maksamaan kolikoilla automaattiin.  Eihän minulla ollut yhtään kolikkoa joten matkustin pummilla. 
Bussi kierteli mitä pienimpiä katuja joten epävarmuus iski.  Selvitin erään nuoren matkustajan 
kanssa bussin reittiä, ei tämä bussi mene Buenos Airesiin.   
Ilta rupesi jo laskemaan ja olin jossain Buenos Airesin lähistöllä, en saa taksia, en tiedä edes mihin 
suuntaan pitäisi lähteä.  Bussi ohitti jonkun suuremman tien joten hyppäsin ulos ajatellen, että 
tuolla voisi joku bussi mennä kaupunkiin. 
 
Lopulta löysin erään nuoren naisen joka puhui englantia sen verran, että ymmärsi ongelmani. 



Hän kirjoitti, minkälaiseen bussiin minun pitää mennä.  Homma alkoi selkeentyä ja oikea bussi tuli, 
hyppäsin siihen ja kuski jopa ymmärsi, että olen menossa Paraquai- kadulle mikä alkaa bussin 
reitilta Av.9 de Juliolta. 
 
Loppu olikin helppoa, illalliselle ja kaksi olutta niin uni tule heti, odottelematta. 
 
Tuli valvottua melkoisesti lentomatkat 25 tuntia ja sairaalakeikka ja seikkailut yhteensä n. 11 tuntia 
eli yhteensä 36 tuntia. 
Ansaitulle yölevolle. 
 
 
 

Torstai 19.09.2013 
 
Aamusta heti aamupalalle jo kello 8.00 sillä olin luvannut Pirkolle mennä sairaalaan heti kello 9 
aikoihin. 
 
Aamiaisen jälkeen lähdin kävelemään Paraquait pitkin kohti 9 Juliota. 
 
En löytänyt bussi sairaalaan joten nappasin taksin millä menin sinne. 
 
Sairaala poikkeaa meidän sairaaloista.  Tarkoitus on, että omaiset auttavat potilasta 24 tuntia 
vuorokaudessa, taluttavat vessaan, ostavat ruoat ja syöttävät potilaat.  Sairaala ei tarjoa edes 
vessapaperia.  Huoneessa on koko ajan melkoinen melske kun kaikkien potilaiden omaiset 
pölöttävät.   
Kun minä en ollut sairaalassa joutui lääkäri ja sairaanhoitaja taluttamaan Pirkon vessaan.  Pirkko 
oli saanut pummattua joltakin potilaalta vessapaperia. 
Pirkko käveli paljain jaloin, kun taas vessanlattia oli täynnä pissaa, haki hoitaja jostain lakanan 
mikä heitettiin lattialle ja Pirkko selvisi kuivin jaloin vessasta. 
 
Kun saavuin sairaalaan kyseltiin minulta vähän arvostelevaan, sävyyn missä olin eilen ollut.      
 
Oleskeltuani tunnin tai pari sairaalassa päätettiin Pirkko kotiuttaa.  Mukaan annettiin ohje mitä 
lääkkeitä ja kuinka paljon Pirkon tuli ottaa, epikriisikin saatiin, tosin espanjaksi ja käsinkirjoitettuna 
pienelle paperipalaselle. 
 
Hotellille lepäämään. 
 
Illemalla lähdimme kävelemään 
kävelykatua (Florida) pitkin kohti 
Plaza de Majo:a.   
 
Kävelykatu on siis täynnä turisteja 
ja rahanvaihtajia.  Täällä oli tarjolla 
jos jonkinlaista taiteilijaa ja 
ihmisten huvittajia.  Tangon 
esittelytanssit olivat melko hienoja. 
 
Plaza de Mayo’n pohjoislaidalla on 
Casa Rosada, Presidentin palatsi.  
Palatsin parvekkeelta ovat Juan ja 
Eva Peron, Kenraali Leopoldo 
Galtier (johti Falklandin sotaa) , 
Raul Alfonsin tervehtineet 
asukkaita.   Rumpujen päristystä asunnottomien mielenosoituksessa 



 
Aukion keskellä on Piramide de Mayo, mikä on rakennettu espanjalaisista itsenäistymisen 
muistoksi.  
 
Matkalla oli mm asunnottomien mielenosoitus missä rummut pärisivät sekä itse aukiolla oli joku 
veteraanien mielenosoitus.  Poliisit olivat varautuneet mellakkaan pystyttämällä mellakka-aitoja. 
 
Iltapalaksi nautimme vielä raviolia ulkoilmapaikassa.   
 
 

Perjantia 20.09.2013 
 
 
Aamupalalle jo kello seitsemän ja sitten kävellen kohti autovuokraamoa.  Autovuokraamo sijaitsi 
melko lähellä, se oli aivan Av. 9 de Juliota.  Täältä olikin melko helppo osata hotellille. 
 
Melkoinen rullianssi se vuokraus oli.  Melkeinpä pitää silmät ummessa laittaa nimiä vaikka mihin 
papereihin, avoimeen Visa- kuittiin yms. 
Auto oli Chevrolet Classic 1,4, rekisterinumero oli LNJ 062.  
 
No, auto saatiin kuitenkin ja kahvilan kautta lähdimme viemään sitä parkkitaloon pariksi päiväksi. 

Yllättävän paljon aikaa 
menee näihin asioiden 
järjestelyihin.  
 
Homman jälkeen kävimme 
syömässä sushi- ateriat 
hotellin viereisessä 
paikassa.  Kello olikin 
rientänyt jo pitkälle 
iltapäivään joten unille. 
 
Rahan nostoon ja 
tiliasioiden hoitoon. Takaisin 
hotellille odottelemaan 
Mimmin tapaamista. 
Tässä välillä olen saanut 
internetin toimimaan 
hotellilla.  
 

Chervolet Classic 1.4 
 
Surfailin hotellin aulassa kunnes Mimmi saapui tapaamaan meitä.  Lähdimme syömään ja 
Pirkkokin sai haluamaansa salaattia ja minä raviolia. 
 
Istuskeltiin ja kuultiin paikallisia kuulumisia.  Mimmi on ollut nyt seitsemän kuukautta täällä ja 
vuoden vaihteessa hän palaa Suomeen. 
 
 

Lauantai 21.09.2013 
 
Aamiaisen jälkeen metrolla kohti Pueyrredan- metroasemaa ja sieltä kohti Cementerio de la 
Recolet’aa.   Metro oli selkeä, asemat koristeltuja ja vaunussakin oli tilaa vielä tähän aikaan. 
Tämä on kuuluisimpia hautausmaita Buenos Airesissa.   



Hautausmaa on 5,5 hehtaaria laaja ja se on täynnä hautamuistomerkkien reunustamia kapeita 
kujia.  On uskomaton tunnelma kuljeskella täynnä historiaa huokuvia käytäviä. 
Täältä voit löytää Eva Peronin haudan (Eva on haudattu 
Duarten perhehautaan, Juan Duarte oli Evan biologinen isä), 
Kenraali  Jose C Paz sukuhaudan.  Hän oli diplomaatti, 
parlamenttimies sekä La Prensa- lehden perustaja.  Johan 
näillä meriiteillä saa hienon kappelin itselleen ja suvulleen. 
 
Poiketen suomalaisesta käytännöstä täällä hautakivessä 
kerrotaan henkilön maalliset saavutukset,  
meillä ihmiset ovat kuollessaan lähes samanarvoisia.   
 
Sitten tutustumaan Museo Nacional de Bella Arts.  Matkalla oli 
vilkas kirpputorialue, täältä voi ostaa mitä tahansa 
turistirihkamaa. 
 
Napattiin taksi ja kohti San Telmoon, jälleen 
rihkamakauppiaita ja paljon sprayattuja taloja.  Alue vaikutti 
boheemimaiselta ja kivalta 
 
Kävelimme kohti La Bocan kaupunginosaa.  Ränsistynyt, 
paljon hylättyjä rakennuksia, paljon hylättyjä autoja, pelottavia 
nuorisoryhmiä tulilla ja musiikki soi. 
 
Jälleen taksilla kohti Florida- kävelykatua. 
 
Illalla katselimme DVD- leffaa Raid.  Kiitokset vaan Kikille 
ulkoisen kovalevyn lainasta. 
 

                                
Mari Eva Duarte de Peron 7.5.19                                                                       
  6.7.52 
 
Jälleen asunnottomia ihmisiä kävi yölevolle ihan 
hotellimme viereiseen porttikäytävään.  Ei eilinen 
mielenosoitus asunnottomuudesta ollut turha. 
Me törmäämme kaupungin keskeisellä alueella 
kadulla nukkumiseen usein, mikä lienee tilanne 
syrjäisemmällä alueella.  
 
 

Sunnuntai 22.09.2013 
 
Aamusta haettiin auto parkkihallista ja suunnistimme 
ensin hotellille missä pakkasimme auton ja jälleen 
kerran harjoittelin Nokian puhelimen navigaattorin 
käyttöä.  Ei se vaan niin helppoa ollut.  Ongelma oli 
se, että emme käyttäneet puhelimessa netti- 
yhteyttä, joten puhelin ei hakenut paikkaa mihin 
olimme matkalla.  Vähitellen opimme käyttämään 
navigaattoria.   
 
Jälleen poistuessamme Buones Airesista kiinnittyy 
huomio kaupungin rähjäisyyteen.  Talot ovat hylättyjä 
ja ympäristö on todella sotkuinen. 



