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Beduiinien matka

2 070 metriä korkealle Gebel Sirbal -vuorelle kapuaminen vie 
koko päivän. Ja laskeutuminen toisen mokoman. 
Retkeilijälle avautuvat maisemat ovat sen arvoiset.

Beduiinien matka
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Jos luulet, että autiomaa on vain ylimitoitettu, eloton 
hiekkalaatikko, yllätyt huomatessasi, ettei se karuista 

olosuhteista huolimatta ole kuollut – tai edes autio.
Mutta siellä on osattava liikkua oikein.

T E K S T I M E R J A VA R O N � K U V A T U Z I VA R O N

kassa

Gebel Sirbal huipentuu erämaatuulen
sileiksi hiomiin kivipaasiin.

kassa



Bedu i in ien  matkassa��

58 Erä Vaeltaja 4/2004

B eduiinien vanhan sanonnan
mukaan polku on aina vii-
saampi kuin sillä kulkija.
Tämän paikkansapitävyys
tulee todistettua joka kerta,
kun autiomaassa matkaava

päättää oikoa vuoren rinnettä kiemurtele-
van polun lukemattomia mutkia. Lasku jo-
kaisesta säästetystä metristä lankeaa mak-
settavaksi heti, sillä kulku suoraan ylös-
päin kivikkoisessa maastossa vie nopeasti
mehut hyväkuntoisestakin seikkailijasta.

Beduiinien tavasta liikkua kotimaisemis-
saan kannattaa muutenkin ottaa oppia.
Vaativia olosuhteita ei uhmata, vaan niiden
ehdoilla eletään. Sille, joka suhtautuu mah-
tavaan luontoon ja sen vaatimuksiin kun-
nioituksella, autiomaa avautuu vertaansa
vailla olevana elämyksenä.

Jos haluat kokea autiomaan hiljaisen ava-
ruuden, mahtavat maisemat, huikeat au-
ringonlaskut, tähtikirkkaat yöt ja hämmäs-
tyttävän monimuotoisen luonnon, on
Siinaita parempaa retkikohdetta vaikea
löytää. Aavikkoeksotiikan äärelle ei ole
edes vaikea päästä, sillä hyvä lähtöpiste on
vaikkapa Egyptin Sharm-el-Sheikh, jonne
suora lento Helsingistä kestää vain vajaat
viisi tuntia.

Sukeltajille Sharm-el-Sheikh on vanha tut-
tu, tarjoaahan Punainen meri yhden maail-
man kiehtovimmista vedenalaisista maail-
moista. Siinain niemimaan turismi keskit-
tyykin lähes täysin rannikon hotellialueille.
Harva merelle tähyilevä auringonpalvoja
tulee edes ajatelleeksi, minkälainen seikkai-
lu löytyy kirjaimellisesti aivan selän takaa.

Beduiiniopas, ”dalil”, kulkee kivikkoisia
polkuja tottuneesti vaikka paljain jaloin.

Kuivat joenuomat tarjoavat mainioita, 
suojaisia leiriytymispaikkoja. Talvikuukausina niihin 
ei kuitenkaan ole turvallista asettua, sillä pienikin 
sade muuttaa wadin nopeasti koskeksi.
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5 hyödyllistä vinkkiä 
autiomaahan

� Pidä kamerasi, kiikarisi ja muut herkät laitteet tiiviissä suojako-
telossa tai muoviin käärittyinä, ettei pöly ja hiekka vahingoita niitä.

� Valitse riittävän voimakas, mutta helposti imeytyvä aurinko-
suojavoide. Vedenkestävä voide on tahmeampaa ja kerää iholle
ikävän kerroksen pölyä ja hiekkaa.

� Pidä päivärepussasi wc-paperirulla ja kosteuspyyhkeitä sekä
tulitikut. Huomaavainen retkeilijä polttaa käyttämänsä paperit, ei-
kä jätä niitä leijailemaan ympäristöön.

