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Valmennuskurssien 
ansiosta uuden elä-
män oudot kuviot ei-
vät tulleet täytenä 
yllätyksenä. 
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Olin juuri mennyt naimisiin, kun mieheni Petri Lehtonen heinäkuussa 1989 lähetettiin ulko-
ministeriön apulaisasiantuntijaksi YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n palvelukseen 
Somalian pääkaupunkiin Mogadishuun. Muutin itse Mogadishuun mieheni työn perässä 
syyskuun alussa 1989. Lähdimme sieltä lomalle Suomeen heinäkuun lopussa seuraavana 
vuonna, jonka jälkeen en enää palannut Somaliaan.

Vuoden aikana kirjoitin perheenjäsenille, sukulaisille ja ystäville lukuisia kirjeitä kannet-
tavalla tietokoneella, joka oli hankittu käyttööni Helsingin yliopiston arkeologian laitokselle 
tekeillä olevan pro gradu -työni kirjoittamista varten. Tutkimus ei vuoden aikana kovinkaan 
hyvin edistynyt, kuten kirjeistä hyvin selviää. Gradun sijaan kirjoitin kirjeitä, joissa kuvasin 
tarkkaan elämää ja tapahtumia Somaliassa. Sisarelle ja ystäville kirjoittelin vapaammin. 
Appivanhempien ja vanhempien kirjeistä olen häveliäästi poistanut pahimmat ärtymyksen 
purkaukset ja yksityiskohtaisemmat kuvaukset vaarallisista tilanteista, poliittisen ilmapii-
rin kiristymisestä tai reippaimmista juhlista. Kirjeiden aiheet valikoituivat jokapäiväisestä 
elämästä, joten jotkut poliittisen tilanteen rinnalla mitättömältä tuntuvat asiat, kuten 
ruoanlaitto ja sisustusongelmat tulevat käsitellyiksi hyvinkin seikkaperäisesti. Silti kirjeiden 
kautta välittyy kuva maasta, joka omaan vallankahvaansa tarrautuneen vihatun diktaattorin 
johdolla ajautuu täydelliseen taloudelliseen ja poliittiseen katastrofi in.

Kirjeet talletin aikoinaan korppu-levykkeelle, josta siirsin ne useaan otteeseen aina 
uuden tietokoneen kovalevylle muistiin. Mietin aika ajoin, että kirjeet pitäisi editoida ja jul-
kaista, koska ne sisältävät harvinaisen, maassa asuvan, mutta silti ulkopuolisen tarkkailijan 
näkökulman Somalian lähihistoriaan ja siihen tilanteeseen, joka lopulta johti maan hajoa-
miseen ja sen kansalaisten joukkopakoon kotimaastaan, myös meille Suomeen. Vastaavaa 
aikalaisdokumenttia ei ole tietääkseni julkaistu missään muualla.

Somalia sai ennen romahtamistaan runsaasti kansainvälistä kehitysapua eri maiden 
hallituksilta ja kansainvälisiltä järjestöiltä. Somalia oli myös yksi Suomen kehitysavun pää-
kohdemaista. Mogadishussa asui paljon ulkomaalaisia, joskin ulkomaalaisten määrä väheni 
koko ajan tilanteen kiristyessä ja toimintaedellytysten kaventuessa. Varsinaista bisnestä 
harjoittivat maassa jo pitkään asuneet, siirtomaavalta-ajan jälkeen maahan jääneet italia-
laiset ja pakistanilaiset. 

Tässä kirjassa olen kirjeitteni kautta kuvaillut sitä, miten itse koin Somalian viimeisen 
vuoden. Minkälaista oli asua ja elää ulkomaalaisena maassa, joka hajosi ympäriltä. Näkökul-
mani on nimenomaan ekspatriaatin eli henkilön, joka oleskelee tilapäisesti tai toistaiseksi 
maassa ja kulttuurissa, joka ei ole se maa, missä hän on kasvanut. Paikallisten, somalialaisten 
näkökulman olen tietoisesti rajannut pois.

Tuohon aikaan ekspatriaatti-sana oli vielä vieras suomalaisessa kielenkäytössä. Sen 
sijaan puhuttiin ulkomaankomennuksella olevista tai ulkomailla työskentelevistä suoma-
laisista ja heillä tarkoitettiin lähinnä kehitysaputehtävissä olevia henkilöitä. Ekspatriaatti, 

JOHDANTO
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expat, on kuitenkin pikkuhiljaa hiipinyt suomen kieleen, koska se merkitykseltään kattaa 
kätevästi myös ulkomailla työkomennuksella olevien puolisot.

Kirjeissäni korostuu myös puolison näkökulma ja kuvaan sitä, miten yksityishenkilönä 
havainnoin ja ymmärsin tapahtumat. Olen myös haastatellut kanssani samaan aikaan 
Somaliassa asuneita muita ekspatriaatteja, ennen kaikkea suomalaisia, ja peilannut omia 
muistojani heidän muistoihinsa. Ajallisesti kirjani päättyy siihen, kun viimeiset ulkomaalai-
set evakuoitiin maasta tammikuun alussa 1991, hieman sen jälkeen, kun olin itse poistunut 
maasta. 

Olen korjannut kirjeistä muutamia oikeinkirjoitusvirheitä ja muokannut yksittäisiä 
lauseita luettavammaksi, mutta muuten otteet ovat alkuperäisistä kirjeistä sellaisenaan. 
Faktatiedon olen tarkistanut arkisto- ja muista lähteistä. Tärkeimpinä kirjallisina lähteinä 
olen käyttänyt kolmea kirjaa: Peik Johansson ja Abdulcadir Mohamed Diesow: Operaatio 
Somalia; Mohamed Osman Omar: The road to zero: Somalia's self-destruction: personal 
reminiscences; ja Ioan M. Lewis: Understanding Somalia and Somaliland. Kaikista käyttä-
mistäni kirjasto-, arkisto- ja internet-lähteistä on luettelo kirjan lopussa.

Somalialaisten paikannimien ja klaanien kirjoitusasuna olen käyttänyt vakiintuneita 
englanninkielisiä nimityksiä. Somalian kirjakieli syntyi vasta 1970-luvulla, joten kirjoitusasuja 
saattaa olla useita. Kehitysyhteistyöprojekteista suositellaan käytettäväksi projektin sijaan 
sanaa hanke. Sanat ’hanke’ ja ’projekti’ esiintyvät kuitenkin jopa virallisissa raporteissa rin-
nakkain, joten olen itsekin käyttänyt näitä kahta termiä rinnakkain samassa merkityksessä.

Siirtolaisuusinstituutin johtaja Ismo Söderling hyväksyi kirja-ideani, kannusti toteutta-
maan sen ja on antanut arvokkaita kommentteja ja korjausehdotuksia käsikirjoituksen eri 
versioihin. Petri Lehtonen on lukenut ja hyväksynyt käsikirjoituksen sekä tehnyt tärkeitä 
tarkistuksia. Maarit Hirvonen sekä Anita ja Kari Kaivola ovat olleet korvaamaton apu an-
taessaan käyttööni valokuvia, lehtiartikkeleita ja kirjoja sekä kommentoidessaan työtäni 
sen eri vaiheissa. Useita työn kannalta oleellisia näkökulmia ovat tuoneet esille henkilöt, 
joita olen henkilökohtaisesti haastatellut: Veli Juola, Kalle Kaivola, Jarmo Seppinen ja 
Bengt Rudolf Persson. Tärkeitä taustatietoja ovat antaneet sähköpostitse tai puhelimitse 
haastattelemani Tor Lindholm, Jaakko Kaihua, Panu Nykänen ja Helena Orkamo. Myös 
Ulla Järvelä-Seppinen, Thomas Christensen, Carlos Marquez ja Fred Spielberg ovat olleet 
suureksi avuksi. Teitä kaikkia haluan lämpimästi kiittää.

Suomen Aikakauslehdentoimittajain Liittoa kiitän saamastani matka-apurahasta.

Helsingissä 22.11.2012
Tuija Wetterstrand
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Retki Shabelle-joelle.
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Finnairin lennolla 15.7.1989 Roomasta Helsinkiin avasin moneen kertaan passi-
ni, jossa komeili upo-uusi Somalian Rooman suurlähetystön myöntämä viisumi 
Somaliaan. Takana oli FAO:n pääkonttorilla Roomassa järjestetty kahden viikon 
valmennuskurssi ulkomaille lähteville apulaisasiantuntijoille ja heidän puolisoil-
leen. Osa valmennuskurssilla olijoista jatkoi matkaa Roomasta suoraan omaan 
kohdemaahansa. Näin myös mieheni Petri, joka oli edellisenä päivänä noussut 
Mogadishun koneeseen. 

Rooman valmennuskurssilla oli todella mukavaa. Mukana oli paljon nuoria 
pareja, jotka olivat lähdössä eri puolille maailmaa. Porukan henki oli optimistinen. 
Kaikilla oli vilpitön usko siihen, että kukin voi omalla työllään muuttaa kehitystä 
maailmassa parempaan suuntaan. Moni pariskunta oli meidän tapaamme mennyt 
juuri naimisiin. Vitsailimme, että olemme ”pakkofaoliitossa”. FAO:n säännöissä oli 
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tarkkaan määrätty, että vain aviopuolison kulut korvataan niin valmennuskurssille 
kuin asemamaahan matkustettaessa. Tavailimme sopimuspapereita ja erityistä 
hilpeyttä meissä herätti kohta, missä korostettiin, että jokaisen työntekijän koh-
dalla korvataan vain yhden aviopuolison kulut. Yhden puolison esimerkki kuvasti 
kuitenkin sitä, että kansainvälisessä järjestössä on töissä ihmisiä eri kulttuuritaus-
toista, ja erilaisten toimintatapojen yhteensovittamisessa on monenlaista säätöä.

Olimme saaneet tiedon Somaliaan lähdöstä syksyllä 1988. Petri oli edellisenä ke-
sänä hakenut ulkoministeriön apulaisasiantuntijan paikkaa. Apulaisasiantuntijapesti 
on tarkoitettu juuri valmistuneille, muutaman vuoden työelämässä mukana olleille 
alle 32-vuotiaille nuorille, jotka haluavat kokemusta kansainvälisistä tehtävistä. 
Ulkoasiainministeriö valitsee lähtijät testien ja haastattelujen perusteella. Palkkaa-
va taho on joku YK:n alainen järjestö, jolle Suomi maksaa henkilön palkkauksesta 
koituvat kulut. Yleensä apulaisasiantuntijat työllistyvät erilaisiin kehitysmaissa 
toteutettaviin projekteihin. Suomesta mennään sellaisiin maihin, joille maamme 
itse antaa kehitysapua. Somalia oli silloin yksi eniten Suomen kehitysapua saavista 
maista.

Alkoi tiedon etsintä meille entuudestaan täysin tuntemattomasta maasta. 
Aluksi jouduimme etsimään kartalta maan tarkan sijainnin. Lehtiuutisiin kaukaisen 
Itä-Afrikan pikkuvaltio ei ollut juuri päässyt. Olimme sentään kuulleet Suomen ke-
hitysyhteistyövaroin toteutetusta mittavasta tuberkuloosiprojektista. Sen lisäksi 
Somaliassa oli meneillään Suomen rahoittamat viljavarastoprojekti ja maaseudun 
sähköistämisprojekti. Otimme omatoimisesti yhteyttä Suomi-Somalia seuran 
silloiseen puheenjohtajaan Kari Kuuskoskeen, joka näytti meille diakuvia ja kertoi 
omia kokemuksiaan maasta. Hän oli ollut Punaisen Ristin palveluksessa Somaliassa. 
Hassua kyllä, parhaiten mieleeni jäivät kuvat, jotka oli otettu suomalaisnuorten 
opintomatkalta Somaliaan. Tunnistin joukosta alun perin Vietnamista kotoisin ole-
van Tran Minh Anh Thun. Hän oli ensimmäinen Suomessa ylioppilaaksi kirjoittanut, 
tänne pakolaisena tullut henkilö. Ällän paperit kirjoittanut Anh Thu oli hetken ajan 
median lemmikki Suomessa. Muistan itsekin ihastelleeni hänen erinomaista suo-
menkielen taitoaan. Kohtalon oikusta tapasin Anh Thun lähes kymmenen vuotta 
myöhemmin Vietnamissa, ja ystävystyin silloin hänen kanssaan.

FAO:n valmennuskurssia edelsi Kyo:n järjestämä valmennuskurssi, jossa oli 
mukana erilaisiin kehitysmaatehtäviin lähteviä suomalaisia puolisoineen. Kyo 
oli silloinen Ulkoministeriön kehitysyhteistyöosasto, josta ulkomailla käytettiin 
nimitystä Finnida eli Finnish International Development Agency. Nykyisin erillistä 
kehitysyhteistyöosastoa ei enää ole, kehitysyhteistyö on osa Suomen kehityspo-
liittista ohjelmaa. Valmennuskurssien ansiosta uuden elämän oudot kuviot eivät 
tulleet täytenä yllätyksenä, mutta mikään ei olisi pystynyt valmistamaan elämään 
sellaisessa maassa, joka erosi täysin suomalaisesta yhteiskunnasta, ja jollaisesta 
ei tietenkään entuudestaan ollut mitään vastaavaa kokemusta. 
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Sota, josta ei puhuttu

Valmennuskursseilla kävimme läpi lähinnä yleistä tietoa ulkomaille muutosta, 
kulttuurierosta ja byrokratian kiemuroista. En muista, että kummallakaan valmen-
nuskurssilla olisi mitenkään erityisen painokkaasti tullut esiin Somalian poliittinen 
tilanne. Valmennuskurssilla Roomassa kuulimme uutisen italialaisen piispa Co-
lombon murhasta Mogadishussa. Uutinen antoi meille ensimmäisen aavistuksen 
siitä, että kaikki ei ole maassa kohdallaan. Somalian pohjoisosissa oli kuitenkin 
käyty sisällissotaa jo 1980-luvun alusta lähtien. Heinäkuun 1989 levottomuuksien 
ymmärtämiseksi on syytä valottaa hieman Somalian klaaniperinnettä, ja 1980-luvun 
alussa alkanutta sissiliikehdintää.

Somalian väestö on Afrikan maaksi harvinainen siinä, että lähes kaikki asuk-
kaat kuuluvat samaan etniseen ryhmään, puhuvat samaa kieltä ja tunnustavat 
samaa islamin sunni-suuntausta. Jännitteitä asukkaiden kesken aiheuttaa sen 
sijaan klaaniperinne. Somalian väestö jakaantuu kuuteen pääryhmittymään, joita 
kutsutaan klaaneiksi. Klaaniperheet polveutuvat kahdesta myyttisestä arabia-
laisesta esi-isästä nimeltään Samale ja Sab. Samalen jälkeläisiä ovat Hawiye, Dir, 

Siad Barre vieraili 17.1.1986 Etelä-Somaliassa 
Kismayon voimalaitoksen peruskiven muurausti-
laisuudessa, projektinjohtaja Kari Kaivola oi-
kealla.  (A&KK)
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Isaaq ja Darod –klaanit. Digil ja Rahanweyn –klaanit ovat Sabin jälkeläisiä. Kuusi 
pääklaania jakaantuu alaklaaneihin ja niiden alaklaaneihin. Siad Barre oli syntyisin 
Darod-klaaniperheeseen kuuluvasta Marehan-ryhmittymästä, jonka jäseniä hän 
suosi kaikissa virkanimityksissä. 

Somalia ja Etiopia kävivät tuhoisan Ogadenin sodan vuosina 1977-1978 soma-
lienemmistöisen alueen hallinnasta Etiopiassa. Sodan jälkeen perustettiin kaksi 
tärkeää Siad Barren hallintoa vastustavaa klaanipohjaista sissiliikettä. Somali Sal-
vation Democratic Front -liikkeen (SSDF) perustivat Majerteen (Mijerteyn) klaaniin 
kuuluvat upseerit Etiopiassa 1978. Lontoossa 1981 perustettuun Somali National 
Movement -liikkeeseen (SNM) kuului pääasiassa pohjoisen Isaaq-klaania. SSDF ja 
SNM toimivat kumpikin Etiopiasta käsin. 

Kun Somalia solmi rauhansopimuksen Etiopian kanssa vuonna 1988, SNM alkoi 
kiihdyttää iskujaan Barren hallintoa vastaan. Siad Barre laittoi kovan kovaa vastaan. 
Levottomuudet pohjoisessa puhkesivat täysmittaiseksi sodaksi toukokuussa 1988, 
kun diktaattori Siad Barre pommitti raskaasti Hargeisan ja Buraon kaupunkeja 
sekä säälimättä myös niiden siviiliväestöä. Sodan seurauksena etelään alkoi virrata 
pakolaisia pohjoisesta.

Suomella oli ollut kehitysyhteistyöhankkeiden kautta toimintaa pohjoisessa, 
mutta sieltä jouduttiin vetäytymään. Pohjoisen sisällissota vaikutti Suomen kehi-
tysapuna toteuttamaan viljavarastohankkeeseen sitten, että Buraon, Hargeisan 
ja Gebilen varastojen rakennustyöt keskeytyivät kesäkuussa 1988 pohjoisen 
levottomuuksien vuoksi. Materiaalitappioista ja autovarkauksista tuli urakoitsija 
Lemminkäinen Oy:lle huomattavia tappioita, joita Somalian valtio ei pitänyt mah-
dollisina korvata.

Olin ennättänyt olla viikon Suomessa, kun silmiini sattui Helsingin Sanomien 
ulkomaanosaston pikku-uutinen lauantaina 22.7.1989:

Somaliassa ammuttiin kymmeniä

Somalian armeijan sotilaat ampuivat 46 ihmistä sen jälkeen, kun satoja oli kuol-
lut turvallisuusjoukkojen ja muslimien yhteenotossa Somalian pääkaupungissa 
Mogadishussa heinäkuun puolivälissä, afrikkalainen ihmisoikeusjärjestö kertoi 
perjantaina Kenian pääkaupungissa Nairobissa.

Mogadishun levottomuudet saivat alkunsa, kun Somalian hallitus pidätti neljä 
muslimijohtajaa ja lukuisia siviilejä 13. heinäkuuta. Ihmisoikeusjärjestö Africa Watch 
arvioi, että kahakoissa kuoli jopa 400 ihmistä. Somalian hallituksen mukaan kuolleita 
oli 23 ja loukkaantuneita 59.
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Ihmisoikeusryhmä kertoi, että levottomuuksien jälkeen pidätettiin parituhatta 
ihmistä. Sotilaat poimivat pidätetyistä umpimähkään 46 ja ampuivat heidät hiek-
karannalla.” (Nairobi, AP)

Tavasin pikku-uutista uudestaan ja uudestaan. Se vaikutti huolestuttavalta. 
Italialaisen piispa Salvatore Colombon murhasta Mogadishussa 9. heinäkuuta ei 
Helsingin Sanomien uutisessa puhuttu mitään, vaikka se oli kuitenkin alkusysäys 
levottomuuksiin. Piispa oli asunut Somaliassa yli 40 vuotta, hänellä oli laaja tuttava-
piiri ja piispan tiedettiin arvostelleen suorasanaisesti Barren diktatuuria. Huhuttiin 
jopa, että murha olisi ollut Barren tilaama. Joka tapauksessa Barren hallitus lupasi 
julkisesti ison palkkion piispan murhan selvittämiseen johtavista tiedoista. Sotilaat 
tunkeutuivat moskeijoihin etsimään syyllisiä ja vangitsivat uskonnollisia johtajia 
teosta epäiltynä. Kansa suuttui ja väitti, että piispan murhan selvittäminen oli 
Barrelle tärkeämpää kuin omien kansalaisten henki. Lisäksi kaupungilla levitettiin 
perätöntä huhua, että piispan murhan vuoksi Italiassa oltaisiin rankaistu siellä asuvia 
somalialaisia. Tyytymättömyys kanavoitui Mogadishun moskeijoihin, joita armeija 
määrättiin piirittämään 14.7. Syystä tai toisesta tilanne riistäytyi käsistä niin, että 
armeija alkoi tulittaa suoraan väkijoukkoon surmaten eri lähteiden mukaan jopa 
useita satoja ihmisiä. Piispan murha oli ensimmäinen selkeä käännekohta, jonka 
jälkeen turvallisuustilanne koko maassa alkoi nopeasti rapautua. Murhan jälkeen 
Somaliaan ei enää nimitetty uutta piispaa, ja kaupungin roomalaiskatolinen kated-
raali tuhottiin vuonna 1991.

Petri saapui Mogadishun lentokentälle levottomuuksia seuraavana päivänä. 
Kaiken huipuksi viesti Petrin tulosta ei ollut saavuttanut paikallista YK:n toimis-
toa, josta olisi pitänyt lähettää kuljettaja häntä vastaan lentokentälle. Onneksi 
samalla lennolla saapui sudanilainen FAO:n asiantuntija, jonka seuraan Petri liittyi 
ja pääsi samalla kyydillä hotelli Medinaan. Ulkomaalaisille oli määrätty täydellinen 
ulkonaliikkumiskielto, ja hotellin asukkaat elivät viikon eristyksissä huhujen ja 
arvailujen varassa. Kukaan ei tiennyt, että jo 16.-17. heinäkuuta välisenä yönä am-
muttiin Gesiran (Jesiran) rannalla 46 miestä, joista vain yksi jäi henkiin kertomaan 
joukkomurhasta. Gesiran joukkomurhalla ei ilmeisesti kuitenkaan ollut suoranaista 
yhteyttä piispan murhaan ja sitä seuranneisiin levottomuuksiin, vaikka Helsingin 
Sanomien uutisen perusteella niin voisi päätellä. Kaikki rannalla ammutut olivat jo 
pitkään Barrea vastaan kapinoineen pohjoisen Isaaq-klaanin jäseniä. Joukkomurha 
liittynee siten pohjoisen sisällissotaan. 

Joka tapauksessa heinäkuussa1989 Barre käytti ensimmäisen kerran avointa 
väkivaltaa omia kansalaisiaan kohtaan maan pääkaupungissa. Viimeistään siitä 
alkoi diktaattori Siad Barren lähtölaskenta.
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Käytännön asioiden hoitoa 
Suomessa ja Somaliassa

Petri oli onnistunut lähettämään telexin Suomeen muutama päivä tulonsa jälkeen. 
Heinä-elokuun vaihteessa sain kaksi kirjettä. Toinen tuli YK:n kirjepostin kautta, ja 
toisen toimittavat perille Suomessa vierailulla olevat Somaliassa asuvat suomalaiset 
Tor ja Ulla Lindholm. 

Somalian postilaitokseen ei kukaan luottanut, vaikka ihmeekseni sain sitäkin 
kautta yhden kirjeen. Puhelinlinjat Somaliassa olivat niin huonot, että puhelun 
saaminen läpi oli todellista sattuman kauppaa. Faksien lähettäminen ei onnistunut 
ollenkaan. Telex oli ainoa pikaviestin, joka toimi Suomesta Somaliaan ja päinvastoin. 
Helsingin pääpostissa oli silloin vielä mahdollista käyttää maksua vastaan yleisiä 
telex-laitteita. Mogadishussa telexin saattoi osoittaa joko FAO:n toimistoon tai 
pohjoismaiden konsulaattiin. Ulkomaalaisten kesken toimi omatekoinen kuriiri-
postisysteemi. Kirjeet annettiin toimitettavaksi jonkun kotimaahan matkustavan 
maanmiehen mukaan, ja hän sitten joko postitti kirjeet tai toimitti ne muuten perille. 

YK-järjestöjen työntekijät saivat lähettää kirjepostia Sveitsin kautta joka keski-
viikko lähtevän YK:n sisäisen postin, ns. UN Pouchin mukana. Postin tulo takaisin 
toimi samalla periaatteella: Somaliaan tulevat kirjeet lähetettiin ensin Geneveen, 
josta ne toimitettiin kerran viikossa lauantaisin Mogadishuun. Sveitsin postimerk-
kejä sai lunastaa YK:n paikallisesta toimistosta.

