
TANSANIA  

IRINGA JA RUAHA 26.-30.11.2015 

Ajelimme Suomen äiti Leenan,  dactar Leena Pasasen kyydissä Mufindista lähes 2000 m 

korkeudesta  pompputietä reilut 40 km ja koukkasimme kaffeelle samaan Lodgeen, kuin 

tullessakin.  

 

Iringan saavuimme puolen päivän jälkeen ajettuamme 130 km. Kävimme vaihtamassa euroja 

shillinkeihin 2.20 kurssilla eli 400 eurolla sai 885000 shillinkiä. Meistä tuli hetkessä miljonäärejä . 

Tansaniassa vuodesta 1981 lastenlääkärinä toiminut Oulun aikainen ystävämme oli hankkinut 

meille majoituksen luterilaisesta majatalosta. Siisti huone aamiaisella maksoi 45 dollaria. Jätimme 

laukut huoneeseemme ja lähdimme tutustumaan Iringan kaupunkiin. Leenan piti hoitaa autonsa 

veroasioita, joten hän jätti meidät ostoksille käsityökeskuksen myymälään, josta ostimme lähinnä 

kannatuksen vuoksi suojalaukun iPadillemme. Odottelimme jonkin aikaa Leenaa keskuksen 

toisessa kerroksessa sijaitsevassa suositussa kahvilassa, jossa törmäsimme suomalaisseurueeseen. 

Jonkin sosiaalialan oppilaitoksen opettajat ja opiskelijat olivat tutustumassa Tansaniassa tehtävään 

sosiaalityöhön ja eiköhän siellä heti kysytty tunnemmeko Leenan ☺. Eija-Riitta ei valitettavasti 

ehtinyt jäädä odottamaan, mutta puhelinnumeron annoimme ja kuulumiset vaihtuivat. 
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Kävimme pikaisesti vielä katsastamassa käsityökujaa päätien toisella puolella, mutta kvartettimme 

vieroksui päällekäyvää kauppaamista, joten otimme oitis hatkat, nappasimme kaupasta huurteiset 

ja cashew-pähkinää. Piknik hotellimme pihalla oli muistamisen arvoisen hieno kokemus lounasta 

odotellessa.  

Leena oli saanut autonsa veroasiat yllättävänkin nopeasti kuntoon ja tarrat auton tuulilasissa 

vaihtuivat. Sitten ajoimme katolisen kirkon yhteydessä toimivaan kreikkalaisravintolaan lounaalle. 

Leenan sisko Marjatta ja miehensä Osmo olivat edellisenä iltana Mufindissa kehuneet sitä Iringan 

parhaaksi ruokapaikaksi. Leena päätyi heidän tapaan suosittelemaan kreikkalaista salaattia ja 

kebab-annosta.  
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Noudatimme vinkkiä emmekä pettyneet. Jälkiruoaksi suositeltu tuoreilla mansikoilla täydennetty 

herkullinen paistos oli piste i:n päälle. Nam nam. 
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Pidimme pienen sähköpostitauon hotellissamme. Oli hyvä käydä läpi lähes 300 viestiä, vastailla 

tärkeimpiin ja tuhota lähes kaikki. Niin paljon turhaa postia kulkee nykyään, että... Nyt sen 

huomasi toden teolla, kun oli ollut 4 päivää motissa. Olihan se hienoa vaihtaa tärkeimmät 

kuulumiset myös perikunnan kanssa Whats Appin avulla ja ladata viikon lehdet. 

 

Illalla kävimme vielä ”iltateellä” Leenan ym. suosikkipaikassa, jossa muistamme kåyneemme 

vuonna 2002, kun asuimme jonkin yön Aaltosen Riitan luona 1.:llä Tansanian matkallamme. Ja 

tottakai törmäsimme heti Jyri Kemppaiseen, joka asui tuolloin perheensä kanssa Iringassa hänen ja 

vaimonsa työskennellessä Riitan tavoin paikallisessa Tumainin yliopistossa. Jyri oli tullut juuri 

työmatkalle Tansaniaan ja yöpyi yön Iringassa. Lähetys- ja avustusväen suosikkipaikassa ruokailivat 

myös ruotsalainen hammaslääkäri Budil ja pari kanadalaista vapaaehtoistyöntekijää, 

joiden ”läksiäisiä” vietimme edellisenä iltana Mufindissa. Those who have to meet they will meet! 
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Aamulla lähdimme klo 9 maissa kohti matkamme toista must-kohdetta eli Ruahan kansallispuistoa. 

Olemme molemmilla edellisillä reissuillamme käyneet Mwagusin Campilla, jonka omistaa 

Christopher Fox. Se on yksi vaikuttavimmista paikoista, missä olemme vierailleet eikä sitä voinut 

ohittaa tälläkään kertaa. 

