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Kuukauden hiljentyminen

Pyhiinvaelluksella
kohtaa
Luojan
Vaikka vaeltaja
Santiago de Compostelan ikiaikaisella pyhiinvaellusreitillä kulkiessaan
kohtaakin monia
muita matkaajia, on lähes 800
kilometrin taival
silti matka omaan
sisimpään sekä
hiljaisuuteen.
Risto Rasilainen

Kaksi vuotta sitten, keväällä
2010, Teuvo V. Riikonen
oli lähdössä kokouksesta
junalla Turusta Helsinkiin,
ja sieltä lentoasemalle Vantaan Seutulaan.
Rinkkaan
pakattuina
olivat varusteet viikon mittaiselle vaellukselle luoteisEspanjan Galiciaan, Santiago de Compostelan yli tuhat
vuotta vanhalle pyhiinvaellusreitille.
Kävi kuten usein käy. Hyvin tehdyt ennakkovalmistelut äkisti muuttuvat ”force
majeuren” seurauksena.
Islantilaisen Eyjafjallajökull-tulivuoren jo aiemmin
keväällä alkanut purkaus
uusiutui, katkaisten koko
Euroopan lentoliikenteen,
ja sen myötä myös Teuvon

matkan.

Edessä yli miljoona askelta
Keväällä KD:n varapuheenjohtaja uusi yrityksensä,
varaten vaellukseen tällä
kertaa almanakastaan viikon sijasta kokonaisen kuukauden.
Huhtikuun 17. päivä Espanjan ja Ranskan rajalla
sijaitsevasta Roncesvallesin
kaupungista Ranskalaiseksi reitiksi kutsutulle tielle
vaelluskenkänsä suunnannut Teuvo katsoi kylttiä,
joka kertoi edessä olevan
taipaleen pituuden: 790 kilometriä.
– Siinä vaiheessa hetken
kyllä mietin, mihin oikein
on tullut ryhdyttyä, Teuvo
myöntää.
Hyvin vaihtelevissa maasto-olosuhteissa
kulkevan
reitin luonnetta valottanee,
kun sen liki 800 kilometrin
pituuden muuntaa askeleiksi. Alusta loppuun kuljettuna niitä kertyy toista miljoonaa.

Sateessa, vaelluskengissä ja sandaaleissa
Vaikka olikin varustautunut
vaellukselle myös sadevaattein, vettä tuli vuodenaikaankin nähden poikkeuksellisen paljon.
– Paria poutapäivää ja lopussa neljää päivää lukuunottamatta sadekuuroja tuli
ja meni koko ajan. Vaikka

Takana 800 kilometriä apostolin kyydillä. Lähes kuukauden kestänyt vaellus taittui paljolti sateessa, reitin kulkiessa läpi tasankoal
otti eräs monista Teuvon matkallaan kohtaamista kanssakulkijoista.
en sinänsä kokenut sitä erityisen haitallisena, vaatteiden kuivumisen kannalta se
tuotti ongelmia.
Hankalinta oli silti jalkojen kipeytyminen. 30 kilometrin päivätaipaleet - toistakymmentä kiloa painava
rinkka selässä - saivat jalat
rakoille, aristaviksi ja hiertyneiksi.

– Kuljin samoilla vaelluskengillä, joita olin käyttänyt
ja hyväksi havainnut Afganistanissa ollessani.
– Reitin varrella oleviin
majapaikkoihin
tullessani vaihdoin vaelluskengät
sandaaleihin. Lepuutin jalkojani joka ilta tunnin tai
puolentoista ajan. Se auttoi,
Riikonen kertoo.

Täydellisessä uutispimennossa
Santiago de Compostela
mahdollisti Teuvolle täyden
mediahiljaisuuden. Se oli
irtiotto kaikesta tiedonvälityksestä ja mediahälinästä.
Puutteen korvasivat monin verroin kontaktit muihin vaeltajiin.

– Kohtasin matkallani ihmisiä ja kävin keskusteluja,
jollaisiin tuskin olisin päässyt muualla. Aiheet ympäri maailmaa saapuneiden
ihmisten kanssa vaihtelivat kuolemasta uskontoon,
kirjallisuudesta
perheelämään, ja kohtaamieni
lähimmäisten kotimaiden
kulttuuriin.
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Kristillisdemokraattinen viikkolehti

Nämä kengät on tehty käveltäviksi. Iltaisin majataloissa
yöpyvät vaeltajat jättivät jalkineensa talojen ulkopuolelle,
siisteihin riveihin.

Kymmenien kilometrien pituisten maasto-osuuksien välissä reitti kulki ajoittain myös yli jokien. Tässä kävelysilta Portomarin
kaupungissa.
malehden etusivun kautta,
koskivat
jalkapalloseura
Chelsean voittoa Liverpoolista sekä Facebook-sivun
noussutta kävijämäärää.
– Se tunne, että on jokseenkin täydellisesti irti kaikesta julkisuuteen liittyvästä, usein toissijaisesta tekemisestä sekä ylenpalttisesta
mediasaasteesta, on aidosti
vapauttava.
Tärkeämmiksi
nousivatkin ne yksinkertaiset
ja päivittäin samanlaisina
toistuvat toimet, joita jokainen vaeltaja matkallaan
toteuttaa:
– Aamuhetket juuri ennen auringonnousua, kun
on aloittamassa päivän vaelluksesi.
– Tai olotila puhdistautumisen, suihkun ja peseytymisen jälkeen, kun pääsee
nauttimaan illallista, ja vaihtamaan päivän kuulumisia
muiden vaeltajien seurassa.