Petri kertoi kirjeissään seikkaperäisesti tulostaan Somaliaan ja pakko-oleske-
lustaan hotelli Medinassa. Kun ulkomaalaisten ulkonaliikkumiskielto purettiin, 
palautui elämä Mogadishussa jokseenkin entisiin uomiinsa. Ensimmäisenä alkoi 
vuokra-asunnon metsästys. Käytännön asioiden hoito oli vaikeaa ja aikaaviepää. 
Vuokra-asuntoja oli eritasoisia, kaikki hävyttömän hintaisia ja vuokrasopimus halut-
tiin aina tehdä vähintään vuoden määräajaksi. Pankkisysteemi oli ihan rempallaan. 
Maahan kuljetettiin Italiassa lyötyä rahaa, jolle ei ollut mitään katetta. Dollari oli 
haluttu valuutta, ja sen arvo mustassa pörssissä oli moninkertainen viralliseen 
kurssiin nähden. 

Käytännön asioiden hoito Suomessa jäi minun vastuulleni. Olisin kipeästi 
kaivannut neuvoja, mutta en tiennyt mistä kysyä. FAO:n kustannuksella saimme 
lähettää Suomesta Somaliaan 400 kiloa tavaraa. Mutta miten arvioida, kuinka paljon 
tavaraa on 400 kiloa? FAO:n valtuuttama muuttofi rma Viktor Ek haki tavarat mutta 
punnitsi ne vasta varastolla. Tällöin ilmeni, että tavarakuormasta piti vähentää 200 
kiloa, ellen halunnut maksaa rahdista ylimääräistä. Siihen ei ollut varaa, mutta fi rma 
laskutti kuitenkin kohtuullisen summan tavaroiden takaisin tuomisesta, joista piti 
sitten jotenkin hankkiutua eroon. Vakuutuskaavakkeet täytin ylimalkaisesti kiirees-
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sä ja paineessa: ei ollut nettiä, mistä tarkistaa hintoja ja arvioin hinnat alakanttiin, 
mikä kostautui myöhemmin. Paras päätökseni oli juuri ennen lähtöä avata ASP-
asuntosäästösopimus pankin kanssa. Siihen aikaan asuntojen hinnat olivat pilvissä 
ja ASP-lainan silloisilla ehdoilla ensiasuntoa oli lähes mahdoton ostaa Helsingistä. 
Meillekin oli Somaliaan lähdön varmistuttua ehdotettu varmana sijoitusvinkkinä, 
että kannattaa ostaa yksiö Helsingistä kokonaan lainarahalla, koska asunnon arvo 
vain kokoaa kohoamistaan. Onneksi emme kuunnelleet hyviä tarkoittavia neuvoja, 
koska jo kesällä 1989 asuntojen hinnat kääntyivät laskuun ja hintojen lasku jatkuikin 
vuoteen 1993. Monet joutuivat myymään asuntonsa huomattavasti alle aikoinaan 
maksamansa hinnan, epäonnisimmat alle ottamansa velan määrän. 

Meille tuntui kertyvän velkaa ihan tarpeeksi muutenkin, sillä ulkomaille muuttoa 
varten oli kuitenkin pakko tehdä kaikenlaisia hankintoja.

Opiskelijaboksimme vuokrasopimus päättyi heinäkuun lopussa, ja pian Rooman 
kurssin jälkeen majoituin ihanien appivanhempieni luokse Helsingin Katajanokalle 
Kirkkohallituksen vuokra-asuntoon. Olin kesätöissä Helsingin yliopiston arkeologian 
laitoksella elokuun loppuun saakka, ja järjestelin laitoksen muuttoa Nervanderin-
kadulta väistötiloihin Meritullinkadulle. Sitten koitti lähdön päivä Somaliaan.

Mogadishun kansainvälisellä 
lentokentällä

Lähtöni hetkellä matkalaukut pursuivat tavaraa. Jouduin maksamaa Helsingissä 
1000 markkaa (nykyrahassa noin 150 euroa) kymmenestä ylikilosta. Hinta kirpaisi 
aika lailla, sillä tilimme oli jo valmiiksi miinuksella. Onneksi käsimatkatavaroitani ei 
punnittu. Olin ahtanut laukun niin täyteen gradukirjojani, että se painoi varmaan 
yli 30 kiloa. Laukun raahaaminen oli niin tuskallista, että minun oli pakko ostaa 
Frankfurtista sitä varten oma kuljetuskärry. 

Lähdin Helsingistä iltapäivällä 1.9.1989 Finnairin lennolla Frankfurtiin, jossa vaih-
doin Somali Airlinesin lennolle Rooman ja Kairon kautta Mogadishuun. Lento lähti 
vain 15 minuuttia myöhässä, minkä kirjeissä mainitsin olevan pieni ihme. Passin ja 
viisumin lisäksi olin saanut FAO:lta YK:n oman henkilöllisyystodistuksen. UN-ID eli 
laissez-passez niin kuin sitä nimitettiin, oli siihen aikaan hyvässä maineessa ja usein 
helpotti kehitysmaiden tullimuodollisuuksista selviämistä. Minulla oli myös täysi-
hintainen lentolippu, jolla saattoi hyvällä tuurilla päästä bisnesluokkaan. Ilokseni 
näin kävikin. Jälkeenpäin annoin kirjeissäni armollisen arvion, että ”Somali Airlines 
ei kylläkään ole mikään ensiluokan lentoyhtiö, mutta ihan kohtuullinen kuitenkin.” 
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Somali Airlinesiin liittyy mielenkiintoinen tarina lentokonekaappauksesta 
1970-luvulla. Neljä palestiinalaista terroristia kaappasi 13.10.1977 Lufthansan Palma 
de Mallorcasta Frankfurtiin matkalla olleen Boeing 737 koneen vain hetkeä sen 
jälkeen, kun kone oli noussut ilmaan. Miehistö mukaan lukien panttivankeja oli 91. 
Palestiinalaisterroristit vaativat Saksan vankiloissa olevien Punaisen armeijakunnan 
(Baader-Meinhof-ryhmä, RAF) terroristien vapauttamista. Kaappaajat pakottavat 
miehistön lentämään koneen ensin Rooman sitten Dubaihin ja Adeniin, missä ter-
roristien johtaja, ”Marttyyri Mahmud”, tappoi koneen kapteenin Jürgen Schuman-
nin. Adenista kone jatkoi Mogadishun lentokentälle. Saksasta salaa Mogadishuun 
lähetetty kommandoryhmä GSG-9 teki aamuyöstä 18. lokakuuta yllätysrynnäkön 
koneeseen ja onnistui tappamaan kolme terroristeista, haavoittamaan vakavasti 
neljättä ja vapauttamaan kaikki koneessa olevat panttivangit lähes vahingoittu-
mattomina. Kaappauksesta on tehty ainakin yksi elokuva ja kirja.

Lentokonekaappauksen epäonnistuttua Punaisen armeijakunnan Andreas 
Baader, Gudrun Ensslin ja Jan-Carl Raspe tekivät itsemurhan vankilassa. Itsemurhaa 
yrittänyt Irmgard Möller jäi täpärästi henkiin. Johtajien itsemurhien myötä katosi 
Punaisen armeijakunnan ensimmäinen sukupolvi. Se päätti myös Saksassa meneil-
lään olleen kidnappausdraaman, kun johtajien vapauttamista vaatineet terroristit 
ampuivat heidän panttivankinaan useita kuukausia olleen ammattiyhdistysjohtaja 
Hans Martin Schleyerin. 

Saksan hallitus oli kiitollisuudenvelassa Somalian hallitukselle, joka oli antanut 
kommandoryhmälle vapaat kädet saapua ja hyökätä koneeseen, sekä tarjonnut 
omien poliisivoimiensa apua kaappaajien vangitsemisessa. Kiitollisuudenvelkaa 
keventääkseen Saksan valtion lentoyhtiö Lufthansa antoi Somali Airlinesin käyttöön 
uusia lentokoneita, huolsi ne ja koulutti somalialaista lentohenkilökuntaa. Kairon 
kautta Roomaan kulkenutta lentoreittiä jatkettiin Frankfurtiin. Lisäksi somalialai-
sille poliiseille ja heidän perheenjäsenilleen rakennettiin Mogadishuun Medinan 
yksityissairaala. Kehitysapua alkoi virrata muualtakin lännestä, sillä vain vajaa 
kuukausi lentokonekaappauksen jälkeen 13. marraskuuta 1977 Somalia katkaisi 
välinsä entisen liittolaiseensa Neuvostoliittoon, ja aloitti sotilaallisen yhteistyön 

Mogadishun 
kansainväli-
nen lentokent-
tä sijaitsi ai-
van meren ran-
nalla.
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Yhdysvaltojen kanssa. Somalia ei voinut hyväksyä sitä, että Neuvostoliitto ryhtyi 
näyttävästi tukemaan sen ikiaikaista vihollista Etiopiaa.

Saavuin siis Mogadishun kansainväliselle lentokentälle aamulla 2. syyskuuta. 
Olin saanut Petriltä etukäteen ohjeet, miten toimitaan lentokentällä. En kuiten-
kaan ollut riittävästi valmistautunut kaaokseen, joka lentokentällä oli. Kuvailin 
lentokenttää ja sen tunnelmaa tuoreeltaan kirjeessäni ystävättärelleni Päiville: 

  ► ”Nyt kun pääsen tarinassa siihen saakka kun saavuin Mogadishun kansainvä-
liselle lentokentälle, on pakko aloittaa uusi, erillinen kappale. Mogadishun kan-
sainvälistä lentokenttää voi kuvata monin sanoin, ehkä myös kansainväliseksi. 
Oli siellä ainakin paljon ihmisiä ja nähtävästi monta kansallisuutta. Kansainväli-
sen tason lentokenttä se ei kuitenkaan ole sanan varsinaisessa, tai yleensä mis-
sään merkityksessä. Lentokenttärakennus on vanhan kivinavetan näköinen ja se 
haisee sisältä homeelle. Seinät on maalattu osittain voimakkaan pinkillä värillä, 
ympärillä turkoosit rajaukset. Värit ovat jo hieman haalistuneet ja rapisseet, 
mutta pahinta on se, että jo alun perin osa seinistä ja katto on jätetty kokonaan 
maalaamatta. Maalittomissa kohdissa näkyy halkeamia ja riippuu katkenneita 
johtoja. Joka puolella on hirveä häly, ilma on kostean kuuma ja kaikkialla on 
hieman hämärää. Sekä tuuletus että valaistus hoidetaan avonaisten ovien ja 
muutaman ikkunanräppänän kautta. Kaikkein huvittavinta kaikessa oli ympäri 
rakennusta ihan katonrajaan kiinnitetyt taulut, joihin oli maalattu sosialistisen 
realismin tyylillä eri ammattikuntien edustajia, nuoria somalimiehiä ja -naisia, 
ja kaikissa tauluissa luki neljällä kielellä "Somalian puolesta".

Onneksi minua oli sisällä vastassa FAO:n autokuski. Hän selvitti rahanvaihdon 
(kaikkien ulkomaalaisten on vaihdettava 100 dollaria Somalian shillingeiksi), aut-
toi etsimään laukut ja sai minut ehjänä ja kumma kyllä ilman mitään lahjuksia ulos 
rakennuksesta. Mogadishun kansainvälisellä lentokentällä ei tunneta sitä muualla 
niin yleistä tapaa, että matkatavarat tulevat liukuhihnaa myöten sisääntulohalliin, 
josta kaikki poimivat omansa. Täällä käytetään ihmisvoimaa kantamaan laukut 
lentokoneesta tiskin taakse, jonka edessä kaikki parveilevat ja tönivät toisiaan ja 
yrittävät kiinnittää virkailijan huomion, jotta hän antaisi laukut omistajalleen. Ilmei-
sesti, jos maksaa säännöllisesti lahjusrahaa pääsee itse hakemaan laukut, kuten 
FAO:n autokuski. Yleensä virkailijat pyytävät aina rahaa siitä hyvästä, että he eivät 
määrää ihan ilkeyttään avaamaan kaikkia laukkuja, pengo tavaroita ja laske kaikkia 
rahoja. Säästyin myös tältä, kuski vain viittasi kädellä rahapyyntöihin eikä välittänyt 
vihaisista huudoista. Ilmeisesti heillä kuitenkin oli joku sopimus.” (P1/10.9.1989)

Huomioni kuljettajan ja lentokenttävirkailijoiden sopimuksesta osui oikeaan. 
Jokaisella organisaatiolla täytyi Somaliassa olla oma expediter, paikallinen henkilö, 
yleensä autonkuljettaja, joka hoiti matkustajan tulo- ja lähtömuodollisuudet. Jos 
expediter ei ollut vastassa, saattoi maahantulo olla melko karu. Petrille tullivirkailija 
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oli ilmoittanut, että vaihtoehtona on 20 dollaria heti käteen, tai kaikki pengotaan 
läpikotaisin. Expediterille maksettiin siitä, että hän puolestaan voiteli sopivaksi kat-
somallaan summalla lentokenttävirkailijoita olemaan ahdistelematta asiakkaitaan.

Talo, jonka Petri oli vuokrannut, sijaitsi aivan lähellä lentokenttää Medina-nimi-
sellä alueella. Suuni oli loksahtaa sijoiltaan hämmästyksestä, kun näin uuden kotini. 
Opiskelijayksiön jälkeen tuntui uskomattomalta muuttaa isoon, kaksikerroksiseen 
taloon, jossa asuisimme vain kahdestaan. Talon valintaan ei kuitenkaan liittynyt 
mitään suuruudenhulluutta, vaan aivan käytännön pakko. Kaikki tarjolla olevat 
vuokra-asunnot olivat kooltaan aivan järjettömän suuria, ainakin suomalaisesta 
mittapuusta katsottuna. 

Ensimmäinen päivä meni taloa tutkiessa ja kuulumisia vaihtaessa. Vietimme 
myös syntymäpäiviäni muutaman viikon myöhässä, ja sain lahjaksi paikallista kul-
tasepäntyötä olevat kultaiset korvakorut.

Oma koti tosi kallis

Kuvailen uutta kotiani tarkkaan heti ensimmäisissä kirjeissäni. 

  ► ”Meidän talossa on kaksi kerrosta, kaksi parveketta ja kattoterassi. Lisäksi 
on pieni piha, autotalli ja ovimiehen huone autotallin vieressä. Huoneita on ala-
kerrassa kolme: yhdistetty olohuone ja ruokasali, keittiö ja apulaisen työhuone 
silittämistä ja pyykinlajittelua varten. Lisäksi on yksi vessa, jota käytetään vain 
siivouskomerona. Yläkerrassa on oikeastaan vain kaksi huonetta, makuuhuone 
ja työhuone, ja sitten iso halli, jota voi käyttää esimerkiksi seurustelutilana. Ma-
kuuhuoneen yhteydessä on kylpyhuone ja pieni parveke, samoin työhuoneen 
vieressä on vessa ja iso parveke, jota ei ole tullut kertaakaan käytettyä, koska 
kattoterassilta on niin upea näköala Intian valtamerelle. 

  ► Kuulostaa todella ylelliseltä, mitä se tietenkin onkin. Tietenkään kaikki ei ole 
ruusunpunaista unelmaa. Ovivahtia ei tietenkään tarvittaisi, ellei koko ajan oli-
si pelättävä ryöstön mahdollisuutta. Tämä on hyvää aluetta, mutta silti talojen 
välissä on slummihökkeleitä. Kaupungissa ei toimi minkäänlainen jätehuolto, 
kaikki roskat heitetään minne sattuu: teiden varsille ja talojen muurien viereen. 
Torakoita näkee vähintään yhden päivässä, mikä on aika hyvä saavutus, mut-
ta apulainen luuttuaakin lattiat joka päivä. Sähkökatkoja on jatkuvasti, vain 
kaksi viimeistä päivää ovat olleet aika hyviä. Onneksi meillä on generaattori, 
joka riittää välttämättömimpään, kuten jääkaappiin, veden pumppaamiseen ja 
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osaan valaistuksesta. Generaattori tosin pitää aivan hirveää melua. Ja se melu 
ei sähkökatkojen aikaan tietenkään rajoitu ainoastaan meidän generaattorista 
tulevaan, onhan kaikilla naapureillakin omansa. 

  ► Todellista luksusta meidän asunnossa edustavat boileri [kuumavesivaraaja] 
kylpyhuoneessa sekä kaksi ilmastointilaitetta: toinen makuu- ja toinen olohuo-
neessa. Boilerin ansiosta saamme aina aamuisin lämpimän suihkun. Paitsi jos 
on sähkökatkos. Kaikki kosteudelle herkimmät tavarat täytyy pitää huoneissa, 
joissa on ilmastointilaite. Täällä kaikki ruostuu ja homehtuu hirvittävän herkästi. 
Vielä meillä ei tosin paljon mitään olekaan, tavarat eivät ole tulleet Suomesta ja 
täältä on vaikea saada huonekaluja. Olemme tilanneet peruskalustuksen IKEA:n 
postimyynnistä. Niiden saapuminen kestää silti parhaimmassakin tapauksessa 
vähintään kuusi viikkoa. Petri onnistui ostamaan pari pöytää tuoleineen, sän-
gyn, lipaston ja kaasuhellan, joten välttämättömin on jo kasassa. Lisäksi olemme 
teettäneet paikallisella puusepällä vaatekaapin, saamme sen torstaina. Täkä-
läinen puusepäntyö on kallista ja huonolaatuista, mutta tarvitsemme kipeästi 
säilytystilaa. Mogadishussa toimii sellainen naisjärjestö kuin United Nations 
Women’s Association, joka auttaa tavaralainoilla sellaisia vastatulleita, joiden 
tavarat eivät ole vielä saapuneet. Saimme heidän kauttaan lainaan keittiöväli-
neistöä, pyyhkeitä ja liinavaatteita. Ilmeisesti liityn itsekin heidän toimintaansa 
mukaan, onhan ainakin jotain tekemistä sitten.” (P1/10.9.1989)

Uusi asunto näytti ulospäin 
hienolta ja opiskelijayksiöön 
verrattuna tilaa oli hulppeasti.
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Rivien välistä voi lukea, että iso talo on kolkko, koska huonekaluja ei ole, sähköä 
on niukasti ja generaattoreiden päällä ollessa melu asunnossa on sietämätön. Te-
levisiota meillä ei ollut, eikä sieltä olisi mitään katsottavaa tullutkaan. Ohjelmatar-
jonta rajoittui diktaattori Siad Barren ylistykseen. Jos omisti television lisäksi vielä 
VHS-nauhurin, niin katsottavaa saattoi löytää muutamasta kaupungilla toimivasta 
piraattivideovuokraamosta. Mieluisimmaksi oleskelupaikaksi muodostuikin pian 
kattoterassi, josta oli näkymä lentokentälle ja Intian valtamerelle. Lentokentän 
läheisyydestä ei ollut mitään haittaa, sillä lentoja kentälle tuli vain jokunen viikossa. 

Huonekaluja oli ylipäätään huonosti saatavilla. Maasta pois muuttavat ulkomaa-
laiset ryöstivät tulokkaita myymällä surkeita, säänsyömiä huonekaluja ylihintaan. 

Myös vuokrien periminen oli eräänlainen laillistettu ryöstö. Paikalliset liikemie-
het, jotka asuntoja vuokrasivat, halusivat aina osan vuokrasummasta suoraan ulko-
maiselle tilille. Järjestelmä oli monimutkainen, vuokrasopimus kirjoitettiin jollekin 
summalle, ja sitten raha vaihtoi omistajaa toisesta summasta. Meidän tapauksessa 
vuokra meni vuokraisännän tilille Lontooseen. Oman maan pankkijärjestelmä oli 
niin epäluotettava, että kukaan ei halunnut riskeerata omaisuuttaan pitämällä tiliä 
paikallisessa pankissa. Vuokrat olivat naurettavan kalliita, koska vapaita markkinoita 
ei ollut, ja ulkomaalaisten oletettiin maksavan asunnoista ihan mitä vaan.

Pala somalialaista maaseutua

Jo kaksi päivää saapumisen jälkeen pääsin harvinaiselle matkalle satamakau-
punki Mercaan (Markaan) noin 100 kilometriä Mogadishusta etelään. Matka oli 
harvinainen siksi, että se kulki halki Somalian maaseudun. Petri joutui lähtemään 
työmatkalle ja hänen esimiehensä, Kyprokselta kotoisin olevan herra Leontiadek-
sen ymmärtäväisellä luvalla pääsin matkalle mukaan. Muussa tapauksessa olisin 
joutunut jäämään aivan yksin vieraaseen kaupunkiin. 

  ► ”Petrin esimiehen, Petrin ja minun lisäkseni Mogadishusta lähti matkaan 
somalialainen autokuski (eri kuin lentokentällä ollut) ja tanskalainen poika, 
Thomas, jonka on tarkoitus päästä kentälle töihin heti, jos tilanne rauhoittuu. 
Oli aika poikkeuksellista, että meidät päästettiin kaupungin ulkopuolelle, mutta 
minulle se oli tietenkin ainutlaatuinen ja ehkä pitkään aikaan ainut mahdollisuus 
päästä näkemään somalialaista maaseutua.” (PR1/10.9.89)

Tanskalainen ”poika”, jonka mainitsin, oli FAO:n metsäprojektin kenttätyöntekijäksi 
pestattu Thomas Holst Christensen ja iältään vain kaksi vuotta itseäni nuorempi. 
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Hän oli saapunut Mogadishuun pari viikkoa ennen Petriä. Thomasin asemapaikaksi 
oli alun perin kaavailtu Kismayon kaupunkia noin 500 kilometriä Mogadishusta 
etelään. Projekti joutui vetäytymään etelästä jo ennen kuin Thomas pääsi muut-
tamaan sinne, koska Kismayon lähellä maaseudulla ei ollut enää turvallista työs-
kennellä. Kenttätoimet siirrettiin Mercan lähelle, ja Thomasin oli määrä muuttaa 
sinne mahdollisimman pian.

FAO:n hanke, jossa Petri ja Thomas työskentelivät, oli metsäalan kehitys- ja kou-
lutushanke (Forestry Sector Support and Training, Somalia/project som/86/008). 
Ylevänä tavoitteena oli kehittää ja koordinoida kaikkea Somalian metsäalalla 
tapahtuvaa toimintaa ja vahvistaa metsäalan instituutioita kuten National Range 
Agency (NRA), joka oli ylin valtion metsäviranomainen ja vastasi maan metsä- ja 
laidunalueista. Käytännössä koko NRA oli täysin riippuvainen ulkomaisista pro-
jekteista. Petrin tehtävänä oli kerätä metsäalaa koskevaa tietoa ja muodostaa 
siitä kattava tietokanta. Pätevän ja motivoituneen henkilöstön puute oli vain yksi 
monista työtä haittaavista ongelmista.

Turvallisuustilanne oli selvästi jo kiristynyt, koska painotin jo ensimmäisissä 
kirjeissäni maan epävakaata poliittista tilannetta ja sitä, että kaupungilla oli vaikeaa 
ja vaarallistakin liikkua ilman omaa autoa. Heinäkuun levottomuuksien jälkeen YK:n 
organisaatioissa rajoitettiin kenttäkäyntejä, jotka kestivät yön yli.

  ► ”Monet täällä kuukausiakin viettäneet eivät ole nähneet muuta kuin Moga-
dishun. Nykyään kaupungista poistumislupia myönnetään vähän, koska poliit-
tinen tilanne on niin epävakaa. Pohjoisessa jatkuu sisällissota, etelä on riistäyty-
mässä hallituksen käsistä. Kukaan ei tiedä mistään mitään varmaa, kaikenlaisia 
huhuja liikkuu ympäriinsä.” (SEL1/10.9.1989)

Matka maaseudulle Mogadishun ulkopuolelle oli melkoinen kokemus. Olin ensim-
mäistä kertaa Afrikassa ja pääsin heti käymään maaseudulla, joka erosi kaikesta 
aikaisemmin näkemästäni. Kuvailen matkantekoa silti yllättävän lyhytsanaisesti 
kirjeissäni. En mainitse edes hauskasti hyppelehtien liikkuvia, pieniä dik-dik-anti-
looppeja tai isoa kameleonttia, jonka nykivää liikehtimistä seurasimme pitkän tovin.

