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VANHA MANNER 

Lämmittelykierros marraskuisessa Euroopassa 

Päivä 1, Gaujas (Latvia) 

No niin. Tavarat on pakattu varastoon ja asunto vuokrattu eteenpäin 

yhdeksäksi kuukaudeksi. Vuokralainen muutti sisään iltapäivällä, 

joten oli lähdettävä. Viivyttely ei enää onnistunut. Koska vuokra-

aika tuli sovittua tuolla tavoin, meidän on kai pakko pysyä poissa 

ainakin ensi vuoden syksyyn asti. Silloin on elokuun loppu. Varsi-

nainen takaraja tuokaan päivämäärä ei tosin ole. Matka jatkuu niin 

kauan kuin se jatkuu. Sen kestoa on hankala määrittää, sillä päämää-

räkään ei ole vielä oikein selvillä. Tosin olisi pettymys, ellemme saa 

ajettua molempien Amerikkojen halki Tulimaasta Alaskaan. Se on 

myönnettävä. Panamericana-maantie on kuitenkin tulevan vuoden 

pääteema. 

Tuohon kaikkeen on kuitenkin vielä aikaa. Sitä ennen edessä 

on monta tuhatta kilometriä Eurooppaa ja pitkä laivamatka Atlantin 

yli. On turha tuhlata liikaa energiaa tulevien juttujen tarkkaan suun-

nitteluun, jos akuutteja ongelmiakin on käsillä. Asia kerrallaan. 

Kunhan pääsemme ensin autoinemme Etelä-Amerikkaan, niin tule-

vaisuus alkaa varmasti hahmottua paremmin. 

Pakkasimme auton ja siistimme kämpän luovutuskuntoon 
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aamupäivällä. Puolen päivän jälkeen olimme valmiit. Viimeinen sil-

mäys ja huoneiston ovi sulkeutui takanamme. Ensimmäinen kynnys 

oli ylitetty. Seuraava, ja se viimeinen, ylittyi puolen tunnin kuluttua, 

kun jätimme viimeiset laatikot ja pikkutavarat tätä varten vuokrat-

tuun varastoon, ja suljimme perässämme senkin oven. Olimme va-

paita menemään. Katsahdimme Jiin kanssa toisiimme. Sitten käyn-

nistin auton ja käänsin keulan kohti etelää. Viron iltapäivä oli har-

maa. Satoi räntää ja tuuli oli kova, joten sää ei lähtöämme suosinut. 

Vaan ei se haittaa. Pääasia on, että olemme vihdoin liikkeellä. 

Kirjoitan tätä Latviassa, maan pohjoisosassa olevassa kansal-

lispuistossa. Ylitimme Viron ja Latvian rajan pikkuteitä pitkin sy-

dänyöltä näyttäneen myöhäissyksyisen illan pimeydessä muutama 

tunti sitten. Rajaa ei oikeastaan edes huomannut. Tiesimme ole-

vamme matkan toisessa maassa vasta kun tiekyltit muuttuivat latvi-

ankielisiksi. Pienen etsiskelyn jälkeen jäimme tähän, kosken ran-

nalla sijaitsevalle retkeilyalueelle. Tuossa on muutama nuotiopaikka 

ja laavu. Ensimmäisenä iltana tämä kaikki tuntuu kovin epätodelli-

selta. Baltian tiet ja ympäristö ovat monelta lyhytreissulta niin tut-

tuja, ettei mieli oikein osaa hahmottaa tämän nimenomaisen lähdön 

lopullisuutta. Tokihan käännymme kohta takaisin ja arki jatkuu tut-

tuun malliin. Vaan ei, emmepä käännykään. Sen sijaan jatkamme 

syvemmälle Eurooppaan, kunnes päädymme lopulta Antwerpenin 

satamaan Belgiassa. Siihen pitäisi mennä kolmisen viikkoa.  

Ellei niin ole käynyt jo aiemmin, reissun oikea mittakaava val-

jennee meille viimeistään laivassa. Viiden viikon merimatkalla Eu-

roopasta Montevideoon ehtii miettimään asioita ja laittamaan niitä 

oikeaan järjestykseen. Paatin ilmoitettu lähtöpäivä on 6.12. Sei-

laamme siis suurille merille Suomen itsenäisyyspäivän kunniaksi. 

Vuosi vaihtuu jossain eteläisellä Atlantilla, ja olemme perillä Etelä-

Amerikassa tammikuun alkupäivinä. Tällaiset aikamääreet meille 

on kerrottu. Kaikissa papereissa tosin varoitellaan toistuvasti rahti-

laivamatkustamisen vaativan joustavuutta. Aikataulumuutokset 

ovat jopa todennäköisiä ja matkustajienkin tulee olla niihin varautu-

neita. Lähtö voi myös aikaistua, vaikka se kai harvinaista onkin.  

