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> Niilin alkulähde pysyi tuntemattomana vuosisatoja. Vaikeakulkuisuus ja lukuisat väärät sivuhaarat johdattivat har-

'paljon matkustaneillekin.

Sen verran maita täyryy olla

'koossa, jos mielii hankkeilla

haan

olevan Finnish Global Ex-

Suomalaisklubi käytråä

yhdysvaltalaisen matftaklu. bin
listaa hyväksytyistä
gnaista. Listalla on yli 3oo
.matkakohdetta. Matkaklubi
luokittelee ne maiksi histokirnirin tai maantieteellisin
'

pisteen-

pailuhenkeä herrat Burton ja
Speke tarvitsivat niinikään.
Mutta ennen kaikkea he tarvit-

sivat sponsorin. Ilman The
Royal Geographical Societyn
Pohjois-Amerikka:

tukea matkat Afrikkaan olisivat
loppuneet lyhyeen.
The Geographical Society
perustettiin r83o Lontooseen
edistämään maantieteellistä

Alaska
Ka nada

ja Miquelon

tutkimusta. Royal siiri ruli kuningatar Viktorian myötä 1859.
Yhdistys toimii edelleen. Kun

(saaret N ewfou ndland i n
eteläpuolella)
$ Yhdysvallat

Belize
El Salvador

filå,,rltt

]äsenyys on avoin tutkijoille,
opiskelijoille ja kenelle tahansa

ondu ras
q N icaragua
g Panama

,

Anguilla
Antigua ja Barbuda (Redonda)
Aruba
Bahamasaaret
Barbados
Caymansaaret
rninan

Britanniassa syntyi myös
maineikas The Globetrotters

ja

Blue

tiin julkaista vuoden ry57 iålLonely Planetin kaltaiset mo-

nipuoliset käyttöoppaat ilmesryivät markkinoille vasta 1g7oluvulla.
Sen råhden klubin lehti Gloåe toimi arvokkaana tiedonvällttalana.
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Matkustaminen

oli r95o-lu-

vulla toisaalta antoisaa: moottoripyörämatkalaisista ruli niin
Iranin shaahin kuin Cawnporen rajahin vieraita. Yhden

trotterin Afrikan matkan kohokohta oli vierailu Albert
Schweitzerin sairaalassa Lambarenessa.

Globetrotters toimii edelleen Englannissa. Kanadassa on
sivuosasto Toronto GT. ]äse-

neksi voi liitryä kuka vain.

ympäri maapalloa (globe) jatkuvasti ravaaville (trotter) 0n
niin hy.rä nirni, että myös sak-

salaiset ovat ottaneet sen
omakseen. Berliinissä pitää

päärnajaansa DZG eli Die
Deutsche Zentrale fiir Globetrotter. Yhdisryksen perusti

joukko intomielisiä matkustamisensataa.

tri David Livingsl
besijokea jäljittäessään. Moskiittr

Afrikan tutkija

plorers CIub tukee Royal Geographical Societyn rapaan rutkimusprojekteja sekä myöntliä
stipendejä opiskelijoille.
Se on amerikkalaisittain
voittoa tuottamaton yhdistys,
jolla on eri arvoisia jåsenyyksiä.

Parasta antia ovat kXubin erikoismatkat kuten z6:n päivän
Pingviiniseikkailu Etelänavalle,

Mukana on kaiken ikäisiä,
r8-88-vuotiaita, "kaikista yh-

viisitoista päivää Luoteisväylää
päivän Muinaishistoriaa yksi-

päättymiseen. Britannian lai-

teiskuntakerroksista", kuten he
itse ilmoittavat. Yhteisenä tekijänä on halu matkustaa pitkään
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tuu toisen
tacarral*a

tsaedelcerinsa

vaisia 1974, ja jäseniä on seitse-

suositusta.

Club, jonka synfyhistoria ajoit-

Dominica
[)nrniniLr

rrrääiltieteestä, maista, kansois-

'ta ja kulttuureista kiinnostu' neille. |äseniä on noin kolmetoistaruhatta. Fellowship-jäsenyys edellytråä seuran jäsenen

Karibianrneri:

Y

alallaan EurooPan
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suppea: kulttuurimatkaili-

of British Geo- Globetrotter, englantilaisten
,graphers liittyi seuraan 1995, t87o15 kehittelemä nimitys'

q Costa Rica
Guatemala

Matkaoppaiden valikoima

oli

'The Instinne

Väli-Amerikka:

Y

vusl parvaa.

ansiosta.

lumoissa. Englantilaistutkijoiden sinnikkyys ja peräänantamattomuus johtivat lopultä tuloksiin. Kunnianhimoa ja kil-

Kohteet on ryhmitelry

matka

keen.

vid Livingstone liikkui Niilin

'alueittain.

ja

joiden Richard Burtonin, John
Hanning Speken, ]ames Grankaksikko
Henry Morton Stanley ja Da-

seneksi.

