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To 15.10.2009 

PAKKAUKSEN JÄLKEEN 

Matkaohjeistuksessa luki että “Safarilla emme 
pukeudu kirkkaanvärisiin vaatteisiin”. Khakin-
värisiä vaatteita? Just. Ei niin, että minulla mi-
tään retliiniä tai oranssia olisikaan. Vaatekaa-
pin perusvärit kun ovat musta, valkoinen ja 
harmaa. Eiköhän niillä mennä Afrikassakin. 
Taskulamppu on. Ja sadekamppeet. Siellä näyt-
tää sää vaihtuvan eteläiseksi: siellä se tarkoit-
taa tuulta Antarktikselta elikkäs etelätuuli on 
kylmä! 

Ja lääkkeitä pikkuinen kassillinen. Olen aina 
ollut sitä mieltä, että mitä paremmin reissulle 
varustautuu, sitä vähemmän siellä mitään tar-
vii. Koskee erityisesti lääkkeitä. Malarialääkkei-
tä ei ole, kun alue ei kuulemma ole malaria-
aluetta. Toivottavasti ei ole. 

Ja mukana on kamera. Kaksikin. Kiikarit. Muis-
tikirja. Paljon on kirjoitettava muistiin. Ja mini-
läppäri. Toivon voivani sieltä bloggailla. Pysy-
kää linjoilla. :) 

Kirjoitettu kello 22:42 

 

 

 

Pe 16.10.2009 

FRANKFURT 

Laskeutuessa 15 m/s tuulta ja se tuntui.  Ei olla 
vielä puolivälissäkään matkaa. Mutta ”Ei pidä 
vain varrota perille pääsyä, on myös nautittava 
matkallaolosta”. Olemme yrittäneet. 

Rantapellosta lähdimme puoli yhden maissa. 
Sitä ennen pari tuntia töitä, joita jatkoin vielä 
kampaajallakin. Opiskelijoiden esseet lukemi-
sena samalla kun Irmeli sai hiuksistoni matka-
kuntoon. Ja eiku menoksi. 

Oulunsalon kentällä satoi räntää. Se antoi yh-
den hyvän syyn nauttia matkallaolosta. Ollaan 
lähdössä pois loskasta. Ollaan lomalla. Helsin-
gin lentokentän terminaaliremontti ja uudet 
järjestelyt takasivat meille kävelyä ja liikuntaa. 
Löydettiin matkalaukut. Vaihdettiin terminaa-
lia, koska Lufthansa liikennöi terminaalista 1 ja 
Finnair terminaalista 2.   

Tapasimme (matkatoimisto Olympian) mat-
kanjohtajamme, joka on melkein tuttu. Tulevan 
viikon matkaseurueemme (meitä on yhteensä 
26) näimme myös. Keski-ikä jotensakin sama 
kuin omamme. Ei lapsiperheitä eikä Kanarian-
matkaajienkaan profiiliin kuuluvaa porukkaa. 

Check-in ja  turvatarkastus sujuivat jouhevasti. 
Vaihdoimme valuuttaa: Etelä-Afrikan randeja 
saa yhdellä eurolla 11. Helppo kurssi: suunnil-
leen kymmenellä kun jakaa niin hinta on siinä. 
Käytiin taas terminaali kakkosessa: Wine and 
Fly:ssa lasilliset Ruinartin roseeta. Ei voi valit-
taa matkallaoloa. Takaisin terminaali ykköseen,  

 

Lufthansa lähti puolisen tuntia myöhässä. Len-
toyhtiön iltaruoka samanlainen puuhapaketti 
kuin Finskinkin eväät, viini bulkkitavaraa. Sak-
salaista punaviiniä?  Hmph! 

Lufthansalla jatketaankin. Klo 22.30 lähtee 
kone Johannesburgiin. Kolmas lento kestää 10 
tuntia. Huomenaamulla Etelä-Afrikassa. Johan-
nesburgista Pilanesbergin riistansuojelualueel-
le (Afrikan neljänneksi suurin) bussimatka 
kestää pari tuntia. Jotta vuorokausi kotoa peril-
le. Jatkamme matkallaolon nauttimisesta. 

Kirjoitettu kello 22:17 
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La 17.10.2009 

MATKA MAAILMAN TOISELLE PUO-
LELLE 

Bakubung Lodge, Pilanesberg, Etelä-Afrikka. 
Täällä ollaan. Tasan vuorokausi Rantapellosta 
tänne. 

Kone Frankfurt–Johannesburg oli iso Jumbojet. 
Kaksikerroksinen kone, johon mahtui 300 mat-
kustajaa. Se kun nousi – ja tuuli jatkui edelleen 
kovana – oli touhussa sellaista massiivisen 
voiman tuntua. Toisaalta turbulenssitkin siinä 
massassa tuntuivat. Tarjosivat koneessa her-
kullisenoloista yöpalaakin, jätin väliin, maistoin 
vain pehtoorin bratwurst/salaatti/-
vihannesannoksen reunalta. Yhden aikoihin 
yrittelimme unta. 

Aamuvarhain, neljän tietämissä, huono olo, tosi 
huono. Vessassa jono, ja klonks. Pyörtyä pa-
mahdin koneen käytävälle. Olin kuulemma 
lyönyt pääni seinään, sanoi lentoemo joka istui 
koneen takaosassa lueskelemassa. Taju oli 
kankaalla vain hetken. Komusin istumaan ja 
huilailin puolisen tuntia.  Lentoemoilla tuntui 
olevan kokemusta, miten homma hoidellaan: 
sokeria, suolaa ja juotavaa. Olisivat mittailleet 
veranpainettakin, mutta mitäpä sitä mittaile-
maan; tiesinhän tuon, jotta kovin oli matalalla. 
Matalalla se minulla aina, mutta taisi humplah-
taa turhan alas. Eiköhän verenluovutuksellakin 
ollut  osansa asiassa. Mutta ohi meni. 