  ► ”Somalialainen maaseutu oli vihreämpää kuin kuvittelin, mutta me ajoimme-
kin Shabele-joen vartta. Kaikkialla on aivan tasaista. Vain pohjoisosassa maata on 
kuulemma vuoristoa, mutta sitä me valitettavasti tuskin pääsemme näkemään. 
Tiet ovat sanoinkuvaamattoman surkeassa kunnossa, yleensä onkin helpompi 
ajaa tien laitaa, eikä itse tiellä. Kylät ovat kaikki toistensa kaltaisia, olkikattoisia, 
savella tiivistettyjä harmaita oksapunosmajoja. Karjalaumoja käyskentelee siellä 
täällä, joskus näkee kameleita. Näimme myös paviaaneja, villisikoja ja Marabu-
haikaroita.” (SEL1/10.9.1989).
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Somalian halki pohjoisesta etelään kulki pääasiassa Kiinan ja Maailmanpankin tuella 
rakennettu asfaltoitu tie. Tieverkosto oli yleensä huonokuntoinen ja sadeaikaan 
kulkukelvoton. Ilkeät kielet väittivät, että italialaisten rakentamissa teissä rahat 
olivat valuneet huijareiden taskuihin, ja itse tien rakentamiseen jäi vain rippeet. 
Mogadishun ja Mercan välisellä tieosuus oli täynnä valtavia kuoppia. Näin monta 
kertaa, kuinka sateen jälkeen naiset käyttivät kuoppia pyykin pesemiseen ja veden 
hakuun. 

Somalian asukkaista noin 70 prosenttia on nomadeja tai he kuuluvat klaaneihin, 
joiden elämäntapaan ja arvostuksiin on kuulunut vaeltava elämä kamelilaumojen 
perässä. Kameleiden lisäksi nomadit pitävät lampaita ja vuohia sekä nautakarjaa 
niillä seuduilla, missä se on ollut mahdollista. Somalian kuudesta pääklaanista Sa-
malen jälkeläiset Hawiye, Dir, Isaaq ja Darod –klaanit ovat etupäässä nomadeja. 
Sabin jälkeläiset, Digil ja Rahanweyn –klaanit harjoittavat maataloutta. 

Maanviljelyyn ja karjanhoitoon sopivaa maaperää on Somaliassa Shabelle ja 
Juba -jokien väliin jäävällä alueella. Perinteisesti nomadit ovat suhtautuneet hieman 
halveksivasti maata viljeleviin maanmiehiinsä. 

  ► ”Mahdollisuus olisi vielä tehokkaampaan maanviljelyyn ja järkevään puun-
käyttöön jos vain olisi organisaatiokykyä ja halua.” (PR1/10.9.89)

FAO:n metsäalan kehitys- 
ja koulutushanketta ve-
ti L. Leontiades (keltaises-
sa paidassa oikealla). Thomas 
Christensen(vas.) oli kenttä-
työntekijä.
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Merca oli unelias pikkukaupunki Intian valtameren rannalla. Kaupunkia reunusta-
vat upeat hiekkarannat olisivat muissa olosuhteissa ja käsissä voineet tehdä siitä 
suositun matkailukohteen.

  ► ”Merca on entinen vilkas satamakaupunki, joka sataman sulkemisen jälkeen 
on hiljaa rapistunut. Hotellissa ei tietenkään ollut vettä, mutta muuten se oli 
ihan kohtuullinen, tarkoittaen ennen kaikkea siisti. 

  ► Kävelimme illalla kaupungilla oppaanamme eräs somali, joka on jonkinlainen 
aluejohtaja metsä- ja maatalousasioissa. Hän oli oikein fi ksu mies, vaikkakin har-
ras muslimi, mutta hänen kanssaan pystyi keskustelemaan monista asioista. Hän 
oli seuraavana päivänä oppaanamme, joten autossa oli aika ahdasta. Oli aika 
orpo tunne kun pikkulapset alkoivat kerääntyä ympärille tuijottamaan ulkomaa-
laisia. Niitä tuli koko ajan lisää ja lisää joka suunnasta. Onneksi he tyytyivät vain 
tuijottamaan, muutama ojensi kättään, mutta jätti kerjäämisen kun oppaamme 
ärjäisi heille jotain. Hetken aikaa vedimme laumaa perässämme kaduilla, mutta 
lopulta lapset kyllästyivät. Sieltä täältä kuului vain huutoja "Qaalo, Qaalo", tar-
koittaen että olimme valkoisia vääräuskoisia.” (PR1/10.9.89)

Näkymä kotikadulta Moga-
dishusta. Vastapäätä Swedish 
Statisticsin naapuritalo ja 
sen lentopallokenttä.
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Somalialaista maaseutua.

Syksyn mittaan pääsin käymään vielä toisenkin kerran Mercassa.

  ► "Toinen reissu oli nopeampi, päivän visiitti läheiselle taimitarhalle, jonka jäl-
keen lounastimme Mercassa." (P2b/13.1.1990). 

Mercaan suuntautuvilla matkoilla näin myös somalialaista kankaankudontaa. 
Mercaan ja siitä etelämpänä sijaitsevaan Bravaan johtavan tien varrella oli kankaan-
kutojien keskittymiä. Miehet kutoivat käsikangaspuilla kapeaa puuvillakangasta 
matalissa maakuopissa istuen. Täällä tuotettua puuvillakangasta kutsuttiin nimel-
lä Mercan kangas. Pitkät ja värikkäät puuvillakankaat olivat suosittuja erilaisina 
sisustuselementteinä.

Kun Thomas pääsi vihdoin muuttamaan asemapaikkaansa Mercaan, kävimme 
hänen luonaan kylässä joitain kertoja. Mercasta on jäänyt mieleen eräs tähtikirkas 
ilta, kun istuimme Thomasin talon kattotasanteella. Kaupungissa ei ollut lainkaan 
sähköjä, ja koska Mogadishunkaan vaimea generaattoreilla aikaansaatu valaistus 
ei pystynyt himmentämään tähtitaivaan loistetta, saatoimme nähdä linnunradan 
koko komeudessaan.
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Kirjoittajan 
ensimmäi-
nen, Roomas-
sa myönnetty 
viisumi.

YK:n myöntä-
mä matkus-
tustodistus, 
ns. laissez-
passez saat-
toi helpottaa 
tullimuodol-
lisuuksia.

YK ö tä
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Mercan satamakaupunki sijait-
see Mogadishusta noin 100 km 
etelään.
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Maarit Hirvonen ja tanska-
lainen Jens Olsen osallistu-
vat urheilukilpailuun jos-
kus ennen kesää 1989. Taustal-
la näkyy KM 4:n keskellä ole-
va imaami Ahmed Gureyn pat-
sas. (MH)
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Mercan matkan jälkeen alkoi tutustuminen uuteen kotikaupunkiin. Kauneimmillaan 
Mogadishu oli sekoitus arabialaista ja italialaista arkkitehtuuria, valkoisia palatsimai-
sia rakennuksia ja puistomaisia aukioita. Katujen eksoottisissa nimissä oman maan 
historiasta kertovat nimet vaihtelivat italialaisten ja englantilaisten nimien kanssa: 
Via Bin Idris, Jig Jiga Road, Via Roma, Via Egitto ja Via Washington. Teiden nimiä 
varmimmin paikallistaminen tapahtui kertomalla, kuinka kaukana jokin kohde oli 
keskustasta: Kilometri 1, Kilometri 2, jne. Kilometri 4 oli monen tien solmukohta, 
ja sen keskellä olevalla aukiolla komeili voitokkaan, vuonna 1543 kuolleen imaami 
Ahmed Gureyn patsas. Kilometri 4:ssä sijaitsi myös pieni leipomo, jonka myymä-
lästä kävimme usein ostamassa uunituoreita, pieniä ja kapeita vehnäsämpylöitä.
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  ► ”Mogadishua on vaikea kuvata, se eroaa täysin eurooppalaisista kaupungeis-
ta. Kaupungilla näkee harvoin valkoihoisia, jo senkin vuoksi, että kaikki liikkuvat 
lyhyetkin matkat autoilla. Kävimme eilen kävelemässä keskustassa paikallisilla 
markkinoilla ja oli outo tunne olla ainoa valkoihoinen ja ainoa länsimaalaisesti 
puettu ihminen suuressa väentungoksessa. Naiset täällä käyttävät perinteistä 
asua, johon kuuluu nilkkoihin asti ulottuva löysä hihaton puuvillamekko ja ylä-
vartalon suojaksi kietaistu suuri huivi. Toinen vaihtoehto on hihallinen mekko 
ja hiukset peittävä huivi. Joskus näkee ihan iranilaistyylisiä mustia kaapuja, 
mutta aika harvoin.

Vaatteet ovat hyvin värikkäitä, mikä tekee miellyttävän eksoottisen vaikutelman. 
Yhtään länsimaalaisesti puettua somalinaista en ole nähnyt. Miehillä on joko nilk-
koihin asti ulottuva, kapea kietaisuhame tai housut ja yksinkertainen puuvillapaita. 
Kaupungilla vain pääkadut ovat päällystettyjä, muuten kaikki ovat hiekkateitä. 
Talot ovat yleensä valkoisiksi kalkittuja, niitä ympäröi aina korkea muuri. Hyvilläkin 
alueilla on slummihökkeleitä talojen muurien välissä, kokonaisia slummialueita on 
kaupungin laitamilla. Puhtaanapitolaitosta ei ole, roskat heitetään minne sattuu: 
kaduille, teiden varsille, talojen muurien eteen. Koska kaikki eivät osaa lukea, on 
liikkeiden valkoisiksi kalkittuihin ulkoseiniin maalattu kömpelöitä kuvia, jotka esit-
tävät, mitä alaa liike edustaa: huonekalut tarkoittavat puuseppää, kengät suutaria 
jne.” (Ä1/11.9.1989)

Antropologian professorin ja Somalian tutkijan Ioan Lewisin mukaan islamistit 
alkoivat 1980-luvulla saada jalansijaa suurimmissa kaupungeissa. Siihen ilmeisesti 
perustuu havaintoni, että kaupungilla näki joskus ”iranilaistyylisiä mustia kaapu-
ja”. Uskonnollisten johtajien vaikutusvalta kasvoi poliittisen tilanteen kiristyessä. 
Koska Siad Barren diktatuurissa ei ollut mahdollista arvostella hallitsijaa avoimesti 
tarjosivat moskeijat paikan, missä saattoi kritisoida vallitsevaa järjestelmää.

Yksin kaupungilla liikkuvaan naiseen ei kiinnitetty sen kummempaa huomiota. 
Yksin oleminen ei tuntunut edes erityisen vaaralliselta. Ilman omaa autoa liikkumi-
nen oli kuitenkin hankalaa. 

Retki lahdenpoukamaan.
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  ► ”Naiset voivat liikkua vapaasti kaupungilla, kunhan eivät aivan hirvittävän 
avokaulaisia tai paljastavia vaatteita laita päälle.” (I1/11.11.1989)

Valokuvaaminen kaupungilla herätti paikallisissa kummallisen vihaisia reaktioita. 
Kameroita saatettiin jopa rikkoa. Siksi kuvat katuelämästä Mogadishussa ovat ää-
rimmäisen harvinaisia. Minullakin on vain muutama salaa liikkuvan auton ikkunasta 
nappaistu kuva laitakaupungilta. 

Yritän kovasti paneutua gradun tekoon, ja alkuun sitä jonkin verran kirjoittelinkin.

  ► ”Minun pitäisi yrittää keskittyä päivisin gradun tekoon, aikaa on riittävästi, 
mutta hieman nihkeästi työ on lähtenyt sujumaan. Ensin pitäisi opetella kunnolla 
tietokoneen käyttö ja sekin vie oman aikansa. Saamme oman auton parin viikon 
kuluttua, sitten pääsen huristelemaan yksin kaupungille päivisin jos meidän 400 
neliötä käy liian ahtaaksi. Petri saa käyttää toistaiseksi projektin autoa, minulla 
ei ole lupa koskea siihen.” (V1/8.10.1989)

Suurimmaksi osaksi päiväni kuluivat yksin kotona tai lähiseudulla kävellen. 

  ► ”Olen sopeutunut paikalliseen elämään yllättävän hyvin. Päivärytmi on jo 
muodostunut lähes vakioksi. Heräämme aamulla noin puoli seitsemältä. Aami-
aisen jälkeen Petri lähtee töihin ja minä teen graduani sillä aikaa kun boyessa 
tekee kotityöt. Boyessa (siis apulainen, täkäläinen nimitys) on täällä yleensä 
aamukahdeksasta kahteentoista. Petri tulee kotiin siinä puolen päivän jälkeen. 
Näin alussa työpaikalla on kuulemma vähän tekemistä. Tahti kiristyy kun tila-
tut tietokoneet saapuvat ensi kuussa ja Petri voi aloittaa varsinaisen työnsä. 
Muutamana aamupäivänä viikossa Petri on tuonut tänne ns. counterpartinsa 
ja opettanut hänelle jo etukäteen tietokoneen käyttöä meidän omalla koneella. 
Syömme lounaan yhden - kahden maissa, sen jälkeen on ruokalepo neljään saak-
ka, tarkoittaen yleensä sitä, että kirjoitamme kirjeitä tai lueskelemme. Täällä 
kaikki toimistot, kaupat jne. sulkevat ovensa viimeistään kahdelta ja aloittavat 
siestan. Neljän - viiden maissa kaupat taas aukeavat ja elämä vilkastuu kunnes 
muutama tunti auringonlaskun jälkeen kaikki taas hiljenee seuraavaan aurin-
gonnousuun asti. Iltaisin voi istua kotona, käydä ulkona syömässä tai vierailla 
tuttujen luona. Täällä on ulkomaalaisten kesken aika paljon erilaisia illanistu-
jaisia, isommissa tai pienemmissä merkeissä, vähintään yhtenä iltana viikossa. 
Ne ovat hyvin tärkeitä sosiaalisia tapauksia, koti-iltoja tulee kuitenkin vietettyä 
ihan tarpeeksi.” (SE2/25.9.1989)

Boyessa-nimitys on italialaista alkuperää ja tarkoittaa naispuolista apulaista. Se on 
väännös englanninkielisestä, miespuolista apulaista tarkoittavasta houseboy-sanas-
ta. Counterpartilla tarkoitetaan kehitysyhteistyöslangissa paikallista, henkilökoh-
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taista yhteistyökumppania. Paikalliselta osapuolelta edellytettiin, että se maksaa 
omien virkamiestensä palkat. Koska palkat Somaliassa olivat vain nimellisiä, jou-
tuivat kansainväliset järjestöt maksamaan somalialaisille counterparteille palkkaa 
korvaavaa kannustusrahaa, josta käytettiin kiertoilmausta insentiivi. Insentiivien 
maksaminen oli käytännössä usein edellytys sille, että counterpartit olivat paikalla 
työaikana. Insentiivit myös takasivat sen, että projektin rahoilla koulutettu henkilö 
ei koulutuksen saatuaan lähtenyt pois jonkun toisen projektin palvelukseen. 

Vaikka Mogadishun edessä avautui upea hiekkaranta, ei rannalle voinut mennä 
ryöstöjen pelossa. Uiminen meressä oli joka tapauksessa vaarallista, koska meri 
kaupungin edustalla kuhisi haita. Haiden esiintymisen huhuttiin johtuvan siitä, 
että teurastamoiden jätteet heitettiin rannalta suoraan mereen. Ainoa turvallinen 
oleskelupaikka olisi amerikkalaisten suurlähetystöalueella sijaitseva Golf and Tennis 
Club, mutta sinne vaadittiin jäsenyyttä ja jonot olivat pitkät.

  ► ”Rannalla olisi hauska kävellä, mutta siellä menettää vaatteetkin päältä. Ihan 
kirjaimellisesti! Eräs ystävä oli hölkkäämässä rannalla ja häneltä vietiin puukolla 
uhaten hölkkäasu, kengät ja sukat, vain alushousut annettiin jättää päälle. Uida 
ei täällä kuitenkaan voisi, meri on niin täynnä haita. Joka vuosi sattuu useampia 
haionnettomuuksia.” (T1/24.10.1989)

Alkuinnostus laantuu pian, nähtävyydet on pian katsottu, liikkumisen vaikeus tyl-
sistyttää ja painostava ilmapiiri masentaa. Siskolle valitan tylsyyttä jo reilu kuukausi 
tulon jälkeen:

  ► ”Tällä hetkellä Helsinki tuntuu itse asiassa maailman parhaalta kaupun-
gilta, vastakohta Mogadishuun on liian suuri. Täällä ei todellakaan ole liiem-
mälti tekemistä, klubit ja ulkomaalaisten keskinäinen seurustelu ovat lähes 
ainoita.”(V2/15.10.1989)

Ahmed, Anab ja Fadumo
Apulaisen palkkaaminen oli Somaliassa, kuten yleensä kehitysmaissa, lähes itses-
täänselvyys. Joka taloudessa oli yleensä vähintään kaksi palkollista: miespuolinen 
ovivahti ja naispuolinen kotiapulainen. Kotiapulainen siivosi, pesi pyykit, teki osan 
ostoksista ja valmisti ruoan. Petri oli jo hoitanut ovimiehen ja apulaisen palkkaami-
sen ennen kuin tulin Mogadishuun. Ensimmäisissä kirjeissä yritän kovasti selitellä, 
miksi apulaiset ovat tarpeellisia myös kahden hengen minitaloudessa. 
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Ovimies Ahmed 
lapsineen.

  ► ”Paras juttu on ehdottomasti se, että meillä on täällä tarpeeksi rahaa ja oi-
keastaan velvollisuuskin palkata henkilökuntaa taloon. Ovimies on välttämätön, 
hän vartioi taloa, täällä tapahtuu paljon varkauksia jos on vähänkin huolima-
ton esim. jättää oven auki yöksi tai lähtiessään ulos. Ovimies myös pitää pihan 
kunnossa, hoitaa pientä puutarhaa ja avaa ja sulkee portin kun tulemme tai 
menemme autolla. Olisihan se hankalaa nousta itse autosta avaamaan portti.” 
(V1/8.10.1989)

  ► ”Ovivahti, Ahmed, on talossa 24 tuntia vuorokaudessa, hänellä on huone au-
totallin vieressä. Ahmedilla on neljä pientä lasta, jotka asuvat lähistöllä ja käyvät 
silloin tällöin leikkimässä meidän pihalla. Vaimoa hänellä ei ilmeisesti enää ole. 

Apulainen, Anab, on 34-vuotias isoäiti. Hän tekee ostokset läheiseltä torilta ja saa 
paikallisena tavarat paljon halvemmalla kuin valkoihoiset. Apulaisen palkkaaminen 
tulee siten itse asiassa edullisemmaksi kuin jos yrittäisi tulla toimeen ilman. Lisäksi 
lattiat pitää luututa joka päivä ja talo pitää muutenkin siistinä, muuten kaikenlaiset 
elukat alkavat juoksennella ympäri taloa. Silti joka päivä näkee talossa vähintään 
yhden torakan, en tiedä koska oikein totun niihin.” (SE1/10.9.1989)

Ovivahti Ahmed tuli oikeastaan talon mukana, hän oli vuokraisännän tuttu ja 
suosittelema. Anab vain ilmestyi oven taakse eräänä päivänä kysymään töitä. Ah-
med ei puhunut sanaakaan englantia, joten hänestä en tiennyt juuri muuta kuin, että 
hän oli pohjoisen pakolaisia Hargeisasta ja kuului todennäköisesti Isaaq-klaaniin. 
Ahmedin lapset kävivät joskus pihalla leikkimässä. Yritin udella heidän nimiään. 
Sain ongittua vain tyttöjen nimet: Aamina ja Nefi iso. 

Anab puhui kohtuullista englantia ja hänen kanssaan kävin pitkiä, mielenkiin-
toisia keskusteluja.

  ► ”Tietenkin täällä tapaa myös somaleja, jotka ovat erittäin fi ksuja. Yksi tällai-
nen on meidän apulainen, Anab. Kuten ehkä jo kerroin, hän on 34-vuotias iso-
äiti ja leski. Anabin kanssa on todella mukava keskustella päivisin, ilman häntä 
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tuskin ymmärtäisin kovinkaan paljon Somalian tilanteesta yksityisen ihmisen 
kannalta. Hän on ollut töissä eri puolella Afrikkaa, ja edellisen perheen mukana 
jopa lomalla Saksassa, joten näköala asioihin on ihan toinen kuin monella muul-
la. Anabilla on aika kirpeitä kommentteja maastaan ja uskonnostaan, joita hän 
tuskin kovin monelle voi sanoa.”(V2/15.10.1989)

Ikävä kyllä en saanut nauttia Anabin seurasta kovin pitkään. Hän joutui jo loka-
kuussa selvittelemään perheensä sisäisiä ongelmia ja joko velvollisuudentunnosta, 
sukuvelvoitteesta tai molemmista hän toi sijalleen sukulaistyttönsä. 

  ► ”Anab on ollut kolmena päivänä poissa töistä. Kaksi päivää sitten hän toi en-
tisen miehensä sisaren sijaisekseen loppukuuksi, itse hän joutuu huolehtimaan 
veljensä lapsista, koska näiden äiti oli saanut kohtauksen, alkanut viillellä itse-
ään veitsellä ja karannut jonnekin. Itse asiassa kyseessä oli hänen veljensä nel-
jäs vaimo, joka olisi kai saanut lähteä kävelemään, koska veli oli uhannut ottaa 
uuden vaimon ja yhdestä piti näin ollen päästä eroon. Täkäläiset, tarkemmin 
sanottuna täkäläiset miehet, eroavat ja menevät uudestaan naimisiin sellaista 
kyytiä, että minä en perässä pysyisi. Anabkin yritti selittää minulle perhesuhtei-
taan, mutta ne olivat niin mutkikkaat, että putosin heti kärryiltä. Ei voi sanoa, 
että mitenkään kadehtisin naisten asemaa täällä, tai yleensä missään kehitys-
maassa.” (T1b/29.10.1989)

Anabin sukulaistyttö ei tuntunut olevan pestistä kovin innoissaan. Hän ei myöskään 
puhunut yhtään englantia. Välillä nuori nainen toi mukaan kavereitaan siivouspuu-
hiin, mutta jälki oli vieläkin huolettomampaa kuin yksin. Luottamuspulan vuoksi 
annoin hänelle potkut jo kuukauden kuluttua. Maksoin vielä kolmen kuukauden 
palkan erorahana, ja otin nimikirjoituksen kuittiin varmuuden vuoksi. Olin kuullut 
kauhujuttuja ulkomaalaisista, joita ei oltu päästetty lähtemään lentokentältä ilman 
huomattavaa lunnassummaa, kun entinen apulainen oli saapunut paikalle rahas-
tusmielessä väittämään, että palkkaa ei oltu maksettu.

  ► ”Annoin potkut marraskuun lopussa sille edelliselle apulaiselle. Olimme vii-
kon ilman, kunnes meidän portille tuli oma-aloitteisesti eräs naishenkilö kysy-
mään töitä. Hän (Fadumo) oli ollut iranilaisessa perheessä, mutta tämä perhe 
oli juuri lähdössä takaisin kotimaahansa. Fadumolle oli tarjottu töitä toisesta 
iranilaisperheestä, joka muuttaa edellisten tilalle, mutta hän halusi vaihtaa. 
Palkkasimme hänet koeajalle ja nyt näyttää siltä, että pidämme hänet ilman 
muuta. Hän tuntuu olevan fi ksu, rehellinen, työteliäs, mukava ja mikä parasta, 
puhuu ja ymmärtää kohtuullisesti englantia.” (V4/14.12.1989)
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Fadumo oli toinen miellyttävä 
somalituttavuuteni. Fadumon 
aviomies oli siirtotyöläisenä Sau-
di-Arabiassa, ja pariskunnalla oli 
yksi poika, Ahmed. Ahmed asui 
Fadumon vanhempien kanssa 
enkä koskaan tavannut häntä. Vielä joulukuussa Anab 
kävi silloin tällöin tervehtimässä minua ja tuli seurakseni 
kaupungille ostoksille, mutta alkuvuoden 1990 jälkeen 
en enää kuullut hänestä mitään. Kävimme Petrin kanssa 
muutaman kerran kyselemässä Anabin olinpaikkaa ja 
kuulumisia niiltä kulmilta, jonne joskus olimme kyydin-
neet hänet autolla.  Kukaan ei tiennyt tai ollut tietävinään 
hänestä.