� Anna ruokahankinnat oppaasi tehtäväksi. Hän saa elintarvik-
keet paikallisilta myyjiltä edullisempaan hintaan kuin turisti.

� Jos teet matkaa jeepillä, matkatavaraa kulkee helposti muka-
na enemmänkin. Matkanjärjestäjää kannattaa pyytää heittämään
katolle mm. kunnon patjat, jolloin leiriytyminen kivikkoisessa
maastossa on huomattavasti mukavampaa.

Nelivetomaasturilla Siinain sisäosien vaikeapääsyisetkin
kohteet ovat ulottuvillasi. Kuski toimii myös retkikunnan
kokkina, jos niin sovitaan.

Siinain sisäosiin matkaava saa siis aina-
kin vielä nauttia rauhasta. Ja koska hie-
noimmat elämykset ja upeimmat paikat
vaativat kohtuullisesti vaivannäköä, ne to-
dennäköisesti jäävätkin vain todellisten
retkeilijöiden kohteiksi. 

Miksi autiomaahan?
Siinai on hulppea kohde niin luontonsa ja
maisemiensa kuin historiansakin puolesta.
Jo yhteen päivämatkaan mahtuu tasankoa
ja vuoristoa, värikkäitä wadeja ja kanjonei-
ta, huikeita luonnon muovaamia veistos-
gallerioita ja vehreitä keitaita.

Eikä niin vaikeapääsyistä kolkkaa, ettei
siellä joku olisi ollut jo aikojen alussa. Sii-
nailta löytyy mm. vanhoja luostareita, graf-
fiteja nabatealaisasutuksen ajoilta, vanha
Sarabit et Khaddemin turkoosikaivos hie-
roglyfeinä kiveen hakattuine kirjanpitoi-
neen, egyptiläisen Hathor jumalattaren
temppelinrauniot sekä tietysti paljon raa-
matunhistoriaan liittyvää, kuten Gebel

Musa-vuori (Mount Sinai), jolla Mooses
vastaanotti kymmenen käskyä.

Ei liene liioiteltua sanoa, että erämaa-
vuorilta näkee harvinaisen selvästi myös
oman paikkansa luonnossa, historiassa ja
maailmassa. Siinä ehkä juuri onkin Siinain
perimmäinen vetovoima ja viehätys.

Paras aika matkailla on maalis–huhti-
kuussa, jolloin päivälämpötilat tavallisesti
pysyttelevät vielä alle 30 asteessa. Jos talvi-
kuukausina on saatu sateita, on aavikko ke-
väällä paikoin hämmästyttävän vehreä ja
matkasi varrelle osuvat luonnon muovaa-
mat vesialtaat ovat parhaassa tapauksessa
täynnä.

Beduiinien kuuma, makea tee virkistää 
helteelläkin. Sitä tarjotaan auliisti myös kulkijal-
le kaikissa mahdollisissa tilanteissa. 
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Myös syksy lokakuusta eteenpäin on hy-
vää retkeilyaikaa. Silloin pääset nautti-
maan myös keitaiden hedelmäpuiden an-
timista.

Talvikuukausinakin Siinailla voi toki
matkailla, kunhan varautuu kylmiin öihin.
Kylmimpään aikaan joulu–helmikuussa
keskilämpötilat korkeilla alueilla ovat päi-
visin 15–18 astetta, öisin alimmillaan lähel-
lä nollaa. Sateetkin ovat mahdollisia, vaik-
keivät todennäköisiä.

Keskikesällä aavikolla sen sijaan on vai-
kea viihtyä. Tasangoilla kuumuus saa il-
man väreilemään eikä varjopaikkoja juuri
ole. Vuoristossa ilma on ehkä muutaman
asteen viileämpää, mutta rinnettä ylös ka-
vutessa se ei paljon lohduta. Kuumimpaan
vuodenaikaan saattaa sitä paitsi olla vaikea
löytää opasta, joka olisi halukas lähtemään
monen päivän vaellukselle.