Marraskuinen metsä on hiljainen, eikä täällä ole ketään muita. 
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Makkarat on paistettu ja tuli hiipumaan päin, joten alkaa olla aika 

käydä yöpuulle. Nukumme autossa, jossa on synkeästä syyssäästä 

huolimatta yllättävän lämmin. Lisälämpöä uniimme tuo autokäyt-

töön tarkoitettu sähköhuopa, jonka toimivuutta sängynlämmitti-

menä emme ole vielä testanneet. Ensi yönä selviää, onko siitä mi-

tään iloa. Odotan mielenkiinnolla kokeen tuloksia.  
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EL CONDOR PASA 

Inkojen jäljillä Boliviassa ja Perussa 

Päivä 119, Ruta Nacional 5 (Bolivia) 

Bolivian seikkailu ei ole toistaiseksi mennyt ihan putkeen. Olemme 

nyt jonkinlaisessa sorakuopassa maan syrjäisessä eteläosassa. Oli-

simme halunneet ajaa tänään Uyunin kylään asti, mutta se ei onnis-

tunut. Siispä yövymme tässä. Puuttomalla ylätasangolla satelee ja 

salamoi komeasti. Emme ole vielä nähneet tässä maassa yhtään 

päällystettyä tienpätkää. Huonot tiet tai haastavat luonnonolosuhteet 

eivät kuitenkaan ole syy siihen, miksemme ole siellä missä haluai-

simme olla. Niiden sijaan kulkumme esti Bolivian kansa, vaikka 

emme oikein tiedäkään miksi.  

Kaikki alkoi kuitenkin hyvin. Ajoimme aamulla rajalle verra-

ten levänneinä ja intoa täynnä. Chilen rajapoliisit pelasivat toimis-

tossaan pingistä. Asiakkaita ei juuri näkynyt ja epäilen, ettei niitä ole 

tällä rajalla riesaksi asti ikinä. Sen verran syrjässä se on. Tutuksi 

käyneen kaavan mukaan leimautimme passit ja annoimme pois Chi-

len autopaperin. Sitten ajoimme Bolivian puolelle, jossa sama pro-

sessi toistettiin käänteisesti. Ei stressiä, ei kiirettä. Boliviankin vi-

ranomaiset olivat kovin levollista porukkaa, vaikka konttorissaan ei 

tilaa pöytätennispöydälle ollutkaan.  
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Molempien maiden rajarakennukset olivat yllättävän asiallisia 

ja hyvässä kunnossa. Puomit ja katokset, eri toimistot poliisille ja 

tullille. Kaivosteollisuus on täällä iso juttu, ja mekin olemme jo näh-

neet useamman pitkän malmijunan. Nekin kulkevat maasta toiseen 

tätä kautta. Ehkä rajamiesten päätoimi onkin kaivannaisliikenteen 

hoitaminen, sillä en usko autoilijoiden heitä juuri kuormittavan. 

Viimeinen rajapuomi aukeni melkoiseen autiuteen. Muutaman 

huonokuntoisen rakennuksen jälkeen Boliviassa ei näyttänyt olevan 

mitään. Vain ruskean eri sävyistä soraa ja avara sininen taivas. Kas-

villisuuttakaan ei muutaman kitukasvuisen puskan lisäksi juuri ollut. 

Rajalle ei ollut mitään syytä jäädä ihmettelemään, joten heti kun pa-

perit ja passileimat olivat selvät, suuntasimme kohti Uyunia. Kar-

tassa se on Bolivian lounaisosan ensimmäinen mitenkään merkittä-

vämpi asutuskeskus. Soratie ei näyttänyt hyvältä, mutta hieman yli 

parinsadan kilometrin matkakaan ei ole kummoinen. Kaiken järjen 

mukaan meidän piti olla perillä ennen pimeää, olihan vasta aamu-

päivä.  

Tiet täällä ovat täynnä pyykkilautamaista kiharaa. Välillä väy-

lällä on nyrkinkokoisia kiviä. Kun ajourat ovat syvät, kolisevat 

nämä kivenmurikat ikävästi alustaan. Tien poikki kulkee myös syviä 

veden tekemiä uurteita. Paikoin puolet tieurasta on huuhtoutunut ko-

konaan pois. Epäilen, ettei kova ja kuiva maaperä ime juurikaan 

vettä, joten kun sataa, kaikkialla tulvii. Tärisimme ja kolisimme kui-

tenkin eteenpäin 20 – 40 kilometrin tuntinopeudella. Hitaasti, mutta 

varmasti matka edistyi, ja tavoite läheni. Olimme tottuneet Chilessä 

liian hyvään. Siellä ajaminen oli turhankin helppoa. Mutta ei se hai-

tannut. Tämä oli jännää. Pienet haasteet ja vastukset ovat välillä pai-

kallaan, sillä mistäpä sitä muuten saisi juttuja kerrottavaksi ja muis-

teltavaksi.  

