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Lähdin Itsenäisyyspäivän alla etelään 
viettääkseni kolme kuukautta Penedos-
sa Brasiliassa talvea pitelemässä - mitään 
tekemättä, huilaten ja välillä laiskotel-
len. Alkuun se olikin totta, kun toivuin 
neljänkymmenen tunnin matkasta nor-
maalin alle kahdenkymmenen sijasta. 
Enimmän univajeen tultua kuitatuksi 
alkoi yhteiselo kannettavan kanssa tii-
vistyä ja tuli tarve kirjata ylös havainto-
ja tästä pienestä suomalaiskylästä isossa 
Brasilian liittotasavallassa.

Penedo on meille retkeilijöille tut-
tu ennen kaikkea pitkäaikaisen HTR:n 
jäsenen Hilkka Vikmanin (1.11.1929–
27.4.2011) ansiosta. Hän kirjoit-
ti 90- luvulla Retkeilijään useita juttu-
ja Penedosta sekä innoitti perustamaan 
Penedon Retkeilijät, mikä toimii edel-
leen jaostona Tapiolan Maa- ja Meriret-
keilijöissä, ja järjestämään kiertomatkoja 
Brasiliaan. Niitä onkin tehty kolme ker-
taa ja lisää kaavaillaan suurten urheiluta-
pahtumien (MM- jalkapallo 2014 ja Ke-
säolympialaiset 2016) aikoihin. Hilkan 
pihapiirissä ollut Penedon Retkeilymaja 
on nyt muussa käytössä, mutta Helena 
Hilden Sousa on kunnostamassa kahta 
majaa retkeilymajakäyttöön, jossa mak-
su on hyvin kohtuullinen.    

Penedo on brändi. Sen tietävät kaikki 
Via Dutraa Sao Paulosta kohti pohjoista 
Rio de Janeiroa ajavat. Ja heitä on paljon, 
etelän keskuksessa noin parikymmentä 
miljoonaa ja pohjoisen noin kaksitoista 
miljoonaa ihmistä. Tällä Brasilian vilk-
kaimmin liikennöidyllä tiellä (valtaosin 
2 + 2 kaistaa) on valtavia mainoskylttejä 
penedolaisista pousadoista (majataloista) 
ja ravintoloista. Sen väkiluku kasvaa vii-
konloppuisin vähintään kaksinkertaisek-
si, kahteenkymmeneen tuhanteen, kun 
suurkaupunkien asukkaat hakeutuvat 

Penedon rauhaan ja raikkaaseen ilma-
nalaan. Tuntuu, että melkein kaikki on 
finlandes, majapaikat, kahvilat ja suk-
laabaarit, ravintolat, joulupukki.  Ja kui-
tenkin kylässä toimii v. 1929 sekä soti-
en jälkeen saapuneiden suomalaissiirto-
laisten hoidossa enää muutama hotelli, 
majatalo ja ravintola. Suomalaisten elä-
mäntapa ja laadukkaat palvelut ovat ol-
leet esimerkkinä tuleville yrittäjille. Tääl-
lä brändi on syntynyt tekemällä ja elä-
mällä toisin kuin Suomessa, jossa maan 
brändiä on yritetty kehittää ihan kuin 
pihtisynnytyksellä. Onko joku kuullut, 
mitä Jorma Ollilan vetämä brändityö-
ryhmä on saanut aikaan? 

Mikä Penedossa, lähialueilla ja vähän 
kauempanakin hämmästytti? Se oli siis-
teys, leppoisuus, kohteliaisuus, ys-
tävällinen käytös. Miten miellyttävää 

onkaan, kun kadut, tiet, parkkipaikat ja 
muut kulkuväylät ovat roskattomia, kun 
kahvilan pöydät ja saniteettitilat ovat jat-
kuvasti kuin juuri siivottuja, kun kau-
poissa ja muissa palvelupaikoissa kukaan 
ei rynni eteesi, kun autoilijat kunnioit-
tavat toisiaan eivätkä kiilaa sivukadulta 
eteesi tukkimaan risteystä tai juoksuta ja-
lankulkijaa ajamalla melkein kantapäil-
le, kun kaduilla ja julkisissa paikoissa ei 
ole humalaisia eikä örveltäjiä, kun oven 
ei anneta sulkeutua edessäsi, vaan odo-
tetaan että hitaamminkin kulkeva pääsee 
samalla ovenavauksella, kun ”obrigada” 
- kiitos - on luonteva tapa ilmaista, et-
tä asia on hoidettu. Tällaisia elämää ke-
ventäviä asioita on muitakin. Ei siis ih-
me, että Penedo ja Brasilia yleisemmin-
kin ovat matkalaisten suosiossa. Joskus 
ihmetellään, miten sinne voi mennä, kun 

rikollisuutta on paljon. Yli 200 miljoo-
nan asukkaan joukossa tietysti on luku-
määräisesti paljon rikollisia, mutta taval-
lisen turistin, kansalaisen kohdalle sellai-
nen harvoin osuu.