Turvallisuus
Eksyminen ei ole koskaan mukavaa, mutta
aivan erityisen ikävää se on autiomaassa.
Siinain sisäosissa ja vuoristoreiteillä kul-
kiessasi tarvitset aina paikal-
lisen beduiinioppaan, joka
tuntee reitit ja tietää tark-
kaan, mistä seuraava vesi-
lähde löytyy.

Vuoristoalueella liikkuva
saattaa myös osua vastak-
kain pieniä oopiumpalsto-
jaan vartioivien aseistettujen
miesten kanssa. Silloin tun-
tuu varsin mukavalta, että
seurueeseesi kuuluu viljeli-
jöiden heimoveli. Vastaanot-
to on suorastaan höveli tee-
tarjoiluineen.

Turvallisuussyistä ainakin
vuoristossa pitää liikkua vä-
hintään kolmen hengen ryh-
mässä. Pitkien tiettömien tai-
paleiden takana pienikin tapaturma voi teh-
dä liikkumisesta mahdotonta. Jos joku seu-
rueesta on yllättäen liikuntakyvytön, on yh-
den matkatoverin syytä lähteä oppaan mu-
kaan varmistamaan avun löytyminen toi-
sen jäädessä loukkaantuneen seuraksi.

Pilvettömältä taivaalta paistava aurinko
on armoton. Paraskaan aurinkovoide ei ole
yhtä tehokas suoja kuin peittävä vaatetus.
Päähine on aivan välttämätön. Esimerkik-
si beduiinihuivi on varsin mainio varuste,
sillä se suojaa myös niskaa ja tarvittaessa
kasvojakin. Kuumana päivänä olo viilenee
ruhtinaallisesti, kun huivin välillä kastelee.

Vesi on tietysti kaiken a ja o. Neste-
tasapainosta on muistettava huolehtia juo-
malla riittävästi ja säännöllisesti – janotti tai
ei. Varaa päiväreppuusi ainakin pari puo-
lentoista litran vesipulloa. Oppaasi osaa
kertoa, koska vesivarantoja pääsee seuraa-
van kerran täydentämään.

Karun 
vuoristopolun
varrelta löytyy
sieltä täältä 
pieniä unikko-
viljelmiä.

Kameli on 
hämmästyt-
tävän ketterä
matkakaveri
myös vaikea-
kulkuisella 
vuoristoalueella. 
Se kuljettaa 
retkeilyvarusteet
nurkumatta 
leiripaikasta 
toiseen.
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Kuudennella vuosisadalla Mount 
Sinain juurelle rakennettu St. Catherine
on maailman vanhin edelleen toimin-
nassa oleva luostari. Moni luostarissa
vierailija haluaa myös nousta vuorelle,
jolla Mooseksen uskotaan saaneen
kymmenen käskyä.

teillä tai nousta muiden mukana Siinain
vuorelle, suuntaa kulkusi luostarilta kohti
läheistä beduiinikylää ja paikallista mat-
kanjärjestäjää. El Sheikh Mussan pieni
Mountain Tours Office on helppo löytää.
Jotakuinkin jokainen vastaantulija osaa
viittoa sinut oikeaan suuntaan, kun kysyt
Sheikh Mussaa.

Sheikh Mussa järjestää retkeläisille op-
paan sekä kamelikuskin sovituksi ajaksi.
Kameli kuljettaa teltat ja muut varusteet lei-
ripaikalta toiselle, retkeilijät kantavat mu-
kanaan vain päivän mittaan tarvitsemansa
tavarat ja riittävästi juomavettä. Yhdelle
kamelille kuormataan korkeintaan 60 kiloa
tavaraa. Jos haluat nauttia illalla leirinuo-
tiosta, varmista, että mukaan tulee myös
säkillinen polttopuuta, sillä
maastosta sitä ei löydy.