Johannesburgiin laskeuduttiin yhdeksän kiep-
peissä: värikästä. Jo lentokentällä ensimmäinen 
tuntuma, että värikästä. 

Värikästä oli jatkossakin.  Lentokentältä aje-
limme kohti Pilanesbergin aluetta ja tietöineen, 
pysähdyksineen matka kesti kolmisen tuntia. 
Maa näytti ehkä hieman vauraammalta kuin 
olimme kuvitelleet ja paljon kauniimmalta kuin 
olimme kuvitelleet. Ajoimme  Johannesburgin 
ohi, Pretorian ohi. Pretoria on 60 km pitkä, 
kapea maan hallinnollinen pääkaupunki, jonka 
keskustaan emme  menneet ja jossa on 100 000 
jakarandapuuta. Hienon hieno laventelin väri-
nen kukka. 

Värikkäitä olivat myös aaltopelti-hökkelikylien 
talot, joita riitti.  

 

Iltapäivällä hotellissa lounas, pienet unet, net-
tiyhteyden kuntoonsaattaminen. 

Ja nyt olemme juuri palanneet ensimmäiseltä 
safariajolta ja illalliselta “maaseudulla” nuoti-
oiden ääreltä. Niistä huomenna, nyt on mentä-
vä nukkumaan, sillä lähtö aamusafarille on klo 
5.30. Kunhan nuo pihalla älämölöä pitävät 
sammakot lopettaisivat … 

Kirjoitettu kello 23:09 

 

Su 8.10.2009  

PILANESBERG 

Pilanesberg on 500 neliökilometrin laajuinen 
riistansuojelualue, joka on tulivuorenpurkauk-
sen jäljiltä vulkaanista ja jossa on vuoria, -  ei, 
eivät ne ole tuntureita, vaikka väistämättä mai-
semassa on jotain – hyvin vähän – samankal-
taista. Pilanesberg on yli 1000 mpy, mikä tekee 
öistä viileitä.  Tai no … kaikki on suhteellista. 

Eilen iltapäivällä elämämme ensimmäinen sa-
fari. Lähdimme iltapäivälla puoliviideltä ja ajo 
kesti kolmisen tuntia. Tänä aamuna lähtö jo klo 
5.30. Auringon noustessa kohti savanneja.  

Olenhan minä vaikuttunut. Lähtiessämme  tälle 
matkalle jo tiesimme, että tämä  on erilainen 
kuin yksikään aiempi. Ja kyllä, – ollaanhan me 
luontoihmisiä, edes Lapissa, – mutta onhan 
parilla ajolla nähty ja koettu jotain erityistä! 
Jotain aivan erityistä. 

Antiloopit ja apinat. Tietysti. Kirahvi, niitä oli 
heti monta, oli hieno. Se on ylväs, se on iso. 
Peter, meidän riistaopas ja lava-automme kul-
jettaja löysi ja kertoi eläimistä. Eilen luulimme 
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päässeemme HYVIN lähelle sarvikuonoja, mut-
ta tänä aamuna olimme oikeasti niiden vieres-
sä. 

Tänään näimme myös lisää kirahveja. Paljon. 
Kunigastrappi (painavin lintu joka lentää), 
uros, about 18 kg oli vallan omahyväisen oloi-
nen kävellessään aamulla. Puna-antiloopin 
(pieni, spanielin kokoinen, kaunis kuin mikä) 
loikka viehkeä. Impaloiden sarvitappelunkin 
näimme. Ja seeproja kuin poroja pohjoisessa. 
Kaikkea. Lintujen laulua.  

 

Eilen ilta-ajolla oli kylmä, vaikka olimme aika 
hyvin osanneet varautua: Haglöfsin windstop-
perit olivat lava-autojen kyydissä tarpeen. Otin 
kymmeniä kuvia, yritin olla touhottamatta, 
vaikka tytär ei olekaan mukana ”Älä äippä niin 
hirveästi kouhkaa, pakkoko on innostua?” No 
minä innostuin.  

Afrikan ilta-aurinkoa odotin, saimme sateen. 

”Leijonaa mä metsästän, tahdon saada suuren 
…” (Fröbelin palikoiden laulu soi päässä). Sa-
teessa istuimme lava-auton kyydissä ja yritim-
me kovasti nähdä meille näytetyt heinikossa 
olevat leijonat. Olimme vakuuttuneita, että ne 
näimme, kunnes pimeässä, Peterin valonheitin-
ten valossa, sateessa sitten näimme ne oikeasti: 
kaksi urosleijonaa heinikossa, nousivat hetkek-
si ylös, venyttelivät, käänsivät kylkeä ja aset-
tuivat tyynen rauhallisesti uudelleen makuulle. 
Siis näimme leijonat. Kohta lähdemme kolman-
nelle ajolle, ja toivomme näkevämme ne vielä 
paremmin. Jotta saisimme niistä kuvatkin. 

Eilen näimme big fivestä (leijona, puhveli, sar-
vikuono, norsu ja leopardi) myös kaksi muuta: 
eli sarvikuonon ja norsun. Norsut olivat merkil-
lisen tummia: opas kertoi, että se johtuu satees-

ta. Norsut ovat kerrankin pestyjä. Vailla pölyä 
päällään. 

Jossain vaiheessa safaria toteamme pehtoorin 
kanssa, että onneksi sittenkin varasimme täl-
laisen valmismatkan. Meillähän on tapana teh-
dä enemmän tai vähemmän omatoimireissuja, 
mutta kyllä täällä tämä vaihtoehto on hyväksi 
havaittu. 

Safareilla oli NIIIIIN paljon. Tänään aamulla 
ennen kuutta tapasimme Hippo-perheen. Tosin 
hyvin kaukaa. Virtahevot pienessä järvessä 
aamulevolla. Linnut lauloivat. Mangusti juoksi 
tien yli, ja pillerinpyörittäjä oli löytänyt työstet-
tävän läjän.  Aurinko nousi.  Mekin heräilimme, 
innostuimme. 