 
Suunta kohti Moron’ia n. 30 km, tarkoitus oli päästä ulos kaupungista. 
Moron oli pieni kylä mikä eli rautatieaseman ympärillä.  Tasoristeys jakoi kaupungin kahtia. 
 
Vähän enne Juninin joudimme poliisi ratsiaan.  Tästä seurasi melkoinen asioiden selvittely, ainoa 
kieli oli espanja, poliisi ei osannut sanaakaan englantia saati suomea.  Vähän sama juttu minulla, 
ei sanaakaan espanjaa (paitsi la tierra ja el pueblo unido) näistä ei tässä tilanteessa ollut apua. 
 
Tiestöt ovat harvinaisen hyviä ja mikä silmiinpistävintä on lihakarjan määrä.  Niitä riittää koko ajan 
kun ajamme Pampalla. 
 
Ja kuten laulussakin sanotaan ”Pampalla tuulee ai ai ai Pampalla tuulee aina” 
 
Täällä ovat näkymät kyllä hienoja, vastaavat kuvaani Pampasta.  Tasaista ruohikko- aluetta missä 
on härkiä silmän kantamattomiin.  Tästähän Argentiina on kuuluisa. 
 
Illalla saavuimme Lincoln- nimiseen kaupunkiin missä päätimme yöpyä.  Aivan keskusaukion 
varrella oli Plaza Hotelli mistä saimme huoneen.  Huone oli tosin kalliimpi kuin huoneemme 
Buenos Airesissa mutta ei siellä paljon vaihtoehtoja ollut.  
Illallisen jälkeen yöpuulle.  Hotellin yhteydessä oleva ravintola oli melkoisen suosittu, se oli lähes 
täynnä, johtuukohan ehkä siitä, että muita ravintoloita ei ollut. 
 
 

Maanantai 23.09.2013 
 
Aamusta piti lähteä ilma aamiaista koska hotellilla ei tarjottu aamiaista. 
 
Pitkä ajomatka edessä, arviolta 800 kilometriä. 
 
Tiet ovat yllättävän hyväkuntoisia, matkanopeus on 100 – 120 kilometriä tunnissa pääosan 
matkasta.  Muut kuin päätiet ovat päällystämättömiä hiekkateitä. 
 
Matkalla piti välillä ottaa avainunet, sillä väsyneenä en halunnut ajaa.  Tiet ovat suoria, suoraa 
ehkä 40 kilometriä ja sitten mutka 90 astetta ja taas suoraa 40 kilometriä.  Turruttavaa ajaa 
auringon paahteessa.  Kun astuu ulos jaloittelemaan on vastassa kylmä ja kova tuuli, äkkiä 
takaisin lämpimään autoon. 
 
Maisemat muuttuvat vähin erin 
lähestyessämme Mendozan 
aluetta.  Maisema ei 
täytykkään enää Pampasta ja 
karjasta vaan tilalle on tullut 
kumpuileva maasto missä 
näkyy valtavia viiniviljelmiä.  
Maisema on ystävällistä. 
 
Matkalla oli vielä pari 
poliisiratsiaa mutta niistä 
selvittiin helposti kun jo 
ymmärsimme mitä asiakirjoja 
tuli näyttää. 
 
Saapuessamme Mendozan 
piirikuntaan oli jopa  
tullitarkastus.                                  Andit Mendozan taustalla 



tullitarkastu      
 
Illalla seitsemän aikaan saavuimme Mendozaan.  Kaupunki näytti suorastaan lumoavalta ilta-
auringossa kun lumihuippuiset Andien vuoret näkyivät kaupungin shiluettia vasten.  Tervetuloa. 
 
Hotelli löytyi helposti navigaattorin avulla. 
 
    
Illallisen ja iltaolut, sitten väsyneenä nukkumaan. 
 
 

 Tiistai 24.09.2013 
 
Mendotsa on viehättävä kaupunki, asukkaita on joku 120.000.  Kadut selkeitä (puhdas ruutukaava) 
ja puut kaartuvat kauniisti niiden yli.  Voi vain kuvitella näkymää kesällä. 
 
Kaupungin keskustassa on viisi aukiota, isoin on Plaza Independencia ja neljä muuta ovat Plaza 
Italia, Plaza Espana, Plaza Chile ja Plaza San Martin. 
Plaza Espana on koristeellinen paza missä on paljon espanjalais- tyylisesti hienoilla kaakeleilla 
rakennettuja istuimia ja aitoja, tulee vähän Gaudi mieleen. 
 
Lähdemme tutustumaan kaupunkiin luomalla yleissilmäyksen Kaupungin talon kattoterassilta, 
Teraza Mirador’lta. 
Menemme seitsemänteen kerrokseen hissillä ja nousemme vielä jalkaisin viimeisen kerroksen. 
Täältä näkyykin koko kaupunki ja jälleen Andien mahti hallitsee näkymää.     
 
Vähitellen kulkeudumme kohti Plaza Ibdependeciaa.  Aukio on vehreä ja sitä hallitsee isö 
suihkulähde.  Täällä on myös Museo Municipal de Arte Moderno.  Käymme tutustumassa 
museoon, yli 63- vuotiaat ja alle 3- vuotiaat pääsevät maksutta sisälle.  Pirkko joutuu maksamaan 
pääsymaksun.  Samalla lipulla pääsee tutustumaan Aquariumiin ja toiseen taidemuseoon. 

 
Paikallisena erikoisuutena 
on katupuiden 
kastelujärjestelmä, 
Jalkakäytävän ajoradan 
puolella on melko syvä 
kanava mitä pitkin puut 
kastellaan, Kanavan ylitystä 
varten on rakennettu pieniä 
siltoja.  Mitään estettä 
kanavaan putoamista varten 
ei ole rakennettu, ei menisi 
meillä läpi.   
 
Plaza Sarmientolla 
harjoittelevat nuoret 
opettajan johdolla 
argentiinalaisia tansseja.  
Kun ota kuvia nuorista  

Nuorisoa Plaza Espanalla 
 
katsojiata he huutavat ”otro, otro” eli lisää, lisää..   
 
Aquaariumin kautta hiljalleen hotellille iltapäivälevolle. 
 



Argentiinassa on varsin viehättävä tapa kosketella ihmistä kenen kanssa puhuu, poskisuudelmat 
kuuluvat jokapäiväiseen elämään.   
Tällaisen tavan soisin kotiutuvan Suomeenkin, täytyy ryhtyä viemään asiaa eteenpäin omalta 
osaltani. 
 
Illalla kävimme vielä syömässä Kitin suosittelemassa paikassa.  Se oli kauppakeskuksen sisällä 
laaja alue missä oli erilaisia ravintoloita.  Ruoka oli halpaa ja hyvää.  ruoan hinta oli noin 50 pesoa 
kun esim. Buenos Airesissa maksoimme ateriasta 400 pesoa.  
  
 

Keskiviikko 25.09.2013 
 
Kuulimme juuri Jetalta, että pakettimme on Maiamissa, tavoitteena on että se on perjantaina täällä. 
Jumituimme siis ylimääräiseksi päiväksi tänne. 
 
Tästä seuraa taas, että voimme mennä huomenna puolenpäivän matkalle viinitilalle ja oliivitilalle. 
Varaamme matkan viereisestä hotellista missä kukaan ei puhu sanaakaan englantia. 
 
Aamupäivän tutustumme sekä Plaza Italiaan että Plaza Chileen.  Plaza Chilessä on 
suihkulähteessä punaista vettä, melko vaikuttava näky. 
 
Illalla illastimme parhaassa ravintolassa Tasca de la Plaza, Viehättävä pieni ravintola, kaksi 
huonetta kummassakin ehkä viisi pöytää.   Ravintola oli maalattu syvän punaiseksi ja seinillä oli 
hienoja tauluja.  Taustalla soi paikallista musiikkia.  Ruoka oli herkullista, Pirkolla salaattia ja 
minulla pastaa missä oli mereneläviä.  Pullo talonviiniä ja lasku oli 220 pesoa, ei paha. 
 
 

Torstai 26.09.2013 
 
Paketti on Argentiinassa, myöhästyy tulliin joutumisen johdosta. 
Se oli ensin ollut Meksikon tullissa mistä se oli palautettu Maiamiin.  Täältä se lähetettiin 
uudestaan Argentinaan. 
UPS:n toimistossa luvattiin, että se on huomenna Mendozassa kello 11:00 jos lentokone ei 

ole myöhässä.  Sovimme, että 
noudamme paketin suoraa UPS:n 
toimistolta.  Niin, tämä salaperäinen 
paketti sisältää siis insuliinikynän 
minkä unohdin kotiin.  Tämä ei siis 
ole minun varsinainen insuliini vaan 
osallistun erääseen tutkimukseen ja 
ntämä on se tutkimuskynä. 
 
Ja nyt lähetämme ensimmäiset 
kortit Suomeen. 
Täällä totesimme konkreettisesti 
mitä postin yksityistäminen on.  
Olimme ostaneet (saaneet) 
kahdenlaisia postimerkkejä, ensin 
Argentiinan postin myymiä 
postimerkkejä ja sitten DHL:n  

Ykä ja viinisammiot 



postimerkkejä.  Näillä on tietysti omat laatikot mihin posti jätettään.  Melko helposti 
löysimme postitoimiston mistä ostimme puuttuvat postimerkit, posti otti  
nämä kortit mutta ei DHL:n merkeillä varustettuja postikortteja.  Siinä menikin sitten aikaa 
löytää konttori mihin DHL:n posti jätettiin 
 
Yllättävän paljon aikaa matkoilla menee tällaisiin yksinkertaisiin asioihin, postiin, 
rahanvaihtoon ja paikkojen etsimisiin. 
 
