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Kerdihje
Pirkko Schildt on
maabongari, joka on pian
kaynyt sadassa valtiossa,

IbKSIiSATU KARKI KUUO JUSSI SARKILAHTI
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irkko Schildt kuvailee itselin tutkimusmatkai-
Iijaksi. TAhin mennesse hln on kiynyt 93 itse-
nAisessA valtiossa, ja luku kasvaa koko ajan. Aina
kun edessi on uusi maa, Schildt selvittee, mite
siellA on ainakin koettava.

LAhes sata valtiota on aika hyvd saavu-

tus maabongarille. S8-vuotias Schildt on pitenyt miehensA
kanssa kirjaa reissukohteista jo yli 15 vuotta.

Maabongausharrastus sai alkunsa vuonna 1997 EtelA-Afri-
kasta Swazimaahan suuntautuneella retkellS. Pariskunta
tutustrli retkibussissa mieheen, joka kertoi kAyneensA 140

maassa. Mies sanoi osallistuvansa retkelle siksi, ett5 saisi

Swazimaasta pisteen maabongauslistalleen.
Kotiin peestyaAn Schildt laski klyneense 40 maassa. "Maa-

bongaus kuulosti kiinnostavalta, koska se kannusti tutustu-
maan uusiin paikkoihin."

Uudet kohteet olivat kiinnostaneet purjehdusta harrasta-
vaa SchildtiA aikaisemminkin. "Minua viehltti ajatus siitA,

ettA edessA oli aina uusi satama." Purjehdusharrastus jAi, kun
pariskunta aloitti maabongauksen tosissaan.

MAABoNGARETTa oN monenlaisia. Jotkut vain kirjaavat ylos

keydyt kohteet, mutta yhA useampi koluaa lepi jollain tavalla
mAAriteltyA maalistaa. Kaikilla listoilla on omat yhteisdnsa
ja nettisil"unsa. Joidenkin mielestA lyhyt pys:ihdys lentoken
tlllA riittAli, toisten mielestA ei. SiiAnndt vaihtelevat eri lis-
toilla, ja bongarit saattavat soveltaa niitA omien mieltymys-
tensii mukaan.

Schildt kiinnostui monien suosimasta Travelers' Century
Clubin eli TCC:n listasta, johon on koottu valtioiden lisAksi
pienempii alueita. Yhteens5 kohteita ofi324. Toinen vaihto-
ehto olisi laskea vain itsen6iset valtiot tai keriitii YK:n j1sen-

valtioita. Sitten on hifistelylistoja, kuten 875 kohteen Most
Travelled People, jossa valtiot on jaettu pienempiin alueisiin.

Aloittelevaa maabongaria Schildt neuvoo ensin peetta

mean, minke listan mukaan maailmaa alkaa kiertiA.
Hanen ensimmAinen tavoitteensa oli saada TCC:n listalta

sata pistettA eli sata kohdetta, ja se toteutui kaksi vuotta sit-
ten. Schildt laskee mukaan myos vAlilaskut ja kaynnit sata-

massa, vaikka useimmiten han viettAi perillA viihintiian
kolme yotA. Nyt tavoitteena on keritii sata itseneiste valtiota.

Joka paikkaan Schildt ei ole valmis menemean pisteiden
peresse. Hiin ei matkusta maihin, joita ulkoministerio ei suo-
sittele. Esimerkiksi EtelA-Sudanin ja Jemenin pisteet saavat

suosiolla jbAdA.

Maabongauksessa on parasta sen mukanaan tuoma
ennakkoluulottomuus. "Olemme menneet moniin sellaisiin
paikkoihin, joihin ei muuten olisi tullut mentyii. Koskaan ei
ole jiilkeenpAin harmittanut, etta tuli tuollakin keyrye."

Maabongaus on vienyt esimerkiksi brittiliiiselle Man-saa-
relle, Huippuvuorille ja Lampedusan saarelle Italiaan.

Er scHrLDnN matkailu pekkea pisteiden bongailua ole. Hiin
tutustuu kohteisiin etuketeen ja katsoo joka paikassa koh-
tuullisen maeran nlhtivyyksii. "Minua kiinnostaa, millaista
elAmii olisi, jos asuisin kyseisessti paikassa. Haluan kulkea
kaupungilla, katsoa ihmisii ja elaytye paikallisten eliimii5n."