Eilinen iltasafari päättyi tuuleen, vesisateeseen. 
Safariauton ikkunamuovit laskettiin alas. Is-
tuimme poukkoilevan auton kyydissä, halusin 
nukkumaan. Ajoimme, ajoimme. Salamat vuo-
ren takana, ei jyrinää, mutta paljon välähdyk-
siä. Selvästikin nousimme vuoren rinnettä ylös, 
yhtäkkiä olemme ”leirissä”.  ”Puiden yli metsän 
siimekseen” (voiko se kirjan nimi olla sellainen, 
Hemingwaytä kuitenkin) tulee mieleen. Nuo-
tiotuli ja pitkät pöydät. Huumaava ruoan tuok-
su. Ei ole isommasti nälkä, mutta ei voi olla 
ottamatta.  

Paikallisten pääruoka (vastaa meidän ruokava-
liossa perunaa) on maissipuuro. No nyt on 
maistettu, ei tarvitse tänään sillä vatsaansa 
täyttää. Ihanaa kanelilla maustettua kurpitsaa, 
lammaspataa. Hyvin lihapitoista on tähän asti 
olleet täällä tarjoilut. Tähän asti olemme syö-
neet vain (ei oikeastaan ole ollut muuta mah-
dollisuuttakaan) ”ryhmäruokia”. Mutta poruk-
ka on mukava ja ruoka erinomaista, joten miks-
ei? 

Eilinen ilta päättyi sateeseen ja sammakoiden 
kurnutukseen, tämä aamu alkoi poutaisena ja 
papukaijojen melskatessa ikkunan takana. 
Lämmintä on terassimme mittarissa +26 C. 
Päivä oltu altaalla, ja lounaalla (herra varjel-
koon tätä syömistä ilman kunnon liikuntaa!) 
Nyt on lähdettävä etsikään lämmintä ylle: on 
aika iltasafarille. 

Kirjoitettu kello 16:01 
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Ma 19.10.2009 

SAFAREILTA 

Maanantai-ilta. Ensimmäinen hieman pitempi 
”vapaahetki” tällä reissulla. On ollut ohjelmaa 
yllin kyllin. Joka päivä aamuvarhaisesta lähtien 
… 

Neljä kolmisen tuntia kestänyttä, noin 50–60 
kilometrin pituista safariajoa Peterin kyydissä 
ja opastamana on nyt koettu. Ja hurjasti pidetty 
koetusta. Kuinka kauniita vuorten reunustamat 
maisemat ovatkaan olleet! 

 

Eilisen illan safariajo oli tavattoman hieno. Oli 
lämmin, aurinkoinen ilma ja me näimme paljon 
eläimiä. Heti kohta kun kierros alkoi, näimme 
Hippo-perheen hereillä, pinnalla. Näimme ne 
vielä palatessa ajolta, jo pimeässä, tepastelevan 
jokaöiselle ruoanhakumatkalleen.  

Muurahaiskarhut nähtiin nekin aika hämäräs-
sä, pimeässä. Pieniä olivat, vikkeliä. Uusia anti-
looppilajeja löydettiin, pyhäiibis-lintu (monta 
sellaista yhdessä puussa, pitkänokkaisia, kah-
laajia) ja kiljumerikotka linnuista komeimmat.  
Voiko olla pääskystä, jolla on oranssi pää ja 
sähkönsininen selkä, oranssi vatsapuoli? Sellai-
sen linnun, siis pääskysen näköisen, joka tapa-
uksessa näimme. Bushmannin maalarinpensse-
li -niminen punainen kukkatöpökkä on merkil-
linen, poikkeava väriläikkä muutoin vihreän ja 
ruskean eri sävyissä vaihtelevassa luonnossa. 

 

Eilisen kohokohta oli kun Peter lähti yhtäkkiä 
ajamaan lujempaa (tiet  paikoin surkeita, autot 
lehtijousitettuja kuorma-autoja, joiden lavalle 
tehty matkustamo), noin viittäkymppiä (po-
rukkamme toisessa autossa oli menty vielä 
paljon hopummasti), ihmettelemme, mitä nyt? 
Peter on saanut radiopuhelimella vinkin: Ge-
pardi nähty! Muitakin autokuntia on laajan 
savannin reunalla, kiikarit kulkevat kädestä 
käteen, kameroita viritellään. Kun Peter näyt-
tää, ymmärrämme, että yksi kiven näköinen 
murikka on gepardin pää. Katselemme kaukaa 
(autoista ei saa safarien aikana nousta pois) ja 
odotamme. 

Pahkasika alatuulen puolella on kuin tyrkyllä 
illalliseksi, mutta gepardia ei kiinnosta. Kään-
tää kylkeään, heilauttaa häntäänsä, juuri ja 
juuri näemme sen heinikon keskeltä. Sitten  
odotus palkitaan: lähellä oleva gnu saa gepar-
din nousemaan, lähtemään kohti. Odotamme ja 
katsomme. Gnu tekee pyrähdyksiä, pysähtyy, 
katsoo gepardia, joka lähestyy, pakenee taas 
hetken, pysähtyy… 

Lopultakaan gepardi ei piittaa saaliista. Jatkaa 
vain matkaansa kohti läheistä pientä järveä. 
Yhtäkkiä gepardin perässä on shakaali. Se seu-
raa kissaeläintä, jopa pyörii sen virtsassa saa-
dakseen osansa hienomman, korkeampiarvoi-
sen eläimen tuntumasta. Koko laajan kansallis-
puiston alueella on kaksi gepardia ja me näim-
me niistä toisen. Ja näimme sen tänä aamuna 
uudelleen! Peter näki sen ja näytti meillekin! 
Käsittämätöntä, miten pystyi sen erottamaan! 