Iltapäiväksi olimme varanneet paikat tutustumisretkelle kahdelle viinitilalle ja yhdelle 
oliiviöljytehtaalle. 
Toinen viinitila oli uudenaikainen missä viini valmistettiin hienoissa kiiltävissä teräs-
säiliöissä.  Toinen viinitila oli Vina el Cerno missä viini kypsennettiin vanhanaikaisesti 
puutynnyreissä.  Täältä ostin Juhalle viinipullon.  Tätä viiniä hän ei ole maistanut sillä tällä 
tilalla ei ole vientiä lainkaan.  Koko tuotanto (melko pieni) menee lähialueelle. 
  
Viimeinen tutustumis kohde oli oliiviöljy tehdas, Pasrai srl  . 
  
 
Perjantai 27.09.2013 
 
 
 
Päivän ohjelma lepää se varassa, että saamme paketin kello 12:00 mennessä ja pääsemme 
jatkamaan matkaa kohti Chileä. 
 
Aamulla lähden tutustumaan maan lähes kansallissankari Jose Francisco de San Martin Matorran 
museoon.  Hänet tunnetaan Simon Bolivarin kanssa Etelä-Amerikan tärkeimpänä 
vapaustaistelijana.  Heidän ansiosta Argentina, Chile ja Peru vapautuivat Espanjan alaisuudesta.  
San Martinia pidetään Argentinan vapauttajana (Libertador). 
 
Jostakin syystä museo ei ollut auki, ovella olin vähän yli yhdeksän jolloin sen piti aueta. 
 
Ja paketti odotti meitä kun menimme UPS:n toimistoon noin kello 11:00. 
 
Lähdimme välittömästi eteenpäin maksettuamme ensin pysäköintivirhemaksun paikallisen 
liikenneviraston kassalle.  Jälleen oli hyötyä siitä, että olin ottanut kännykällä kuvan auton 
rekisterinumerosta, poliisit olivat kirjoittaneet numeron siksi epäselvästi, että siitä ei saatu selvää. 
 
Navigaattori sekoili pitkänaikaa ennen kuin pääsimme pois kaupungista.  ”Käänny 200 metrin 
päästä vasemmalle ja sitten oikealle”, emme voi kääntyä sillä katu on yksisuuntainen, reitin 
uudelleenlaskenta kestää niin kauan, että olemme taas ihan muualla. 
 
Vihdoin pääsimme ulos kaupungista.  Maisema muuttui vuoristoiseksi ja Andit näyttivät koko 
mahtavuutensa.  Oli hienoa ajella vuorten ympäröimissä solissa ja ihailla luonnon voimaa. 
 
Vähitellen rupesimme nousemaan vuorille ja tuuli sen kun vain yltyi ja lämpötila kylmeni. 
 
Välillä aina pidimme jaloittelu taukoja ja pysähdyimme muutaman talon kyliin missä matkaajat oli 
huomioitu matkamuistokojuilla. 
 



Saavuimme rajanylitys 
paikkaan, Los 
Libertadores’iin 
 
Rajanylitys prosessi alkoi 
auton pysäköimälle 
hallirakennukseen.  Sitten 
kaikkien papereiden kanssa 
tullirakennukseen missä 
jonotimme neljälle eri 
luukulle, kaksi Argentinan ja 
kaksi Chilen luukkua.  Rajan 
ylitys tapahtui melko 
helposti, vain jonottamalla.  
Tietenkään Argentinasta ei 
saa viedä hedelmiä Chileen.  
Tullivirkailija halusi vielä 
varmistaa, että meillä ei ole 

hedelmiä.  Lopulta Pirkko luovutti virkailijalle kaksi omenaa. 
 
Lähdimme ajamaan kohti Valparaisoa. 
 
Tie muuttui varsinaiseksi serpentiinitieksi ja jyrkkyyttä riitti.  Uskomattomat maisemat, aurinko 
porotti vuorten lumipeitteisiä huippuja.  Välillä lumi ulottui tielle asti, tarvitaanko jo nastarenkaita. 
 
Navigaattorin näyttämä tiestö oli hassun näköistä, 
pelkkää siksakkia. 
Chilessä vietettiin paripäivää enne lähtöämme 
vallankaappauksen 40- vuotis muistojuhlaa.  Pääsin 
jopa KOM- teatteriin osallistumaan tähän 
muistotilaisuuteen, hienoa. 
 
Kansanrintaman sosialistiehdokas Salvador Allende 
valittiin Chilen presidentiksi vapaissa vaaleissa 
vuonna 1970.  Asevoimat tekivät Yhdysvaltain 
tukemana vallankaappauksen 11.9.1973 jolloin 
vallan otti kenraali Augusto Pinochet.  Allende kuoli 
kun presidentinpalatsia pommitettiin hävittäjillä. 
Sotilasvalta kesti Chilessä vuoteen 1990.  
Sotilasvallan aikana aina häviää ihmisiä jotka 
vastustavat sotilasvaltaa. 
 
60- luvulla oli Chilessä alkanut uusi laululiike (Nueva 
Cancion Chilena) mikä yhdisti perinteiseen 
musiikkiin voimakkaan poliittisen sanoman.  Tämän 
laululiikkeen vahvoja edustajia olivat mm. Violetta 
Parra ja Victor Jara.   
 
Victor Jaran laulut kertovat rakkaudesta, rauhasta ja 
sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta.  Hän tuki 
vasemmistolaista Unidad Popular- puoluetta.   
      Salvador Guillemo Allende Gosseus 
      26.6.08 – 11.9.73 
 



Allenden presidenttikauden päättyessä Jara pidätettiin ensimmäisenä päivänä ja hänet teloitettiin 
Santiagon jalkapallostadionilla (Estado Chile). 
Nyttemmin on stadionille on annettu uusi nimi,  Estado Victor Jara.    
 
Violetta Parra oli toinen chileläinen taiteilija joka loi uuden musiikin laululiikettä.  Hänen ehkä 
tunnetuin laulunsa on Gracia a la Vida (Elämälle kiitos).   
Violetta Parra teki itsemurhan 49- vuotiaana. 
 
Vielä lisää chileläisiä kuuluisia taiteilijoita, luonnollisesti Pablo Neruda, alkuperäiseltä nimeltään 
Ricardo Eliecer Neftali Reyes Basoalto.  Pablo Neruda on Nobel- palkittu chileläinen runoilija 
(1971), diplomaatti ja kommunisti puolueen jäsen. Neruda kuoli syöpään vain pari viikkoa 
vastustamansa sotilasvallankaappauksen jälkeen. 
 
Tähän voidaan lisätä vähän kotimaista lyriikkaa: 
 
Allendella 
 
Mitä ne mahtoivat 
oudolle linnulle?      
Mitä ne mahtoivat, Chilen porvarit,       
oopperamurhaajat, pienet Hitlerit? 
Mitä ne tekivät oudolle linnulle, 
kunnian miehelle, Allendelle? 
 
Tappoivat tietysti 
CIA:n armosta    
 
ylijäämävaraston hienolla aseella. 
Tappoivat palasen maailman sydäntä, 
näyttivät keltaisen hyeenan hampaan, 
ottivat paikkansa historiassa. 
 
Mitä ne luulivat 
saavuttavansa? 
Saivat osakseen Kainin merkin, 
vastaansa kaikkien kansojen vihan, 
maailman vahvimman sissiliikkeen: 
sydänten punaiset armeijakunnat. 
(Sanat Pentti Saaritsa) 
 
Nyt sitten Valparaisoon mistä sotilasvallankaappaus sai alkunsa.  Satamatyöläiset ja kuorma-
autoilijoiden lakko romahdutti Chilen talouden ja oli lähtölaukaus vallankaappaukselle. 
 
Pablo Neruda on sanonut Valparaisosta ”Valparaiso kuinka hullunkurinen olet… et ole kammannut 
hiuksiasi, et ole ehtinyt pukeutua vielä, elämä on aina yllättänyt sinut”. 
 



Valparaisoon saavuimme 
illalla noin kello yhdeksän.  
Jälleen kerran navigaattori 
sekoilin monen monta 
kertaa ja usko jo rupesi 
loppumaan kunnes yht’äkkiä 
olimme juuri siinä paikassa 
mihin tähtäsimme.   
 
Äkkiä majoittumaan ja sitten 
illalliselle. 
 
Sattumalta löysimme kivan 
paikan missä vapaita 
paikkoja oli vain 
baarijakkaroilla.  Illan 
päätteeksi paikassa 
esitettiin vieläpä tosi hienoa  

Värikkäitä taloja Valparaisossa 
 
flamenko- tanssia kitaran sävellyksellä. 
 
 

Lauantai 28.09.2013 
 
Valparaiso on rannikkokaupunki mikä on levittäytynyt korkeille mäille.  Täällä saa siis kiivetä kuin 
San Fransicossa konsanaan. 
Mutta ne katunäkymät, pääosa taloista on maalattu erivärisiksi ja ne ovat täynnä mitä 
ihmeellisimpiä ja hienoimpia maalauksia, näet sitten kuvistani. 
 