Maaliskuulta 1990 säilyneen palkkakuitin mukaan Ahmedin kuukausipalkka oli 
45 000 Somalian shillinkiä eli noin 30 dollaria pimeän kurssin mukaan laskettuna 
ja Fadumon 30 000 shillikiä, eli vastaavasti noin 20 dollaria. 

  ► ”Täällä ovat hinnat kohonneet koko ajan. Annoimme juuri boyessalle palkan-
korotuksen, mikä oli aivan välttämätöntä kun aloimme miettiä mitä hän entisellä 
palkallaan saa. Lisäksi Anab on viikon ajan laittanut päivällä lounaan ja syönyt 
samalla meidän kanssamme. Olemme myös yrittäneet huolehtia, että ovimies saa 
jotain syötävää meiltä ainakin kerran päivässä, hänen palkkansa menee kuitenkin 
kaikki neljän lapsen elatukseen. Nyt kun Anab on ostanut melkein kaikki elintar-
vikkeet, ruokalaskut ovat entisestäänkin pienentyneet. Kaikki "luksustuotteet" 
ovat sitten muuhun hintatasoon verrattuna hävyttömän kalliita, kuten juusto 
(ei aina saatavilla), säilykkeet, puhdistusaineet, saippua eli lähestulkoon kaikki 
muu kuin paikallisten käyttämät päivittäiset elintarvikkeet.” (SE3/8.10.1989)

Apulaisemme Fadumo 
pyysi, että ottaisin 
hänestä kuvia lähe-
tettäväksi Saudi-
Arabiassa siirto-
työläisenä oleval-
le miehelleen. Täs-
sä yksi otoksista. 
Värikkäät kankaat 
ja hiukset kevyesti 
peittävä huivi oli-
vat tyypillistä so-
malialaisten nais-
ten pukeutumiselle.
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Suomalaisia Somaliassa

Valtiona Suomi tunnusti Somalian 3.6.1960 ja diplomaattisuhteet solmittiin 12.3.1971. 
Mogadishussa ei koskaan ole ollut Suomen edustustoa. Vuoteen 1987 saakka Suo-
men Kairon suurlähettiläs Egyptissä oli akkreditoitu Somaliaan, sen jälkeen tehtävä 
siirtyi Nairobin suurlähettiläälle Keniaan. Suomen kehitysyhteistyö Somaliassa alkoi 
vuonna 1980 tuberkuloosi-projektilla. Suomalaiset toteuttivat muitakin yksittäisiä 
projekteja Somaliassa, joista yksi oli Gesiran voimalaitoksen suolanpoistolaitos 
1980-luvun alussa. Somalia valittiin Suomen kahdenvälisen kehitysyhteistyön oh-
jelmamaaksi vuonna 1985, yhteistyö keskittyi terveydenhuoltoon, energiasektorille 
ja elintarvikehuoltoon. 

Somalia kuului Suomen kehitysavussa vähiten kehittyneiden maiden ryhmään, 
jolle annettiin pelkästään lahja-apua. Suomen antamasta avusta Afrikan maille 
Somalia sai neljänneksi eniten apua Tansanian, Kenian ja Sambian jälkeen sekä 
viidenneksi eniten, mikäli otetaan huomioon kaikki Suomen avun kohdemaat. 
Huippuvuonna 1987 Somalia sai Suomelta maksatuksina 72 miljoonaa markkaa 
(noin 12 milj. euroa), josta summa laski noin 30 miljoonaan markkaan vuonna 1989. 
Somalian ylivoimaisesti suurin kahdenvälisen avun maksaja oli Italia (vuonna 1986 
159,3 miljoonaa US dollaria). Seuraavina tulivat USA (82 milj. USD) ja Länsi-Saksa 
(43,6 milj. USD). 

Tullessani Somaliaan siellä oli käynnissä kolme Suomen ja Somalian kahdenvä-
listä hanketta: tuberkuloosin vastustaminen, kahden kaupungin sähköistäminen ja 
viljavarastojen rakentaminen. Nairobin suurlähetystöstä 19.9.1989 Ulkoministeri-
öön lähetetyn kahdenvälisten hankkeiden pitkän aikavälin suunnitelman mukaan 
Somaliassa asui tuolloin yhteensä 61 suomalaista. Kuuluin jo mukaan tuohon lukuun.

Suurin ja kaunein suomalaisten hankkeista oli tuberkuloosin vastustamisprojek-
ti, jota toteutti Suomen Tuberkuloosin vastustamisyhdistys (STVY), englanniksi Fin-
nish Anti-Tuberculosis Association (FATA). Hanke oli englanninkieliseltä nimeltään 
Somalia - Finland Tuberculosis Control Support and Training Program. Hanke alkoi 
lääkinnällisenä työnä vuonna 1980 Qooryoleyn pakolaisleireiltä, mutta painopiste 
siirtyi pääkaupunkiin Mogadishuun ja Kansallisen tuberkuloosivalvontaohjelman 
(National Tuberkulosis Control Programme, NTCP) tukemiseen jo samana vuonna. 
Vuodesta 1984 rahoitus tuli Ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroista. Tuberku-
loosiprojekti oli niin henkilöstö- kuin rahapanostuksiltaan suurin ja pitkäikäisin 
suomalaisten rahoilla toteutettu kehitysapuhanke Somaliassa. Meidän tullessa 
maahan hankkeen johtajana toimi Pähr-Einar eli Pelle Hällström. 

Kahden kaupungin, Baidoan ja Kismayon, sähköistämishanke, The Elecrifi -
cation in Baidoa and Kismayo Towns, alkoi vuonna 1985. Projektin ensimmäinen 
vaihe päättyi vuoden 1988 lopussa. Somalian pyynnöstä aloitettiin sähköistyksen 
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Lidon suomalaisia vaihteeksi vieraisilla mei-
dän kattorerassillamme. Jarmo Seppinen mies-
ten pöydässä toinen vasemmalta, naisten ku-
vassa Ulla Seppinen-Järvelä mustavalkoisessa 
asussaan myös toinen vasemmalta.

laajennus seuraavan vuoden keväällä.  Hanketta toteutti yhteenliittymä YIT-ARE 
ja sen johtajana toimi alusta saakka Kari Kaivola. Hankkeen aikana rakennettiin 
voimalaitokset ja sähkönjakeluverkot Baidoan ja Kismayon kaupunkeihin sekä 
annettiin käytön aikaista tukea. Baidoassa aluepäällikkönä toimi Jaakko Kaihua 
ja Kismayossa Pertti Lehtonen. Kun Kismayon alueella alkoi olla liian levotonta 
syksyllä 1989, siirrettiin Pertti Lehtonen perheineen Baidoaan, josta käsin hän kävi 
entisessä asemapaikassaan.

  ► ”Meidät on myös kutsuttu Baidoaan, joka sijaitsee noin 200 km Mogadishusta 
luoteeseen. Siellä toimii suomalainen sähkövoimalaprojekti kahden suomalaisen 
voimin, toinen heistä on käynyt silloin tällöin kyläilemässä meillä.” (P2b/13.1.1990)

Viljavarastointihanke perustui Suomen vuonna 1984 Afrikan II pakolaiskonfe-
renssissa (ICARA II) antamaan lupaukseen, jonka mukaan Suomi toteuttaa laajan 
pakolaisten peruselintarvikehuollon tukiohjelman Somaliassa. Hanke alkoi elo-
kuussa 1986, ja sen oli määrä päättyä joulukuussa 1988. Hankkeen ensimmäiseen 
vaiheeseen liittyi viljavastojen rakentamisen lisäksi viljan käsittely- ja varastoinnin 
koulutusohjelma sekä kuljetusvälinekorjaamon kunnostus ja autonkorjauskoulutus. 
Hanke joutui vetäytymään pohjoisesta, kun levottomuudet siellä laajenivat sisäl-
lissodaksi ja suunnitellusta 17 viljavarastosta saatiin rakennettua 14. Pohjoiseen jäi 
huomattavan summan edestä suomalaisen urakoitsijan koneita, laitteita ja raken-
nusmateriaaleja. Hankkeen välivaiheen aikana marraskuusta 1988 kesäkuuhun 1989 
valmisteltiin hankkeen kakkosvaihetta ja rakennettiin kaksi uutta varastoa. Viljava-
rastohankkeen toinen vaihe käsitti viljankäsittelyn koulutusta ja materiaalitukea. 
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Viljavarastohankkeen suunnittelijana ja valvojana toimi Finnconsult Oy ja ura-
koitsijana Lemminkäinen Oy. Hankevastapuoli on ADC eli maatalousministeriön 
alainen Agrcultural Development Corporation. Viljavarastoprojektin ensimmäisen 
vaiheen päätyttyä kaksi Finnconsultin työntekijää, Jarmo Seppinen ja Aarno Pääkkö-
nen, palkattiin tuberkuloosiprojektin korjaus- ja huoltotoimintoihin. Toisen vaiheen 
aikana hankkeessa oli yksi suomalainen työntekijä, Jussi Manninen. Lemminkäinen 
sai viljavarastojen rakentamisen jälkeen urakakseen tuberkuloosiprojektin käyttä-
män Forlaninin sairaalan rakennus- ja kunnostustyöt. 

Lisäksi Suomi tuki YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO:n hallin-
noimaa naisten koulutushanketta yhden suomalaisen työntekijän voimin sekä 1982 
alkanutta veripalveluhanketta, jota hallinnoi Suomen Punainen Risti ja toteutti 
paikallisesti Somalian Punainen Puolikuu. Veripalveluhankkeessa ei ollut enää 
tuohon aikaan pysyvästi suomalaista henkilökuntaa Somaliassa.

Lemminkäisen Leo Jaatista ja Kai Kolehmaista lukuun ottamatta kahdenvälis-
ten hankkeiden suomalaiset työntekijät perheineen asuivat Lido-nimisellä alueella 
Mogadishun pohjoispuolella. 

  ► ”Täällä on 30 perheen suomalaissiirtokunta, jotka asuvat Pikku-Helsingiksi 
nimetyllä alueella täältä katsoen toisella puolen kaupunkia. Monet heistä ovat 
rakentaneet saunan taloihinsa, ja yhden tällaisen perheen saunaillassa kävimme 
viime keskiviikkona. Siellä oli muunkin maalaisia suomalaisen saunan ystäviä. 
Se oli oikein hauska ilta.” (I1/11.9.1989)

Kun koti-ikävä iski, niin suomalaisten luona oli mukava käydä kylässä ja saunomassa. 
Pidin kuitenkin ajatuksesta, että naapurusto ei ollut ainakaan saman kansallisuuden 
vuoksi liian tiiviissä tekemisissä toistensa kanssa.

  ► ”On mukavaa, että täällä on suomalaisia, mutta en haluaisi asua samalla 
alueella. Kansainvälinen naapurusto on paljon hauskempi ja monipuolisempi.” 
(P1/10.9.1989)

Suomen tukemien kehitysyhteistyöhakkeiden lisäksi kymmenkunta suomalaista 
työskenteli muiden järjestöjen, pääasiassa YK:n palveluksessa. Eniten olimme te-
kemisissä maailman ruokaohjelman WFP:n työntekijän Maarit Hirvosen sekä FAO:n 
palkkalistoilla olleen Tor Lindholmin ja hänen silloisen vaimonsa, Pohjoismaiden 
kunniakonsulaatissa työskennelleen Ulla Lindholmin kanssa. 
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Saunomista, kalastusta ja 
mökkeilyä päiväntasaajalla

Suomalaisten tapana on ollut rakentaa sauna sinne missä päin maailmaa he kul-
loinkin asuvat. Suomalaisia saunoja löytyy maailman jokaiselta mantereelta. Lidon 
suomalaissaunoja ja suomalaista saunaperinnettä kehua retostelin siskolle pian 
tuloni jälkeen.

  ► ”Olen käynyt täällä saunassa jo kaksi kertaa, nykyisin meillä on jatkuva kut-
su tuberkuloosiprojektin toimiston saunaan. Se lämmitetään joka päivä. Kaik-
ki muut ulkomaalaiset suhtautuvat tietenkin hieman vitsaillen suomalaisten 
saunainnostukseen, mutta toisaalta myös kunnioittavat suomalaisten vahvaa 
identiteettiä ja sitä, että meillä on yksi sellainen yhdistävä tekijä jota muilla kan-
sallisuuksilla ei ole. Täällä on joitain ulkomaalaisia, joista on tullut ihan sauna-
hulluja. Monet haluaisivat käydä saunassa, mutta kuten he haikeina toteavat: 
ensin pitäisi saada kutsu joltain suomalaiselta. Luulisi, että sauna päiväntasaa-
jalla ei ole kovin hyvä keksintö, mutta tänne se sopii täydellisesti. Koska meri on 
suoraan edessä, niin täällä tuulee jatkuvasti. Ja vaikka päivisin saattaakin olla 
kohtalaisen kuuma, niin auringonlaskun jälkeen ilma tuntuu välillä jopa viileäl-
tä. Koska suurin osa saunoista on talojen kattoterasseilla, on siellä aivan ihanaa 
istua vilvoittelemassa saunan jälkeen.” (V1/8.10.1989)

Lidon saunoja useammin taisimme käydä Tor ja Ulla Lindholmin saunailloissa. 
Pohjoismaiden yhteisenä kunniakonsulina Mogadishussa toimi somalialainen liike-
mies Ali Sheik Mohamed. Kunniakonsulaatissa työskennellyt Ulla Lindholm toimi 
linkkinä pohjoismaalaisten välillä. Tor ja Ulla Lindholmin koti sijaitsi konsulaatin 
takapihalla. Heillä oli talonsa takana konttiin rakennettu sauna, jossa he järjestivät 
ulkomaalaisten keskuudessa suosittuja saunailtoja.

Torin ja Ullan konttisauna oli kohonnut kansainvälisellä yhteistyövoimalla. 
”Lähinnä golf-kavereiden voimin. Yhteensä talkoissa oli mukana 30-40 henkeä, 
Englannin ja Korean suurlähettiläät mukaan lukien. Saunojien joukossa oli par-
haimmillaan 15 eri kansallisuutta”, Tor muistelee. Minun muistini mukaan erityisesti 
englantilaiset viihtyivät Lindholmien saunailloissa, jonka jälkeen oli aina tarjolla 
graavattua kingfi sh-kalaa à la Ulla. 

Kalastus oli erittäin suosittu harrastus ulkomaalaisten parissa. Saaliit olivat muh-
keita kingfi shejä, tonnikaloja ja purjekaloja. Osalla kalastajista oli oma vene, mutta 
myös American Beach Clubin edustan kalastajat vuokrasivat veneitään vapaa-ajan 
kalastajille, joko kipparin kanssa tai ilman. Mogadishussa toimi myös ruotsalaisten 
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omistama pieni venetehdas. Kalastus-
veneiden rakentamisen lisäksi he teki-
vät kaikenlaisia korjaustöitä. Petri pääsi 
kerran ruotsalaisten naapuriemme 
kanssa kalastusreissulle, josta saaliiksi 
tuli 40 kilon keltaevätonnikala.

Jos kalastus oli yleinen vapaa-ajan 
harrastus, niin metsästys sen sijaan 
oli harvojen uskaliaiden herkkua. Kari 
Kaivola oli pitkään ainoa suomalainen, 
jolla oli lupa käydä metsällä ampumas-
sa villisikoja. Paikalliset eivät niistä 
perustaneet, he olivat tyytyväisiä kun 
kantaa harvennettiin. Innokasta met-
sästysseuraa sai muista suomalaisista, 

sekä maassa työskentelevistä että siellä 
vierailevista. Tarjoutuipa mahdollisuus 
villisikasafariin myös eduskunnan ulko-
asiainvaliokunnan jäsenille elo-syyskuun 

taitteessa 1988. Anita Kaivolalla meinasi välillä ymmärrys loppua miehensä harras-
tuksia kohtaan: "Viikon ainoana vapaapäivänä mies on joko metsällä tai kaverin 
kanssa kalassa ja tuo sitten minulle perattavaksi yli 30-kiloisia kaloja!". 

Itse asiassa se eläin, mitä kutsuimme villisiaksi, oli oikeasti pahkasika. Villisika 
eli metsäkarju (Wild boar) elää luontaisesti suuressa osassa Eurooppaa, Pohjois-
Afrikkaa ja Aasiaa ja on kesyn sian kantamuoto. Pahkasika (Warthog) sen sijaan on 
villinä Afrikan savanneilla elävä laji, joka kyllä kuuluu sikojen heimoon.

Mökkielämää pääsi viettämään Mogadishusta etelään olevalla Gesiran ran-
nalla. Sieltä saattoi vuokrata kaiken tasoisia loma-asuntoja, hyvän tuuletuksen 
risumajoista hulppeisiin kivitaloihin. Meillä ei ollut varaa edes risumajan vuokraan, 
mutta saimme kyllä kiitettävän monta vierailukutsua muilta mökkeilijöiltä.  Gesiran 
mökkien edustalla oleva lahti oli kuvainnollisesti nimeltään Sharks Bay, Hailahti. 
En koskaan oikein nauttinut meressä pulikoimisesta, koska hai-onnettomuuksia 
tapahtui säännöllisesti. Itse en ollut todistamassa yhtään, mutta Kaivolat olivat 
mökillään, kun hai puri reisivaltimon poikki amerikkalaisessa koulussa olleelta, 
puoliksi somalisyntyperää olevalta tytöltä. Hän kuoli vammoihinsa. Periaatteessa 
uiminen oli turvallista laskuveden aikaan, kun poukamaan muodostui merestä eril-
linen allas. Sillä kertaa hai oli jäänyt laskuveden aikaan jumiin poukamaan, ja tyttö 
ei ollut kuullut muiden varoituksia. Hain hyökkäyksessä vakavasti vammautuneesta 
saksalaismiehestä kiersi myös juttuja. 

Kari Kaivolan saaliiksi on jäänyt 
muhkea purjekala. (A&KK)
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Eva-Karinin 
lentopallon 
peluu on kes-
keytynyt ton-
tilla majaa 
pitäneen vuo-
hen päättäessä 
osallistua mu-
kana.

Kansainvälistä kanssakäymistä

Mogadishussa asuvien ulkomaalaisten määrä oli tullessani jo 
kääntynyt laskuun levottomuuksien vuoksi; monia kehitysapu-
projekteja ajettiin alas ja uusia ei juuri enää aloitettu. Ulkomaalai-
sia asui Mogadishussa silti varovaisestikin arvioiden useita satoja, 
ellei tuhansia ihmisiä. Tutustuminen muihin ekspatriaatteihin oli 
helppoa ja keskinäinen kyläily hyvin yleistä.  Meidän ystäväpii-
riimme valikoitui käytännön syistä etupäässä sellaisia henkilöitä, 
joiden äidinkieli oli englanti tai joille englanti oli meidän tavoin 
vahvin vieras kieli. Muihin, kuten esimerkiksi Somaliassa asuviin 
italialaista alkuperää oleviin henkilöihin kontaktit jäivät vähäi-
siksi. Paikallisten ihmisten kanssa yhteydenpito rajoittui lähes 
pelkästään työasioihin.

Somalian kieltä osasivat vain harvat ulkomaalaiset. Somalit 
eivät välttämättä edes pitäneet siitä, että joku ulkomaalainen 
osaa heidän kieltään. He saattoivat kokea sen jopa tunkeilevana. 

  ► "Aloitimme molemmat somalinkielen kurssin joskus loka-
kuussa, mutta lopetimme saman tien. Opettaja ei ollut oikein 
pätevä ja muutenkin motivaatio tuntuu puuttuvan. Englan-
niksi pärjää monen somalin kanssa ja tuttavapiiri koostuu 
lähinnä ulkomaalaisista, joiden yhteinen kieli on englanti.” 
(T2/22.1.1990)

Mogadishussa ei ollut tarjolla englanninkielisiä elokuvia, kon-
sertteja, kuntosaleja tai muitakaan paikkoja, joissa olisi voinut 
mukavasti viettää vapaa-aikaa. Amerikkalaisten hallinnoima 
Golf and Tennis Club tarjosi ainoan mahdollisuuden harrastaa 
rauhassa liikuntaa tai löhöillä uima-altaalla. Siksi sen jäsenyyttä himoittiin. Hake-
mukseen tarvittiin suosittelijaksi kaksi klubin jäsentä. Meidän jäsenhakemuksemme 
eteenpäin viemisessä auttoi suomalainen Tor Lindholm.

  ► ”Kyläilyn lisäksi aktiviteetteja tarjoavat erilaiset klubit, joita on meille sopi-
via oikeastaan vain kaksi. Anglo-American Beach Club on nimestään huolimatta 
lähinnä vain ravintola, sieltä saa kohtuuhintaan kohtuullisia lounaita, vaikka ra-
vintolaruoka ei täällä koskaan mitään erityisen hyvää olekaan. Ravintolan tilois-
sa järjestetään erilaisia illanviettoja, ne ovat klubin päähoukutus. Ehdottomasti 
parasta olisi päästä Golf and Tennis Clubin jäseneksi. Heillä on hyvä ravintola, 



44

uima-allas, golfrata, tenniskenttä ja pururata. Jutun ikävä puoli on siinä, että 
klubi on täällä USA:n hallituksen palkkalistoilla olevien henkilöiden komennossa 
ja he suhtautuvat hyvin nihkeästi muunmaalaisiin. Meidän hakemus on kuitenkin 
vireillä ja sen hyväksymisessä on meitä luvannut auttaa golfpelaajien puheen-
johtaja, joka sattuu olemaan suomalainen.” (SE2/25.9.1989)

Kansainväliseen Hash-juoksuun menimme heti mukaan. Tietoni juoksun histori-
asta olivat hieman puutteelliset. Hash lähti liikkeelle Malesian Kuala Lumpurista 
hieman ennen toisen maailmansodan alkua, kun joukko Englannin siirtomaavallan 
upseereita ja ekspatriaatteja alkoi juosta yhdessä porukalla maanantai-iltaisin. Pe-
rinne katkesi sodan aikana ja vasta 1960-luvulta hash-juoksut levisivät eri puolille 
maailmaa, kun ne avattiin brittien lisäksi muille kansallisuuksille. 

  ► ”Joitain säännöllisiä menoja on myös. 
Maanantai-iltaisin on YK:n vanhojen perin-
teiden mukaisesti Hash-hölkkä. Siellä on joka 
kerta paljon porukkaa, osa tulee ihan kuntoi-
lumielessä juoksemaan koko merkityn reitin 
läpi (Petri), osa taas puolittain kävelee radan 
kiinnittäen päähuomion tuttujen tapaamiseen 
(minä). Juoksu on aina eri paikassa Mogadishun 
lähistöllä. Alun perin Hash-hölkkä lähti ideas-
ta tutustuttaa YK:n työntekijät työpaikkansa 
läheiseen maaseutuun ja luontoon. Tällaisia 
tapahtumia järjestetään lähes joka puolella 
maailmaa maissa, joissa on YK:n työntekijöitä. 
Tai oikeastaan se on kai tarkoitettu koko paik-
kakunnan kansainväliselle yhteisölle. Kuulem-
ma Helsingissäkin järjestetään Hash-juoksuja! 
Juoksun jälkeen nautitaan virvokkeita ja jutel-
laan niitä näitä.” (SE2/25.9.1989)

Appivanhemmille kertomani versio Hash-
juoksun jälkeisistä tapahtumista oli aika 
lailla siivottu.  Tosiasiassa juoksun päätteeksi 
järjestettiin aina kunnon olutbakkanaalit. Se, 
joka sattui olemaan järjestäjävuorossa, haali 

paikalle niin paljon olutta kuin sai kulkemaan. Olut yritettiin pitää vielä mahdollisim-
man kylmänä tuomalla mukanaan jääkimpaleita ja ison kylmälaukun, johon juomat 
upotettiin kylmenemään. Aina jäätä ei ollut saatavilla, mutta olut meni hyvin alas 
lämpimänäkin. Koko touhua voisi kuvailla sanalla englantilainen koulupoikahuu-
mori. Ensimmäistä kertaa mukana olevat joutuivat juoksun päätteeksi seisomaan 

Hash-juoksun oli tarkoitus ol-
la sosiaalinen ja leikkimielinen 
tapahtuma. (MH)
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muiden muodostaman kehän sisälle, ja heistä keksittiin joku kansallisuutta tai 
ulkonäköä kuvaava hieman pilkallinen rallatuslaulu. Laulun vielä raikuessa uusien 
tulokkaiden täytyi juoda pikavauhtia kokonainen tuopillinen olutta. Jos laulun 
loputtua olutta oli vielä jäljellä, se piti kaataa päähän. Rinkiin kutsuttiin myös 
muita kuin ensikertalaisia. Osalle tämäntyyppinen huumori oli liikaa. Ainakin niille 
ranskalaisille, jotka erehtyivät mukaan ja joille rallatettiin jatkuvana kertosäkeenä 
Ranskan häviämien taisteluiden muistoksi ”Waterloo, Dien Bien Phu”.