Eilisellä ajolla auringonlasku Afrikan taivaan 
alla oli kaunis. Dramaattinen taivas. Ja yhtäkkiä 
on pimeä. Luulemme että Peter kääntää jo koh-
ti Bakubung Lodgea, olisiko jo aika illalliselle? 
Mutta hän tuntuukin valinneen jonkin sivurei-
tin taas. Ajaa pimeässä, ajaa ja ajaa. Yhtäkkiä: ei 
voi olla totta! Naarasleijona lönkyttelee tiellä 
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edessämme. Pimeässä, savitiellä. Piittaamatta 
meistä lönkyttelee parikymmentä metriä edel-
lämme. Puolisen kilometriä ajelemme sen pe-
rässä kunnes se livahtaa tieltä metsään… Tun-
tuu kovin epätodelliselta… 

 

Tänään aamuajolla pääsimme myös ihan nor-
sun viereen. Sirkuksessakaan ei pääse lähem-
mäs norsua. Tämä yksinäinen noin parikym-
menvuotias uros oli repalekorvainen, tora-
hampaansakin katkonut otus. Mikä lie tappelu-
pukari.  

Tänään näimme myös virtahevon raadon. Kol-
me viikkoa sitten kuolleesta eläimestä ei ollut 
jäljellä juuri muuta kuin ranka ja raadon haju! 
Huh! 

Aamuajon jälkeen aamiainen, pesulle ja sitten 
kohti läheistä Sun Cityä. Se on sellainen pienois 
Las Vegas/Disneyland tms. Kovin koreaa. Kovin 
keinotekoista. Tulipahan nähtyä. Ensin aperi-
tiivit jo tutuksi tulleiden kanssa ja sitten lounas 
Palace-hotellissa, joka oli kuin prinsessa Ruu-
susen linna (paitsi mahtipontisempi), oli hyvä. 
Seura mukavaa. 

Sun Citystä palattua, altaalla oltiin äsken tunte-
roinen, mutta aurinko pakeni pilveen, me sisäl-
le.  Siispä aikaa postaamiseen ja pakkaamiseen. 
Huomenna aamulla varhain lähtö kohti Johan-
nesburgia, Sowetoa ja iltapäivällä lento Kap-
kaupunkiin.  

Etelä-Afrikan kirjeenvaihtajanne lähtee nyt 
illalliselle, pyrkii palaamaan huomenna asiaan. 
Bakubungista  kuulemiin. 

Näihin kuviin, näihin tunnelmiin… 

Kirjoitettu kello 19:06 

Ti 20.10.2009 

SOWETO 

Viideltä uni loppui. Tänään ei ollut safarille 
lähtöä, olisi saanut nukkua kauemminkin, mut-
ta ei. Aamiainen pilvisessä säässä. Hedelmiä, 
iso kipollinen hedelmiä aamiaiseksi. Ja sinnitte-
lin: en sittenkään paistattanut lättyjä, pehtoori 
otti sittenkin pienen munakkaan. Tiedätttehän 
sellaisen, johon saa itse valita täytteen, kokki 
paistaa odotellessa. Kolesterolit kohilleen heti 
aamusta. 

Kahdeksalta ryhmä oli koossa, jätimme hyväs-
tit Bakubung Lodgelle ja suuntasimme pilvises-
sä säässä kohti Johannesburgia. Matkalla Riitta-
opas ja paikallisopas Manuela kertoivat Etelä-
Afrikan yhteiskunnasta ja ihmisten arjesta Af-
rikan eteläkärjen valtiossa, jossa on virallisesti 
noin 50 miljoonaa asukasta ja jossa työttö-
myysprosentti on 24–40 riippuen siitä, kuka 
sen ilmoittaa. Luonnonrikkaudet, kulta ja ti-
mantit, kromi ja muut  metallit tekevät maasta 
vauraan, mutta silti iso osa väestöstä elää köy-
hyysrajan alapuolella. Sen me tänään näimme-
kin. 

Ajoimme suoraan Sowetoon. Desmond, paikal-
linen opas, sowetolainen vanha mies tuli ilta-
päiväksi oppaaksemme. Näimme laajoja, kur-
juuden kujia, aaltopeltihökkelikyliä, uudistus-
ohjelmien myötä rakennettuja asutusalueita, 
asukkaiden itselleen 1990-luvun lopulta lähti-
en lunastamia pieniä taloja, joissa kaikissa oli 
ristikot ikkunoissa ja sähkö- ja piikkilanka-
aidat pihojen ympärillä. Kuten täällä kaikkialla, 
kaikissa taloissa.  

Lounaan nautimme ”salakapakassa” nimeltä 
Windie´s. Apartheidin aikana mustat eivät saa-
neet ostaa alkoholia, mutta naiset onnistuivat 
hankkimaan sitä ystävystymällä valkoisten 
kanssa ja perustivat sitten koteihin pube-
ja/baareja. Windielläkin oli ollut olohuonees-
saan tällainen salakapakka ja vuoden 1994 
jälkeen on paikalla ollut laillinen ravintola, joka 
on paikallisten suosima ja johon mahtuu myös 
bussilastillinen turisteja. Sinne mekin.  

Kotiruokatyyppinen buffet oli kelpo, jollei jopa 
oivallinen. Kuten kaikissa muissakin ruokapai-
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koissa lihapadat ovat olleet sapuskan ydin: 
lammasta, broileria, nautaa, strutsia. Patoja en 
ole juuri syönyt, mutta makkaroita. Ne on hyviä 
täällä. Ja sitten jotain sisäelinpataa, josta en 
tiennyt mitä ihmettä se sisälsi, mutta hyväähän 
se oli. Paikallinen bändi soitti iloista lounasmu-
siikkia ja me nautimme. 