Aamupäivä vaan kuljeskeltiin kujia pitkin ja ihmettelimme mitä voimakkaimpia maalauksia talojen 

seinissä ja ovissa ja 
ikkunoissa, mihin vaan 
pensselillä pääsi. 
 
Näkymä on vähän 
samanlaista kuin 
Argeltinassa Buenos Airesin 
Bocca- alueella.  Täällä vain 
tuntuu, että tämä ympäristö 
kuuluu tänne, se ei ole tehty 
turisteille.  Minulle jäi 
mielikuva, että Boccassa se 
on tehty vain turisteille. 
Vähitellen laskeuduimme 
alas satamaan  
Plaza Sotomayor’in keskellä 
on Monumento a los Heroes 
de Iquique. eli merenkulun 
marttyyrien muistomerkki. 

Paikallista Andien olutta, ei huonoa. 
 
Täältä lähdimme pikkuhiljaa nousemaan mäkiä pitkin kohti vuorten huipulla sijaitsevia 
hautausmaita ja Cultural Park Valparaiso’a.  Tämä kulttuurikeskus toimi vankilana aina vuoteen 



1999.  Rakennus sai rappeutua kunnes sen kunnostamiseen kutsuttiin brasilialainen arkkitehti 
Oscar Niemeyer.  Nyt kulttuurikeskus toimii eri taiteilijoiden työpajana. 
 
Alaspäin on sentään helpompi mennä, tosin se ottaa jalkoihin. 
 
Kävimme ottamassa oluet eräässä paikallisessa pubissa, olimme varmasti ensimmäiset turistit 
jotka eksyivät sinne.  Nämä paikalliset kuppilat ovat mielenkiintoisia, jengi istuu juo olutta ja 
katselee jalkapalloa televisiosta.  Täällä on tosiaan paikallinen tunnelma mitä turistit eivät pilaa. 
 
Menimme hostelliin huilaamaan ja kirjoittamaan päiväkirjaa.  Oli mukava kirjoitella hostellin 
olohuoneessa, rauhallista.  Pirkko oli mennyt iltapäiväunille. 
 
Illalla kävimme illallisella vähän hienommassa paikassa, meidät houkutteli sinne lupaus elävästä 
musiikista.  Sitä ei kuitenkaan saatu.  
     
 

Sunnuntai 29.09.2013 
 
Ja sitten nokka kohti Santiagoa, mutta ensin tutustumaan Neruda. museoon. 
 
Sitten vaan noustiin ylös autolla.  Ylös koko ajan ja jyrkästi.  ja vielä jyrkemmin jos mahdollista 
Varmaankaan edes Friscossa ei ole näin jyrkkiä nousuja ja laskuja.  Välillä meinasi autosta vääntö 
loppua.  Näkymät olivat upeita merelle. 
Pablon talo löytyi ja tutustuimme sen piha-alueeseen. 
 
Santiagoon oli matkaa vain vähän yli sata kilometriä joten se taittui kepeästi. 
 
Kaupunki sijaitsee ikään kuin kattilassa Tyynenmeren rannikkovuorten ja Andien välissä. 
 
Kaupunki näytti melko tylyltä sillä kauppojen näyteikkunat olivat suljettu metallisäleiköin, olihan 
sunnuntai ja iltapäivä. 

 
Majoittauduimme kivaan 
hostelliin Bella vistan 
alueella.  Tosin hostelli oli 
oikea sokkelotalo mutta 
saimme  jopa auton hostellin 
pihaan.  Tavarat sisään ja 
baanalle.  Pirkon 
johdatuksella kohti 
kaupungin sydäntä Plaza de 
Armasta.   
 
Tämä Plaza on ollut 
kaupungin perustamisesta 
(1541) asti kaupungin 
symbolinen keskus.  Täällä 
on myös Catedral 
Metropolitana (rakennettu 
1748) mikä oli valitettavasti  

Kansantanssia Plaza de Armastalla. 
 
kiinni.  Plaza oli täynnä ihmisiä ja erilaiset musikantit ja laulukuorot kilpailivat siitä kuka saa eniten 
melua aikaiseksi. 
Täällä oli myös vilkas kävelykatu Paseo Ahumada. 



 
Alkuillasta valuimme hiljalleen asuntoalueellemme. 
 
Illalla kävimme vielä Teatro Misical La Divina Comedia’ssa katsomassa Buscando Brodway- 
esitystä. 
Teatteri oli pieni, neljä penkkiriviä ja seitsemän penkkiä rivillä.  Meidän lisäksi oli yksi muu katsoja, 
esityksen aikana tuli vielä kaksi katsojaa.  Esitys oli ihan OK, keyttä Brodway- musiikkia. 
Näytöksen jälkeen halasimme vielä jokaisen näyttelijän kiitokseksi näytöksestä. 
 
Illalla oli kylmä kun ei tullut laitettua retkitakkia päälle.    

 
  

Maanantai 30.09.2013 
 
Huoneemme oli aamulla 
kylmä, en ollut huomannut 
laittaa lämmitystä päälle. 
Aamiaiseksi oli tarjolla 
ainoastaan sämpylää ja 
marmeladia sekä muroja. 
 
Lähdimme ensin metrolla 
tutustumaan Santiagon 
rautatieasemaan.  Tämä oli 
melkoisen mahtava, se oli 
Eiffelin suunnittelema.   
 
Vähitellen kohti Palacio de la 
Moneda’aa.  Tämä  

Presidentin linna, Palacio de la Modena 
 
presidentin linnan oli suunnitellut italialainen arkkitehti Joaquin Toesca 1800- luvun lopulla. 
 
Tämän rakennuksen pohjoissiipi vaurioitui pahoin hävittäjien pommittaessa sitä Chilen 
vallankaappauksen yhteydessä. 
Aukoilla on Allenden patsas.  Ylipäätään täällä on syntynyt kuva, että Allendea pidetään vieläkin 
kansallissankarina. 
 
Ja eteenpäin elävän mieli. 
 
Lähdimme kulkemaan kohti Museo de la Solidaridad Salvador Allende’a.  Museo löytyi mutta 
maanantaista johtuen se oli kiinni, paremmalla onnella huomenna. 
 
Kohti Mercado Central’in.  Tämä on iso halli missä on kalaruokia myynnissä itse kalojen lisäksi.  
Sattumalta löysimme Pirkon kanssa pienen kuppilan missä saimme paikallista herkkua Paila 
Marinaa, se on kalakeittoa missä käytetään kaikkia saatavilla olevia merenherkkuja.  Oli maukasta 
ja tunnelma oli paikallinen.   
   
Väsyneenä hostelille lepäämään ja kirjoittamaan päiväkirjaa. 
 
       

Tiistai 01.10.2013 
 



Mistä tiedät oletko Argentiinassa vai Chilessä.  Chilessä on aina vessassa vessapaperia ja se on 
hyvälaatuista, Argentiinassa sinulla pitää olla omat vessapaperit. 
 
Aamusta heti etsimää postia mistä saamme postimerkit ja kortit matkaan.  Posti oli Plaza de 
Armas’ella, eli pääpaikalla.  Se on tietysti haasteellista mennä arkiaamuna ruuhkaisimmalle 
aukiolle ja löytää pysäköintipaikka sieltä.  Homma meni yllättäen putkeen, auto pysäköitiin väärin 
mutta Pirkko jäi autoon voidakseen siirtää sen pois tarvittaessa, onneksi ei tarvinnut. 
 
Lähdimme vielä ennen Santiagosta poistumista tutustumaan Museo de la Solidaridad Salvador 
Allende’een. 
Tälle museolle ovat lahjoittaneet töitään mm. Picasso, Miro, Tapies ja Matta.  Nämä teokset eivät 
ole aina näytteillä johtuen vierailevista näyttelyistä. 
Fundacion Allende hankki tämän vanhan hienon rakennuksen 2006 ja kunnosti sen museoksi. 
 
Minusta on hienoa ja vähän yllättävääkin kuinka Allendea pidetään sankarina täällä, yhtään  
patsasta tai muutakaan kunnianosoitusta en ole Pinochet’itä täällä nähnyt, sitä aikaa ei ole ollut. 
 
Ajettiin moottoriteitä, tylsiä mutta maisemat hienoja. Sekä Chilessä että Argentiinassa on tiemaksut 
hyvin yleisiä.  Maksut eivät onneksi ole päätähuimaavia. 
 
Matkalla jouduimme jälleen poliisiratsiaan mutta osasimme nyt näyttää kaikki tarvittavat asiakirjat 
joten meille toivotettiin hyvää matkaa. 
 
Tieliikenne koostuu paljolti rekkaliikenteestä, eteenkin puutavararekoista. 
 
Talca’n, San Javerier’in ja Caukuenes’n kautta kohti yöpymispaikkaa. 
 
Illalla saavuimme Concepcion’iin missä päätimme yöpyä. 
Concepcion vaikutti melko luotaan työntävältä rähjäisyytensä ja epämääräisyyden johdosta.  
Asiaan saattaa vaikuttaa se, että kaupunki vaurioitui pahoin vuoden 2010 maanjäristyksessä. 
 
Päätimme kuitenkin parkkeerata auton ja lähteä jalan etsimään hotellia.  Löytyihän se lopulta ja 
jopa löysimme autommekin pienen etsinnän jälkeen, mitä tästä opimme, kuvaa kännykkäkameralla 
aina.  Saimme auton jätettyä vartioituun pysäköinti alueelle melko halpaan hintaan. 
 