Joskus han varaa oppaan etuketeen kansainviiliselte Tours-
Bylocols-nettisivustolta. Oppaat ovat kielitaitoisia, jdrjes-

ton kelpuuttamia tavallisia ihmisiii. Esimerkiksi Meksikossa
opas vei Schildtin Frida Kahlo -museoon ja katsomaan Diego

Riveran seinAmaalauksia.
"Matkailussa rahat usein menevat ihan muille kuin pai-

kallisille. ToursBylocalsin oppaita keyftemiilla rahat jeevat

ryhentemeftdminii kohdemaahan. Se on myds tapa tutustua
paikallisiin ihmisiin.'

Schildt on kieftenyt maailmaa myos kirjojen innoitta-
mana. Esimerkiksi Nantucketin saarelle Yhdysvaltoihin hAn

meni nantucketilaisen Nancy Thayerin kirjojen houkutte-
lemana. Schildt kihetti kirjailijalle siihkdpostia ja kysyi ehti-
sikO tAmA tavata hAnet sine kesene. Thayer suostui, ja pian he

horppiviit kahvia nantucketilaisessa kahvilassa. Kirjailija ker-
toili Nantucketista teostensa miljoone ja muisteli, miten oli
vieftanyt nuoruudessaan jonkin aikaa Helsingissikin.

Toinen matkailua innoittanut kirjailija on Alexander
McCall Smith, jonka Noisten etsiudtoimisto -kirjojen maise-
mat sijaitsevat Botswanassa, erityisesti Gaboronessa.

KAUpuNKtKoHTEtsrA scHtLDrtH suosikki on K66penhamina.
Se on lAhelli, rento ja tuttu paikka. Kdopenhaminassa pAisee
pydrlilemiillA liihelle kaupungin normaalia el[m5A.

Luontokohteista suosikki on Serengetin kansallispuisto
Tansaniassa. Schildt rakastaa Afrikan safareita, luontoa ja

elAimiA. My0s Uusi-Seelanti on jAAnyt mieleen uskomatto-
man luontonsa l'uoksi.

"Hotellimme sijaitsi Wakatipujiirven rannalla. Vuoristo ja

pilvet heijastuivat veden pinnasta, ja hdyrylaiva puksutti kes-
kella jarveA. Maisema oli h6ikiiisevA. "

Ikimuistoisin matka suuntautui kuitenkin Galdpagossaa-

rille. "Se on todellinen elAinten valtakunta." Saariston elii-
met tunnetaan siita, etteiviit ne pelkAi

MATKA-ALBUM;STA ihmisiA.

uusi-seelanti otr Schildtilli on matkailu verissi.
pirkko Schildtin Hanen vanhempansa kiersivAt autolla
Iempikohteita. Yhdysvaltoja ennen lastensa syntymeA

Pirkko Schildt
58-vuotias maabongari
ja taloushallinnon
ammattilainen.

KOTIPAIKKA

Espoo

SUOSIKKIPAIKKA

Kaupunkikohteista
Koopenhamina,
luontokohteista
Galepagossaaret
ja Serengetin
luonnonpuisto
Tansaniassa.

MATKAILUMOTTO

Liihde ennakko-
luulottomasti eri
paikkoihin. Pyri
oikeaan vuodenaikaan
oikeaan paikkaan.

MATKAVINKKI

Matkusta niin
viihillli tavaroilla kuin
mahdollista.
Panosta retkiin,
elamyksiin ja

oppaisiin. Shoppailla
voi kotonakin.
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parin kuukauden ajan. " Isani kirjoitti matkapdivAkirjaa.
johon kirjasi reitin, kilometrit, kulut ja nehtavlydet tarkasti
ylos. Merkinnat ovat aika lyhyite, mutta pystyin jeljiftemeen

niistA heidAn reittinsA vuodelta 1955. He ajoivat yli 500 kilo
metria peivessa."