 

Lounaan jälkeen jatkoimme viiden miljoonan 
(!) asukkaan Sowetoon tutustumista. Desmon-
din kertoessa apartheidin ajasta, elämästä 
apartheidin aikana, 13-vuotiaasta Hectorista, 
joka kuoli saamiinsa luoteihin levottomuuksien 
alkaessa, kaikista niistä nuorista, jotka katosi-
vat vapaustaistelun aikana, kaikista niistä kä-
sittämättömistä sortotoimista, joita sowetolai-
set ja mustat 1970-ja 1980-luvulla joutuivat 
kokemaan, sai nieleksimään.  

Tiesinhän niistä, olimme toki kuulleet ja luke-
neet niistä jotain, mutta kun käveli kadulla, 
jossa nuoria oli ammuttu, näki talon, josta 
Mandela joutui vankeuteen, kuuli tuon sorron 
ajan eläneen miehen kertovan tästä kaikesta ja 
näki, että se koski häneen vieläkin, – niin, niin 
oli mentävä syrjään. Oli oltava hetken yksin, oli 
oltava hetken hiljaa… 

 

Sowetosta lähdimme Johannesburgin lentoken-
tälle. Sielläkin – kuten tällä matkalla oikeastaan 
koko ajan – kaikki sujui hyvin ja helposti. Kone 
Kapkaupunkiin lähti 17.40 ja puoli kahdeksalta 
laskeuduimme Afrikan eteläkärkeen. Olemme 
Cape Townissa. Hotelli Portswood on hyvä. 
Tästä on melkein näköyhteys Waterfrontin 
alueelle. Sinne lähdimme heti  … 

Oli meillä kohdekin: Belthazar. Maailman suu-
rin viinibaari (600 viiniä, 250 niistä tarjoillaan 
laseittain…). Söimmekin vähän. Eka kertaa ”off 
the group”. Hmmm… Olemme oikein tyytyväi-
siä. Erinomaisen tyytyväisiä. 

Huomenna on tämän reissun eka aamu kun ei 
ole kovin varhaista lähtöä … Vasta puoli kym-
meneltä kohti Pöytävuorta, mikäli kohtuullisen 
kova tuuli ei estä nousua köysiradalla yli kilo-
metrin korkeuteen. 

Kirjoitettu kello 23:53 

 

Ke 21.10.2009 

KAPKAUPUNKI 

Jo yöllä kuului, että tuulee kovasti. Aamulla 
tuuli niin kovaa, että tiesimme, että Pöytävuo-
relle ei päästäisi. Eikä Robben Islandin retkes-
täkään tulisi mitään. Hö! No varasuunnitelma 
oli vallan hyvä: matkaamme Kirstenboschin 
kasvitieteelliseen puutarhaan. Jo 1600-luvulla 
hollantilaisten perustama puutarha oli muista-
kin kuin pehtoorista hurmaava. Kerrassaan 
kiehtova. 

Harmittelimme vain, ettei jääty sinne päiväksi: 
aurinkoisessa säässä piknik tasaisilla nurmilla 
olisi sopinut meidän monen suunnitelmiin. 
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Alueella myös kaksi kiehtovaa kauppaa: peh-
toori osti minulle paketillisen kukansiemeniä, 
joita saan kuulemma ensi kesänä “niitylläni” 
kokeilla: “Aloittelijan paketti” lukee etiketissä. 
Ja minäkin löysin puutarhan kirjakaupasta jo-
tain: keittokirjan. :) Ketään ei hämmästyttäne. 

 

Puolelta päivin tehtiin vielä Kapkaupungin 
keskustaan pieni bussi- ja kävelykierros. Siir-
tomaa-ajan arkkitehtuuria, minulle tuplasti 
historian havinaa. Olen jopa joskus hyvin kau-
an sitten luennoinut siirtomaapolitiikasta. Mut-
ta nyt jotain uuttakin historiaa … Kapkaupun-
gin varsinainen keskusta on oikeastaan aika 
tylsä. Toimistoja ja pankkeja. Mutta kaupungis-
sa on osansa, jotka ovat kauniita, värikkäitä,  
kaupunginosia, joiden ansiosta tämä ansaitsee 
tulla mainituksi yhtenä maailman kauneimmis-
ta kaupungeista. 

Hotellimme Portswood on Waterfrontin sata-
ma-alueen vieressä ja sinnehän sitten pehtoo-
rin kanssa saitterin jälkeen suuntasimme käve-
lemään. Pehtoorilla tietysti jo nälkäkin, minä 
lupasin uhrautua seuraksi jos mukava aurin-
koinen kalaravintola löytyisi. Kiertelimme, 
kaartelimmme, kauppojakin vähän katselimme. 
Quay 4 tuntui sitten olevan se, mitä halusimme. 
Ja kuinka ollakkaan: matkaseurueesta tutuksi 
tullut pariskunta siellä jo olikin. Liityimme seu-
raan; Etelä-Afrikan lisäksi tuntui olevan muu-
takin yhteistä. Tuulinen lounas sujui mukavas-
ti. Ruokaa? Pehtoorilla tonnikalaa, I & J söivät 
“bluenosefishiä” ja minä prawns in curry. Kaik-
ki saatoimme kiitellä keittiön tuotoksia.  

Lounaan jälkeen suuntasimme doubledeckerin 
kyytiin. Kaupunkikiertoajo kaksikerrosbussin 

katolla sopi aurinkoiseen iltapäivään. Kaupun-
gin keskustaa uudemman kerran ja sitten kau-
niita reuna-alueita, merenrantaa, eliitin asuin-
alueita ja Pöytävuoren taustaa tuli nähtyä ja 
kuvattua. Pari tuntia vierähti aurinkoisessa 
iltapäivässä. 