Hotelli oli OK vaikka huoneessa ei ollut ikkunaa muuta kuin käytävään.  Hotelli sijaitse keskustaa 
mikä tosin hiljeni jo alkuillasta.  Illalliseksi tosin saimme mikrossa lämmitettyjä pitsan paloja. 
 
Vähän jäi nälkä mutta sehän tekee vaan hyvää. 
 
 

Keskiviikko 02.10.2013 
 
Aamulla heti suihkuun kun kerran huoneessa on oma suihku, lämmintä vettä sai odotella tovin. 
 
Aamiainen oli melko vaatimaton, paahtoleipää ja marmeladia sekä jugurttia.  Kyllä Oululaisen 
jälkiuunileipä juuston ja tomaatin kesken maistuisi. 
Lisäksi vielä isäntä yritti iskeä juttua espanjaksi vaikka kuinka yritimme selostaa, että emme 
ymmärrä espanjaa. 
 
Jälleen matkapäivä, onneksi emme joutuneet moottoriteille vaan onnistuimme ajamaan kaunista 
tietä pitkin Rio Biobio’n joenvartta. 
 



Maisemat olivat rauhoittavan kauniita, leveä joki ja vehreät niityt ja mäntymetsät.  Tienvarrella sekä 
kanaset että lehmät ja lampaat märehtivät kaikessa rauhassa antamatta liikenteen häiritä 
syömistään. 
 
Angol, Los Sauces Victoria, Traiguen….. 
kummallisia kylien nimiä riittää.  Kylät ovat pieniä 
ja rakennukset matalia ja muutaman kerran 
kaatuneita.  Minkälaista elämää ihmiset viettävät 
näissä pienissä kylissä.  Kasvattavat karjaa ja 
viinirypäleitä, viljelevät maata.  Tästä löytyy se 
ruoka mutta mistä löytyy se elämän muu suola.  
Osataanko sitä kaivata vai viekö jokapäiväisen 
leivän hankkiminen kaikki voimat.  Ympärillähän 
on  tutut maisemat ja tutut ihmiset, täällä sitä on 
aina asuttu ja täällä sitä tullaan asumaan ja 
elämään. 
 
Huoltoasemilla tarjonta on heikkoa, hyvä jos 
kahvin saa.  Huoltoasemat ovat lisäksi harvassa, 
kun tankki on puolillaan täytyy jo ruveta 
jahtaamaan bensa-asemaa missä voi tankata 
auton. 
 
Iltapäivällä saavuimme Temucoon missä 
päätimme yöpyä. 
 
Temuco on tekemiemme mutkien kautta noin 
tuhannen kilometrin päässä Santiagosta. 
 
Temucon keskusaukio on Plaza de Armas Anibal  
    Chemamull- tote- paalut Cerro Nielossa 
 
Pinto.  Täällä on hieno suihkulähde / vesiputous minkä yhteydessä on taidemuseo.  Plazaa 
ympäröi upeat palmut ja sen keskellä on Monumento a la Araucania.  Teoksen ovat tehneet 
paikalliset taiteilijat ja siinä esitellään kaupungin merkittäviähenkilöitä.   
 
Jännä piirre kylän koirista, kaikki koirat valitsivat aukiolla aina yhden auton mitä ryhtyivät 
liikennevaloissa piirittämään ja haukkumaan kunnes auto ajoi niin lujaa, että koirat eivät enää 
pysyneet perässä.  Mekin jouduimme koirien piirittämäksi 
 
Sitten tutustumaan hienoon kansallispuistoon, mikä sijaitse kaupungin laidalla, Cerro Nielo’iin. 
   
 Cerra Nielo’n luonnonpuisto on Temucon tavaranmerkki.  Kun puhutaan Temucosta, puhutaan 
Cerra Nielo’sta 
Luonnonpuistossa oli hienoja totem- paaluja eli Chemamull’ ia. 
 
Yövyimme varmaankin matkamme parhaassa hotellissa. 
 
 

Torstai 03.10.2013 
 
Hyvä aamupala, paahtoleipää, juustoa, tuorejuustoa, kinkkua, hedelmäsalaattia, monenlaisia 
kakkuja, muroja ja mehuja sekä tietysti kahvia mikä tosin ei ollut hääviä. 
 
Sää oli sateinen, pientä tihkua koko ajan. 



 
Jälleen navigaattori sekosi täysin, ajatti meitä monia pieniä kujia pitkin ympyrää, meinasi hermo 
mennä kun meillä ei ollut paikallisia karttoja. 
 
Jälleen ajopäivä.  Aamusta heti autoon ja kohti paikallisten lomakohteita Villarrita (noin 40.000 
asukasta) ja Pucon’ia.  Nämä ovat kauniita kyliä järven rannalla ja ne koostuvat paljolti 
turistirihkama myymälöistä.  Tosin myymälät eivät olleet vielä auenneita (olihan kello vasta 11:00).  
Villaritassa sentään saimme kahvit kun katsoimme riittävän anovasti kahvioon jolloin he aukaisivat 

ovet meille. 
 
Navigaattori sekosi 
totaalisesti jolloin kylästä 
poistumiseen meni lähes 
tunti.   
 
Päätimme yöpyö pienessä 
kaupungissa Puerto 
Montt’ssa.  Lonely Planet 
varoittaa, älä lausu nimeä 
vahingossa Muertto Montt, 
tarkoittaa Kuollut Montt. 
 
Puerto Montt sijaitsee Bahia 
de Puerto Montt’in nimisen 
järven rannalla, taustalla 
näkyy tulivuori jos sää sallii, 
meille ei sallinut.   

Majapaikkamme Puerto Montt’issa 
 
Majapaikkamme sijaitsee korkean mäen huipulla, jälleen hienot näkymät mutta ei meille.  Vettä 
sataa tihuutti ja taivas oli harmaa ja sumuinen.  Majapaikkamme muistutti hiukan kummituslinnaa 
mutta saimme kuitenkin lohdutukseksi hostellin parhaan huoneen (huone numero 1) mistä 
näkymät olivat mitä parhaat.  Tosin sateinen sää hiukan pilasi näkymää. 
 
Illalla söimme ranskalaisia ja erilaisia herkkuja niiden seassa. 
 
Mäen nousu hostellille otti hiukan voimille, piti huilata pari kertaa. 
 
. 

Perjantai 04.10.2013 
 
On se omituista, kun eteläisellä pallonpuoliskolla mennään pohjoiseen niin ilma on lämpimämpää 
ja kun mennään etelän lämpöön niin mennään kylmään. 
 
Ja jälleen on ajopäivä edessä.  Tarkoitus ylittää raja Argentiinaan ja ajaa niin pitkälle kuin 
mahdollista kohti Pingviini saaria, eli Reserva Faunistica Peninsula Valdes.   
 
Chilen puoleisen rajan ylittäminen sujui mutkitta, täytimme papereita kahdella luukulla, ensin 
matkustajien paperit sitten auton paperit.   
 
Argentiinan rajatarkastus tapahtui muutaman kymmenen kilometrin jälkeen ja se tapahtui samaa 
rataa, kahden luukun kautta. 
 
Koko päivä oli ajamista.  
 



Päätimme majoittua jo 
iltapäivällä ja tutustua 
kaupunkiin.  Bariloche 
sijaitsee Lago Nahuel 
Huapi- järven rannalla.  
Täällä on myös saman 
niminen kansallispuisto.  
Koska kaupunkia ympäröi 
myös Cerro Catedra- vuori, 
Lopez- vuori ja 
Shaihuenque- vuori ovat 
näkymät uskomattoman 
kauniita suorastaan 
postikorttimaisia.   
 
Hostellimme oleskelutilasta 
oli näkymä järvelle ja sen 
taustalla kimaltaville  

Cerro Catedra- vuori ja Lago Nahuel Huapi- järvi 
 
vuorille, rauhoittavaa. 
 
Voikohan koskaan kyllästyä katsomaa vuoria, merta ja elävää tulta. 
 
Tämä kaupunki on myös Argentiinan suklaan pääkaupunki. 
   
Täällä näkyi paljon nuorisoryhmiä isot kassit selässään, lähtivät joko laskettelemaan tai laskemaan 
lumilaudalla vuoren rinteitä. 
 
Illalla löysimme hienoja tuliaisia, sovimme, että huomenna aamulla kello 9:00 tulemme ostamaan 
ne.   
 

Lauantai 05.10.2013 
 
Aamupalan jälkeen lähdimme sopimuksen mukaisesti ostamaan tuliaisia.  Kauppias ketale oli 
tehnyt oharin eikä avannut kauppaansa, ei yhdeksältä eikä kymmeneltäkään. 
 

Koko päivä oli ajamista. 
Esquel, Tecka…… 
 
Pieniä kyliä ohitimme noin 
sadan kilometrin välein, 
samoin huoltoasemia oli 
yhtä harvaan.  Tiestö johti 
aluksi Andien rinnettä  
pohjois – eteläsuuntaan.  
Saimme vielä ihailla 
maisemia.  Vuorilta 
laskeuduimme melko 
hitaasti, serpentiinejä ei ollut 
 
Suoria ja hyviä teitä, välillä 
tosin isoja reikiä ja monttuja. 
 