Erilaisten juhlien järjestäminen oli suosittua ja helppoa, koska talot olivat tilavia 
ja perusruoka-aineet edullisia. Joskus tuli yllättäviäkin kutsuja. Meidän kotikortte-
lissa sijaitsi Etelä-Korean suurlähetystö, ja heidän kansallispäivän juhliinsa lokakuun 
kolmantena kutsuttiin myös naapurusto. Mukava tapahtuma sai unohtamaan 
hetkeksi arjen ikävyydet.  Kuvasinkin tavanomaisesta poikkeavaa juhlaa kirjeessäni 
appivanhemmilleni liikuttavan yksityiskohtaisesti ja hieman pröystäilevään sävyyn 
heti tuoreeltaan.

  ► ”Etelä-Korean suurlähetystön kutsut viime tiistaina olivat todella mieleenpai-
nuvat. Paikalla oli, kuten sanotaan, paikkakunnan kerma. Meidän läsnäolomme 
selittyi, kuten jo mainitsin edellisessä kirjeessä, vain sillä, että Petri oli valinnut 
asunnon oikeasta paikasta. Tuskin olisimme muuten tulleet kutsutuiksi, koska 
Petrin esimieskään ei saanut kutsua. Golfi n pelaajia korealaiset arvostavat niin 
paljon, että kaikki saavat joka vuosi kutsun kansallispäivän juhliin. Tenniksen 
pelaajia ei ole ajateltu. Ilmeisesti suurlähettiläs itse pelaa golfi a. Suurlähettiläs 
ja ensimmäinen lähetystösihteeri vaimoineen olivat portilla kättelemässä kaikki 
sisääntulijat. Kutsut olivat ulkona suurlähetystön laajassa puutarhassa. Pihalla 
oli kaksi seisovaa pöytää täynnä aivan ihania ruokia, sivummalla grillattiin liha-
vartaita, joista sai mureimmat lihapalat mitä olen täällä maistanut. Petrillä oli 
sinertävä pukunsa, jonka hän toi Suomesta. Minä teetin paikallisessa muoti-
liikkeessä himmeän turkoosinvärisen jakkupuvun, koska en omistanut mitään 
tyyliin sopivaa asua. Olin todella yllättynyt, kuinka hyvä puvusta tuli, yleensä 
täällä ei mikään ole huolellisesti viimeisteltyä. Juttelimme eri ihmisten kanssa 
ja saimme molemmat erikseen kiitosta hyvästä englanninkielentaidostamme.” 
(SE3/8.10.1989)

Monissa Suomen ulkomailla sijaitsevissa suurlähetystöissä on tapana kutsua 
maassa asuvat suomalaiset itsenäisyyspäivän vastaanotolle joulukuun kuudente-
na. Suomella tai millään muullakaan Pohjoismaalla ei ollut omaa suurlähetystöä 
Mogadishussa. Lähin Suomen suurlähetystö sijaitsi naapurimaan Kenian pääkau-
pungissa Nairobissa, ja Suomen suurlähettiläs Keniassa oli akkreditoitu myös So-
maliaan. Muistelen, että itsenäisyyspäivänä tai niihin aikoihin joko suurlähettiläs tai 
muu Nairobin edustuston virkailija tuli käymään Somaliassa, ja kutsui siellä olevat 
suomalaiset coctail-tilaisuuteen hotelli Croce del Sudiin. Croce del Sud, Etelän risti 
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oli vanhin ja pitkään ainoa hotelli Mogadishussa, jonne Suomesta vierailulla olleet 
virkamiehet säännönmukaisesti majoitettiin.

Ruotsalaiset naapurimme järjestivät joka lauantai lentopallo-ottelun taloamme 
vastapäätä sijaitsevalla tyhjällä tontilla. Pelaajissa oli eri kansallisuuksia, ja ruotsa-
laiset ystävämme pitivät tärkeänä, että joukossa oli aina myös somalialaisia. 

  ► ”Lauantaisin pelataan meidän vastapäisten naapurien pihalla lentopalloa. 
Itse en ole siellä vielä käynyt pelaamassa, Petri on ollut kerran. Aion kyllä alkaa 
osallistua säännöllisesti. Suomalaisillakin on oma lentopallovuoronsa, mutta 
siellä emme ole vielä käyneet.” (SE3/8.10.1989)

Ruotsalaisten talossa asuivat tullessamme Claes ja Eva-Karin Norrlöf sekä Bengt 
Rudolf Persson. Claes työskenteli Maailmanpankin projektissa, jota toteutti 
Ruotsin tilastokeskus (Swedish Statistics). Hän perehdytti Bengtiä projektikoordi-
naattorin tehtäviin syksyllä 1989. Eva-Karin oli työskennellyt syksystä 1988 lähtien 
paikalta palkattuna työntekijänä ruotsalaisen tutkimusyhteistyötä kehitysmaissa 
tehneen SAREC:in palveluksessa (Swedish Association of Research Cooperation 
with developing Countries). Claes ja Eva-Karin olivat aloittaneet lentopallon kaksi 
vuotta aikaisemmin. Bengt jatkoi traditiota, kun Claes ja Eva-Karin muuttivat pois 
marraskuun lopussa.

Naiset esittelevät so-
malialaisia perinteitä 
itsenäisyyspäivän mes-
sutapahtumassa. (MH) 
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Ensimmäisen pankkireissun 
päätteeksi otimme vitsinä ku-
van, jossa kylven rahoissa. In-
flaatio oli syönyt rahan arvon 
niin, että pienimpiä setelei-
tä ei kannattanut irrottaa ni-
puista lainkaan.
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Somaliassa dollari oli ulkomaanvaluutoista siis himotuin ja käyttökelpoisin. Ku-
ten yleensäkin kaikissa suljetun talouden maissa dollarilla oli sekä virallinen että 
epävirallinen kurssi. Ero virallisen dollarinkurssin ja mustan pörssin kurssin välillä 
oli huima. Esimerkiksi tammikuussa 1990 dollarin virallinen vaihtokurssi oli 978 ja 
epävirallinen noin 1500 shillinkiä. Maahan tullessa piti ilmoittaa kaikki mukana olevat 
dollarit, ja jokaisesta vaihdetusta dollarista piti lähtiessä esittää virallinen selvitys. 
Dollareiden salakuljettaminen oli yleistä kansanhuvia, ja ulkomaalaiset vaihtoivat 
keskenään vinkkejä siitä, miten rahat sai parhaiten piilotettua. Kiinnijoutuminen 
olisi tiennyt todellisia vaikeuksia, mutta yleensä mitään riskiä ei ollut, jos piilotti 
rahansa huolellisesti. Itse en uskaltanut tullessa tuoda kuin 200 dollaria tullin ohi, 
eikä juuri enempään olisi edes ollut varaakaan. Jouduinkin jatkuvasti ruinaaman 
rahaa vanhemmiltani. 
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  ► ”Täällä on vallalla Venäjältä tuttu mustan pörssin rahanvaihto vaihtoehtona 
viralliselle kurssille. Pimeästä saa tasan puolet enemmän kuin virallista tietä ja 
se on jo aika paljon. Toin tullin ohi 200 dollaria pimeää valuuttaa, mutta ne on 
jo käytetty kun varkauden vuoksi hankintoja on ollut niin valtavasti. Tulli on eh-
dottoman tarkka siitä, että lähtiessä kaikesta käytetystä ulkomaanvaluutasta 
on virallinen selvitys, joten ilmoitettuihin rahoihin ei voi koskea. Mutta kirjeitse 
voisi aika vaarattomasti lähettää rahaa ja jos viranomaiset jostain äärimmäisen 
harvinaisesta syystä sattuisivat avaamaan YK:n postia, voin kyllä selittää, että 
sinä et tiedä mitään Somalian tullimääräyksistä ja halusit vain lähettää rahaa 
joululahjaksi mikä on yleinen tapa Suomessa. Joten jos suinkin voit avustaa esim. 
sadalla dollarilla, olisimme hyvin kiitollisia. Laita mieluummin yksi sadan dollarin 
seteli, sen pitäisi kulkea aika huomaamattomasti.” (Ä2/7.11.1989)

  ► ”Joten, jos voisit avustaa sadalla dollarilla, olisimme erittäin kiitollisia. Sen 
lähettäminen kirjepostissa UN Pouchin kautta pitäisi olla turvallista, en ole vielä 
kuullut tapauksesta, että YK:n postia olisi avattu. Mutta laita vain yksi seteli ja 
tarkista, että se ei näy kuoren läpi.” (I1/11.11.1989)

Somalian omalla valuutalla, Somalian shillingillä ei ollut paljon enempää arvoa kuin 
paperi, jolle se oli painettu. Infl aatio oli syönyt rahan arvon niin, että vain arvoltaan 
isoimpia seteleitä kannatti pitää irrallaan. Vuoden 1989 infl aatioprosentti oli 150. 
Yleensä rahat olivat nipuissa ja ostoksia varten pöytään ladottiin tarvittava määrä 
rahaa nippuina. Huhuttiin, että Somalian kansallispankin johtaja oli joku Siad Barren 
sukulaisista vailla mitään talousalan koulutusta. Halutessaan lisää rahaa hän vain 
painatti seteleitä Italiassa. Muistan elävästi ensimmäisen käyntini paikallisessa 
pankissa. Rahan arvon aleneminen oli synnyttänyt ihan oman ammattikuntansa, 
sillä pankin ulkopuolella päivysti joukko miehiä myymässä muovipusseja, kasseja, 
jopa matkalaukkuja ihmisille, jotka tulivat ulos pankista valtavien rahanippujen 
kanssa. Rahanippujen määrä huvitti, ja kotona kuvasimme itseämme poseeraa-
massa rahakasan päällä. Vitsin toinen puoli oli viiltävä, koska raha-asiamme olivat 
täydellisen rempallaan.

Appivanhemmat joutuivat selvittämään Suomen päässä meidän raha-asioitam-
me, kun tili kävi jatkuvasti miinuksella. Jo ennestään velkaista tiliämme rasittivat 
auton osto ja IKEA:sta tekemämme huonekalutilaus. Asioiden hoitaminen oli 
monimutkaista, kun kirjeiden kulku kesti nopeimmillaankin viikon ja puhelinlinjat 
olivat niin huonot, että vain paikallisesta pääpostista saattoi saada melko varmasti 
läpi puhelun Suomeen.

  ► ”Soitimme tänä aamuna, paikallisesta telestä pääsee aamulla todella nope-
asti Suomeen, mutta kaikki ei toimi ihan yhtä jämptisti kuin Suomessa. Olimme 
maksaneet kymmenen minuutin puhelun mutta keskus katkaisi selittely-yrityk-
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sistä huolimatta kahdeksan minuutin kuluttua ja niin minulta jäi lause kesken. 
Petri onneksi sai sanottua ne asiat, joita varten tulimmekin soittamaan. Olemme 
todella pahoillamme raha-asioiden mutkistumisesta. Meidän annettiin ymmär-
tää FAO:n kurssilla Roomassa, että palkka maksetaan aina saman kuun aikana 
ja teimme laskelmat osittain sen mukaan. Henkilö, joka meille tällaisen tiedon 
antoi, oli tietenkin siinä mielessä oikeassa, että palkka todella maksetaan Roo-
masta joka kuukauden lopulla. Mutta hän ei tiennyt, että ennen kuin se näkyy 
tilillä Suomessa, on kulunut vähintään kolme-neljä viikkoa. Elokuun palkka olisi 
näin ollen pitänyt tulla maksuun syyskuun lopussa ja tästä eteenpäin palkan 
pitäisi tulla säännöllisesti joka kuun lopussa kuukauden viiveellä. Arvioimme 
myös hieman alakanttiin alkuajan rahantarpeen, lainaa olisi pitänyt ottaa enem-
män pankista. Täällä on niin ikävää, että talot vuokrataan kalustamattomina ja 
huonekalujen ostamiseen kuluu yllättävän paljon rahaa. Missään autiotalossa ei 
kannata kuvitella asuvansa kahta vuotta, siinä kiristyisi pinna melko nopeasti. 
Kotona tulee kuitenkin vietettyä suurin osa ajasta ja on mukavaa, että koti on 
sitten sellainen paikka missä viihtyy. Sillä voi tietenkin yrittää lohduttautua, että 
kahden vuoden kuluttua saamme osan rahoista takaisin kun myymme huone-
kalut edelleen.” (SE2/25.9.1989)

Taloutta rasitti myös Suomesta lähetettyjen tavaroiden seisominen tullissa, kun 
kaikenlaista pikkutavaraa oli tarpeen hankkia elämän järjestämiseksi edes jota-
kuinkin siedettäväksi. 

Tavaroiden saaminen lykkääntyi kaikenlaisten byrokratian koukeroiden vuoksi.

  ► ”Meidän tavarat tulivat Mogadishuun jo syyskuun lopulla, mutta ne makaa-
vat edelleen satamassa minne ne siirrettiin lentokentältä. Niiden saamiseksi 
pitää täyttää lukematon määrä kaavakkeita ja hakea kymmeniä täysin turhia 
allekirjoituksia. Eli tavaroiden saaminen kestää jo muutenkin tarpeeksi kauan, 
mutta asioita hidastaa vielä se, että tulliselvityskaavakkeen liitteeksi tarvi-
taan valokopio Petrin passista, mutta meidän molempien passit sattuvat tällä 
hetkellä seikkailemaan joidenkin toimistojen väliä, koska meidän pitää hakea 
oleskeluviisumia. Passit ovat olleet sillä tiellään jo nelisen viikkoa, eikä kukaan 
tiedä missä ne ovat, jotta niistä saisi kopiot tullikaavakkeita varten. Toivomme, 
että kaikki selviää vielä tällä viikolla, mutta mitenkään varmaa se ei ole. Nyt kun 
alkaa ajatella asiaa, niin se on täysin mahdotonta. Jos asiat ovat jumissa nyt 
sunnuntaina, eivät ne millään ennätä selvitä keskiviikoksi. Torstai on Muham-
medin syntymäpäivä, joten silloin kukaan ei tee työtä, perjantai taas virallinen 
viikoittainen vapaapäivä. Joskus ensi viikolla sitten. IKEAn kalusteet on luvattu 
marras-joulukuun vaihteeksi, mutta niitä odottaakin ihan siitä ilosta, ettei rahti 
tule maksamaan meille mitään.” (SE3/8.10.1989)
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Jokapäiväisen elämän yleisen toimimattomuuden vuoksi pinna alkaa uhkaavasti 
kiristyä jo lokakuussa, ja koko maa sekä kaikki sen asukkaat saavat kuulla kunniansa 
kirjeissäni Suomeen. 

  ► ”Tällä hetkellä talossa on meneillään varsinainen sirkus. Meillä on vähän put-
kitöitä, keittiön ja vesipumpun hanat vuotavat ja makuuhuoneen vessan säiliöön 
ei tule vettä. Muitakin hommia olisi ollut mutta putkimies kävi eilen toteamassa, 
että hän ei osaa niistä puoliakaan. Lisäksi putkimies totesi, että hän tarvitsee 
kaverin kanssa, muuten hommat eivät suju. No, sovittiin että putkimies tulee 
tänään kaverinsa kanssa fi ksaamaan paikat. Voi taivas, sen näköisten "ammat-
timiesten" en antaisi Suomessa edes avata hanaa. Ovimies ja apulainen eivät 
näytä luottavan heihin yhtään sen kummemmin, noin henkilöinä ainakaan. Mi-
nua varoitetaan vahtimaan paikkoja koko ajan ja Anab vahtii vieressä, etteivät 
miehet pääse työalueensa ulkopuolelle.(V2/15.10.1989)

Sitaattini kertoo työskentelytavoista, joista voi lukea karua kieltä myös suomalai-
sista raporteista. Resurssit olivat äärimmäisen niukat ja vähäisiäkään resursseja 
ei osattu käyttää tai niitä käytettiin väärin. Ongelman ydin oli ylipäätään alhainen 
koulutustaso ja erityisesti se, että ammattikoulutusta ei ollut käytännössä lain-
kaan. Sen vuoksi edes monia perustyökaluja kuten metrimittaa, suorakulmaa tai 
vesivaakaa ei osattu kunnolla käyttää. Kaiken kukkuraksi palkat olivat olemattomat 
ja työmoraali heikko. 

Analysoin tilannetta sisarelleni luterilaisen moraalin näkökulmasta:

  ► ”Mutta juuri se mentaliteetti, että äijät istuvat baareissa litkimässä teetä ja 
puhumassa paskaa päiväkaudet samalla kun naisille on olemassa toinen toistaan 
idioottimaisempia sääntöjä ja määräyksiä, mitkä rajoittavat heidän elämäänsä ei 
oikein herätä minussa minkäänlaista ihailua. Mitään ei saada aikaiseksi, mitään 
ei osata suunnitella pitkällä ja kestävällä tähtäimellä koska kaikki on kuitenkin 
Allahin käsissä. En tiedä onko alussa ollut kulttuuri ja uskonto sopeutunut sii-
hen vai onko uskonto muuttanut kulttuurin tällaiseksi, mutta kuten sanottu, 
muslimia minusta ei koskaan tule.” (V2/15.10.1989)
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Puuhiiligrillin tuotekehittelyssä yri-
tettiin saada aikaan mahdollisimman 
vähän puuhiiltä käyttävä malli. Kokkailua kotikeittiössä.

Kokkailua

Mukaviin hetkiin lukeutui paikalliseen ruokakulttuuriin tutustuminen ja oma ruo-
anlaittoharrastus. Kuvailen ruoanlaittoa ja ruoka-aineita monissa kirjeissäni.

  ► ”Somalialainen keittiö on hyvin yksinkertainen, joitain hyviä ruokia kyllä on. 
Olemme usein ostaneet iltapalaksi sambuusioita, herkullisia pieniä kala-, liha- tai 
vihannestäytteisiä, rapeakuorisia pasteijoita. Toinen täkäläinen "pikaruoka" on 
puuhiilillä paahdetut maissintähkät, oikein hyviä nekin. Tuoreita hedelmiä on 
runsaasti ja ne ovat meikäläisittäin erittäin edullisia, joskin valikoima on aika 
suppea: mango, papaija, greippi ja banaani. Lisäksi täältä saa vesimelonia, an-
nonaa ja guavaa.” (SE1/10.9.1989) ja (SE2/25.9.1989) 

Banaaneja viljeltiin plantaaseilla Etelä-Somaliassa. Monet plantaaseista olivat 
italialaisomisteisia. Somalifruit niminen yritys vei banaaneja Italian markkinoille. 
Somalifruit taisi olla ainoa kaupallisin periaattein toimiva ja siinä menestynyt yritys 
Somaliassa. Yritystä on arvosteltu varsinaiseksi korruptiopesäksi.

Apulaisen ostamina perusruoka-aineet tulivat edullisiksi. Anab ja myöhemmin 
Fadumo valmistivat niistä maittavia lounaita.

  ► ”Täältä saa ihan hyviä päivittäisiä ruokatarvikkeita todella halvalla. Anab 
tekee aamuisin ostokset ja laittaa myös lounaan, hän on todella hyvä kokki. 
Perusruoka-aineksina käytetään riisiä, lihaa tai maksaa, tomaatteja, sipuleita, 
porkkanoita, paprikoita, rusinoita, herneitä, joskus perunaa. Näistä aineksista 
tehdään erilaisia versioita, yleensä riisi keitetään tomaattien kanssa, jolloin se 
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saa kellertävän sävyn, lihasta ja kasviksista tehdään pata. Sipulista, herneistä ja 
rusinoista voi myös hauduttaa erikseen makean lisäkkeen lihan ja riisin kanssa 
tai... Emme varmaan vielä ole maistaneet kaikkia versioita. Peruna on paikalli-
sen mittapuun mukaan hyvin kallista, sitä laitetaan harvoin sellaisenaan, yleensä 
jossain sekoituksessa. Jälkiruoaksi on usein hedelmä, tähän vuodenaikaan vesi-
melonin tai papaijan viipale.” (SE3/8.10.1989) ja (Ä2/7.11.1989)

Italialaisten vaikutuksesta myös spagetti oli juurtunut osaksi ruokaperinnettä. 
Spagettia oli myynnissä jokaisella ruokatorilla. Muistan, että Mercan hotellissa 
ainoa tarjolla oleva ruokalaji oli spagetti tomaattikastikkeessa. 

  ► ”Nyt kirjoittelen mukavan täyteläisellä mahalla, apulainen laittoi lounaaksi 
maukasta maksapataa riisin kansa. Se on meidän mielestä paras paikallinen ruo-
kalaji, syömme sitä noin kerran viikossa. Petri on tosin ollut tänään kaupungin 
ulkopuolella koko päivän, joten söin apulaisen kanssa lounaan kahdestaan. Ky-
syimme aluksi Petrin kanssa haluaako apulainen syödä samassa pöydässä meidän 
kanssamme, mutta hän halusi syödä yksin eri huoneessa. Lounasruokalista on 
aika rajoitettu, koska meillä ei ole uunia. Yleensä syömme jotain italialaisvaikut-
teista spagetti-tomaatti mössöä tai sitten jotain riisiä. Olen yrittänyt opettaa 
lihapullien tekoa, mutta vastaanotto ei ole ollut niin innostunut.” (T2/22.1.1990)

Apulaisen valmistamien lounaiden vastapainoksi kokeilimme myös omia reseptejä 
iltaisin ja vapaapäivinä.

  ► “Eilen kokkasimme erinomaisen illallisen. Päätimme kokeilla ”coq au vin” 
ja se onnistui täydellisesti. Aivan ihanaa! Joskus on vain pakko palkita itsensä 
hyvällä ruoalla.” (J3b/2.1.1990)

Puuhiilen teho-
ton poltto edisti 
metsien häviämis-
tä. (MH)
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Huolimatta pitkästä rantaviivasta kalat tai muut merenelävät eivät perinteisesti ole 
kuuluneet somalialaiseen keittiöön. Muutos tapahtui vasta 1974 suuren kuivuuden 
jälkeen, kun pahimmilta kuivuusalueilta siirrettiin 14 000 paimentolaista rannikolle 
ja koulutettiin kalastajiksi. Kalastuksen kehittäminen alkoi yhteistyössä Neuvosto-
liiton kanssa, mutta kalastuksen osuus jäi bruttokansantuotteesta murto-osaan 
siitä, mihin pitkä rantaviiva ja kalaisa meri olisivat antaneet mahdollisuuden.

  ► ”Kalaa voi ostaa joko suoraan kalastajilta tai kalahallista. Viimeksi kokeilimme 
valkoviinissä keitettyä tonnikalaa. Se ei suoraan sanoen onnistunut ihan täydel-
lisesti, ehkä joku toinen kala olisi sopinut siihen paremmin. Kun tonnikalaa tuli 
ensimmäisellä kerralla ostettua aika paljon kokeilimme myös tonnikalafi leiden 
grillausta, lisäksi graavasimme pienen palan. Ne onnistuivat erittäin hyvin. Uunia 
meillä ei ole käytössä, ajattelimme ensin tilata sellaisen, mutta se olisi tullut liian 
kalliiksi. Keväämmällä, kun rahatilanne on toivottavasti tasaantunut, yritämme 
kuulostella, jos jollain poislähtevällä ulkomaalaisella olisi myydä näppärä pieni 
uuni. Sen sijaan ostimme paikallisilta markkinoilta perinteisen puuhiiliuunin, 
joka toimintaperiaatteeltaan vastaa täysin meikäläistä grilliä, vain muotoilu on 
vähän erilainen.” (SE2/25.9.1989)

Mainitsemani pienen puuhiiliuunin eli puuhiiligrillin tuotekehittelyssä oli yritetty 
saada aikaan mahdollisimman vähän puuhiiltä käyttävä malli. Puuhiilen tehoton 
poltto edisti metsien häviämistä sekä aavikoitumista, ja oli todellinen ongelma 
Somaliassa, kuten monessa muussakin kehitysmaassa. Paikalliset valmistivat ruo-
kansa nimenomaan pääasiassa puuhiilen avulla.