 

Ja illaksi syömään: vaihteeksi. Baia. Kaupungin 
paras kalaravintola? Vankka kokemuksemme 
on, että onhan se. Ainoa, mikä nautintoa haitta-
si oli, että “timing” ei toiminut. Ensin tuli kuo-
huva sitten ruoka, sitten ei pitkäääään aikaan 
mitään, sitten ruoka, eikä viiniä. Joten rytmi 
sekaisin,  mutta kyllä meille kelpasi. Söin haita. 
Elämäni eka kerran? Alkupalaksi haita!  Car-
paccio. Pehtoorille strutsicarpaccio. hmmm. 
Molemmat olivat erinomaisia. Eikä langustissa 
ja klipfishissäkään mitään vikaa ollut. Ja ti-
lasimme  Sauvignon Blanchia (Vergelegen 
2005) vaikken todellakaan pidä SB:sta, mutta 
hyvinhän se kuitenkin maistui. 

Eilenkö me oltiin Sowetossa? Näinkö äkkiä 
kaikki unohtuu? 

Huomenna aamulla varhain kohti Hyväntoi-
vonniemeä… Toivoa on. 

Kirjoitettu kello 23:32 

 

To 22.10.2009 

HYVÄNTOIVONNNIEMI 

Aurinko, tyyni sää ja sininen taivas. Bussi hotel-
lin edestä aamukahdeksalta kohti päivän reit-
tiä: kohti Pöytävuoren hissiä ja sen jälkeen 
kohti Hyväntoivonniemeä. Odotukset korkeal-
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la, ja ohi ja yli menivät taas. Hienon hieno päi-
vä. 

Pöytävuori, joka hallitsee koko Kapkaupungin 
näkymää, on 1085 metriä korkea. Hissi oli no-
pea ja saimme viettää tunnin vuoren laella, 
jossa oli hiljaista ja tyyntä. Ja näköalat: kliseis-
ta, mutta näkymät olivat henkeäsalpaavat. Siel-
tä näkyi “kohti ääretöntä ja sen yli” eli Afrikan 
eteläkärkeen, ja sen yli. 

Vasemmalla Leijonanpäävuori, merellä näkyy 
Robben Island (jossa mm. Nelson Mandelan 
vankila ja leprahautausmaa ja jonne eilisen 
tuulen vuoksi retki peruttiin), oikeassa reunas-
sa ensi kesän jalkapallon MM-kisoja varten 
rakenteilla oleva uusi futisstadion ja Kap-
kaupungin asutusta.  

 

Matka jatkui kohti Hyväntoivonniemeä. 
Ajoimme niemenkärjen läntistä rantaa, jossa 
rantaviivaa seuraileva tie oli kapea ja kaunis. 
Turkoosi meri, lahdenpoukamat, vihreät, ym-
päröivät vuoret tekivät maisemasta suuren-
moisen. 

Pingviinejä kävimme katsomassa Bouldersissa. 
Niitä oli nyt kuulemma tavallista vähemmän, 
tuuliset säät ja pingujen höyhenten lähtöaika 
olivat saaneet ne vetäytymään suojaan, piiloon 
jonnekin. Mutta näimme me 9000 pingviinin 
yhdyskunnasta kuitenkin kymmeniä, jollemme 
satoja. Merkillisen paikallaanolevia olivat. Eivät 
sellaisia kuin elokuvissa, eivät kiiltäviä… ;) 
Mutta mukava oli näitäkin nähdä. 

Lounas oli turistibussiporukalle poikkeukselli-
sen erinomainen, tarpeettomankin suuri annos. 
Erinomaista kalaa ja isoja grillattuja katkoja. 
Vielä kun pöytäseuran jutut meidän huumorin-
tajumme kanssa samoilla aaltopituuksilla (nau-

raminen on hyväksi)  ja vielä kun saatoimme 
kesken lounaan, rantaterassilta kiikaroida ja 
kuvata (enkä onnistunut ottamaan yhtään 
kunnon kuvaa!)  mustavalaspariskuntaa (noin 
15–20 metriseksi kasvava valas), ei meillä ollut 
lounastauonkaan suhteen mitään muuta kuin 
kiiteltävää. 

Seuraavaksi Cape Point ja Cape of Good Hope. 

 

Matka jatkui kohti Hyväntoivonniemeä… Anti-
looppeja, strutseja, viirupöllöjä (niitä näkivät 
vain harvat, – sisäpiirin juttu… ;)).  

Vuoroin Intian valtameri, vuoroin Tyyni valta-
meri. Kahden meren kohtaaminen. Jotakin 
elämää suurempaa. 

Matkatoimisto tarjosi maailman ääressä lasilli-
set kuohuviiniä. Ei huono idea ollenkaan. Yh-
teiskuvakin saatiin.* Aaltoja ja meren mahtia 
nähtiin… Turkoosia. Paljon turkoosia. Oli vaan 
niin hienoa. 

(*kunhan ehdin laitan paremman, oikean 
”luokkakuvamme nettisaitille.)  
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Kuuden kieppeissä takaisin hotellissa. Kym-
mentuntisen reissun päivä oli huikea! 

Ja illalliselle kaksistaan Karibuun (South Afri-
can Dining). Sommelier osasi hommansa ja myi 
Paarlin alueen chardonnayn eikä valinnassa 
mitään vikaa ollutkaan… Ruoaksi tonnnikalaa 
(”suoraan aluksesta”) ja mereneläviä vadilli-
nen!, jälkkäri pehtoorilla aivan uskomaton suk-
laajuttu, ja minulle “afrikkalainen creme bru-
lee”, espressot vielä.  Kallein ateriamme koko 
reissulla (yhteensä noin 100 euroa viineineen 
kaikkineen). 

Huomenna viimeinen kokonainen päivä. Aa-
mulla kohti Stellenboschia … 

 

Pe 23.10.2009 

STELLENBOSCH 

Pilvistä ja kylmää (alle +20 C). Hieman alle 
puolet porukastamme oli ilmoittautunut Stel-
lenboschin retkelle, jonne lähdimme puoliyh-
deksältä. Pikkubussin ikkunasta ihmettelimme 
kilometritolkulla näkyviä hökkelikyliä 
(”townshit”). Näinkö paljon näitä on? 1,2 milj-
joonaa ihmistä elää kaupungin ulkopuolella 
aaltopeltikylissä…? Ja me etuoikeutetut jat-
kamme matkaa...  