Iringasta on matkaa Ruahan kansallispuiston portille 102 km ja tuosta matkasta vain 

parikymmentä kilometriä on päällystettyä tietä. Puolet matkasta meni hienosti, mutta sitten 

alkoivat uhkaavat pilvet nousta taivaalle ja kohta satoi enemmän kun riittävästi. Myös edellisenä 

päivänä oli ollut siellä sadetta, joten kohta saimme nauttia paikallisen nimismiehen kiharoista. Tie 

oli sellaista pyykkilautaa, että vauhti tipahti 20 km/h. Alkoi näyttää, että pääsemmeköhän edes 

perille, kun sade vain yltyi. 

Pysähdyimme kahville viimeiseen kylään ennen Ruahan kansallispuistoa. Leena päätti soitella siitä 

etappimme päätepisteeseen ja kysellä tilannetta. Tauon aikana sade kuitenkin alkoi hellittää, joten 

päätimme jatkaa. Tietkin paranivat hieman, joten kohta olimme puiston portilla. Maksoimme 30 

dollaria/nenä/vrk puistomaksua. Luottokortti kelpasi. 

Campiimme Mwagusiin oli vielä noin 30 km, joten Iringasta matkaa kertyi 132 km. Tuon Lodgen 

ympäristössä kasvavat kansallispuiston ainoat palmut, joten jo kaukaa voi aavistaa, että aletaan 

olla perillä. Aurinko paistoi jo kirkkaalta taivaalta, joten edellisen päivän rankkasade oli onneksi 

kertaluontoinen merkki siitä, että sadekausi on alkamassa pitkän kuivan jakson jälkeen.         

MWAGUSI CAMP – RUAHAN KANSALLISPUISTO 

Mwagusin parkkipaikalla oli vastassa leirin henkilökuntaa ainakin puoli tusinaa. Sydämellisten 

tervehdysten jälkeen laukkumme vietiin upeisiin pandoihimme, jotka olivat majapaikkaamme 

seuraavien kolmen vuorokauden ajan. Menimme välittömästi ravintolarakennukseen 

tervetulodrinkille ja lounaalle. Tuossakin lodgessa on tapana, että johtoporras tulee syömään 

vieraiden kanssa ja se toistui aamiaisella, lounaalla, iltapäiväteellä ja illallisella. Alkudrinkit 

nautittiin ennen lounasta upeilla sohvilla & nojatuoleilla, illallista ennen nuotion ympärillä. Upea 

tapa, josta hattu nousi. 
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Asetuttuamme taloksi ja päiviteltyämme elämän ihanuutta pandoissamme nautimme 

iltapäiväteet, jonka jälkeen lähdimme ensimmäiselle safarikierroksellemme. Istuimme maasturin 

mukaville penkeille ja eläinten bongaus alkoi. Ensimmäinen ajoimme ei tuottanut vielä mitään 

erityistä saalista, mutta näimme kuitenkin jotain mukavaa. Kuvat puhukoon puolestaan. 
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Kirahveista opimme mm. sen, että ne nukkuvat ainoastaan 20 min vuorokaudessa, keskimäärin 5 

min pätkissä, seisaallaan tai polvillaan. Niiden on vaikea päästä ylös makuulta, joten jo pelkästään 

oman turvallisuuden vuoksi ne eivät makoile. Niillä on myös erittäin korkeat verenpaineet, joten 

pään pitäminen alhaalla  muutaman minuutin ajan nostaa paineen 250:een. Siksipä ne syövät 

puiden lehtiä omissa korkeuksissaan. 
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Imbaloita on Ruahan eläinpuistossa valtavat määrät ja niitä on helppo katella. 

 

 

 



10 

Elefantit ovat lempeän näköisiä, mutta tappavat eniten ihmisiä Ruahassa. Syynä on usein, 

että liian uteliaat matkaajat poistuvat autosta. Pahinta on, jos matkaaja sattuu 

kävelemään emän ja babyelefantin väliin. Norsu kokee sen uhkana poikaselleen eikä siitä 

hyvää seuraa. Näiden lintujen herkkua olivat veden alta maan sisästä löytyneet sammakot, 

jotka ne hotkaisivat kokonaisina. Potkiva sammakko oli erikoinen näky kulkiessaan kaulaa 
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pitkin kohti vatsaa. Isomman kalan löytäessään saalistaja sai vierelleen heti pari kilpailijaa 

janoamaan samaa saalista. 