Sekä liha että kala myytiin tuoreena, samana päivänä teurastettuna tai ka-
lastettuna, koska mahdollisuutta kylmäketjuun ei ollut. Lihan mureuttamiseen 
kokeilimme erilaisia konsteja, joista toimivimmaksi osoittautui papaija-hedelmä. 
Papaija sisältää papaiini-nimistä entsyymiä, joka pilkkoo proteiinia ja mureuttaa 
lihaa. Pienet, hedelmälihaltaan oranssinväriset papaijat olivat myös aivan ihana 
jälkiruoka tai välipala varsinkin, jos niiden mietoa makua terästi limettimehulla. 

  ► ”Ruoanlaitto on edelleen tärkeä harrastus, juhla-aterioiden kokkaaminen jää 
yleensä viikonloppuun. Olemme kokeilleet sekä kalaa että lihaa. Molempia saa 
tuoreena. Lihaa saa markkinoilta, mutta me olemme yleensä käyttäneet erästä 
italialaista lihakauppaa, joka on erittäin hyvä. Liha myydään samana päivänä 
kun se on teurastettu, joten on pakko kokeilla erilaisia tapoja saada liha vähän 
pehmeämmäksi. Täkäläinen aikahyvä konsti on marinoida lihaa papaijamehussa 
jääkaapissa vähintään vuorokausi.” (SE2/25.9.1989) 

  ► ”Laitoin lihan marinadiin jo torstaina, toivottavasti se on vähän mureutu-
nut. Liha on täällä naurettavan halpaa, mutta sitkeää kuin vanha kengänpohja 
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johtuen siitä, että sitä ei riiputeta lainkaan (ymmärrettävistä syistä, sähköä on 
jos on, generaattorit ovat kalliita ja polttoainekin loppuu aika ajoin asemilta, 
joten toimivia kylmätiloja on vaikea saada aikaiseksi). Marinointi auttaa vähän.” 
(P2b/13.1.1990)

Hintaero apulaisen ostamien paikallisten ruoka-aineiden ja länsimaisten himoitse-
mien elintarvikkeiden välillä oli suunnaton. Yksityisiin herkutteluhetkiin oli tarjolla 
myös kinkkua ja pekonia italialaisten kauppiaiden kautta. Fadumon pyynnöstä pidin 
keittiössä erillään ne astiat ja pannut, joita käytimme sianlihan valmistuksessa, ettei 
hänen tarvinnut koskea niihin.

  ► ”Kaikki ulkomaalaisten haluamat säilykkeet, juustot, pesu- ja puhdistusai-
neet yms., johon paikallisilla ei ole varaa, ovat siten tavattoman kalliita. Joskus 
olemme hemmotelleet itseämme tekemällä aamiaiseksi munia ja pekonia.” 
(T1b/29.10.1989)

  ► ”Ostimme eilen italialaisesta kaupasta kinkkua, jonka kilohinta oli pöyristyt-
tävät 20 000 shillinkiä (tuhat shillinkiä on n. 8 markkaa virallisen vaihtokurssin 
mukaan, n. 4 markkaa pimeän kurssin mukaan). Tuhannella viidelläsadalla shil-
lingillä saa jo runsaan aterian neljälle, jos Anab on ostanut elintarvikkeet. Joten 
ero on melkoinen!” (Ä2/7.11.1989)

Ruoanlaittoon innosti myös se, että vieraiden kutsuminen syömään oli hyvin taval-
lista. Uunin käyttö rajoitti kokkaamista, mutta ei estänyt kokeilemasta. Loppujen 
lopuksi uuni jäi haaveeksi.

  ► ”Iltaisin olemme kutsuneet ihmisiä tänne syömään tai muuten vaan istu-
maan iltaa, tai olemme itse saaneet kutsun jonnekin. Ateriaksi valmistimme 
valkoviinissä keitettyä kalaa ja vihannesmuhennosta, alkuruoaksi tai pieniksi 
suolapaloiksi graavattua tonnikalaa ja paahtoleipää.

Tonnikalasta tulee oikein hyvää graavikalaa, ei tietenkään lohen veroista mutta 
parempaa kuin ei mitään. Aikaisemmin kun elimme lainatavaroilla, keittiövarus-
tus ei ollut kovin hääppöinen. Nyt patoja ja pannuja on enemmän. Ruoanlaittoa 
rajoittaa se, ettei meillä ole uunia. Aiomme ostaa heti kun on varaa, mutta se voi 
mennä pitkälle ensi vuoden puolelle.” (Ä2/7.11.1989)

Ja kun oikein koti-ikävä yllätti, niin suomalaisporukan luona oli mukava käydä 
maistelemassa tuttuja herkkuja. 

  ► ”Onneksi täällä on paljon suomalaisia, saamme vierailukerroilla nauttia 
myös tosisuomalasista antimista kuten karjalanpiirakoista ja hapankorpuista. 
Tuberkuloosiporukan ihmiset saavat tilata noin neljä kertaa vuodessa kontin 
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Stockmannilta - tietenkin omaan laskuunsa – ja sieltä tulee siis ruisjauhoja ym. 
tarpeellista. Meidän talous ei ole antanut vielä myöten tilata erikseen mitään, 
mutta mukavasti kaikki on sujunut paikallisiakin ruoka-aineita käyttäen, kun 
joskus vieraissa saa maistella tuttuja herkkuja.” (T2/22.1.1990)

Lokakuun 21. päivän 
vallankumousjuhla

Siad Barre nousi valtaan 21.10.1969 sotilasvallankaappauksella, kuten arabisosialis-
min nimiin vannoneissa maissa oli tyypillistä. Vain reilu kuukausi Barrea aikaisemmin, 
1.9. oli Muhammar Gaddafi  kaapannut armeijan tuella vallan Libyassa. Siad Barren 
valtaannousun ensimmäisiä vuosia on pidetty kohtuullisen hyvänä aikana. Diplo-
maattisen vallan huipulla Barre oli 1974 kun hän sai Somalian jäseneksi Arabiliittoon 
ja pääsi isännöimään Afrikan maiden järjestön OAU:n kokousta. 

Somaliassa runous ja suullinen tarinakertominen on perinteisesti ollut rikasta, 
mutta latinalaisiin aakkosiin perustuva somalian kirjakieli otettiin käyttöön vasta 
1972. Kirjakieli ja sitä seurannut laaja lukutaitokampanja 1973-74 oli Barren valtakau-
den merkittävimpinä uudistuksia. Alun innostuksen jälkeen vakoilun ja epäluulon 
ilmapiiri valtasi kuitenkin nopeasti alaa. Mohamed Osman Omar kertoo kirjassaan, 
että vainoharhainen diktaattori kielsi kansalaisiltaan Orwellin Eläinten vallankumo-
uksen lukemisen ja hallussapidon. Kiellolla ei ollut valtavan suurta merkitystä, koska 
lukutaitokampanjoista huolimatta miesten lukutaitoprosentti oli 18 ja naisten 12.

Sivuhuomautuksena mainittakoon, että ensimmäisen latinalaisilla aakkosilla 
somaliksi kirjoitetun romaanin ”Aqoondarro waa u nacab jacayl” kirjoitti Farah 
Mohamed Jama Awl, joka tunnetaan myös kirjailijanimellä Faarax M. J. Cawl. 
Kirjan julkaisi Somalian opetus- ja kulttuuriministeriö vuonna 1974. Kirjan englan-
ninkielinen käännös “Ignorance is the Enemy of Love” on venäläisen lingvistin 
B.W. Andrzejewskin käsialaa ja sen julkaisemisesta tuki UNESCO. Awl tapettiin 
sisällissodan melskeissä vuonna 1991.

Hargeisan ja Buraon pommitusten jälkeen tyytymättömyys Siad Barren hallintoa 
vastaan kasvoi ja 1989 perustettiin SSDF:n ja SNM:n lisäksi kaksi uutta sissiliikettä. 
Juba-joen eteläpuolella Ogadenien muodostama Somalian isänmaallinen liike, So-
mali Patriotic Movement (SPM) uhkasi Kismayon kaupunkia. Roomassa perustettu 
Yhdistynyt somalikongressi, United Somali Congress (USC) tukeutui Keski-Somalian 
maaseudun Hawie-klaaniperheeseen. Jos oppositioliikkeet olisivat vain pystyneet 
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yhdistämään voimansa, olisi Barren syrjäyttäminen tapahtunut paljon aikaisemmin, 
ja maan hajoamiselta olisi ehkä vältytty.

  ► ”Täällä kiertää kaikenlaisia huhuja. Pohjoisessa jatkuu sisällissota ja nyt tilan-
ne etelässäkin on riistäytymässä hallituksen käsistä. Mitään vahvaa oppositiota 
ei kai kuitenkaan ole, joten vallankaappaus on kyseenalainen. Yksi huhu on sellai-
nen, että presidentti olisi suosion laskun myötä valmis antamaan ohjat pojalleen 
ja se aiottaisiin lavastaa vallankaappaukseksi juuri silloin, kun presidentti on val-
tiovierailulla Libyassa. Näin hänellä olisi syy olla tulematta takaisin, kansa pysyisi 
tyytyväisenä ja valta kuitenkin hänen klaanillaan. Tiedä sitten.”(P1/10.9.1989)

Uutiset tapahtumista kulkivat suusta suuhun, ja tilannetta puitiin yhteisissä tapaa-
misissa. Yksi oli kuullut jotain, jota seuraava täydensi omilla tiedoillaan. Parhaat 
tietolähteet Somalian tapahtumista olivat ulkomaiset radioasemat, joita pystyi 
kuuntelemaan, jos omisti hyvän lyhytaaltoradion. Suomesta saimme satunnaisesti 
sukulaisten ja tuttavien lähettämiä lehtiä sekä Ulkoministeriön tekemän uutiskoos-
teen. Kooste tuli viikkoja myöhässä ja Somalian tilanteesta ei niissä juuri kerrottu. 
Median päähuomio oli kiinni Itä-Euroopan vallankumouksissa. Uutiskooste oli UM:n 
tietopalvelua ulkomailla asuville suomalaisille ennen internet-aikakautta. Koosteen 

Matkalla retkelle Bengtin auto on 
juuttunut hiekkaan, ja sitä valmis-
taudutaan hinaamaan ylös.



59

tekeminen lopetettiin joskus 1990-luvun puolenvälin paikkeilla, kun sähköposti, 
internet ja matkapuhelimet alkoivat yleistyä.

  ► ”On ollut hurjaa seurata uutisia Euroopasta. Appivanhemmat lähettävät 
säännöllisesti Suomen Kuvalehden meille luettavaksi, muita lehtiä saamme 
harvemmin, Tuula on joskus laittanut Ilta-Sanomat tai jonkun naistenlehden. 
Mitään ei tullut tilattua ennen lähtöä.” (P2b/13.1.1990)

Lokakuun alussa olimme varpaillamme vallankumousjuhlien vuoksi. Yritin parhaan 
kykyni mukaan selittää sisarelleni lähettämässäni kirjeessä poliittisesti sekavaa 
tilannetta.

  ► ”Eihän sitä tiedä vaikka meidät kaikki evakuoitaisiin täältä jos poliittinen 
tilanne pahenee entisestään. Kaikki odottavat jännityksellä vallankumouksen 
20-vuotisjuhlaa lokakuun 21. päivä. Kaikki lennot ovat täyteen buukattuja sitä 
ennen, paikalliset haluavat pois maasta peläten levottomuuksia. Meille toden-
näköisesti määrätään ulkonaliikkumiskielto, pitää ostaa ruokaa varastoon ja 
varata jotain tekemistä. Kunhan saamme radion niin voimme kuunnella uutisia, 
nyt elämme täysin pimennossa.” (V1/8.10.1989)

Vain viikkoa myöhemmin vatvoin kirjeessäni vielä samaa asiaa. Huhumylly pyöri 
yhä vinhempaa vauhtia, ja kaikki pelkäsivät jotain ikävää tapahtuvaksi. Sitkeät 
huhut kertoivat, että Libyan Muhammar Gaddafi  olisi ollut tulossa juhliin mukaan. 

  ► ”Somalian poliittinen tilanne on katastrofaalinen. Pohjoisessa jatkuu sota 
hallituksen joukkojen ja Isaaq-klaanin välillä. Etelässä on Ogaden-klaani alkanut 
harjoittaa sissitoimintaa, lähes kaikki ulkomaalaiset on jouduttu evakuoimaan 
alueelta. Hallituksen kontrollissa on enää pääkaupunki lähiympäristöineen. Ih-
miset ovat avoimen tyytymättömiä istuvaan presidenttiin, tyytymättömyys 
leimahti jo väkivaltaisuuksina heinäkuun puolessa välissä, juuri silloin kun Petri 
tuli tänne. Viikon kuluttua, lokakuun 21. päivä on vallankumouksen ja istuvan 
presidentin 20-vuotisjuhla. Kaikki taitavat odottaa levottomuuksia siksi ajan-
kohdaksi, vaikka toisaalta hallitus on varmasti varautunut siihen ja yrittää pi-
tää tilanteen hallinnassa. Libyasta on kuulemma tullut lasti aseita ja pari pom-
mikonetta. Nykyinen presidentti nimittäin hengailee kovasti Libyan Gaddafi n 
kanssa, sekin on aika kova pala monelle Somalille, Gaddafi han ei ole maailman 
fi ksuimman miehen maineessa. Huhut kertovat, että Gaddafi  tulee keskiviik-
kona. Meiltä on hyvä näköala lentokentälle, pitääkin kytätä kattoparvekkeel-
la, että minkälaisella saattueella häntä ollaan vastassa. Vahinko, olisi mukava 
mennä katsomaan vallankumousparaatia, mutta se taitaa olla liian vaarallista. 
Me saamme todennäköisesti ulkonaliikkumiskiellon siksi ajaksi.” (V2/15.10.1989)
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Ulkonaliikkumiskielto määrättiin, vallankumousjuhlat tulivat ja menivät, mutta 
mitään ei onneksi tapahtunut. Muutosta maailmalla tosin tapahtui sikäli, että Siad 
Barren poliittinen boikotoiminen näkyi jo selvästi. 

  ► ”Tänne odotettiin ulkomaisia valtionpäämiehiä, erityisesti presidentti olisi 
toivonut ystävänsä Gaddafi n läsnäoloa, mutta kaikki jäivät saapumasta, syystä 
tai toisesta.” (SE4/30.10.1989) 

  ► ”Kuulimme, että juhlaa ei ollut kunnioittanut läsnäolollaan yksikään ulko-
maalainen korkea-arvoinen vieras. Hallitus ei nauti erityistä arvonantoa myös-
kään rajojen ulkopuolella.” (T1/24.10.1989)

Somalian lämpimät suhteet Yhdysvaltojen kanssa olivat jo viilenneet Siad Barren 
hallinnon ihmisoikeusrikkomusten vuoksi. Kongressin painostuksesta presidentti 
Geoge Bush lopetti sotilaallisen avun Somalialle kokonaan vuonna 1989. Vielä vuon-
na 1985 somalialaiset olivat osallistuneet yhteisiin ”Bright Star” sotilasharjoituksiin 
Yhdysvaltojen Berberan tukikohdassa.

Henkilökohtaisessa elämässä vallankumousjuhlat toivat tullessaan kaivattua 
piristystä. Hollantilaispariskunta luovutti meille heiltä ostamamme auton, Toyota 
Tercelin, pari päivää ennen vallankumousjuhlia. Vallankumousjuhlien kunniaksi 
sähkökatkoksia ei muutamaan päivään ollut lainkaan. Koska juhla osui lauantaille, 
saimme viettää ruhtinaallista kahden päivän viikonloppua. Yleensä työviikko oli 
kuusipäiväinen ja perjantain pyhä viikon ainoa vapaapäivä. 

  ► ”Vallankumouspäivän aattona, perjantaina, menimme ison porukan kanssa 
autoilla läheiseen pieneen merenrantapoukamaan viettämään päivää. Saimme 
samalla testattua uuden automme, hyvin se kulkee hiekassakin. Laskuveden ai-
kaan poukamaan jää pieni merivesiallas, jossa ei ole pelkoa haista, joten nautim-
me täysin siemauksin porskuttelusta lämpimässä merivedessä.” (T1/24.10.1989)

Vallankumouspäivän ulkonaliikkumiskieltoa uhmasimme sen verran, että käve-
limme noin 50 metrin matkan ruotsalaisten naapuriemme Claesin, Eva-Karinin ja 
Bengtin luo, ja vietimme oikein rentouttavan vapaapäivän.

  ► ”Lauantaina olimme naapurissa ruotsalaisten luona vallankumouksen "sil-
lilounaalla”. Siellä oli ollut muutama ruotsalainen yötä. Söimme rapusalaattia 
ja Abban silliä, joimme Absolut-vodkasnapseja ja kuuntelimme vanhaa ruotsa-
laista viihdemusiikkia. Iltapäivällä, kun saimme somalitäydennystä, pystyimme 
myös pelaamaan perinteisen lauantain lentopallo-ottelun.” (SE4/30.10.1989) ja 
(T1b/29.10.1989)
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Toyota Tercelin luovutus.

Ilo elämän helpottumisesta 
ennenaikaista
Auton saaminen vallankumousjuhlien alla paransi liikkumismahdollisuuksiani 
ratkaisevasti. Mogadishun kaduilla ajaminen vaati aimo annoksen reipasta retki-
mieltä. Keskustan risteyksistä selvisi ruuhka-aikaan vain hivuttautumistekniikalla. 
Liikennesääntöjä ei tuntunut olevan ollenkaan. Silti alipalkatut poliisit pysäyttelivät 
herkästi ulkomaalaisia autoilijoita väittäen tapahtuneen milloin minkin liikennerik-
komuksen. Tällaisia tilanteita varten piti aina pitää mukanaan pieni nippu seteleitä, 
joilla maksettiin omatekoinen sakko. Ryöstöjen pelossa auto piti aina muistaa 
lukita sisäpuolelta. Ikkunaa sai pitää auki vain sen verran, että käsi ei mahtunut 
ikkunasta sisään. Joskus varsinkin yömyöhällä ajoi mieluiten kaupungin pohjois-
puolella kulkevaa ”kehätietä” pitkin. Sataman aallonmurtajan ohi kulkeva rantatie 
oli suosikkini, maisemallisesti äärimmäisen kaunis. Iloitsin uudesta vapaudestani 
heti tuoreeltaan tädilleni näin:

  ► ”Minun liikkumismahdollisuuteni paranivat heti kun sain auton käyttööni. 
Petrillä oli väliaikaisesti käytössä projektin auto, mutta minä en saanut sillä ajaa, 
eikä Petrikään olisi oikeastaan saanut ajaa kuin työajoja. Mutta täällä on aika 
toivotonta liikkua minnekään ilman omaa autoa. Petri oli ennen minun tuloani 
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tehnyt kaupat poislähtevän pariskunnan kanssa Toyota Tercelistä, saimme au-
ton sopimuksen mukaan viime torstaina. Olen harjoitellut ahkerasti ajamista, 
vähän kankeasti se vielä kuitenkin sujuu. Täällä ei ole minkäänlaisia liikenne-
sääntöjä, kortin saa kun on tarpeeksi rahaa maksaa eikä kukaan kysy osaatko 
ajaa. Onneksi harvoin näkee todellista vauhtihurjastelua, nopeudet sentään 
ovat aika alhaiset. Alusta lähtien on kuitenkin varauduttava kaikkiin mahdolli-
siin tilanteisiin.” (T1/24.10.1989)

Olin ajanut ajokortin vasta pari kuukautta ennen Somaliaan lähtöä. Tottumatto-
mana ajajana en tiennyt autoista mitään, enkä tajunnut lisätä ajoissa vettä jääh-
dyttäjään. Jouduin käyttämään autoa korjaamolla, mutta onneksi sain jättää sen 
suomalaisen Jarmo Seppisen osaaviin käsiin.

  ► ”Sain myös auton tänä aamuna huollosta, maksoi aika paljon, mutta nyt sen 
pitäisi toimia ainakin vuoden ilman vaikeuksia. Suomalaisella tuberkuloosipro-
jektilla on oma autokorjaamo, he korjaavat sopimuksen mukaan myös muiden 
(ulkomaalaisten) autoja ja jälki on ihan hyvää. Kostea ilmasto, huonolaatuinen 
öljy ja matalaoktaaninen bensa kuluttavat täällä autoa huomattavan nopeasti.” 
(SE4/30.10.1989)ja (Ä2/7.11.1989).

Ilo arkielämän helpottumisesta oli kuitenkin ennenaikaista. Kaksi päivää vallanku-
mousjuhlien jälkeen saimme vihdoin Suomesta tulleet tavaramme, jotka olivat loju-
neet tullissa jo kuukauden. Sinä aikana laatikoihin oli murtauduttu ja osa tavaroista 
viety. Pillahdin itkuun, kun huomasin mitä kaikkea meiltä oli varastettu. Erityisesti 
häälahjaksi saatujen keittiövälineiden menetys kirpaisi pahasti, olihan ruoanlaitto 
yhteinen harrastuksemme. Hyvien kenkien menetys tuntui jaloissa koko loppuajan. 
Onneksi mukana oli kunnon työpöytä, jota olin kovasti odottanut. Odotus vaihtui 
tässäkin pettymykseksi: voron mukaan oli lähtenyt työpöydän kansi.

  ► ”Olimme todella iloisia kun saimme tietää, että tavaramme toimitetaan meil-
le vihdoinkin, kuukauden odottelun jälkeen, maanantaina 23.10. Ilo vaihtui pet-
tymykseksi kun huomasimme, että kahteen kuudesta laatikosta oli murtauduttu 
ja osa tavaroista viety. Menetimme radiokasettinauhurin, kaikki kasetit, silitys-
raudan, kaikki pyyhkeet ja petivaatteet (vain muutama kaikkein vanhin lakana 
ei ollut kelvannut), kengät, osan astiastoa, suurimman osan keittiövälineistöä 
ja sekalaisen määrän muuta pikkutavaraa. Pari päivää oli todella mieli maassa, 
nyt on jo parempi olo. Teimme heti korvausanomuksen FAO:n valtuuttamalle 
vakuutusyhtiölle, mutta rahojen saanti varmasti kestää iäisyyden. Lähes kaikkia 
tavaroita, jotka meiltä varastettiin, voi kyllä ostaa täkäläisiltä markkinoilta, jo-
ten tilanne ei ole aivan toivoton. Meidän pitää kuitenkin järjestellä täällä päässä 
raha-asioita hieman uudestaan, jotta saamme tarpeeksi paikallista valuuttaa 
ostosten tekoon.” (SE4/30.10.1989)
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Yritin pehmentää menetystä ajattelemalla, että kaikki on korvattavissa. Joskus 
varastetut tavarat päätyivät myyntiin Mogadishun torille, josta ne saattoi ostaa 
itselle takaisin. Menettämiämme tavaroita ei varkaiden torilla näkynyt. Kenelle-
köhän ja minkälaiseen tarkoitukseen ne lopulta päätyivät? Ehkäpä Petrin äidiltäni 
valmistujaislahjaksi saamansa iso lapinleuku seikkailee vieläkin jossain päin Soma-
liaa, omistuskaiverruksineen.