Reittivalinta määräytyy
pitkälti sen mukaan, mon-
tako päivää maastossa on
tarkoitus viipyä. Käypä
hinta palvelusta on noin 12
euroa/päivä niin oppaalle,
kamelikuskille kuin välittä-
jänä toimivalle Sheikh
Mussallekin. Maksu suori-
tetaan toimistossa reissusta
palattua ja tapana on antaa
sovitun hinnan päälle vä-
hän ”hyvänmiehen lisää”
varsinkin, jos opas on mie-
lestäsi tehnyt hommansa
hyvin. Yöpymisestä on ta-
pana maksaa muutama
Egyptin punta sille, jonka
maille teltat pystytetään.

Egyptissä kun ollaan, on
syytä muistaa, että kaikesta

– siis ihan kaikesta – on syytä sopia etukä-
teen. Tämä koskee niin hintaa kuin retkipäi-
vien määrää ja matkareittiäkin. Neuvottelua
ja vaatimista ei pidetä röyhkeänä, päinvas-
toin. Vaativa asiakas saa aina enemmän.

Jos et puhu arabiaa, kannattaa palkata
opas, joka puhuu edes auttavasti englantia.
Koska opas ja joskus myös kamelikuski
syövät sinun eväitäsi, voit hyvin sopia etu-
käteen myös siitä, että opas valmistaa iltai-
sin ruuan koko porukalle ja keittää teetä
taukopaikoissa matkan varrella.

Jeeppisafarit
Jos haluat seikkailla syvemmälle Siinain si-
säosiin, nähdä mahdollisimman monta
kohdetta ja erilaista maisemaa ja yöpyä toi-

nen toistaan upeammissa
kanjoneissa ja wadeissa,
kannattaa vuokrata jeeppi
kuskeineen.

Muista kuitenkin, että
vain Punaisen meren ranni-
kolla ja Santa Catherinen
alueella voit liikkua ilman
viisumia. Siinain sisäosiin
matkaa suunnittelevan on
siis syytä kääntyä hyvissä
ajoin Egyptin lähetystön
puoleen Helsingissä, ettei
retki mene myttyyn puut-
tuvien asiakirjojen takia.

Maastossa kätevästi kul-
kevaan Toyota Landcrui-
seriin mahtuu tarvittaessa
jopa 8 henkeä, mutta mat-
kanteko on mukavampaa,
jos kyydissä on vain 4–5
matkalaista. Jeeppisafaria
varten on mukavinta ottaa

Autiomaassa sataa harvoin, mutta kun
sitten sataa, voivat seuraukset olla dra-
maattiset. Vesi ei imeydy rutikuivaan maa-
han, vaan valuu rinteitä alas ja muuttaa
kuivat joenuomat, wadit, kuohuviksi kos-
kiksi. Jos siis ilmassa on hiukankin sateen
uhkaa, muista, ettei wadi ole turvallinen
retkeily- tai leiriytymispaikka.

Kiviä kääntäessään tai siirtäessään voi
kohdata skorpionin tai käärmeen, vaikka
se ei olekaan niin yleistä kuin kuvitellaan.
Kovin varomattomasti ei käsiään siis kan-
nata kivenkoloihin työntää.

Vaellusretkelle
Vuoristoinen Santa Catherinen alue on mi-
tä mainioin kohde muutaman päivän vael-
lukselle. Alue sijaitsee kilometrin meren-
pinnan yläpuolella ja tarjoaa omia reittejään
matkaavalle hienoja 300–700 metrin nousu-
ja, kauniita laaksoja, keitaita ja vesialtaita.

St. Catherinen luostari ja Mount Sinai
ovat tärkeitä turistikohteita, jonne ranni-
kon lomakohteista pääsee helposti bussilla
tai taksilla. Jos et halua pitäytyä turistirei-

Parin tuhannen vuoden takaista graffitia nabatealaisten 
kauppareitin varrelta Wadi Mukkatebista.

Siinain beduiinit kuuluvat
useaan eri heimoon. Vuoris-
tossa asuvat Garashat ei-
vät juuri koskaan laskeudu
alas hiekkaaavikoille.



varpaat eivät ruttaannu kengän kärkeen
alamäkeen kuljettaessa. Hyvät retkisukat
pehmentävät askellusta kummasti. Pakkaa
mukaan myös kevyemmät vaihtokengät il-
toja varten.