Omat matkansa ja matkakuvansa Schildt tallentaa Meri-
harakka.net-blogiin, jota hAn on pitan,'t jo \rmmenen
vuotta. PurjeveneeltA nimense saanut blogi alkoi purjehdus-
aiheisena, n1t se keskittyy matkailuun.

scHlLDT TEKEE viisi kuusi matkaa vuodessa. HAn on tehnyt
my6s pidempiA reissuja, kuten maailmanympArimatkan,
joka piti sulloa viiteen viikkoon kesiiloman pituuden luoksi.
Aviomies on jo eliikkeellA, eikA pariskunnalla ole lapsia, joten

liikeneviit rahat kliy.tetA0n matkailuun.
"Matkailussa terkeinta on nAkeminen ja kokeminen. Kau-

pat ja ostoskeskukset ovat joka paikassa samanlaisia, joten

niihin ei kannata aikaa tuhlata", Schildt sanoo.

Hen varaa hotellin aina keskustasta. "Aamupeivalle buuk-
kaamme yhden tutustumiskohteen, jonka jilkeen vietamme
siestaa. IltapAivAlle toinen kohde ja sielta illalliselle."

Reissussa Schildt kayftae kaiken ajan hyddyksi: blogipAivi
tykset on tehty suurimmaksi osaksi lentokentAlli odotellessa.

Reissaaminen on tehnyt hAnestA my6s superpakkaajan.
HAn esimerkiksi sailyttAA joka reissulle tarvittavia tava

roita valmiina lipaston laatikossa, josta ne on helppo ottaa
mukaan. SiellA on muun muassa kangaspussi, jossa on lento-
koneessa tarvittavat asiat, kuten kuulokkeet ja lukulasit.

Tavaraa Schildt pakkaa mahdollisimman vihAn. Tiirkeim-
pia ovat valuutta, luottokortti, elektroniikka, kosmetiikka ja

energiapatukat. Vaatteet tulevat viimeisene.
"Energiapatukat ja vesipullo ovat pelastaneet monta ker-

taa. Odotusajat tai retket saattavat venye tai lennolla ei tario-
takaan ruokaa."

Schildt vaihtaa kohdemaan valuuttaa jo Suomessa sen ver-
ran, etta perjea ensimmeisen peiven. Niiin matkalla ei tar-
vitse jonottaa lentokenttien valuutanvaihtopisteisse.

NYT MATKAILUUN ja bloggaamiseen on entista enemmen
aikaa, sillii Schildt aloitti tane syksynd puolen vuoden
sapattivapaan tdiste. Tarkoituksena on kerAtA viimeiset puut-
tuvat Euroopan pisteet ja rikkoa sadan valtion raja.

"N1t ajattelen, ettA sadan itsenhisen valtion jiilkeen bon-
gaaminen jAA vAhemmslle, mutta todennak6isesti se on jo

verissA ja jatkuu vielA siitAkin", Schildt sanoo.

EnsimmAisenA hiin suuntaa Espanjan Bilbaoon ja Santiago

de Compostelaan. Sen jAlkeen vuorossa on Moldova, jonka
j6lkeen hiin pakkaa kamppeensa Aasian kierrosta varten.
Alkuvuoden suunnitelmat ovat vielA auki, mutta vaihto
ehtoisia kohteita ovat Yhdysvaltojen luonnonpuistot ja Kari-
bian-risteily.

Matkailu on opettanut, ettf, maailma on yhte. Schildt
kokee olevansa suomalainen, mutta myds maailma on h5nen

kotimaansa. "Tavalliset ihmiset ovat samanlaisia eri maissa.

Kaduilla puhutaan eliimAn pieniste asioista, ei siellA politi-
koida tai jArjestellA sotia."

Kun maabongarin listat on ruksattu, jAljelle jaa vielA yksi
haave: The World niminen luksusristeilijii, jota voisi kuvailla
ikuisella risteilyllii olevaksi kaupungiksi. Laivan omistaa 165

perhettA eri puolilta maailmaa, ja vuoden aikana se kiertAA
maapallon ympAri. Jotkut asuvat laivalla lApi vuoden.

"TAmi jliAnee haaveeksi. The World on rikkaille ja sinne on
jonotuslista."@