  ► ”Täältä kyllä saa kohtuullisen hyvin kaikkea, jos on vain rahaa maksaa. Valin-
nanvaraa ei tietenkään ole samalla tavalla kuin Suomessa, mutta ennen kaikkea 
rasittavaa on etsiminen ja kysely mistä saa mitäkin, juokseminen kymmenissä 
pikkukaupoissa.” (T1b/29.10.1989)

Ihmismieli kuitenkin yrittää hakea tasapainoa. Vain viikon kuluttua tavaroiden me-
netyksestä analysoin tilannetta aidolla Pollyanna-asenteella tädilleni Tuulalle näin:

  ► ”Nyt tuntuu todella ylelliseltä istua varjossa lämpimältä auringonpaisteel-
ta kun Suomessa on säiden suhteen surkein aika vuodesta. Pohdimme sitä juu-
ri hiljattain kun söimme lounasta etuparvekkeella ja kuuntelimme naapurin 
puutarhan palmujen suhinaa ja päädyimme tulokseen, ettei täällä nyt ole ihan 
mahdoton elää ja olla. Vaikeuksista huolimatta. Onhan meillä nyt paljon sellaisia 
asioita mihin Suomessa ei koskaan olisi varaa: iso talo, auto, kaksi palvelijaa.” 
(T1b/29.10.1989)

Valoa kansalle
Sähkökatkoksia oli jatkuvasti. Koska kaikki oli rakennettu toimimaan sähköllä, niin 
pinna kiristyi herkästi. FAO:n käyttöömme antaman pienen generaattorin turvin 
saatoimme ladata tietokoneen akut, pumpata vettä alasäiliöstä yläsäiliöön ja pitää 
valot päällä iltaisin. Kannettavan tietokoneen akut kestivät alun perinkin hyvin 
lyhyen ajan. Jatkuva akkujen lataaminen vaikutti siihen, että varaus purkautui aina 
vaan nopeammin. 

  ► ”Taas sähkökatkos, en viitsi kirjoittaa pitkään paristoilla, vaikka näiden pi-
täisikin kestää puolitoista tuntia.” (P1/10.9.1989)

  ► ”Kaikkein kurjin juttu täällä ovat jatkuvat sähkökatkokset. Kaikki toiminnat 
on suunniteltu sähkön varaan ja sähkökatkon sattuessa generaattori riittää vain 
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välttämättömimpään. Onneksi FAO:lla kuitenkin oli tarpeeksi generaattoreita 
työntekijöilleen, muuten olisimme todella surkeassa tilanteessa. Generaattori 
pitää aivan hirvittävää melua, ääni käy todella hermoille, varsinkin jos on vähän 
väsynyt. Eikä meidän generaattori ole ainoa, kaikilla naapureillakin on omansa. 
Koko sinä aikana kun olen ollut täällä, ei ole ollut yhtään täyttä päivää ilman 
sähkökatkosta. Yleensä katkot kestävät useita tunteja, joskus päiväkausia. Pre-
sidentti on kuulemma luvannut, että uudenvuoden jälkeen ei enää tule sähkö-
katkoja, mutta siihen ei usko kukaan.” (SE1/10.9.1989)

Somalia oli projektien luvattu maa, joten tietenkin myös Mogadishun sähkölai-
toksella oli käynnissä ainakin yksi projekti, jonka turvin laitosta yritettiin saada 
toimimaan kunnolla. Absurdeinta asiassa oli se, että kaikkien kaupungin gene-
raattoreiden tuottama energia olisi hyvin riittänyt pyörittämään sähkölaitosta. 
Generaattorin puksutus ei ollut mitenkään mukavaa kuunneltavaa. Siksi vietimme 
paljon aikaa joko kattoterassilla, jonne ääni kuului vaimeampana kuin muualle 
asuntoon tai kokonaan poissa kotoa, klubeilla tai illanvietoissa. Silloin harvoin kun 
sähköä tuli sähköverkon kautta, sen jännite vaihteli ja uhkasi rikkoa sähkölaitteita. 
Kaikki herkät laitteet kannatti suojata jännitesuojalla. Kerran virtapiikki räjäytti 
valaisimien hehkulamput.

  ► ”Varkauksien uhan lisäksi pinnaa kiristää jatkuvat sähkökatkokset. Minun 
täällä ollessani taitaa olla ennätys neljä kokonaista päivää ilman katkoksia. Par-
haimmassa tapauksessa sähköt katkeavat muutamaksi tunniksi, mutta yleensä 
se kestää päivä-, jopa viikkokausia. Pisin katkos oli juuri ennen vallankumousjuh-
lia, kolme viikkoa. Vallankumouksen muiston kunniaksi annettiin valoa kansalle 
kokonaista neljä päivää, mutta sen jälkeen oli taas viikon tauko tähän päivään 
asti. Sähkölaitoksella on tällä hetkellä ainakin saksalaisia, irlantilaisia ja italia-
laisia yrittämässä saada kaikkia vikoja korjatuksi ja paikallisia opetettua, miten 
koneita huolletaan, mutta vielä ei jatkuvista katkoista päätellen ole tapahtunut 
mainittavaa edistystä. Juttelin erään irlantilaisen kanssa heidän projektistaan, 
eikä hän luvannut parannusta tilanteeseen lähimpään puoleen vuoteen, mutta 
lohdutti, että meidän täälläoloaikana tilanne joka tapauksessa paranee. Laiha 
lohtu! Onneksi FAO antaa generaattorin käyttöön jokaiselle työntekijälleen. 
Kone on tosin vain pieni (5 KW) ja meluisa, mutta riittää välttämättömimpään, 
kuten esim. jääkaappiin, valoihin ja tietokoneeseen, sen sijaan ei esimerkiksi 
ilmantuulettajiin… Generaattori on myös siksi ikävä, että sitä pitää jatkuvasti 
putsata ja jostain syystä se homma on jäänyt minun harteilleni.” (T1b/29.10.1989)

Irlantilaisen arvio tilanteen paranemisesta ei pitänyt paikkaansa. Kesäkuussa rie-
muitsen jopa kahden tunnin päivittäisestä sähkönsaannista.
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  ► "Viimeisen kuukauden aikana sähköä on ollut yllättävän paljon, ainakin pari 
tuntia melkein joka päivä. Maalis-huhtikuun sähkölasku oli huimaavat 1500 shil-
linkiä eli noin neljä markkaa! Se kertonee kuinka paljon silloin saimme sähköä, 
kun kilowattituntikaan ei ihan halpa ole." (P3/20.6.1990)

Generaattoriin tarvittiin polttoainetta, joka oli kallista ja siitä oli pula. Generaat-
toria ei voitu pitää yhtä mittaa päällä, vaan käyttö tuli suunnitella tarkkaan siten, 
että tietokoneen akut sai ladattua ja jääkaapin viilennettyä. Jääkaapilla käynnit 
piti suunnitella huolellisesti, koska jokaisella oven avauksella karkasi kallisarvoista 
kylmää ilmaan. Keittiön liesi toimi sentään kaasulla. Syksyllä polttoainepula uhkasi 
aiheuttaa mellakoita, mutta onneksi odotettu tankkilaiva lopulta saapui satamaan.

  ► ”Täällä on nimittäin tällä hetkellä kova pula dieselistä ja bensiinistä, kumpaa-
kaan ei enää saa tavallisilta bensa-asemilta kuin läpi yön jonottamisen jälkeen, 
jos silloinkaan. Pimeästi kumpaakin vielä saa, tosin moninkertaiseen hintaan. 
Petri kävi ostamassa pari kannullista dieseliä generaattoria varten toissapäivä-
nä, mutta 45 litraa ei ole kuin runsaan viikon varasto, säästeliäästi käytettynä. 
Satamaan on määrä saapua tankkilaiva 10. päivä [marraskuuta], jos se ei tule 
ajallaan niin koko kaupungista, myös pimeiltä myyjiltä, loppuu kaikki polttoai-
ne kokonaan. Silloin on odotettavissa mellakoita, niin tapahtui kuulemma kaksi 
vuotta sitten samanlaisessa tilanteessa.” (SE4/30.10.1989)

Terveys reistailee
Ongelmia alkoi olla myös terveyden suhteen. Kuuma ilmasto altisti helposti kai-
kenlaisille pöpöille. Haavat eivät tahtoneet millään parantua. Saimme FAO:lta 
mukaan kehitysmaihin lähteville tarkoitetut ensiapupakkaukset, joissa oli mukana 
jos jonkinlaista lääkettä antibiooteista alkaen ja varmuuden vuoksi vielä puhtaat 
neulat. Valmennuskurssilta olimme saaneet hätätapauksia varten myös yksinker-
taisen ohjeen vaikeaan nestehukkaan. Ohjetta en ole vieläkään unohtanut: litraan 
kiehuvaa vettä liotetaan kourallinen sokeria ja hyppysellinen suolaa.

  ► ”Kaikki ripulilääkkeet on jo syöty, seuraavaksi pitää varmaan siirtyä mato-
kuuriin. Pari kertaa on ollut todella huono olo, mutta ne ovat menneet päivässä 
ohi. Minäkään en ole ollut aina tarpeeksi varovainen ruoan ja veden suhteen.” 
(V1/8.10.1989)



66

  ► ”Petri on juuri "toipumassa" jonkinlaisesta infektiosta, jonka hän sai jalkaan-
sa. Lentopallopelissä auennut polvi ei tahtonut parantua millään, se alkoi märkiä 
ja lopulta joka ikinen pieni naarmukin muuttui jalassa märkäpesäkkeeksi. Sain 
lopulta puhuttua Petrin lääkärille, joka antoi desinfi oivaa ainetta ja antibioottis-
ta voidetta. Nyt jalka on jo ihan hyvän näköinen, kaikki märkiminen on lakannut 
ja haavat ovat umpeutuneet.” (SE4/30.10.1989)

Marraskuussa kriisikäyrä ampaisi vauhdilla ylöspäin. Jokapäiväisessä elämässä 
oli jo muutenkin riittämiin vaikeuksia, mutta lisäksi auto meni rikki juuri kun olin 
saanut sen takaisin korjaamolta. Kaiken huipuksi sairastuimme molemmat kovaan 
kuumetautiin. 

Tiivistän katastrofi kuukauden kuulumiset sisarelleni:

  ► ”Viime kirjeestä onkin kulunut aikaa. Ei ole oikein ollut fi ilistä kirjoitella, tässä 
kuussa on kaikki mennyt niin pieleen kuin pieleen voi mennä. Ensin osa Suomesta 
lähetetyistä tavaroista oli varastettu. Sitten Petri kolaroi meidän uuden auton niin 
lyttyyn, että se on vieläkin korjaamolla. Varaosien saanti kestää iäisyyden. Onnek-
si meni kuitenkin vaan auto, henkilövahingoilta sentään vältyttiin. Korjaaminen 
maksaa tietenkin vaikka kuinka paljon, muutenkin on ollut ihan tarpeeksi rahan-
menoa kun varastettujen tavaroiden tilalle on täytynyt ostaa uusia. Seuraavaksi 
alkoi generaattori oikkuilla, samaan aikaan sattui tietenkin sähkökatkos. Olimme 
neljä päivää ilman sähköä ja samalla tietenkin ilman juoksevaa vettä. Vesi pitää 
pumpata alasäiliöstä yläsäiliöön, että talossa saataisiin vettä ja pumppu toimii 
luonnollisesti sähköllä. Satuin sairastumaan samaan aikaan korkeaan kuumeeseen, 
jota kesti yli viikon. Tartutin myös Petrin, joten makasimme yhdessä illalla pime-
ässä voihkien kohtaloamme. Hikoilimme niin kovasti, että petauspatja homehtui 
allamme ja sitä on ollut lähes mahdoton saada kuivaksi koska nyt on sadekausi 
ja kaikkialla on inhottavan kosteaa, kaikki tahtoo homehtua, eikä mikään kuivu. 
Meidän entinen hyvä apulainen joutui ottamaan loparit perhesyistä ja nykyinen 
on niin onneton, että en tiedä onko hänestä enemmän haittaa kuin hyötyä. Kun 
generaattori alkoi lopulta toimia palasi sähkö, mutta virta oli niin voimakas, että se 
rikkoi kaikki lamput. Lisäksi toissayönä räjähti kylpyhuoneessa kuumavesivaraaja, 
liitännässä oli kai jotain häiriöitä. Yöllä vain heräsimme siihen, että kylpyhuonees-
sa salamoi. Kun se oli tauonnut, alkoi kuulua tasainen lotina, kun vesi valui pois 
tankista ja kasteli kaikki paikat. En tiedä mitä seuraavaksi pitäisi odottaa, täytyy 
luottaa, että onni joskus vielä kääntyy hyväksi.” (V3/26.11.1989)

Sähköllä lämpiävä kuumavesivaraaja oli ollut arjen pieni ylellisyys. Sen rikkoutu-
minen harmitti, koska uuteen ei ollut varaa. Lämpimät aamusuihkut olivat enää 
muisto vain. Juoksevaa vettä saatiin talon katolla olevasta vesitankista. Yöllä vesi 
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viileni tankissa ja vasta keskipäivän kuumuudessa vesi oli lämmennyt sen verran, 
että suihkussa oli jokseenkin miellyttävä käydä. 

Kuumetaudin myötä laihduin rankasti, kun en viikkoon saanut alas muuta kuin 
muutaman hedelmänpalan. Ihanat ruotsalaiset naapurimme Eva-Karin, Claes ja 
Bengt kävivät tarkistamassa välillä, että olimme hengissä ja toivat ruokaa muka-
naan. Suomalaisen lääkärin kehotuksesta kävimme verikokeessa, koska hän epäili 
dengue-kuumetta. Bent kuskasi meidät Forlaninin sairaalaan, koska itse autolla 
ajosta ei olisi tullut mitään. Pyörryin, kun suomalaisten kouluttama somalialainen 
hoitaja otti minulta verinäytteen. Onneksi verikoe sulki pois dengue-diagnoosin.

  ► ”Täällä on onneksi suomalaisia lääkäreitä tuberkuloosiprojektin mukana, 
joten saamme heiltä apua jos tarvitsemme. Kyseistä tautia eräs suomalaislää-
käri epäili ensin vaikeaksi dengue-kuumeeksi, mutta onneksi testit osoittivat 
sen olevan "vain" tavallinen viruksen aiheuttaman kuume.” (AL1/28.11.1989)

Tuberkuloositilanne Somaliassa oli korkeimpia maailmassa. Valtion menoista terve-
ydenhoitoon kohdistui kuitenkin vain alle 1,5 %. Suomalaisten tuberkuloosihankkeen 
budjetti oli suurempi kuin koko Somalian perusterveydenhuollon budjetti, mikä 
kuvastanee maan terveydenhuollon tilaa.

  ► ”Kaupungilla näkee jos jonkinlaista sairautta ja epämuodostumaa. Tuberku-
loosi on yleinen sairaus ja se on usein surkastuttanut ihmisten jäsenet, varsinkin 
jalat niin, että monet liikkuvat käsien varassa. Kerjäläisiä on paljon, aina on joku 
käsi ojossa. Siihen nähden kuinka köyhiä suurin osa paikallisista on, ryöstöjä 
tapahtuu vähän, mutta tilanne on pahentunut viime aikoina.” (V1/8.10.1989)

Kaupungin kaikki sairaalat oli rakennettu, ja ne toimivat pitkälle ulkomaisen avun 
varassa. General Hospitalin eli yleissairaalaan rakentamista tuki Euroopan yhteisö. 
Banadirin naisten- ja lastensairaala rakennettiin kiinalaisten tuella ja pieni polii-
sivoimille sekä valtion virkamiehille tarkoitettu Medinan sairaala nousi silloisen 
Länsi-Saksan rahoilla. Forlaninin sairaala eli Lazzaretti oli Italian siirtomaa-ajan 
perua ja tarkoitettu mielisairaille sekä tuberkuloosia sairastaville. Suomalainen 
tuberkuloosiprojekti tuki ja varusti Forlaninin sairaalaa. Vaikeampia operaatioita 
ja hoitoja varten kaikki, joilla oli vakuutus tai varaa maksaa, suuntasivat hoitoon 
maan rajojen ulkopuolelle. Kun silloin 67-vuotias Siad Barre joutui toukokuussa 
1986 auto-onnettomuuteen, hänet lennätettiin hoitoon Saudi-Arabiaan. Edes 
maan hallitsijalla itsellään ei ollut luottamusta maansa terveydenhuollon tasoon.

  ► "Olen kyllä itse toiminut myös jonkinlaisena lääkärinä: paikalliset "poppa-
miehet" määräävät joka sairauteen vähintään sataa eri pilleriä ja koska meidän 
tehtävä on huolehtia myös palvelijoiden terveydenhuollosta, me maksamme ne. 
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Nyt olen ilmoittanut, että en maksa enää mitään, ennen kuin saan "tohtorilta" 
taudinmäärityksen ja lääkemääräyksen ja käyn näyttämässä sitä suomalaisel-
la lääkärillä, että onko määrätty oikeat lääkkeet oikeaan sairauteen. Kielsin jo 
apulaista ostamasta turhaan fl unssaansa kalliita pillereitä, annoin pari vapaa-
päivää ja neuvoin, että paras lääke on lepo ja, että on parempi desinfi oida kipeä 
kurkku suolavedellä kuin kalliilla apteekin siirapilla. Toivottavasti saan sentään 
jotain aikaiseksi edes muutaman ihmisen asenteissa täälläoloaikanani. Lääkkei-
den väärä- ja ylikäyttö on ongelma, koska kunnon sairauteen ei enää tehoakaan 
normaalit lääkkeet, niille on jo hankittu vastustuskyky syömällä vääriä lääkkeitä 
väärään sairauteen.” (T2/22.1.1990)

Vimmaisaa kodinrakentamista

Muistan, kuinka valmennuskursseilla painotettiin, että on tärkeää saada ulkomail-
lakin koti tuntumaan kodilta. Tämä neuvo sai pakkomielteiset mitat, kun yritin 
vimmaisasti saada kolkkoa ja tavaroista autiota kotiamme tuntumaan todelliselta 
kodilta. Ilman autoa metsästin tavaroita ympäri kaupunkia, välillä paikalliseen 
julkiseen liikenteeseen turvautuen. 

  ► ”Sähkö- ym. ongelmista johtuen gradun teko on ollut äärimmäisen hidasta. 
Meillä ei ole vielä edes kunnon työhuonetta, työpöydän kansi puuttui matkata-
varoiden joukosta, sekin pitäisi teettää kun joutaa. Minä olen käytännön syistä 
joutunut ostamaan tavaroita varastettujen tilalle, mitään nopeaa puuhaa se ei 
ole, muutaman tavaran hankkimiseen kuluu koko aamupäivä. Olen saanut tin-
kaamisapua parilta somalilta, toinen on naimisissa erään ruotsalaisen kanssa, 
toinen on vanha kunnon Anab. Huristelimme eilen Anabin kanssa koko kaupun-
gin läpi paikallisbusseilla, etsimme yksinkertaisesti verhotankoja, mutta emme 
löytäneet sopivia. Muutama ihminen oli kuulemma ihmetellyt mitä minä teen 
heidän rähjäisissä busseissaan, miksen ota taksia tai käytä omaa autoa. Olivat 
päässeet tulokseen, että minä haluan nähdä miten paikallinen väki elää! Olihan 
se hauska kokemus. Täkäläiset bussit ovat suurimmaksi osaksi pieniä pakettiau-
toja, joihin on ruuvattu muutama penkkirivi sisälle. Yksi seinä on kokonaan avo-
nainen, ruuhka-aikaan siinä roikkuu mukavasti ainakin kuusi, seitsemän ihmistä 
+ rahastaja. Ja ruuhka-aika on aina. Päätepysäkkien lisäksi ei ole pysäkkejä tai 
aikatauluja. Jos haluaa kyytiin pitää heiluttaa kättä tienvieressä, jos haluaa pois 
pitää huutaa "seis" niin lujaa, että kuljettaja kuulee.” (V3/26.11.1989)
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Alakerran olohuone sitten 
vihdoin, kun IKEAlta tila-
tut huonekalut olivat saa-
puneet. Pöytäliinaksi olen 
ostanut Mercan kankaan 
sävy sävyyn.

Kaupungilla kulki myös puna-keltaisia Fiat-
merkkisiä takseja. Osoitteet olivat puutteel-
lisia, joten taksien käyttö oli nykytermein 
ilmaistuna hyvin haasteellista ja vaarallista. 
Jotkut kuljettajat puhuivat hieman englantia, 
jotkut italiaa ja jotenkin sitä vain selvittiin, 
vaikka tinkaaminen ja perille pääsyn jännit-
täminen olikin raskasta. Kovin mielelläni en 
paikallisiin takseihin siis uskaltautunut. Jos-
kus sain kyydin muilta ulkomaalaisilta, joilla oli auto käytössään. Muutoin jouduin 
pysyttelemään kotinurkilla. Anab hävisi kokonaan kuvioista marras-joulukuun 
vaihteessa. Hän oli kertonut suunnitelmistaan matkustaa Italiaan, mutta en ikävä 
kyllä koskaan saanut selville, mitä hänelle oli tapahtunut.

  ► "Auto on silti edelleen varikolla, se on minun suurin ongelmani tällä hetkellä. 
En viitsi yksin käyttää paikallisbusseja, kun en tiedä mikä bussi menee minnekin, 
enkä osaa maan kieltä kysyäkseni. Lisäksi lähimmälle pysäkille, mistä pääsee kau-
punkiin, on n. runsaan kilometrin kävelymatkamatka ja paahtavassa helteessä 
sitä matkaa ei ole hauska kävellä. Sateet kestivät vain pari viikkoa, nyt on jo yli 
+30 celsiusta päivisin. Vieläkin on virallisesti sadekausi, mutta sateita tulee ää-
rimmäisen harvoin. Anab ei ole käynyt vierailulla yli kahteen viikkoon, joten en 
ole hänenkään kanssa voinut lähteä ostoksille.” (V4/14.12.1989)

Kuukaudet vain kuluivat, mutta IKEA:n huonekaluja ei kuulunut. Marraskuun lo-
pussa saimme tietää, että ne olivat jo matkalla.

  ► ”Emme ole vieläkään saaneet huonekaluja IKEA:lta. Kerroinhan, että saimme 
rahdin ilmaiseksi kun paikallinen Amerikkalainen koulu teki samaan aikaan suur-
tilauksen ja meidän tavarat mahtuivat mukavasti samaan lähetykseen. Mutta 
heillä on ollut jotain ongelmia maksuliikenteen kanssa ja tavaroita ei lähetetä 
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ennen kuin ne on maksettu. Nyt niiden pitäisi olla jo matkalla, mutta saa nähdä 
tulevatko perille ennen joulua.” (V3/26.11.1989) 

Joulukuussa huonekalut olivat jo saapuneet satamaan, mutta se ei vielä tarkoittanut, 
että niiden luovutus olisi ollut lähellä. Laajalle levinneen korruption vuoksi tullin läpi 
oli lähes mahdoton saada mitään maksamatta lahjuksia joka käänteessä. Mitä tiukem-
min kieltäytyi lahjusten maksamisesta, sitä vaikeammaksi asioiden selvittely meni. 

  ► "Meidän huonekalut ovat kuulemma tulleet satamaan, mutta niitä ei saa 
ulos kun jokainen virkamies välillä vaatii lisää lahjuksia. Täällä sujuu kaikki niin 
hitaasti.” (V4/14.12.1989

Vielä tammikuunkin alussa huonekalut seisoivat satamassa. En jaksanut enää edes 
pohtia sitä, että onko ollut mitään järkeä asua puoliksi autiossa talossa monta kuu-
kautta. Toisaalta, onnettoman rahatilanteen vuoksi meillä ei juuri ollut valinnanvaraa. 

  ► ”Gradun teko ei ole oikein maittanut. Täällä jotenkin turtuu ja antaa päivien 
vain kulua mitään sen kummemmin ajattelematta. Työhuonekaan ei ole vielä kun-
nossa ja IKEA:lta tilatut huonekalut lepäävät edelleen satamassa.” (P2/7.1.1990)

Happamena kadehdin niitä, joilla oli työsopimuksissa paremmat edut kuin asteikon 
alapäässä olevilla apulaisasiantuntijoilla.

  ► ”Kyllä monesti kadehtii yksityisten fi rmojen tai esimerkiksi Finnidan palkka-
listoilla olevia, joiden ei juuri muuta tarvitse tehdä kuin raahata luunsa paikalle. 
Kaikki muu huonekalut, autot ym. tulee fi rman puolesta. YK:n tehtävissä toimi-
vat sen sijaan saavat hommata kaiken itse.” (P2/7.1.1990)

13.1.1990 päivätyssä kirjeessä iloitsen siitä, että huonekalut ovat vihdoin saapu-
massa, ja olin saanut myös työpöydän kannen paikalliselta puusepältä. Maalasin 
sen innoissani paikallista tuotantoa olevalla maalilla. Maali ei koskaan kuivunut. 

Jokapäiväisen elämän vastoinkäymiset masensivat sen verran, että edes hi-
moittu jäsenyys Golf ja Tennis clubiin ei piristänyt mieltä. Alkuun kävimme klubilla 
harvakseltaan. 