Varaudu viileisiin iltoihin ja öihin. Au-
ringon laskettua lämpötila laskee nopeasti,
eikä villapusero ole yhtään liikaa. Mitä
ylempänä olet, sitä iloisempi olet myös
tuulenpitävästä takista. Myöhäissyksyn ja
talven kylmyyteen kannattaa varautua ko-
toisasti kerrospukeutumisella. �
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Abanoub Travel, 
Sharm-el-Sheikh, p. + (2069) 600 607, fax + (2069) 600 066 
Nuweiba, p. + (2069) 520 201, fax + (2469) 520 206

Egyptin suurlähetystö, Munkkiniemen puistotie 25, 00100 Helsinki, 
p. (09) 477 7470, fax (09) 4777 4721, www.mfa.gov.eg

Yhteys t ie to ja

”koko paketti”, jolloin kuljettaja hoitaa
myös ruokaostokset ja toimii kokkina.

Jeeppi kuskeineen maksoi viime kysy-
mällä noin 130–150 euroa päivältä, mutta
kaikesta täytyy muistaa sopia erikseen.

Ainakin keväällä jeeppivaraus on tehtä-
vä hyvissä ajoin etukäteen. Hyväksi osoit-
tautunut palveluntarjoaja on esim. Aba-
noub Travels,  jolla on toimisto myös
Sharm-el-Sheikhissä.

Mitä ja miten pakata?
Retkeilyvarustus, jolla pärjää Suomen ke-
sässä, on varsin pätevä myös Siinailla. Telt-
ta, makuupussi ja -alusta sekä retkikeitin ja
keittoastiat ovat tarpeen. Hyvä veitsi ja tas-
ku- tai otsalamppu varaparistoineen ote-
taan myös mukaan.

Lääkelaukussa tulisi olla tavallisten ensi-
apu- ja sidetarpeiden lisäksi ainakin särky-
lääkettä, ideaaliside, hyttysmyrkky sekä
vatsalääke.

Pakkaa vaatteet ja leirintävarusteet isoon
urheilukassiin tai rinkkaan, joka kestää ko-

vaakin höykytystä. Pakaasisi kulkee päivät
kamelin kyydissä tai jeepin katolla ja pää-
set siihen käsiksi vasta leiripaikalla. Kame-
lin lastaaminen ei ole tavaroillesi maailman
hellävaraisin toimenpide, joten kaikki sär-
kyvä on syytä pakata huolella.

Pienempään reppuun pakataan kaikki
se, mitä päivän mittaan tarvitaan: vesi, läm-
min pusero, kamera, ensiaputarvikkeet,
aurinkosuoja ym.

Yhdellä seurueen jäsenistä on hyvä olla
mukana myös muutama metri vahvaa
köyttä. Siitä on arvaamattomasti apua vai-
keakulkuisissa kohdissa etenkin laskeutu-
misissa.

Vaatetuksessa pääsääntö kuuluu: pitkää,
väljää ja puuvillaa. Pitkähihaiset paidat ja
pitkät housut suojaavat ihoa palamiselta ja
hengittävä luonnonkuitu ei tee oloa tuka-
laksi. Päähineen olisi suojattava myös nis-
kaa ja kasvoja. Muista myös aurinkolasit.

Kivikkoisia rinteitä rämpiessä kunnon
kengät ovat vaeltajan parhaat ystävät. Kat-
so, että jalkine tukee hyvin nilkkaa ja että

St. Catherinen 
alueen huiput ja
huikeat näkymät
on patikka-
matkailijankin
helppo saavuttaa
ilman sen 
kummempia 
kiipeilytaitoja 
tai -varusteita.

V ä l i m e r i

Egypti

Jordania

Saudi-Arabia

P u n a i n e n  m e r i

Eilat

Tel Aviv

Suezin kanava

S i i n a i

Sharm el Sheihk

Jerusalem

Israel

Gaza