Blaauwklippenin viinitila on ensimmäinen 
kohde. Kiertelimme pikaisesti tilan kauniilla 
pihalla, valmistamossa ja kellareissa, minkä 
jälkeen saimme maisteltavaksemme yhden 
Zinfandelin ja neljä hyvin nuorta ja tuoretta 
punaviiniä, joista ei tullut mieleen ostaa ainut-
takaan kotiin rahdattavaksi. Ei vaikka liki eku-
meeniseen julistukseen yltänyt, pastorisainek-
sia omannut esittelijänuorukainen ehkä olisi 
niin suonutkin.  

 

Matka jatkui Stellenboschin kauniiseen yliopis-
tokaupunkiin, jossa vietimme tunteroisen kä-
vellen ja siirtomaatyylin taloja katsellen. Poh-
diskelin jotta eikö opettajvaihto Oulun ja Stel-
lennboschin yo:en välillä olekin mahdollista? 
Eikö Stellenboschin kampuksella olisi Suomen 
historian lehtorille ja parin viikon luentosarjal-
le tarvetta? Vierailijoiden asunnoista numero 
67 näytti varsin viehättävältä… 

Löysimmme myös kelpo viiniboutiquen, josta 
ostimme kaksi huippupunaviiniä kotiin vietä-
väksi. Rust en Vreden 1694-sarjan viinin (Cab. 
S.- Shiraz) ja Cirruksen Shirazin. Kaupungin 
sekatavarakauppa oli myös mieleinen. Ihan 
nähtävyys se oli. 

Fairview´n viinitila oli osannut tehdä tuottees-
taan brandin. Markkinointia kuin Torresilla tai 
Freixenetilla ainakin. Edellistä kohdettamme 
parempia viinejäkin. Paikallisoppaamme Jack 
oli avuksi kun hankimme viinikerholle vietä-
väksi talon lippulaivaviinin. 

Paluu Kapkaupunkiin meni Koljonvirran taiste-
lujen ja hautausmaiden merkeissä… Suomen 
historian vaiheet voivat merkillisesti yhdistää 
Etelä-Afrikassakin… 

Iltapäivä vapaata. Mehän löysimme Belthazarin 
patiolta aurinkoisen pöydän ja pieni välipala 
maistui. Sitten kauppoihin. Täälläkö on NÄIN 
iso kauppakeskus?  Nuorisolle löytyi tuliaisia. 
Ja ruokakaupassa oli tietysti käytävä. 

Ehdimme hetken huilatakin, – yhteinen illalli-
nen vielä. Odotettu ruoka (antilooppi) peittyi 
pippuriin ja tulin valinneeksi vielä surkean 
viininkin, mutta pöytäseura korvasi ruoan 

http://www.satokangas.fi/blogi/2009/10/stellenbosch/
http://www.blaauwklipppen.com/
http://www.blaauwklippen.co.za/default.asp?bk=1
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tuoman pettymyksen. Olenhan jo sanonut, että 
tämä on kelpo matkaseurue. Ajatuksia ja ko-
kemuksia riittää, sellainen on hyväksi. 

Yökerhoon vielä? No ehkei kuitenkaan. Kuiten-
kin vielä yömyssylle… Kuitenkin vielä yömys-
sylle, tai siis oluelle, – barbaarit! :) Seura te-
kee… 

Huomenna kotiin. Tai edes kohti kotia. Yli-
huomenna vasta kotona. 

Kirjoitettu kello 00:44 

 

La 24.10.2009  

KOTIMATKALLA  

Viimeiseen Kapkaupungin aamuun herättiin 
myöhään. Ensimmäinen kahdeksan tunnin 
yöuni takana  ja oli hyvä ryhtyä pakkaamaan. 
Juuri mitään en ollut omasta mielestäni osta-
nut, mutta kun ryhdyttiin keräilemään ostos-
kasseja hotellihuoneen kaapeista niin olihan 
niitä ruokapurkkeja, kastikkeita ja säilykkeitä 
yhteensä kymmenkunta: gnu-, kudu-, antiloop-
pi- ja strutsipateeta, viikunahyytelöä, limekas-
tiketta ja ties mitä. Lapasestahan se taas oli 
lähtenyt: ruokien osto. Mutta kirjoja ei ole kuin 
kaksi. Afrikkalainen keittokirja (aamiaisia var-
ten ) ja viinikirja. Viinejä oli yhteensä neljä 
(Cirrus, Rust en Vrede 1694, The Chocolade 
Block (Boekenhoutskloof) ja Fairview´n lippu-
laiva shiraz). Noh, kaikki mahtuivat laukkuihin.  

Aamiaisen jälkeen oli luovutettava huone, mut-
ta lähtö kentälle vasta yhdeltä: mitä tehdään? 
Aquarium! Sehän on ihan lähellä, eikä aiemmin 
ole sinne ehditty, joten nyt. Se oli niiiin hieno. 
Intian valtameren ja Tyynen valtameren kaloja 
ja mereneläviä. Ja akvaariot sisustettu ja valais-
tu oivallisesti. Eikä fisuja ollut vain muutamia 
vaan niitä oli paljon. Erilaisia. Näimme livenä 
niitä kaloja ja äyriäisiä, joita on reissuissa kala-
ravintoloissa syöty. Klipfish ja sole muiden 
muassa.  

 

Suomalaiskansalliseen tapaan käytimme osan 
lauantaiaamupäivästä myös autokaupoissa 
kulkemiseen. Lähellä Waterfrontia on muuta-
ma luksusautojen kauppa, joissa kävimme ot-
tamassa juniorille kuvia Porscheista, Ferrareis-
ta, Bentleystä. Eikä meitä edes hätistelty pois 
sieltä. Rauhassa saatiin moisia komistuksia 
katsella. Hintoja me ei kyselty. Eihän niitä kan-
nattaisi ostaa kun ratti on oikealla puolella … 
Muuten toki joku capriolet olisi voitu tilata.  