Kuudetta tuntia köröteltyämme näitä jutunaiheita ilmeni lisää. 

Saavuimme t-risteykseen. Viitta kertoi Uyuniin olevan kuusikym-

mentäkolme kilometriä. Pimeän tuloon oli vielä useampi tunti, joten 

aika ei ollut ongelma. Pidemmälle ei kuitenkaan voinut ajaa, sillä 

tien poikki oli aseteltu riviin suuria kiviä. Kivirivin edessä seisoi bo-

livialainen pick-up ja yksi kuorma-auto. Risteyksessä seisoskeli 
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joutoihmisiä ja pientareella oli lisää autoja ja rekkoja. Koko tilanne 

näytti epämääräisen huolestuttavalta ja epäilyttävältä. Ryömitin au-

ton pick-upin perään ja lopulta pysähdyimme. Meihin ei kiinnitetty 

juurikaan huomiota. Kuormurikuski istui autossaan ovi auki ja tui-

jotti tylsistyneenä horisonttiin. 

Uudehkossa Toyotan Hiluxissa istui siistiin kauluspaitaan pu-

keutunut keski-ikäinen silmälasipäinen mies. Hän ei puhunut eng-

lantia ja meidän espanjamme on yhä sangen vajavaista, mutta yri-

timme silti vaihtaa ajatuksia. Tietyökö oli kyseessä, vai mikä? 

Emme ymmärtäneet toisiamme. Milloin se loppuisi? Huomenna? Ei 

kuulemma ollut tietoa, puisteli mies lannistuneen oloisena päätään. 

Ellei lopusta ollut tietoa, mitä ihmiset oikein odottivat? Tämäkään 

ei selvinnyt. Juttu oli kaikin puolin epäselvä. Jokunen ihminen is-

tuskeli kivien päällä tien sivussa. Kaikki odottelivat. Joimme kahvit 

ja odotimme mekin, tietämättä oikein mitä. Lopulta Hilux-mies 

käänsi autonsa ympäri ja kaasutti takaisin tulosuuntaansa. Ilmeisesti 

hän luovutti.  

Kello oli jo yli viisi ja olimme istuneet paikallaan lähes kaksi 

tuntia. Alkoi olla selvää, että tiesululla ei tulisi tapahtumaan mitään. 

Lyhyen pohdiskelun jälkeen päätimme ajaa takaisin tulojälkiämme 

ja etsiä yöpaikan. Niinpä päädyimme tähän sorakuoppaan. Se suojaa 

tuulelta, eikä näy tielle. Olemme siis myös piilossa, joka on hyvä, 

sillä täällä näyttää tapahtuvan kummia asioita. Suojaisat paikat ovat 

olleet päivän aikana aika harvassa, joten tämän montun suhteen 

meillä kävi suoranainen tuuri. Suunnitelma on, että nukumme tässä 

ja lähdemme hyvin aikaisin aamulla takaisin risteykseen. Ehkeivät 

tyypit jaksa siellä yötä päivää päivystää.  

Bolivia on muuten matkan ensimmäinen maa, jossa Etelä-

Amerikan alkuperäiskulttuuri näkyi heti. Argentiinan väestöstä lä-

hes sata prosenttia on eurooppalaista alkuperää ja Chilessäkin luku 

on noin yhdeksänkymmentä. Siten ne ovat väestöltään melkein eu-

rooppalaisempia kuin Eurooppa itse. Täällä kaikki on kuitenkin toi-

sin. Oli heti selvää, että Bolivian ylätasangolle tultuamme tulimme 

samalla eri maailmaan. Olemme nyt inkavaltakunnan entisillä 

mailla. Ihmiset täällä ovat hyvin lyhyitä, tummia ja ahavoituneita. 
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Naiset käyttävät perinnekuosikankaasta tehtyjä villavaatteita ja 

myös Andien kuvastosta tuttu musta knallimainen hattu on yleinen. 

Sikäli kun autoradiosta jotain kuuluu, soittaa se vauhdikasta panhui-

lumusiikkia. Vähät tapaamamme bolivialaiset ovat olleet ystävälli-

siä, mutta toisaalta hyvin varautuneita. Vieraita ei häiritä. Täällä elää 

ankarien vuoristoseutujen jäyhää väkeä.  

  


