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Maai lmanmatkaalan

TEKSTI:  SRRI PÖYTIÖ NUVNT: KII , /N/O PUIKKONEN

lempimanner on
koko maapallo
Espoolainen opettaj  a Kimmo Puikkonen
on vi erai l lut maailman kaikissa i tsenäisissä
val t io issa. Hän on saanut matkoi l laan
kokea ni in maanjäristyksen kuin tä päran
pelastumisen pomm i- isku l taki  n.

H

58 Matkareht i  r -z/2or5 ,  nr.rt l^.r elrtr  f



v'0n*pztof; 4ä
Farsport'l,lo.

Pbnirt8sls

'"*;,
t

immo Puikkonen heräsi  kesä-
kuussa 2011 t lzbekistanin pää-
kaupungissa Tashkentissa keskel-
lä yötä latt ian tärinään. Hän ajat-
teli unen läpi, että nukkuupa mat-
kakumppani, toimittaja Jari Aula,
rauhattomasti .

Kun Puikkonen havahtui hereille, hän avasi epä-
uskoisena silmänsä ja nousi vuoteesta. Toveri nuk-
kui l i ikahtamatta ia kuorsaamatta, mutta latt ia

aaltoi l i .  Aulakin heräsi.
- Emme t ienneet, mistä ol isimme pitäneet ki in-

ni,  kun kaikki huolui.  Huonekalut natisivat kuin

myrskyssä keinuvan ruotsinlaivan hytissä.

Iälkeenpäin miehi l le selvisi ,  että kyse ol i  mag-
nitudiltaan 6,2 suuruisesta maanjäristyksestä. Pit-
ki t täis- ja poikit taisaal lot seurasivat toisiaan kym-
menen minuutin ajan. Seuraavana päivänä mie-
het arvioivat kylpyhuoneen seinien halkeamien
perusteella, että suurempaa järistystä rakennus ei

olisi kestänyt.
- Vuoden 1966 maanjäristyksessä puoletTash-

kentista tuhoutui. Myös kokemallamme iäristyk-
sel lä ol i  kymmeniä kuolonuhreja maaseudulla.

UZBEKISTANIN SEIKKAILU on vain yksi monis-
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Tuvalun koululais ia
työnsä ääressä.

"Olutkaksoset",
Ni le Special
ja Tusker
sudani la isessa
katukahvilassa.

4;]"1ff'1"ffi1X'H'ål Haastavi mpi i n lJ'il*:J*#illfi'l'å:J
il:,T'ff:åT"lä kohteisiin ä:iäT:**kenans0vuot
ffi:Tå:1?ffijfTåi. matka on joskus 

-;:ä':iil:i'ft,fJfiä*;laan. Viime lokakuussa rr.r r-r r-l,r joihin minut houkutteli kiin-
hän tavoitt i Kolumbi- pdld)Ld nostus kulttuureihin. Ensim-

ffix.merkittävanraia- tehdä yksin. ä3:äf;l?åx*ä,liT'#
- Se oli viimeinen melilla Gobin autiomaassa Kii-

maa, jossa en ollutvielä nan pohjoisosassa. V?ihitellen
kiiynyt. N''t olen kiiyn''t matkojen kirlo laajeni koko
vähintäänyhden kerran kaikissatämänhetkisis- maapallon kattavaksi.
sä itsenäisissä valtioiss4 ioita on Suornen lisåiksi - Minulla on ollut tapan& että haistelen ensin
195. Lisälai olen käynyt monilla autonornisilla lyhyellä kiiynnillä ilmapiidä eri maissa. Kiinnos-
ja kiistanalaisilla alueilla. taviin paikkoihin menen uud€staan.

Vuonna 1987 Puikkonen suoritti matkaop- Mikä mahtaa olla maailmanmatkaajan lempi-
paan tutkinnon. Hän lienee Suomen ainoa hen- manner?
kilö, ioka on opastanut yli 150 maassa. - Koko maapallo. Iampikohteita on paljon,

- Kun matlat ovat aian myötå suuntautuneet mutta lähellä tiiydellisyytci on Capdn saari Itali-
vähemmän tunnetuille alueille, seurue on kutis- assa. tlpeimpia kokemul$iani o t olleet Kiliman-
tunut intomielisimpiin maailmanvalloittajiin. jarolle kiipeäminen ia sukelteleminen merileiio-
Haastavimpiin kohteisiin ma&a on joskus pa- nien kanssa Galapagos-saarilla. Ainutlaatuisim-
rasta tehdä yksin. pia kokemuksia ovat olleet täydelliset auringon-
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Tienlakaisukomppania työssä Sudanin
itsenäisyyspäivän kunniaksi.

t\

Kimmo Puikkonen oppi la iden kanssa. Ndouci  School ,  Norsunluurannikko.

pimennykset Kotkanpesällä vuonna 1 999, Sambian
Lusakassa 2007 ja Andien ylängöllä El Calafaten
lähellä Patagoniassa 2010.

Ef KÄ SEI KKAI LUI LTA ole vältyuy. Lokakuuss a 2OO 6
Puikkonen lensi Liberian pääkaupungista Monrovi-
asta Casablancaa kohti. Koneessa oli kuuden hen-
gen seurue, joukossa muun muassaTampereen apu-
laiskaupunginiohtaja Arvo Sipilä.

- Nuokuimme omissa ajatuksissamme, kun rau-
han yhtäkkiä katkaisi ääni, joka oli yhtä aikaa jy-
sähdys, pamahdus ja räsähdys. Koneen täytti het-
keksi sokaiseva, valkoinen valo, jonka jälkeen valot
ja moottorit sammuivat ja kone lähti putoamaan.

Puikkonen taiusi heti, että koneeseen oli iske-
nw salama.