Vasemmanpuoleinen liikenne ei ole ainoa ”vää-
ränkätinen juttu” Etelä-Afrikassa: lavuaareissa 
kuumaa tulee oikeasta hanasta, kylmää va-
semmasta (ja juuri kun muistat sen, niin jon-
kun ravintolan vessassa ne ovatkin taas toisin 
päin), sähköpistokkeisiin tarvitaan adapterit ja 
mittayksiköt ovat vähän mitä sattuu. Kaiken 
kukkuraksi aurinko kiertää väärinpäin ja kuu 
on iltaisin selällään taivaalla.  

Autokaupan lisäksi kävimme vielä kauppakes-
kuksessa: levykaupassa halusin käydä kun yksi 
matkaporukastamme oli eilen kehunut osta-
neensa, hyväksi toteamansa Soweton kuoron 
gospel-CD:n ja minuunhan sellainen mainos-
taminen upposi. CD:tkin - kuten moni muukin 
asia, olivat EA:ssa paljon halvempia kuin Suo-
messa, joten Andrew Lloyd Webberin kokoo-
maGold-CD ja muutama muu ”ruokamusiikki” 
tarttui mukaan.  
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Hotellista yhdeltä  kohti lentokenttää. Pöytä-
vuorelle vielä viime silmäykset, ja sitten tolkut-
toman pitkä kotimatka alkoi.  

MM-jalkopallokisoja varten remontissa oleva 
Kapkaupungin kenttä aiheutti hieman häslinkiä 
porukassamme. Ja meidän aikeemme/ toi-
veemme ”uusioperheen” muodostamisesta ei 
oikein simahtanut. Harmi. Noh, nippu lentolip-
puja kuitenkin saatiin, Kapkaupunki–
Johnnesburg, Johannesburg–Frankfurt, Frank-
furt–Helsinki, Helsinki–Oulu…  

Matka  ensimmäiselle rastille Johannesburgiin 
meni nopsasti. Kenttä komea ja kiiltävä. Nuori-
solle vielä tuliaisia. Olisivatpa olleet mukana, 
olisivat satavarmasti tykänneet. Minun on opit-
tava etteivät enää kanssamme lähde … opinhan 
minä. En ehkä ihan nopeasti opi, mutta opinhan 
minä.    

Johannesburgissa noustiin yöksi koneeseen. 
Puolivuorokautta Afrikan eteläosasta keskelle 
Eurooppaa. Nukuttiinkin vähän. Siistiytymisen 
(vähäinen rusketus joka reissulla on hankittu, 
keskittyy nenään ja sekin kesii jo!)  ja doppio 
espresson jälkeen ei huimaa enää kuin vähän. 

Nyt enää kaksi lentoa edessä ... 

 

Su 25.10.2009  

KOTONA  

Afrikan aurinko on meiltä jo laskenut. 

30 tuntia lentokoneessa ja lentokentillä… Nyt 
väsyttää. Hyvin paljon. Mutta vielä viipyilen 
kaukana… Huomennakin vielä. 

 

Ma 26.10.2009  

EPILOGI 

Arki. Arki on ihmiselle hyväksi.  

Töihin mennessä ei paljon puuttunut että aloin 
purkaa salkusta läppäriä ja läpinäkyvään muo-
vipussiin pakattuja käsidesiä, hammasharjaa ja 

ensiapumeikkejä.  Sen verran turvatarkastuk-
sia takana viime päivinä... 

Matka Kapkaupungista kotiin oli 11 000 km. 
Luulisi että siinä olisi ehtinyt jo siirtyä ajatuk-
sissaankin kotioloihin. En ehtinyt.  

Ehkä siirtymistä hidasti, että matkan aikana 
työstin kuvia (lue: deletoin satoja otoksia), joita 
olin viikon aikana ottanut. Yhteensä 1600 ku-
vaa muistikorteilla! Puolet varmasti ihan huk-
katavaraa. Enköhän 60–70 kuvaa kelpuuta 
matkasivulle, jota ryhdyn hiljalleen työstä-
mään.   

Näistä blogin matkapostauksista jo editoin tä-
män tulostettavan version. Siitä matkan vaiheet 
on helpommin luettavissa kuin ”takaperin ete-
nevästä” blogista.  

Työkaverit kyselivät matkasta. Minulla vähän 
ristiriitainen olo: Toisaalta olisin voinut puhua 
pitkäänkin siitä, kuinka Afrikan valo teki hyvää, 
kuinka luonto (varsinkin aamuisin) oli ainut-
laatuinen, kuinka safarilla näetty ja koettu oli 
kertakaikkisen ennenkokematonta ja hiton 
hienoa. Kuinka Soweto sai kyyneleet silmiin.  

Olisin voinut käyttää koko lounastauon sen 
kuvailemiseen, miten kaunis ja herkullinen 
Kapkaupunki onkaan tai miten pehtoorin kans-
sa olimme mukavasti kaksistaan ja toisaalta 
tutustuttiin uusiin kiinnostaviin ihmisiin, olisin 
voinut kertoa siitä, kuinka hyvä opas ja kelpo 
matkaseurue reissullamme oli.  

Mutta toisaalta oli jotenkin sellainen olo, että 
”ette-te-kuitenkaan.-ymmärrä” tai ”en-minä-
osaa-kertoa-siitä, - kuitenkaan”. Niinpä olenkin 
ollut poikkeuksellisen hiljaa tänään. Omissa 
ajatuksissani. 

Opiskelijat onneksi vetävät minua jo tähän 
maailmaan, tähän arkeen. Ja kotona omat nuo-
ret.   

Jos lähtisi lenkille, niin eiköhän tämä pohjoisen 
pallonpuoliskon pimeä todellisuus palauta mi-
nutkin arkeen.   

 

 

Reija Satokangas 26.10.2009 