k

manner-Euroopasta,

Australiaan kesti peräti neljä,

Guide -sarj an sa. Michelinopp aita Ranskan ulkopuolelta alet-

Myos kuuluisa

saaret

tuojista. YK:n listoilla on råtä nykyä r89 maata, mutta
sielui puuffuu muun muassa
Sveitsi, joka ei ole halunnut
kansainvälisen järjestön )ä-

g Meksiko
Saint Pierre

Tuohon aikaan lento Atlanrin
yli kesti reilut neljätoista tuntia

rSoo-luvun puolivälissä englanrilaisten tutkimusmatkailitin ja Samuel Bakerin

Ahvenanmaa,

,ovat esimerkkejä

puolet oli amerikkalaisia.

joen silaisuus selvisi vasta joilla oli

i.

perustein.

niin roomalaiset legioo-

nalaiset kuin myöhemmin saapuneet portugalilaiset j esuiitat,
oppineet ranskalaiset ja skotlantilaiset tutkijat. Mahtavan

plorers Clubin j äseneksi.

$laska ia Etelämeren

ooo jäs

r96o klubin jäsenistöstä yli

> S.itsemänkymmentä
,maata on melkoinen määrä
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millaan yli yhdeksänsataa 1952.
Yhdysvallatkin sai omat pakallisosastonsa 1953, ja vuonna

Tuija Verkkola
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Royal Geographic Societyyn kuuluu nylcyisin

maailmansodan
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Kuka on suomen eniren matkusranut
henkirö?
Ja kuinka moni suomalainen ;;;;l*ää;ri'
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Zo:een saatikka yli sataan maahan?
Britannialainen suomessa asuva kieltenoperoja Raymond p:tl peräänt
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rorsrakymmentä, ia epävirallisesti on
kokoonnut_
tu kaksi kertaa. ri,rhå virallisr.i roi*inransa
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"kun koossa on yii.sikymmentä-kuusikyÅÅrra
jäs.entä", kyhymätön matkaaja
Beliior.r..
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"Kaikilti nåtut t aiira ä oilut tarvitravaa
maamäärää", Bell kertoo alkukontaktei;;:
Hå" o" ir_

lone joutui malarian kouriin Zam_
rverkko on suojana.

tyiskoneella: lenkkiin kuuluu
.Sy{tir, Kiina, Mongolia, Kam_

bodzha, Indonesia,
ja ]ordania.

äur*.,

Iran

fotkut, matkaklubit keskitty_
vlt yksittäiseen maanosaan.

The South American

on toiminut

n*ploiiii

parikymmend

yy?51

: la-julkaisee englannin_
kielistä lehteä The Soulh Ame_

rican

-Explorer Magazine. Leh_

teen_ kirjoittavat amerikkalais_
ten lisäksi arvosretut latinalai_

sen Amerikan kirjailijat.

Klubilla on toimiiilat eui_
tossa,

Limassa ja Cuscosra, ja
sen nettiliikenne toimii tehok_

Kielitaituri Richard Burton tury?ujyi ajoin myös valepukuun.
Mekkaankin hän oli päässyt

muslimipyh iinvaeltajan asussa.

-migs josta, dedettiin hänen

kerhollaankin hyvin vähän.
Yksi oli kuitenkin selvää, hä;
tunsi maailman kartat parem_
min kuin kukaan muu. ^Ei hän
muutoin olisi onnistunutkaan

matkustamaan maailman ym_

päri, 8.o Räivässä vuonn a :: i7z.

Phileas FqSqn kerho oli i837
perusteftu Reformiklubi Lon_
toon Pall Mallilla. Herra Fogg
itse asui Savile Rowlla,
loniä
näihin aikoihin oli muuftanut

tuo kuuluisa Royal Geographi_
cal Society. Voimme olettaa että herra Fogg kuului joukkoon.
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Bell itsekin käy roolimallista. yorkshiressa
varttunut Bell tuli ensi kerran suomeen
nuorena
*1gl"qä 1966. Nyt Suomi on hän"; f."ti;r;^-^
---paikka josta lahtea matkoilleen.
viime kesänä
l]är pyöräili Tirkholmasta Götan

kanavalle. sen jälkeeniatt patikoi
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lyreneillä py\iinvaeltajien
reittiä. santiago
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Klubijäsenten loivotaan
takumppania kustannusten
saamiseksi.DailyMirror--lehtiyoi*-H:dt::,ltoistensa
kokemuksia uusia mat-

Carriacou)
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( lles des Saintes:

arie-Galante, D6si rade)

M

ä1äi'il;dil^l.r*rrrriiermasta
helmikuussa 1945'
seura on julFord oli ilfi;tkalla ia sai r.ån. omatoimikaissut
pori Saidissat mitkanoosrinsa
t
kirjan
ku"iäi it*oittauttti ,io kir- matkailiian
Selbstreise-Hand-

Haiti
Jamaika
y Kuuba
.-Leewardsaaret
(Ranska; Saint-Marti n,
Saint Barth6lemy)
Leewardsaaret

ieenkirjoittaiaa! -.u
-Fordkeksituolloinajanrksenbuch,jaD.grkot-

(Alankomaat; Sint Maarten'
Saba, Sint Eustatius)
M artinique
M ontserrat
.Alankomaiden Anti llit
. (Curagao' Bonaire)
Puerto Rico