CD- levyiltä kuuntelimme miten Frodo Reppuli vie ystävineen sormusta Tuomion Rotkoon. 
 
Ilta rupesi hämärtymään ja majapaikkaa ei vaan löytynyt.  Pienissä kylissä ei ole majapaikkoja. 
 
Poikkeuksen teki pieni kylä Paso de Indios.  Tankatessamme kysyimme majoitusta, bensapoika 
kertoi heti, että on täällä Hostelli, aivan nurkan takana. 
 
Löytyihän se. Parkkeerasimme auton ja soitimme kelloa, ei vaikutusta.  Oleskelutilassa telkkari oli 
päällä ja eri huoneissa oli valoja. Ovia vaan ei avattu. 
Kylän teinit kokoontuivat katsomaan miten homma käy.  Sitten he soittivat majatalon emännälle ja 
sieltä hän autolla saapui ottamaan vieraita vastaan. 
  
Kylästä löytyi vielä ravintola missä saimme syödä, Pirkko kanaa ja ranskalaisia ja minä 
perhepitsaa.  Pitsasta jäi vielä yli puolet hotellille vietäväksi. 
 
   

Sunnuntai 06.10.2013 
 
Heti aamusta lähdimme tienpäälle.  Matkaamme kohti Patagoniaa ja siellä luonnonsuojelualueelle 
missä toivottavasti näemme pingviinejä. 
 
Ohitimme erilaisia paikkoja matkan varrella, Las Pulmas,  Dolovan, Gaiman, Trelew…  
 
Majapaikassa ei ollut aamupalaa joten päätimme poiketa ensimmäisellä huoltoasemalla kahvilla. 
Ensimmäinen asema meni, ei kahvia.  Toinen ja kolmaskin huoltoasema meni ilman kahvia.  Joko 
kahvikone oli rikki tai kahvia ei muuten vain ollut 
 
Ajoimme koko päivän melko yksitoikkoisessa maisemassa. 
 
Iltapäivällä saavuimme Puertto Madryn’iin 
 
Tämä kaupunki on portti Peninsula Valdés- luonnonsuojelualueelle.  Puertto Madryn yliopiston on 
kuuluista meribiologina osastostaan 
. 
Majoittumisen jälkeen lähdimme ajelemaan Atlantin rannalle, josko näkisimme vesieläimiä.  
Matkaa kertyi noin kaksikymmentä kilometriä,  
 
Tie oli surkea, hiekkatie missä oli pitkät matkat nimismiehen kiharaa.  Tuntui kun hampaiden 
paikatkin olisivat irronnet, sellaista tärinää se oli. 
Lopulta tie vei meidät rantapoukamaan missä näimme valaiden vesisuihkuja sekä niiden 
sukellusta.  Tapahtuma oli sen verran kaukana, että valokuvaa en tapahtumasta saanut.  Valaiden 
ääni oli vaikuttavan matalaa.  
 
Illalla kävimme illallisella Kitin suosittelemassa ravintolassa, oikea design- ravintola (Patagonia 
Resto-Bar).  Ruoka oli hyvää ja annoskoko oli kohtuullinen, palvelu oli hyvää.  Hinta oli tietysti 
paikan mukainen. 
Kävelimme vielä rantakatua ja ihailimme näkymiä. 

 
Maanantai 07.10.2013 
 
Majapaikkamme oli jälleen Kitin suosittelema, Hi! Patagonia Hostel.  Paikka oli melko OK, hinta oli 
kuitenkin melkoisesti yläkanttiin.  Peseytymistilat olivat melko huonoja, suihkun lavuaari ei vetänyt 
kunnolla. 



Aamupala oli liian sokerivoittoinen, sämpylää ja erilaisia marmeladeja.  Aamiaispöytä oli iso pöytä 
minkä ympärillä kaikki vieraat aterioivat.  Olimme  sen verran epäsosiaalisia, että vetäydyimme 
toiseen huoneeseen juomaan kahvit.  Läppäri oli hyvä tekosyy mennä muualle aamukahville. 
 
Ja aamusta lähdimme kohti luonnonsuojelualuetta. 
 
Jälleen unohtui päiväkirjan ohje, jos polttoainetta on puolitankkia tai vähemmän tankkaa auto. 
 
Lähdimme ajelemaan kohti Punta Nortea luonnonsuojelualueella.  Alueelle oli sisäänpääsymaksu. 

Huomasimme, että Punta 
Norteen oli yli sata kilometriä, 
se oli yllätys meille.  Punta 
Nort’een menimme siksi, että 
siellä piti olla Pingviinejä. 
 
Ajoimme surkeata hiekkatietä 
koko sata kilometriä.  Välillä 
tietä lanattiin tai tehtiin muuta 
korjaustyötä.  Ajo oli 
rasittavaa. 
 
Lopulta saavuimme Punta 
Nort,een.  Vaan ei ollut 
pingviinejä, oli vain 
merileijonia.  Olihan niitä kiva 
katsella.  Atlantti näytti myös 
upealta. 
 

Pingviinejä Patagoniassa 
 
Jatkoimme matkaa Atlantin rannalla, vähän rupesi huolestuttamaan tuo polttoainetilanne.   
 
Polttoainetta oli jäljellä noin varttitankki ja matkaa joku sata tai kaksisataa kilometriä Porto 
Piramides- kaupunkia missä pitäisi olla huoltoasema.   
 
Löysimme Caleta Valdes- rannan missä lopulta näimme pingviinejä.  Olisipa Esa näkemässä nämä 
pingviinit. 
 
Luonnonsuojelualueen tavoite oli saavutettu, mutta miten on bensan kanssa. 
 
Täällä pingviinialueella haastattelin paikallista vartiaa kysellen polttoaineesta, ei ollut apua. 
 
Siis matkaan eteenpäin. 
 
Muutaman kymmenen kilometrin päästä jo kyselin pysäköidyiltä autoilta onko heillä ylimääräistä 
polttoainetta.   
 
Lopulta noin seitsemän kilometriä ennen Porto Piramides’ta polttoaine loppui keskelle pitkää 
suoraa kuulalaakerisoratiellä. 
 
Ei auttanut muuta kuin pysäyttää vastaantulevat autot ja kysellä polttoainetta, eipä sitä ollut. 
 
Meidän suuntaamme tuli VW- Golf, mistä olin jo aikaisemmin kysellyt polttoainetta. 
 
Volkkari pysähtyi ja kolme neitoa kyseli mikä hätänä. 



 
He veivät minut Puerto Piramises- kaupunkiin ja Pirkko jäi vartioimaan autoa. 
Bensa-asemalla oli ongelma koska heillä ei ollut kanisteria mihin olisin saanut polttoaineen.  Ei 
hätää, eräs asiakas antoi minulle muovisten kanisterin.  Siihen ei kuitenkaan saanut laittaa 
polttoainetta koska muovi oli liian ohutta. 
Soitettiin paloasemalle olisiko heillä kanisteria.  Äkkiä bensapoika keksi, hänellä on autossaan 
kanisteri missä on 25 litraa polttoainetta.  Hän lainaa meille kanisterin jos palautamme sen. 
 
Homma rokkasi.  Tytöt veivät minut autolle ja odottivat, että saimme auton käyntiin. 
Rahaa en kehdannut edes tarjota heille, sovimme, että kun näen jonkun tien poskessa pulassa, 
autan häntä.  Näin sovimme ja halattiin toisiamme ja lähdimme omille teillemme. 
 
Vielä sata kilometriä ja olimme hotellilla. 
 
Illalla kävimme ATM:llä nostamassa vähän käteistä ja sitten illalliselle. 
 
On se vaan kätevää kun olin laittanut visalle rahaa niin, että tili oli plussalla.  Täällä pystyi vaivatta 
nostamaan käteistä.   Vanhaan aikaan piti käyttää matkashekkejä ja etsiä pankkeja missä niitä 
vaihdettiin käteiseksi. 
 
Muutenkin on helppoa olla yhteydessä lapsiin ja muihin joko sähköpostitse tai tekstiviesteillä. 
 
 

Tiistai 08.10.2013 
 
Jälleen ajopäivä.  Nyt tarkoituksemme on ajaa Buenos Airesiin melko suoraan, päiviä on neljä 
auton palauttamiseen.  Tämä tietää noin neljäsataa kilometriä päivässä. 
 
Sierra Grande, Las Grutas, San Antonio Oeste….. 
 
Iltapäivällä saavuimme Viedma- nimiseen pieneen kaupunkiin missä päätimme yöpyä. 
 
Francisco de Viedma perusti kaupungin jo 1779 ja 1879 siitä tuli Patagonian kuvernöörin 

majapaikka.  Vuosisata 
myöhemmin hallinto siirtyi 
Buenos Airesiin. 
  
Paikalliset venevuokraamot 
tarjoavat risteilyjä Rio 
Negrolle sekä vuokraavat 
kajakkeja. 
 
Täällä ei ollut tarjolla 
hostelleja joten jouduimme 
tyytymään hotelliin. 
Hotellimme sijaitsi aivan 
keskusaukion laidalla.  
Autollekin löytyi paikka 
hotellin edestä. 
 
Majoittauduttuamme lähdin  

Nuorisoa pelaamassa biljardia 
etsimää kauppaa mistä saisi 
leipää ja juustoa 
   



Kaupunki vaikutti melkoisen tylyltä sillä oli siesta-aika ja kaikkien liikkeiden ikkunat oli peitetty 
metalli verkoin tai muilla metalli suojuksilla.  Yksikään kauppa ei ollut auki.  Muutama kioski oli auki 
mutta niissä myyntiin vain karkkeja ja snäksejä. 
 