Vuohikauppias kot ie lä inmarkkinoi l la Sudanissa.

Vuon na I9B7 Pu ikkonen suor i

Tuul ikel lo å la Tuvalu.

tti rnatkaopp aan
tutk innon Hän l ienee Suomen ainoa henki lö,

joka on opastanut yl i  150 maassa.
- Moottoreiden uudelleen käynnistymiseen ei

kulunut kuin sekunteja, mutta ne olivat pitkiä se-
kunteja.

Seurueella oli onnea, sillä seuraavan vuoden tou-
kokuussa Kenya Airwaysin lento Abidjanista Nor-
sunluurannikolta Nairobiin putosi salamaniskun
seurauksena Kamerunissa Doualan lähistöllä vii-
dakkoon. Kaikki matkustajat menehtyivät.

PUIKKONEN on kirjoittanut matkoistaan lehtiiut-
tuja, ja saanut haastatella kuuluisuuksia.

- Perun Tfcumessa tapasin tutkimusmatkailija
Thor Heyerdahlin. Gabonin Lambar€nessa haas-
tattelin viidakkosairaalassa lääkäri ja hyväntekijä
Albert Schweitzerin tytärtä. Buenos Airesissa sain
ilon tavata Diego Maradonan.
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Paikal l iset
tervehtivät
matkalla
Ki l imanjarol le.

nn attaaKohteessa ka
larkkaavai nen )a

ol la
aist ia i lmapi i r iä

ajelun reittiä strategisesti tär-
keissä tienristeyksissä. Autosta
ei voinut astua ulos.

Pakistanin Abbodabadissa
Puikkonen näki rakennuksen,
jossa Osama bin Laden tavoi-
tett i in ja surmatt i in 2011. Ra-
kennus tuhottiin seuraavana
vuonna.

Toisaalta joskus on matkoil-
la pi lkahtanut toivo parem-
masta:

Tietysti rohkeuttakin
jonkin verran,

ta rvitaa n
Pu ikkonen

opastaa.

Puikkonen on tehnyt myos kymmeniä koulu-
vierai luja eri  puol i l la maapalloa, usein oppi lai-
den kanssa.

- Kouluvierai lu Bagdadissa peruuntui,  kun
vierailukohteeksi suunniteltuun kouluun tehtiin
pommiattentaatti. Isku tehtiin samana päivänä,
jolloin minun olisi alkuperäisen matkaohjelman
mukaan pitänyt olla siellä.

Badgadissa Puikkonen katseli kaupunkia pans-
saroidusta autosta amerikkalaisten sotilasaj oneu-
vojen ja tankkien keskellä.

- Median välittämät kuvat pitivät paikkansa.
Raskaasti aseistettuja sotilaita oli ympäri kierto-
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- Vierail in Ierusalemissa kolumbialaisen lau-
lajatar Shakiran suojelemassa Max Rayne Hand
in Hand -koulussa, jossa on sekä israeli laisia et-
tä palesti inalaisia opettaiia ia oppilaita. Kaikki
asiat eivät Låihi-idässä ole niin huonosti kuin luullaan.

USEIMMISTA SEIKKAILUISTA on jäänyt mukava
muisto, vaikka tapahtumahetkellä tunnelmat ovat-
kin saattaneet olla toisenlaiset. Kuten Guyanassa,
Etelä-Amerikassa:

- Istuimme rankkasateen piiskaamassa pienko-
neessa, joka yritti päästä ilmaan viidakkokiitora-
dalta. Seurueeni oli käynyt katsomassa Kaieteurin
ja Orinduikin putouksia, ja ny oli aika lähteä pa-
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? 0 Ftl l '1,luulerrnol  le Georgetowni i  n.
Kuoppainen "k i i tot ie"  Ia ineht i  vet t . i  i . r  r rousuvr i -

tyksessä l ' r iekkaa ja r lut ; t i r  ro iskr-r i  s i ip ier t  v l i  e ikä
kone noussut.  Lentäjä kahlasi  racl . rn to isccrr  p. iä-
hän ja tL l tk i  tarkast i  kuopat ja kun-rpareet.

- Rankin-rrnan sateen t i lLtottui l  hl ir t  Yri t t i  uucles-
taan. NoLlsLl onlt istui,  kun l-r i i r t  r 'äistel i  stn, intpiä
kuoppia ja pon'rputt i  korrett i i  kunrpareelta toisel le.

Puikkorrerr  a ikoo jatkaa ntatkai lua ja opast.r-
mista.  Dr ikois i in kohteis i i t r  l ta la javi I le hänel Iä on
kär ' tänrrörr  v i  nkkej . i :

-  Kannattaa luoda kontakteia rnAassA asuvi in
ihrnis i in ta i  organisaat io l ' r in,  ia miet t iä t r - r rval l i -
suuden kannalta sopiva ajankohta. Kohteessa kan-
nattaa ol la tarkkaavainen ja aist ia i lntapi i r iä.  Tie-
tyst i  rohkeuttakin tarvitaan - jonkin verran, Pr-r ik-
konen opastaa.

Pr-r ikkoselta sitä vaaditaan, kun hän lratkLlstaa
seuraavaksi vstävärrsä forma Karhumaan kanssa
Somal iaan. Miksi  rn iehet matkustavat maahan,
jonne ul  kon'r i  n ister iön rnatkustust iedotteen m u-
kaan ei  p i tä is i  ntarkustaal

-  Kävrnme nrogadishulaisessa koulusstr .  Star-
l ight Tours on järjestär-r 'ut rnei l le l-renkivart i jat,  jot-
ka ot tavat nteidät vastaan kentäl lä ia ovat läsnä
koko aian. O
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i l tauint i  Funafut in atol l i l la Tuvalussa.
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