.hdo-

ter -lehd ilmestyy

päästyään
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tuksensa Adenista' Hänen neljästi "":1:::i'
matJäsenet voivat käyttää
CJomboon
.,

vastauksia ori riiuåvästi

kakumppanipalveluhakua. )o-

ku saattaa etsiä "seuralaista
perustamiseksi.
puol.tt vuoden hevos- ja iokiKesäkuussa 9+6 Globerrottoinen
neljä
fahtia, vaellukselle Kanadaan",
ters_klubilla oti
Aftikansafarilmukaan
ttri"r.
joilla ori mää;;"t-;d* ä;ii:
le'
man merla. ft ftit .t osoittautui- "Globeuotreria kiinnostaa
ja
kaniiksi,
kuit"r*iä-iii;
vat
lisäksi sen ihmiset' kulklubi oti pian rr.rrt it ieverissä. *t* ja historia", uusi iäsen
ruuri
Remmiin astui Lg4g Cotdo'
kirj.oitii Trotter-lehteen pian
cooper, ;oilr-i;i ädirru;;;
Huuin perusramisen jälkeen'
Globetroffers club rur.å- II;;:
variantti on
Henki oli sodanjälkeisen Bri- Ranskalainen
nrlokas'
nroreempi
annian, jossa vailitsi puute ia saksalaista
lopussa pergSo-luvun
vasra
kaikkinainen säännöstely.
i Auennffe du Bout du
Matkavaluuttaa sai ensin ,,rrt.tt (ABM)' Uudet tilat
M;;å,
kaksikymmentäviisi, *Vtift"*sai r99 4;' iolloin se avasi
min vain kaksikym*.rirå p-,t"- ABM
matka-airan , La case
todellisen
kuin
taa, eikä l";;;il;;n- ollut
yli
G lobe-Ti'ottersin' Tariolla on
kaksi viikkoa.
opaskirjaa'
kuusisataa
kerhon
cooper tapasi sanoa
Valikoima^ käsittää kaikki
sopivan hyvit iä1e1ren "aneeja enslanniksi ilmesranskaksi
misille lompakoille,,.
r näin klubi itse
,-.oG.,
GrobeuoTårsit kokoonrtlivat ö".i;
Lisäksi esillä on kart-
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Turks- ia Caico5saaret

Saint Vincent (M ustique)
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Virgin Gorda)
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Cuyana
Ranskan CuaYana
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iit.i"t, kasvun ja Paikallisklubejakin perusrettiin .ri p""riri.
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X Paraguay
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Suriname

New yorkissa Manhatanilla

päämaaiaansa pitävä The Ex-

l7o5 iulkaistu hieno kartta lntian
holiantilaiset käyttivät kauppama
Kuva kiriasta Roderick Barron: D'
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Sankari Phileas Fogghan oli
Livi

Gianni Guadalupi:'Th" Dis:
covery of the Nile,
Alan Moorehead: The White
le, ja The Blue Nile.
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kiinnosrunur ihmisista ;a liåaå"-o"gelmisraan.
Pieninkin keinoin voi vaikuttaa asiolhin eika
,._
haa aina tärvita. voi antaa rit r."r, tai
asiantuntemusaan kuten Bell sikkimiläisluort.rirr.,

ngstonen hellekypärä.
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.kirj oitti englanninkielisii ki+irä_i"ir_
la hankittiin varoja o.-irr.r, t o"i"i"r.;;;;:t*' ''
e*ä itse kukin voi ruohon. "Ei pi4? unohåa,
juuritasolla
toimia", hän huomauftaa.
Niistdkin asioista on tarkoitus keskustella kuu_
kausittaisissa kokouksissa, joihin ,ry, on
otemu
teemat. Afrikka on vuorosia ensimmäisenä,
jälkeen keskirytään Tyynenmeren rr".uräå". -sen

Yksi alustaa, murta kaikki keskustelevat.
$e' rNäkö'lGlr\
kantoja ja kokemuksia vaihderra". '
Ensimmäiseksi alustajaksi on lupautunut
enti_
nen tietotutkija Laila Isonen, jokä on harrrrå_
nur kaukomatkailua eritJrir.rti ätaf.f.**Ue jäi_"*
-ry1ä". Hän aiko.o pghu_a Egyptistä. "Hi.,iå" hanja vaikea aihe, koska ö å; ;iin laalr;,
krll
*irlr_
möitsijä roteaa.
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) Tietoja klubista: Raymond Bell, Kieliavain, Kaisaniemenkatu 3 A, ooloo l-{elsinki, fax: (o9}

laivrr"iiiåffi

?J
38

yliopisron Eläinmur.on endnen
;"Är.i;, r"lr. rvo
ja harrasrus
ovar aina olleet

valtamerestä ia ympärciivistä alueista esittää
lukuisia
tkalloillaan Hyväntoivonniemeltä Bataviaan.
:corative Maps, Bracken Books
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Brazzavillen Kongo
Kinshasan KongJ
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Togo
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Aasia:
Afgha n ista n
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