Lopulta löysin kioskin mistä sain ostettua pari valmista sämpylää. 
 
Hotellille ja päiväunille.  Telkkarinta tuli joku amerikkalainen poliisileffa minkä olin nähnyt jo 
aikaisemmin joten juonen seuraaminen oli helppoa. 
 
Huilattuani lähdin paikalliseen biljardisaliin kirjoittamaan päiväkirjaa ja katsomaan nuorison pelejä.  
Otin heistä muutaman kuvankin.  
 
Illalla söimme kivassa paikallisessa kuppilassa hyvän liha-aterian.  Parilalla valmistettu pihvi missä 
oli paistettu kananmuna päällä.  Pirkolla oli perinteisesti salaatti. 
Nämä paikalliset kuppilat ovat kivoja paikkoja ja ruoka on ihan tavallista.   
Ulkona tuli ukonilma, salamoi ja satoi, ei haittaa 
 
Nukkumaan. 
 

Keskiviikko 09.10.2013 
 
Aamusta jälleen maantielle. 
 
Aja suoraa 40 kilometriä ja mutka jälleen suoraa 40 kilometriä ja mutka. 
 
Päätimme majoittua jälleen pienessä kaupungissa mistä edes Lonely Planet ei osaa sanoa mitään. 
Kaupunki oli Tres Arroyos (kolme puroa) 
 
Jätimme auton keskustaan ja lähdimme kävellen etsimään majoitusta.  Majapaikka löytyi ja 
saimme jälleen auton hotellin eteen. 
 
Lepäilyjen jälkeen katselimme pari Raidia läppärillä lobby-baarissa.  
 
Vähitellen lähdimme tutustumaan kaupunkiin ja löysimme mitä parhaan ruokapaikan.  Paikka 
täyttyikin pian ruokailijoista. 
 
Kävelimme hetken ja kiinnitimme huomion taivaalle, kuunsirppi on selällään ja Etelän Risti loistaa 
se vieressä.   
 
 

Torstai 10.10.2013 
 
Tavoitteena on päästä tänään Buenos Airesiin.  
 
Kaupunkialueella meidät ohitti paloauto ja ambulanssi hälytysajossa.  Syykin selvisi kun pääsimme 
maantielle, rekka oli kaatunut kyljelleen ja lasti oli levinnyt ympäriinsä.  Tästä ei helposti ohi 
mennä.  Palomiehet kehottivat meitäkin kääntymään ja etsimään toisen reitin.  Emme antaneet niin 
helposti periksi.  Muutamat autot ajoivat kolaripaikan ohi vieressä olevan nurmipellon kautta, me 
peesasimme niitä ja pääsimme kolaripaikan ohi. 
 
Ajo olikin kohtapuoliin mielenkiintoista sillä tiestö muuttui kapeammaksi ja mutkaisemmaksi.  
Rekka- ja linja-autoja oli jatkuvasti edessämme ja ohitustilanteita kärkyttiin koko ajan.  Matka taittui 
ripeästi ja jo kolmen maissa olimme jälleen Buenos Airesissa, ympyrä sulkeutuu. 
 



Saimme auton parkkitaloon 
missä se myös pestiin, 
saisimme luovuttaa auton 
siistimpänä kuin saimme 
sen.   
 
Majapaikkamme saimme 
Hostellista mikä oli 
vanhassa talossa.  
Huoneemme sijaitsi 
neljännessä kerroksessa, 
portaat ovat kapeita ja 
osittain rikkinäiset.  
Hostellilla on kattoterassi, 
mikä oli auki aina kello 
kolmeen asti aamuyöstä.  
Hostelli oli 
kokonaisuudessaan ehkä  

Illanviettoa Hostellin kattoterassilla 
 
reissun paras. 
 
Ryhdyimme selvittämään matkaa Iguazu- putouksille. 
 
Oli paras mennä matkatoimistoon mikä järjestää matkoja sinne.  Löytyihän se ja matkoja 
järjestetään.  Vaihtoehtoja oli lento Iguazulle ja sieltä yksityisopastus putouksille, opas oli melko 
kallis. 
Päätimme varata vain lennot ja ottaa Iguazulta taksin putouksille.  Lähtisimme sunnuntaina 
aamulla aikaisin ja palaisimme samana päivänä illalla. 
Matkatoimiston mukaan majoitusta olisi vaikea saada koska täällä on pitkä viikonloppuvapaa 
ja kaikki hotellit ovat täynnä. 
 
Illalla kävimme Irkku- pubissa ja hotellin kattoterassin kautta nukkumaan.  Terassilla olikin illalla ja 
yöllä melkoinen vilske.  Kitara ja rummut soivat ja ihmiset lauloivat ja joivat Quilmes- olutta.  
Tunnelma olikin kuin entisaikaan nuorisomajoissa. 
 
Hostelli tarjosi erilaisia aktiviteetteja asukeilleen ilmaiseksi kuten espanjakielen alkeita, tangon 
opetusta, mateen maistelua.  Jokaiselle illalle on jokin oma harjoitus. 
  
Yöllä kuulin vilskettä vielä puoli viiden aikaan, ei haitannut.  
 
 

Perjantai 11.10.2013 
 
Aamupala oli Hostellin kattoterassilla mistä oli kiva katsella kattoja ja kellotornia.  Tosin 
henkilökunta saapui paikalle vasta meidän jälkeemme.  Aamupalan tarjoilun ei välttämättä tapahdu 
ilmoitettujen aikojen mukaan. 
  
Edessä oli asioiden hoitamispäivä.  Lentoliput piti lunastaa, auto palauttaa ja vaihtaa hotellia. 
 
Lähdimme ensin matkatoimistoon hakemaan lentolippuja.  Ei toimisto tietenkään ollut vielä auki 
joten vaihtamaan hotellia ja palauttamaan autoa. 
 
Kuten arvata saattoi, ei hotellin varauslistassa ollut nimiämme.  Saimme kuitenkin huoneet.  
Jätimme tavaramme säilytykseen ja lähdimme palauttamaan autoa. 



Täällä olikin yllätys, se poliisi, joka pysäytti meidät matkan alussa, oli määrännyt meille sakot kun 
olimme ajaneet ilman valoja.  Kaikki ajavat ilman valoja maantiellä.  Lupasin palata asiaan 
seuraavana päivänä jolloin minulla on mukana poliisin antama tiketti. 
 
Asioiden hoitamiseen menee yllättävän paljon aikaa. 
 
Kävelimme vielä kävelykadulla ja raahauduimme hotellille lepäilemään ennen illan rientoja. 
 
Illalla lähdimme vielä Bar Sur’iin.  Olimme edellisellä kerralla käyneet siellä katsomassa tango- 
esitystä ja siitä jäi kiva muisto.  Metrolla San Martinin asemalta San Telmoon Independentin 
metroasemalle.  Kävellään vielä muutama kortteli ja siinä se on, Bar Sur.  Se ei ole meidän 
tuntemamme paikka.  Sisäänpääsy on 300 pesoa (42,00 eur) ja paikka ei muutenkaan vaikuta 
meidän paikalta.  Sisällä ei ole vielä yhtään asiakasta, kello on yhdeksän illalla.  Artisti laulaa 
tyhjille seinille.  Ovimies päästää minut katsomaan paikkaa, paikalla on vielä se pöytä missä 
viimeksi istuttiin.  Aikaisemmin tämä oli vähän kuin kansanpaikka nyt se on tehty varakkaille 
turisteille.  Emme menneet Bar Suriin. 
 
Erinäköisten paikkojen kautta valuimme hotellille.    
 

Lauantai 12.10.2013 
 
Aamiainen oli perinteinen, sämpylää, juustoa, kinkkua ja erilaisia makeita sarvia. 
 
Tälle hotellille on tyypillistä se, että aamiaispöytää ei täydennetä ennen kuin tuote on loppunut.  
Tästä syntyy tietysti jatkuvaa jonottamista.  
 
Kävimme ensin hoitamassa autoasiat loppuun, ei ongelmia. 

 
Päivä oli varattu pääasiassa 
tuliaisten hankintaan.  Olin 
lukenut, että Palermon 
kaupungin osassa oli iso 
kirpputorialue Mercado de 
las Pulgas.  Täällä myydään 
elektroniikkaa, antiikkia, 
huonekaluja, vanhanajan 
lasitavaroita, 
maalauksia…… 
Menimme alueelle metrolla.  
Metrossa näin 
silminnäkijänä 
ryöstöyrityksen.  Jo 
odottaessamme metroa pari 
tyyppiä kysyi meiltä jotakin, 
emme ymmärtäneet mitä.  
Sanoin Pirkolle, että  

Näkymä Boccan turistialueelta 
 
roistomman näköisiä henkilöitä saa etsiä.  He jäivät pois metrosta.  Kun metron ovet sulkeutuivat, 
hyppäsi toinen miehistä metron ikkunasta osittain sisälle ja yritti otteen penkillä istuneen naisen 
käsilaukkua siinä onnistumatta.  Vaunussa syntyi luonnollisesti melkoinen kalapaliikki. 
 
Tuli jälleen mieleen kuinka varovainen ja epäileväinen tulee reissussa olla. 
 