 

Tämä tavallista hieman suurempi paikallinen laiskajaakko oli ainoastaan ikävän näköistä 

katsottavaa. Keskimäärin illalliset olivat hienoja hetkiä, mutta edellisenä päivänä alkaneet 

sateet olivat saaneet liikkeelle skorpionit ja käärmeet. Sääntönä oli, että ilman 

henkilökuntaa ei saisi lähteä pandoista illalliselle. Siksi aina joku tuli hakemaan kirkkaiden 

lamppujen kanssa. Samalla he suihkuttivat kärpäsmyrkyt jo hieman aiemmin suljettuihin 

telttoihimme. Matkalla törmäsimme myrkyllisen käärmeeseen polullamme sekä pariin 

skorpioniin. Siksi oli ymmärrettävää, että jokainen kulki lampun kanssa ja tarkisti, ettei 

astunut myrkyllisen olion päälle. Samaa varovaisuutta piti noudattaa myös majoissa, kun 

meni illalla tai yöllä kylpyhuoneen puolelle. Etenkin skorpionit eksyvät niihin tai kenkiin 

ajoittain. Siksi kengät kannatti tarkistaa ennen käyttöönottoa. Sateet olivat herättäneet 

myös lentomuurahaiset, jotka muiden ökkömönkiäisten kanssa löysivät valon ja sitä kautta 

ruokalautasemme. Parina ensimmäisen iltana niitä oli aivan liian kanssa. Niitä tippui 

niskaamme ja tukkaamme, lasit piti peittää liinoilla eikä lautasellakaan ollut aina 

pelkästään kuollutta lihaa. Ruoka alkukeittoineen ja runsaine kasviksineen oli varsin 

herkullista, mutta kynttilöissä palavat yökköset ym. eivät olleet varsinaisia ruokahalun 

lisääjiä. Ehkä hyvä niin. 
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Lauantain laiskottelua 

Campissa oli mahdollista tilata aamulla omaan majaan tee- ja/tai kahvitarjoilun. Oli hieno hetki, 

kun edestkäyvät toivat aamulla tarjottimen ja uuden päivän sai aloittaa teekupposella eläinten 

valtakuntaa ihaillen. Vietimme koko lauantaipäivän loikoillen ja lueskellen sekä klassista musiikkia 

Bosen superkaiuttimesta kuunnellen. Vain lounashetki ja iltapäivätee katkaisivat chillailumme. 

Marjatalla oli pieni vatsakipu, joten siinäkin mielessä oli hyvä jättää ilta-ajelu väliin. Leena, Marjo ja 

Mikael kävivät kokemassa sen ja bongasivat mm. leijonat sadan metrin etäisyydellä. Me 

jatkoimme lueskelua. 
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Sunnuntain elämyssafari 

Sunnuntai-aamu valkeni kauniina kuten kaikki muutkin aamut. Sää helli meitä ajomatkan 

sadepelottelun jälkeen täydellisesti. Teetarjotin ilmestyi klo 6 ja klo 6.30 istuimme jo 

maastoautossa. Edessä oli yli 5 tunnin elämyssafari, jonka aikana teimme tuttavuutta melkein 

kaikkien muiden merkittävien eläinten kanssa paitsi leopardien. Yli 100 km lenkin alussa 

ihmettelimme pitkään gudujen elämää kukkuloilla. 

 

Olimme jo ajelleet pari tuntia, kun alkoi tapahtua.

 



17 

Ihastelimme eläinten ohessa kaunista luontoa, ohitimme alueen lentokentän, tuijotamme 

shakaaleja ja löysimme lopulta etsimämme: Aivan tien vieressä lepäili leijonaemoja pentuineen. 

Olivatten syöneet jonkin suuren eläimen, joten eivät juurikaan meistä välittäneet, vaikka ajoimme 

muutaman metrin päähän laumasta ihmettelemään kuinka emot hengittivät kiivaaseen tahtiin 

ruokaa sulattaessaan. Eivät tarvitse sapuskaa vähään aikaan nuo pedot. 

 

Tämän leijonaperheen ruoansulattelua seuratessa kului aikaa lähes puoli tuntia. Olimme löytäneet 

etsimämme eikä siitä malttanut heti lähteä mihinkään. 
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Jokin kissaeläin oli jättänyt jälkensä tien varteen. Sitten oli kuitenkin aika ruokailla ja oppaillamme 

oli sopiva paikka katsottuna. Edessä oli lakisääteinen aamiaisaika. 
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Jatkoimme safariajeluamme ja päädyimme katselemaan paikallista paratiisimaisemaa. 
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Kiertoajelumme oli menestys vaikkei leopardia löytynytkään. Matkalla törmäsimme vielä 

marakattiperheeseen sekä makkarapuuhun yms. Paljon hauskaa nähtiin.  Palasimme tyytyväisin 

mielin lodgeemme, raportoimme reissumme Leenalle ja kävimme lounaalla. 