Ja mitä se sadekausi Penedossa oli? 
Se oli sitä, että joulu- tammikuussa sa-
toi melkein jokaisena päivänä, vettä tuli 
kuin aisaa muutaman minuutin, muu-
taman tunnin ajan ja se alkoi äkkiä. Jos 
kastuit, kuivaa päälle, ei se sen kum-
mempaa ollut. Kyllä kesä kasteensa kui-
vas. Ja salamointi ja jyrinä oli usein erit-
täin vaikuttavaa. Kerran tuli pavun ko-
koisia rakeita niin voimakkaasti, että 
sähkö- ja muut tolpissa kulkevat johdot 
kärsivät sellaisia vaurioita, että niitä kor-
jattiin toista viikkoa. Vaikka lämpötila 
oli ulkona +25–30 C, sisätiloissa tuntui 
kolealta. Täytyi pitää kaikki ikkunat ja 

ovet auki, että ilmavirta vähensi kosteut-
ta. Vaatteet oli riisuttaessa parasta panna 
ilmavaan paikkaan tuulettumaan ja kui-
vumaan, vaatteet, kengät ja käsi- + mat-
kalaukut piti panna aurinkoon melkein 
viikoittain, ettei homehdu. Ja sadesääl-
lä oli kevyttä hengittää – ja unonen tu-
li helposti… 

Ellen Granholm, 
TMMR

Moni innokas retkeilijä on var-
maan joskus elämässään mietti-
nyt, kannattaisiko käydä Kuu-
bassa. Paikassa, joka on monessa 
mielessä erilainen kuin mitkään 
muut maat. Mitä nähtävää siellä 
on? Voiko siellä tehdä mitään it-
sekseen? Ja ennen kaikkea, voiko 
siellä patikoida, retkeillä tai pyö-
räillä vapaasti? Löytyykö sopivia 
reittejä ja onko tarjolla majoitus- 
ja muonituspalveluja? 
Kun katsoo mainoksia, niin Kuubas-
ta kerrotaan jotenkin näin: Trooppista 
luontoa, polttavaa aurinkoa, kristallin-
kirkasta merta, valkohiekkaisia rantoja, 
vanhoja jenkkirautoja, Hemingwayn ka-
pakoita, salsan tulisia rytmejä, vallanku-
mousromantiikkaa, historiallista, rapis-
tunutta Havannaa, värikästä katuelämää, 
idyllisiä maalaiskaupunkeja, tupakkavil-
jelmiä ja sikareiden pössyttelyä, sokeri-
ruokoa ja rommia jokaisessa juomassa.

Siellä vastikään käyneenä voin tode-
ta, että kaikki tuo mainonta pitää paik-
kansa. Ja on hyvinkin mielenkiintoista 
tutustua maahan, joka sinnittelee sitke-
ästi omalla ideologiallaan muusta maail-
masta välittämättä. Vuoden 1959 alussa 
tapahtuneen vallankumouksen tavoittee-
na oli nostaa kansan kaikinpuolista hy-
vinvointia. Monet asiat ovat toteutuneet-
kin parhaiten lähes kaikista kehitysmais-
ta. Kuubalaiset eivät näe nälkää, mutta 
ravinto on köyhillä kaiketi melko yksi-
puolista. Kuubalaiset vitsailevatkin, et-
tä kolme asiaa heillä on hyvin: koulu-
tus, terveydenhoito ja kulttuuri. Toisaal-
ta kolme asiaa on huonosti: aamiainen, 
lounas ja päivällinen. 

Aineellinen kehitys ja kansan elin-
taso ovat jääneet pahasti jälkeen muus-
ta maailmasta. Suurimpana syynä tähän 
pidetään USA:n ja sen liittolaisten kaup-
pasaartoa. Kansan piilevää tyytymättö-
myyttä on hallittu ja valvottu koval-
la kädellä. Sanan- ja lehdistönvapautta 
ei juuri ole eikä ulkomaille saa matkus-
taa vapaasti. Tosin uuttakin kuuluu nyt 
kun Fidel Castro siirtyi syrjään vuonna 
2006 ja luovutti valtansa veljelleen Raú-
lille. Yksityisille kansalaisille on mm. an-
nettu rajoitetusti lupa harjoittaa maan-
viljelyä ja yritystoimintaa. Lainaakin saa 
sekä myydä ja ostaa asuntoja. 