Perillepääsyn autuas tunne

lueiden ja vuoristomaaston. Kuvan

26-päiväisellä vaelluksellaan Teuvo pysyttäytyi jokseenkin täydellisessä uutispimennossa.
– En lähettänyt tekstareita, en vastannut puheluihin.
Puolisoltanikin tuli vain
viesti, ”kotona kaikki hyvin”.
Ainoat uutiset, joilla hän
tuli yllätetyksi tv:n uutiskanavan ja espanjalaissano-

Yksittäisistä tuntemuksista
hienoimpia oli hetki vaelluksen päättyessä, kun Santiago de Compostela viimein
oli saavutettu.
– Tunne oli myös jännittävällä tavalla kaksijakoinen;
matkan rasittavuuden takia
iloitsi sen päättymisestä,
mutta toisaalta kokemuksen
hienous sai toivomaan, että
se edelleen jatkuisi.
Se, että jokaisen kaupunkiin perille tulleen vaeltajan
nimi luettiin messun yhteydessä, loi Teuvon mukaan
veljellistä yhteenkuuluvuuden tunnetta pitkän vaelluksen onnistuneesta loppuunsaattamisesta.

Pakottaa kohtaamaan
oman itsen - ja Jumalan
Enemmän kuin Santiago de
Compostelan fyysistä haasteellisuutta niin korkean
vuoriston kuin erämaankin
läpi vievänä vaellusreittinä,
Teuvo korostaa sen henkistä

Se tunne, että
on jokseenkin
täydellisesti
irti kaikesta
julkisuuteen
liittyvästä,
usein toissijaisesta tekemisestä sekä
ylenpalttisesta
mediasaasteesta, on aidosti vapauttava.
ja hengellistä ulottuvuutta.
– Ainakin minulle Santiago de Compostelan suurin
anti oli siinä, miten kaiken
turhan ja ylimääräisen karsiutuessa pois se samalla
pakottaa osallistujansa kohtaamaan oman sisimpänsä,
ja sitä kautta myös Jumalan.
Teuvo kertookin eteläkorealaisesta viisikymppisestä
toimittajamiehestä, jonka
umpisolmuun mennyt elämä oli saanut lähtemään
yksin vaellukselle.
– Hän kertoi minulle itkeneensä 20 kilometriä pitkän
vuoristotaipaleen aikana yksinään ja taukoamatta koko
nousun ajan.
– Meidän usein löllöön ja
mukavudenhaluiseen evankelis-luterilaiseen kristillisyyteemme soisin enemmän
Santiago de Compostelasta
löytyvää askeettisuutta, sisäänpäinkääntynyttä itsensä kanssa kilvoittelua ja tutkistelua.
– Silti armosta uskon
kautta Kristuksen tekemän
työn tähden pelastumme,
Teuvo lisää.

Santiago de Compostelan
katedraali on pyhiinvaelluksen eli caminon maali.

800 kilometrin mittainen ”Ranskalainen tie”

Suosittu pyhiinvaellusreitti johtaa
Santiago de Compostelaan
• Santiago de Compostela on Galician
itsehallintoalueen pääkaupunki luoteisEspanjassa. Sen asukasluku on hieman alle
100000.
• Santiago de Compostola tunnetaan päätepisteenä Euroopan tärkeimpiin kuuluvalle
pyhiinvaellusreitille, joka periytyy jo yli
tuhannen vuoden taakse.
• Sekä kaupunki että pyhiinvaellusreitti kuuluvat Unescon maailmanperintöluettelon
kohteisiin.

• Tunnetuin kaupunkiin vievistä pyhiinvaellusreiteistä on lähes 800 kilometriä pitkä,
ns. ”Ranskalainen tie”. Se alkaa Pyreneitten vuoristosta Ranskan puolelta, jatkuen
ensin Espanjan puolelle Roncevaux´´n kylään ja sieltä Pohjois-Espanjan läpi, päätyen
Santiago de Compostelaan.
• Muita reitin varrella sijaitsevia kaupunkeja
ovat muunmuassa Pamplona, Burgos ja
Leóni.
• 2011 pyhiinvaellusreitillä kävijöiden
lukumäärä oli jo 183000, kun se vielä
kymmenen vuotta aiemmin 2001 oli 61000,
ja 1991 vain seitsemän tuhatta kävijää.

Jonkin aikaa Teuvo kulki italialaisseurueen mukana, joka yhteistuumin kuljetti ryhmänsä
jäsenenä 250 kilometrin matkan CP-vammaista Albertoa.