Kirpputorialue oli melkoinen pettymys, pelkkää romua pääosin.  Ei saatu tuliaisia. 



 
Lähdimme vielä San Telmon alueelle, Plaza Dorrego:lle.  Täällä oli kokemuksemme mukaan paljon 
erilaisia putiikkeja sun muita.  Lopulta löysin lapsille tuliaiset, ei tosin niin hyviä kuin ne 
aikaisemmat jolloin kauppias teki oharit. 
 
Ruokailun jälkeen lähdimme hotellille päin. 
 
Jälleen oli Mayan aukiolla varsinaiset juhlat.  Maanantaina 12. päivänä vietetään Argeltiinassa 
päivää jolloin arvostetaan kulttuurien erilaisuutta (Dia del Respeto a la Diversidad).  Aukion kautta 
kulki mitä hienompia kulkueita mitkä edustivat eri vähemmistöjä.  Ilmassa oli hieno tunnelma.  
Aukio oli täynnä ihmisiä ja ruokaa oli tarjolla jos jonkin moista. 
 
Hotellille ja Raidia katsomaan. 
 
Pyysin vielä hotellin miestä tilaamaan meille taksin huomen aamuksi, saa nähdä miten homma 
onnistuu.   
 
Vaan eipä se Raidin katselu onnistunut.  Ulkoinen CD- asema ei ollut tavaroissamme.  Kun 
tyhjäsimme auton hotellin edessä niin siinä oli melkoista sählinkiä, auto väärin pysäköity, hotellina 
varaus ei ollut selvä ja tavarat jätimme respaan.  CD asema oli irrallisena tavaroissa.  Henkilökunta 
oli myöhemmin siirtänyt tavaramme toiseen paikkaan.  Jossain vaiheessa oli CD.asema hukkunut 
tai varastettu. 
 
Ei katseltu Raidia. . 
  
 

Sunnuntai 13.10.2013 
 
Herätys 5:30 ja lähtö Iguazun putouksille. 

 
Menimme taksilla 
lentokentälle ja jonottelimme 
lennolle kirjautumista 
(boardin pass’ia).  Lento oli 
helppo, alle kaksi tuntia.  
Lentokenttä sijaitsee Puerto 
Iguazun lähellä.  Emme 
menneet kuitenkaan itse 
kaupunkiin vaan otimme 
taksin suoraa Praque 
Nacional Iguazu:lle.  Tällä 
luonnon suojelualueella 
sijaitsevat Iguazun 
putoukset.  Putoukset 
jakaantuvat sekä 
Argentiinan että Brasilian 
puolella 
 

Iguazun putouksilla 
 
Luonnon puisto on hyvin organisoitu, opastus on selvää ja kulkukäytävät ovat hyväkuntoisia.  Oli 
helppo kulkea ja kartasta näit missä oli parhaat katselupaikat.  Opastusta ei tarvittu.  Alueella oli 
myös kapearaiteinen juna millä pääsit pariin eri paikkaan.  Junakyydistä ei peritty erillistä maksua. 
 



Lonely Planet kehuu paikkaa ”planeettamme kunnioitusta herättävimmäksi paikaksi, putoukset 
saavat sinut hämmästyksen valtaan”.  Näin asia kyllä on. 

 
Valitettavasti en osaa 
kuvata sitä tunnelmaa mikä 
syntyy kulkiessasi siltoja 
pitkin eri putouksilta toisille 
vesimassojen vyöryessä 
ohitsesi. 
Tälle paikalle ei vedä vertoja 
edes Egyptin pyramidit. 
 
Oli hyvä, että olimme 
varanneet koko päivän 
tähän luonnonpuistoon.  
Aikaa oli kulkea kaikkia 
polkuja eikä ollut kiire. 
Täällä kokeilin ensimmäisen 
kerran harmaasuodattimen 
käyttöä kamerassani.  
Harmaa suodatin siis  

Edelleen Iguazulla 
 
pidentää valotusaikaa mikä tekee esim. vedestä pehmeänpää.  Useimmiten tämä edellyttää 
jalustan käyttöä.  Kiva nähdä miten homma onnistui.  Ainakin tavaraa sai kantaa.  Reppu sisältää 
siis, kameran, kauko-objektin, läppärin, jalustan, lisävaatteet ja vihkon ynnä muuta pientä krääsää. 
 
Taksi tuli hakemaan meidät sovitusti lentokentälle. 
 
Lennon jälkeen tutkimme mahdollisuutta mennä linja-autolla keskustaan. Shuttel bussi maksoi 
kahdelta 180 pesoa kun taksi oli 230 pesoa ja taksi vie suoraa hotellille.  Valitsimme taksin.   

 
Italialaisen illallisen jälkeen nukkumaan. 

 
 
Maanantai 14.10.2013 
 
Viimeinen päivä Buenos Airesissa. 
 
Buenos Aires on miellyttävä kaupunki, siinä on melkoisesti pariisilaisuutta.  Kapeita katuja ja 
vanhoja hienoja rakennuksia on jatkuvasti.  Kahviloita on lähes joka nurkalla.  Ja ihmisiä löytyy 
joka lähtöön.   
 
Aamusta päätimme lähteä eläintarhaan  Jardin Zoologico oli miellyttävä alue.  Siisti ja vehreä, 
vesialueita oli riittävästi.  Eläinten alueet olivat riittävän isoja ja eläimet näyttivät hyväkuntoisilta. 
Täällä näin ensimmäisen kerran kirahveja, olivat melkoisen pitkiä. 
 
Eläintarhan vieressä oli japanilainen puutarha (Jardin Japones).  Puisto oli kauniisti rakennettu.  
Sisäänpääsymaksua ei minun tarvinnut maksaa, eläkeläinen. 
      
Ja sitten vielä Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) eli Latinalaisen 
Amerikan taidemuseo.  Rakennus oli arkkitehtuurisesti hieno, uudenaikainen ja avara. 
Hienoja teoksia oli vaikka kuinka paljon, Frida Kahlon, Diego Riveran, Antonio Bemin….. 
 



Oli hieno kokemus kuljeskella tässä taidemuseossa. 
 
Illalliselle vielä viimeisen kerran Buenos Airesissa. 
 
 

Tiistai 15.10.2013 
 
Päivä oli vähän lähdön odottelua. 
 
Taksilla lähdimme kentälle noin kello 15:00.  Koneemme lähtee kello 20:25, joten aikaa oli.  Onhan 
se hyvä varata riittävästi aikaa kentälle kun ei tiedä tarkalleen miten homma hoituu. 
 
Lentokorkeutemme on normaalit 10.000 metriä ja lentonopeutemme on n. 800 km/h.  Matkaa 
Buenos Airesista New York:iin on noin 8.400 kilometriä ja arvioitu lentoaika noin yksitoista tuntia.  
Aikaero Argentiinan ja New Yorkin välillä on yksi tunti. 
 
 

Keskiviikko 16.10.2013 
 
Aamulla saavuimme New York’iin noin kello kuusi paikallista aikaa. 
 

Passin tarkastus kävi sutjakasti kun ei ollut pitkiä jonoja. 
 
Koska meillä oli kymmenen tunnin tauko ennen Finnairin 
lentoa Suomeen, päätimme käväistä Nykissä. 
 
Jätimme tavaramme säilytykseen.  Säilytykseen 
jättäminen vaarantaa ilmeisesti Yhdysvaltain kansallista 
turvallisuutta sillä ensin jätettävät tavarat tutkittiin 
tarkkaan.    Sen jälkeen tutkittiin passi ja vielä lopuksi 
otettiin tavaroiden jättäjästä kasvokuva.  Se on niin 
helppoa täällä Jenkeissä.  Kuinkahan monet kuvat ja 
sormenjäljet meiltäkin on otettu.   
Ihmettelen vaan sitä tietomäärää mitä täällä kerätään, 
paraneeko kansallinen turvallisuus tästä.  Miten tällaista 
tietomassaa voidaan hyödyntää. 
 
Ja sitten vaan hyppäsimme paikallisjunaan millä menimme 
Manhattanille.  Tietenkään homma ei tapahtunut näin 
yksinkertaisesti, piti tutkia karttaa ja kysellä jos toisenkin 
kerran.  Kysyvä ei tieltä eksy. 
 
Oli kiva jälleen kuljeskella Nykin katuja.  
 
Lentokentälle menimme hyvissä ajoin ja sitten koneeseen.  
Lento Suomeen alkaa. 

Jälleen New Yorkissa 
 

 

Torstai 17.10.2013 
 
Lentoaika Suomeen on yhdeksän tuntia eli kokonaismatka kesti kolmekymmentä tuntia. 
 
Mikä on ollut matkan anti: 



 
matkustamalla oppii tuntemaan itsensä paremmin, oppii selviytymään erilaisissa 
tilanteissa 
 
täällä oppi tulemaan toimeen ihmisruuhkissa, Kun kävelet ripeästi ja joku jää 
seisoskelemaan eteesi et saa hermostua siitä, ihmiset käyttäytyvät erilailla, niin se 
vaan on. 
 
matkan aikana ihmiset olivat ystävällisiä meille.  Ihastuin erityisesti siihen, että 
ihmiset halasivat ja koskettelivat toisiaan puhuessaan.  Poskisuudelmat olivat hyvin 
yleisiä, ehkä Buenos Airesia lukuun ottamatta. 

 
 
 
Ykä   ja   Pirkko 