Mutta yritän nyt vastata matkailu- 
ja niihin retkeilymahdollisuuksiin. 
Turisteja käy eniten Havannassa ja sii-
tä vajaan parinsadan kilometrin pääs-

sä olevassa Varaderossa. Toinen, nou-
seva rantaloma-alue on kaukana idässä 
oleva Guardalavaga. Näiden yhdistel-
miä ja koko Kuuban kiertomatkoja on 
tarjolla monilla suomalaisilla matkatoi-
mistoilla. Näihin matkoihin on hieman 
rajoittuneesti mahdollista liittää liikun-

nallisia rientoja. Myös pyörien vuokraus-
mahdollisuudet ovat näillä alueilla par-
haat. Enemmän etsiskelyä vaativat pie-
nempien matkanjärjestäjien ja ryhmien 
erikoismatkat. 

Harvinaisempaa, haastavampaa 
ja rajoitetumpaa on matkailla aivan 
omin voimin. Ellei osaa espanjaa, on 
toimeen tuleminen Havannan ja loma-
kohteiden ulkopuolella sattumanvarais-
ta. Kun oman maan kansalaiset eivät kä-
vele tai pyöräile kuin pakon sanelemana, 
eivät valmiit reitit viitoituksineen ja pal-
veluineen ole kovin kehittyneet. Sääkin 
voi trooppisessa ilmastossa olla toisinaan 
liian kuumaa. Sadekautena touko-loka-
kuussa on taas liian märkää.

 Retkeily- ja pyöräilyalueena par-
haaksi mainitaan useimmiten Havan-
nasta lounaaseen oleva Pinar del Rion 
provinssi. Kuuban puutarhaksi kutsuttu 
alue muodostuu matalahkoista kalkkiki-
vikallioista ja vehreistä laaksoista. Viñale-
sin laaksot ovat kauniita ja kuuluisia pu-
naisesta maaperästään, jolla kasvatetaan 
”maailman parasta” tupakkaa. Viñalesin 
4000 asukkaan maalauksellisessa kylässä 
on vilkas paikalliselämä. Hotellit, yksi-
tyiskodit (casas particulares) ja tupakan-
viljelijät järjestävät mm. hevosia ratsas-
tusretkiä varten. Patikoitsijoille on mai-
semareittejä ja opastettuja reittejä. Niil-
lä voi tutustua mm. suuriin luolastoihin 
ja veneillä maanalaisilla joilla. Paikalli-
sin voimin on erään kallion seinään teh-
ty 1960-luvulla värikäs ”esihistoriallinen 
seinämaalaus,” kooltaan 120x180 met-
riä. Ylimalkaan Pinar del Riosta löytyy 
hieman muita alueita runsaammin ma-
joitusmahdollisuuksia ja turistien kai-
paamia palveluita. ”Kuubalaisten Hä-
meessä” on elämä verkkaisempaa kuin 
muualla.

Ehkä kaikkein mukavinta salsan 
ohella ovat Kuubassa ihmiset. Tun-
nelma on rento, ihmiset hymyilevät ja 
nauravat. Kaikkia tervehditään iloises-
ti Hólá! Buenos dias, tardes tai noches. 
Ainakin turistien kanssa tekemisissä ole-
vat puhuvat yleisesti englantia, joten asi-
at hoituvat helposti. 

Internetistä löytyy nykyisin runsaas-
ti tietoa englanniksi, saksaksi, ranskaksi 
ryhmä- ja yksityismatkailusta majoituk-
sineen sekä retkeily- ja pyöräilymahdol-
lisuuksineen. Näistä voi aloittaa 

http://www.cubafortravel.com
http://www.infotur.cu

Teksti ja kuvat
Tarmo Halonen, 

Espoon Retkeilijät

Suomen talvea pakoon Brasilian sateisiin

Brassimiehet uittoon lähdössä ja tytöt rannalta katsomassa... 
Keksit ei nyt ihan viimeisen päälle suomalaista mallia, mutta 
tanssissa oli varmasti otettu oppia Vikmanin Hilkan vanhois-
ta Suomi- filmeistä.

Casarão Penedo, 1800- luvulla rakennettu Fazenda oli Penedon 
suomalaissiirtokunnan ensimmäinen asuintalo v. 1929 alkaen. 
Vielä muutama vuosi, niin Mika ja Soili ovat kunnostaneet sen 
Penedon Kulttuurikeskukseksi, kongressi-, konsertti- ja teatte-
rikäyttöön.

Tästä sahramista, mikä kasvoi Annelin 
pihalla, saadaan mauste varresta eikä 
tästä mahtavasta kukinnosta.  Vaikea 
uskoa. Mutta Brasiliassa on kaikkea mo-
nenlaisena versiona. Peukalonpään ko-
koisen makean perunankin lehdet kas-
vavat yli puolimetrisiksi halkaisijaltaan.

Kuvat: Ellen Granholm

Kuubaa retkeilijälle

Eija-vaimo saa lähiopetusta ja salsa-
jumppaa Gohimarin kalastajakylän sa-
tamassa.

Maisema Pinar del Riosta, Vinálesin rehevästä laaksosta.

Pyöräilijät harjoituslenkkinsä kääntöpaikassa 70 km Havannasta länteen.