  ► ”Olemme kovasti suunnitelleet tenniksen peluun aloittamista, mutta joten-
kin se on vaan aina jäänyt. Olemme käyneet siellä muutaman kerran uimassa ja 
iltaisin syömässä. Nyt on tosin alkanut pieni sadekausi ja sadepäivät ovat sattu-
neet perjantaiksi, joten emme ole päässeet vähään aikaan löhöilemään altaalle. 
Sateita tulee kolmen kuukauden ajan enemmän tai vähemmän, ainakin viimeisen 
viikon ajan hyvin vähän. Sadekauden jälkeen, joskus helmikuussa, alkaa vuoden 
kuumin ajanjakso.” (SE5/27.11.1989)
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Paikallisen mat-
kamuistomyymälän 
tarjontaa Ang-
lo American Beach 
Clubin lähetty-
viltä.

Lahjatoiveita kotimaasta
Joulun lähestymistä käytin tekosyynä pommittaa läheisiäni lukuisilla lahjatoiveilla. 
Ensimmäiset joululahjatoiveet lähtivät hyvissä ajoin jo marraskuun alussa. 

  ► Äidille: ”Vaikka UN Pouch onkin turvallinen, on siinä näin joulua ajatellen 
yksi vika: se ei välitä kuin kirjepostia. Meillä olisi kyllä ollut montakin lahjatoivo-
musta, mm. silli ei olisi ollut yhtään hassumpi idea, mutta valitettavasti asialle 
ei voi tehdä mitään. A4 kokoinen, topattu kirjekuori on isoin koko, jota tänne 
vielä Sveitsin kautta voi lähettää. Tietenkin on mahdollista lähettää paketteja 
suoraan paikallisen postin kautta, mutta minun tietääkseni paketit ovat aika 
herkkiä katoamaan matkalla. Siitä tulikin mieleen, että jos voisitkin laittaa isos-
sa kirjekuoressa tulemaan tavallisia ohuita puuvillaisia keittiöpyyhkeitä (täältä 
ei saa kuin froteisia) ja muutaman patalapun. Se olisi ihan mukava joululahja.” 
(Ä2/7.11.1989)

  ► Isälle: ”Laitankin tähän heti seuraavaksi pari joululahjatoivomusta. Pakette-
ja tänne ei voi lähettää, koska UN Pouch ei välitä kuin kirjeitä ja paikallispostin 
kautta paketit luultavasti häviävät. Mutta jos voisit lähettää kirjekuoressa juus-
tohöylän. Sellainen varastettiin muiden mukana, enkä ole löytänyt vastaavaa 
tilalle täkäläisistä kaupoista. Sen voi lähettää vuoratussa A4 kokoisessa kirje-
kuoressa, se on isoin koko, joka vielä kulkee tänne kirjepostina.” (I1/11.11.1989) 

  ► Sisarelle: "Puuteripaperi on pieni vihkonen, jossa on noin 50 paperia, joiden 
toinen puoli on päällystetty puuterilla. Kun sillä pyyhkii naamaa, niin kiilto ka-
toaa. Erittäin käytännöllistä täällä. Ostin puuteripaperia kokeeksi Kluuvin Body 
Shopista ennen lähtöäni, enkä ole katunut. Jos niitä on vielä myynnissä, voisit 
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ostaa sellaisen minulle joululahjaksi, entinen kuluu jo hyvää vauhtia. Ja lisäksi 
jonkun kuivattavan peitepuikon, jooko. Mutta ei Clearasilia.” (V3/26.11.1989)

  ► Appivanhemmille: ”Joululaulukasetti olisikin hyvin tervetullut.” (SE5/27.11.1989)

Vaikka olin ruinannut tavaraa joulun varjolla, niin en edes hävennyt tunnustaa, että 
avasin jokaisen postissa tulleen lahjan välittömästi sen saavuttua. 

  ► ”Kiitos kovasti salmiakista ja peitepuikosta. Erityiskiitos rahasta, toivottavas-
ti et tuhlannut siihen viimeisiä pennejäsi. Täytyyhän Istanbuliinkin jäädä hieman 
käteistä huvitteluun. En malttanut olla avaamatta peitepuikkopakettia, vaikka 
se olikin kääritty joululahjapaperiin ja ilmeisesti (?) tarkoitettu avattavaksi vas-
ta jouluna. Olin juuri edellisenä päivänä kaivanut sormella viimeisetkin rippeet 
edellisestä peitepuikosta, joten lahja tuli todella hyvään aikaan.

Samaan aikaan sinun pakettisi kanssa saapui myös lahja Tuulalta ja isältä sekä 
lehtilähetys Petrin vanhemmilta. Vietimme ihanan herkuttelu- ja lukuhetken, sillä 
Tuula lähetti suklaalevyn ja lakritsipussin sekä Me Naiset ja Ilta Sanomat. Petrin 
vanhemmilta tuli pari Suomen Kuvalehteä. Isän lahja oli pyytämäni sata taalaa ja 
juustohöylä. Petrin vanhemmat ovat lähettäneet nyt joulun alla joka viikko jotakin, 
usein lehtiä ja lehtileikkeitä. Saimme myös Petrin isän kirjoittaman hartauskirjan, 
joka on juuri tullut joulumarkkinoille.” (V4/14.12.1989)

Somaliassa oli vuoden 1990 alusta käynnistymässä viimeinen Suomen rahoit-
tamista kehitysyhteistyöprojekteista Somaliassa, FAO:n hallinnoima mutta suo-
malaisten toteuttama metsähanke. Kaksi hankkeen suomalaista asiantuntijaa, Veli 
Juola ja Jukka Peltola, aloittivat työnsä marraskuussa, mutta lähtivät joulunviettoon 
kotimaahan ja hakemaan perheitään mukaansa Mogadishuun. Halusin kaikkien 
lahjatoiveiden vastapainoksi vastavuoroisesti muistaa myös läheisiä Suomessa. 
Veli Juola oli kotoisin Rovaniemeltä, missä vanhempani asuivat, ja hän lupautui 
viemään matkalaukullisen somalialaisia matkamuistoja äidilleni edelleen lähetet-
täväksi: punottuja kasseja, Mercan kangasta ja joitain koriste-esineitä.

  ► ”Saat tämän kirjeen tällä kertaa "suoralähetyksenä" ilman postin välikäsiä. 
Täällä Mogassa on ollut parin kuukaudenajan kaksi suomalaista metsäinsinöö-
riä tekemässä tuttavuutta uuden työpaikkansa kanssa...No, siis toinen näistä 
miehistä on Rovaniemeltä, ja pyysin samalla, että hän toisi lahjat Valtakadun Yh-
dyspankkiin äidille. Ajattelimme aluksi, että emme pysty lähettämään minkään-
laisia joululahjoja, mutta koska ne nyt kulkevat näin näppärästi, niin päätimme 
hankkia jotain kaikille, jotka ovat muistaneet meitä. Täällä ei kovin kummoiset 
valikoimat ole, joten suurin ilo kai lankeaa lahjan antajalle. Toivottavasti lahjoille 
kuitenkin löytyy jotain käyttöä.” (V4/14.12.1989)
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  ► ”Oli kiva kuulla, että joululahja tuli ajallaan ennen joulua. Oli epävarmaa, mil-
loin viestinviejä pääsee Suomeen ja toimittamaan lahjat edelleen. Kiitos PALJON 
kaikista lahjoista, lehdistä ja lehtileikkeistä. Sinun kauttasi olemmekin saaneet 
parhaimman yhteenvedon Romanian tapahtumista. Oli todella mielenkiintoista 
lukea kaikkea tapahtumiin liittyvää. Kiitos myös Ossille 11:sta dollarista, saimme 
niistä pimeässä kurssissa rahamäärän, joka vastaa vähän yli puolta apulaisen 
kuukausipalkasta!” (T2/22.1.1990)

Yrittänyttä ei laiteta, mutta jatkuvasti en kehdannut vedota toisten hyväntahtoisuu-
teen. Joskus tarjouduin jopa maksamaan itse tilaukseni, kuten keväällä sisarelleni:

  ► ”Sano äidille, että siirtää tilillesi lisää rahaa ja yritä uudestaan, mutta lähe-
tä vähän kerrallaan: pari lehteä yhdessä, salmiakkia toisessa kirjeessä jne. Ehkä 
ruokatavaraa ei myöskään saisi lähettää UN Pouchin kautta, mutta sitähän ei 
tarvitse mainita.” (V5b/3.4.1990)

Ilmeisesti kirjeistäni välittyi se, että kaikki lehdet, makeiset ja pikkutavarat olivat 
erittäin tervetulleita ja arvostettuja. Niinpä meitä muistettiin onneksi vielä joulun 
jälkeenkin.

  ► ”Kiitos taas kovasti lehdistä ja suklaasta. Tuskin maltoimme laittaa suklaa-
levyn vähäksi aikaa pakastelokeroon kovettumaan ennen syömistä. Ihmeen 
hyvänä suklaa pysyy niinkin pitkän ja kuuman matkan. Tosin pakettia avatessa 
suklaa oli lähes nestemäisessä olomuodossa, mutta puoli tuntia pakastimessa 
auttaa ja maussa ei huomaa mitään eroa. Virpi kirjoitti viime viikolla, että hänen 
lehti- ja karkkilähetyksensä meille oli palautettu. Kyllä harmitti, mutta neuvoin 
seuraavalla kerralla laittamaan vähemmän yhteen lähetykseen. Jouluna näem-
mä katsottiin läpi sormien isompiakin paketteja, mutta nyt on parasta tyytyä 
parin, kolmen lehden kertalähetykseen.” (T3/9.4.1990)
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Mercassa sähkökatkokset eivät olleet ongelma, 
koska koko kaupungissa ei ollut ollenkaan toi-
mivaa sähköverkkoa. Aurinko herätti aamulla ja 
illalla valonlähteenä toimi öljylamppu.
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Paikallisella ompelijalla teet-
tämäni kesäinen kukkamekko ei 
oikein istu, ja sandaalitkin 
näyttävät hiertävän jalassa. 
Kuva on otettu Keniassa.
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Olin jo ensimmäisissä kirjeissäni kertonut, että somalialaisten naisten vaatetukseen 
Mogadishussa kuului yleensä löysä, värikäs nilkkapituinen mekko, joka jätti käsi-
varret paljaiksi. Löyhästi pään ja hartioiden suojana saattoi olla kietaistuna suuri 
huivi tai vaihtoehtoisesti pelkästään hiukset peitettiin pienellä huivilla. Värikkäät 
afrikkalaiset puuvillakankaat solmittiin siten, että toinen olkapää jäi paljaaksi. 
Juhlavaatetus ja koristeellisempi arkivaate tarkoitti naisilla kiiltävästä tekokuitu-
kankaasta valmistettua pitkää mekkoa lyhyillä tai pitkillä puhvihihoilla, ja hiusten 
peitoksi kiedottua turbaanimallista huivia usein samasta kankaasta. 

Miesten vaatetus oli kaupungissa yleisimmin valkoinen puuvillapaita ja suorat 
housut. Varsinkin maaseudulla suosittiin housujen sijaan vyötärölle kietaistavaa, 
nilkkoihin asti ulottuvaa sarongia.

Yleensä kaikki vaatteet teetettiin ompelijalla. Meidän kotikadullamme toimi 
Haa Shop –niminen vaateliike, jossa myytiin myös valmiita vaatteita. Asiakaskunta 
oli pääosin ulkomaalaisia. 
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  ► ”Kotikadun varrella on Mogadishun paras vaatekauppa, jossa voi Suomen 
hintatasoon nähden teettää vaatteita naurettavan halvalla.” (V1/8.10.1989)

  ► ”Koko kaupungissa on vain yksi liike, joka tekee valmisvaatteita ja se sattuu 
olemaan juuri samalla kadulla missä me asumme. Joskus sieltä löytää ihan kivoja 
vaatteita. Suurin osa heidän tuotteistaan on valmistettu paikallisista puuvilla-
kankaista.” (T2/22.1.1989)

Suurimpia yksittäisiä teollisuuslaitoksia Somaliassa oli tekstiilejä valmistava SO-
MALTEX. Paikallisilla ompelijoilla ei ollut juuri mitään käsitystä länsimaalaisten 
naisten vaatetuksesta, eikä kielimuurikaan helpottanut yhteisymmärrykseen 
pääsyä. Yksinkertaisinta oli joko viedä oma vaate kopioitavaksi tai näyttää kuva 
toivotunlaisesta vaatekappaleesta. 

  ► ”Muuten, jos viitsit ja ennätät, voisitko joskus lähettää jonkun muotilehden 
jossa on mielellään kaavoja mukana. Täällä on todella halpaa teettää vaatteita, 
mutta on vaikea saada kunnon malleja. Useimmat ihmiset teettävät kopioita 
omista vanhoista vaatteistaan, mutta minun vaatevarastossani ei ole niin kehu-
mista. Suurin osa minun käyttökelpoisista vaatteistani on housu - T-paita yhdis-
telmiä, jotka ovat päivisin ihan liian kuumia. Eräs hollantilainen nainen esitteli 
minut ompelijalleen, teetin siellä ensin pari kotimekkoa kokeeksi ja nyt on tila-
uksessa neljä väljää puuvillamekkoa. Tämä kyseinen nainen onneksi lainasi omia 
mekkojaan malliksi. Jos haluaa jotain teettää pitää melkein antaa kopioida joku 
mieleinen oma vaate, ja minulla ei ollut mitään omaa, mikä olisi kannattanut 
kopioida.” (P2b/13.1.1990) ja (T2/22.1.1990) 

  ► ”Joku muotikatalogi olisi erittäin tervetullut, ompelijani osaa vain somaliaa 
ja arabiaa ja kommunikaatio on välillämme heikonlaista. Voisin saada enemmän 
sellaisia asuja kuin haluan, jos voisin näyttää hänelle kuvasta mallia. Ompelijalla 
on kyllä omakin mallikirja, mutta se on Burdan mallisto vuodelta 1972, joten voit 
arvata, että välillä sattuu pieniä väärinkäsityksiä.” (V5b/3.4.1990)

Kuumasta ja kosteasta ilmastosta johtuen vaatteita piti vaihtaa usein. Pesu tapahtui 
kylmällä vedellä karheaa pyykinpesuallasta vasten hieroen ja kuivatus auringossa. 
Tämä kaikki tietenkin kulutti nopeasti tekstiilejä. Lisäksi kaikki vaatteet piti aina 
pesun jälkeen silittää, sukkia ja alushousuja myöten, koska Itä- ja Keski-Afrikassa 
yleinen mango fl y –niminen kärpänen munii mielellään lämpimien, kosteiden vaat-
teiden saumoihin. Kärpäsen toukat tunkeutuvat saumoista ihon alle aiheuttaen 
ikäviä infektioita.
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  ► ”Vaatteet kuluvat tässä ilmastossa ja ainaisessa pesussa todella nopeasti. 
Meillä ei ole edes kunnon pesukonetta, vain lahjoituksena saatu vanha pul-
saattorikone. Tosin huhtikuun alusta eräs poislähtevä saksalainen on luvannut 
lahjoittaa meille oman iäkkään pesukoneensa. Onneksi en joudu itse pyykkää-
mään tai mikä vielä parempaa, silittämään, apulainen tekee kaikki ikävät työt. 
Virpiä pyysin lähettämään Seppälän kevään katalogin, pitää vielä muistuttaa 
ensi kirjeessä. Kunnon puuvillakankaiden löytäminen vaatteita varten onkin 
sitten toinen juttu, kaikenlaista kiiltävää lurexia löytyy kyllä joka lähtöön, mut-
ta meikäläisiin makutottumuksiin sopivia kankaita ei juuri ole.” (P2b/13.1.1990)

Vaatteita isompi ongelma oli sopivien kenkien puute. Vorot veivät kaikki kengät, 
jotka lähetin rahdin kautta Suomesta. Koko vuoden ajan jouduin tulemaan toimeen 
niillä kengillä, jotka olin tuonut matkalaukussa tullessani.

  ► ”Odotin niin kunnon lenkkikenkieni saapumista tavaroiden mukana, olen 
käyttänyt ohuita tennareita, jotka laitoin vain vahingossa matkalaukkuuni. 
Paremmat nekin kun ei mitään, mutta niillä vain on niin hankala juosta. Täältä 
saa kuulemma jostain ostaa naisten lenkkikenkiä. Heti kun saamme lisää shil-
linkejä, ostan sellaiset. Nyt ei enää yhtään harmita, että matkatavaroissa oli 
lähtiessä ylipainoa. Kaikki matkalaukuissa olleet tavarat ovat olleet tarpeen 
täällä ja jos olisin jättänyt ne kuljetusliikkeen vietäväksi, osa olisi voinut kadota 
muiden tavaroiden mukana. Onneksi varkaat eivät olleet huolineet tennismai-
loista ja palloista, vaikka juuri se laatikko oli avattu. Uusia ei olisi saanut täältä 
mistään.”(SE4/30.10.1989)

  ► ”Kunnon nahkakenkiä ei saa mistään, olen ostanut vain yhdet nahkaiset 
sandaalit, varvastossumallia. Ne näyttävät lattialla oikein näteiltä, mutta lesti 
ei oikein sovi minun rintavalle ja leveälle jalalle - varpaat harottavat yli reunan 
kävellessä.” (T2/22.1.1989)

Coca Colan metsästys
Somalian kaupallisten lakien mukaan tarjontaa oli yleensä vähiten juuri niistä tava-
roista, joista oli eniten kysyntää. Kysyntää oli länsimaisille tuotteille kuten virvoi-
tusjuomille, oluelle ja äärimmäisen suositun Gin & Tonicin raaka-aineille, ginille ja 
tonic-vedelle. Alkoholia sai ostaa tullivapaasti Wamo-nimisen hotellin alakerrassa 
toimivasta Duty Free -kaupasta. Maksuvälineeksi siellä kelpasi käteisen lisäksi 
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Amex-luottokortti. Duty Freessä oli mitä oli, aina 
jotain, mutta ei välttämättä sitä, mikä olisi tehnyt 
parhaiten kauppaansa. Huhut kiersivät kaupun-
gilla, kun jossain kaupassa kuului olevan giniä, 

tonic-vettä tai olutta. Alkoholi ei sinänsä ollut mikään ongelma. Kaupan oli myös 
paikallisesti valmistettuja alkoholituotteita eli rommia, viskiä ja giniä.

  ► ”Tämä ei onneksi ole uskonnollisesti tiukka maa, ts. ulkomaalaiset saavat 
olla keskenään melko vapaasti, kaupoista saa alkoholia ja jopa sianlihaa, vaikka 
törkeän kalliiseen hintaan.” (V2/15.10.1989).”

Somalian teollisuustuotanto oli varsin vähäistä. Suurimmat yksittäiset tuotanto-
laitokset olivat SOMALTEX:n tekstiilitehdas Baladissa, Gesiran öljyjalostamo ja 
Jowharin sokeritehdas. Jowharissa tuotettiin sokerin sivutuotteena myös rommia 
ja muita tislattuja alkoholijuomia. Mogadishun kaupungissa oli kolme jokseenkin 
toimintavarmaa tehdasta: Coca Cola -tehdas, tupakkatehdas ja spagettitehdas. 
Tuntui hassulta, että italialaiset olivat onnistuneet juurruttamaan Somaliaan 
spagetinsyömisen perinteen, kun yleinen tapa syödä oli kuitenkin sormin. Mutta 
spagettia myytiin yleisesti aivan pienillä maalaistoreillakin. Uskoakseni tapa oli 
yleinen vain siinä osassa Somaliaa, joka oli aikoinaan Italian siirtomaa. Pohjoisosa, 
nykyisin itsenäiseksi julistautunut Somalimaan alue, oli aikoinaan Iso-Britannian 
siirtomaana, ja siellä spagetilla tuskin oli samanlaista menekkiä.

Virvoitusjuomista suosituin oli lisenssillä valmistettu, aito Coca Cola. Coca Cola 
rakensi pullotustehtaan Mogadishuun 1980-luvulla. Parhaiten juomaa sai, kun sitä 
haki suoraan Coca Colan tehtaalta, mutta silloin täytyi olla mukana kokonainen kori 
vaihtopulloineen. Koreja ei kuitenkaan ollut myynnissä missään, joten ainoa keino 
hankkia sellainen oli ostaa joltain lähtevältä ulkomaalaiselta. Ennen joulua tapahtui 
Coca Colaa metsästäessä seikkailu kaupungilla, joka olisi voinut päättyä huonosti. 
Arvostelin turhan kärkevästi kauppiaita tuotteiden puuttumisesta, vaikka eihän se 
heidän vikansa ollut, jos tuotteita vain ei ollut saatavilla. 

  ► “Viime viikolla etsimme kauppaa, joka myisi Coca Colaa. Täällähän eivät 
päde mitkään kaupalliset lait. Kun jokin tuote loppuu kaupasta se huomataan 
ehkä viikon kuluttua, ja lisää tilataan jos jaksetaan. Se tarkoittaa, että jos vii-
me viikolla kaupassa oli jotain, niin et voi koskaan tietää, onko samaa tuotetta 

Italialaisten vaikutuksesta 
pastaa ja nimenomaan spagettia 
oli kaupan pieniä maalaistore-
ja myöten. Mogadishussa toimi 
pastatehdas.(A&KK)
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Suolankuiva-
tusaltaita Mo-
gadishun ete-
läpuolella.

saatavissa tällä viikolla. Joka tapauksessa, löysimme vihdoin Coca Colaa myyvän 
kaupan kaukana kotoa. Sähläsimme jotain ja sen seurauksena auton avaimet 
jäivät sisälle lukittuun autoon! Se oli Petrin projektiauto Toyota Hilux, jota aikai-
semmin käytti projektissa työskennellyt somali, joka loikkasi USA:han ollessaan 
siellä opintomatkalla. Petri uskoi, että vara-avain olisi hänen esimiehellään ja 
minä lähdin sitä hakemaan taksilla samaan aikaan, kun Petri jäi vahtimaan au-
toa. No, minulle selvisi, että vara-avain oli ilmeisesti matkannut USA:han tämän 
loikanneen somalin mukana. Palatessani näin, että koko kulmakunnan väki piti 
hauskaa yrittäessään päästä autoon sisälle. Kolmen tunnin odotuksen jälkeen 
saimme paikalle lukkosepän, mutta hänkään ei saanut auton ovea auki. Vielä 
tunnin odoteltuamme (kello oli jo kymmenen illalla) ehdotin, että ainoa keino 
päästä kotiin autolla on rikkoa sen ikkuna. Sitten tapahtui ihme. Paikalle tuli van-
ha mies, joka neuvoi lukkoseppää yrittämään sisään takaikkunan kautta. Vanha 
mies näytti itse mallia ja yksikertaisesti irrotti takaikkunan ympärillä kiertävän 
listan ja työnsi sen jälkeen lasin irti rikkomatta sitä. Vain kymmenen minuuttia 
vanhan miehen saapumisesta olimme sisällä autossa. Toivon mukaan mitään 
vastaavaa seikkailua ei enää tarvitse kokea!” (J3/27.12.1989)

Somalian romahtamisen jälkeen asunnottomat valtasivat Coca Colan tehdassalit. Sen 
jälkeenkin juomaa tuotiin maahan laivarahdilla Arabiemiraateista, kunnes somalialai-
set sijoittajat investoivat uuteen pullotustehtaaseen, joka aloitti toimintansa heinä-
kuussa 2004. Se oli toiminnassa vielä kaksi vuotta myöhemmin, mutta on nyttemmin 
taas suljettu. Viimeisin Coca Colan lisenssi on itse asiassa myönnetty 2010 itsenäiseksi 
julistautuneeseen Somalimaahan. Vain Kuuba ja Pohjois-Korea lienevät ilman.

Pikkumarkettien pitäjät olivat etupäässä italialaista tai pakistanilaista alkupe-
rää. Kumpikin väestöryhmä oli asunut Somaliassa kymmeniä vuosia, ja osa heistä 
ei ollut koskaan käynyt esi-isiensä kotimaassa. Italialaisten omistamista kaupoista 
suosituin ja valikoimiltaan paras oli nimeltään Caputo. Sen erikoisuus oli pieni kah-
vilantapainen nurkkaus, jossa sai istahtaa ja syödä itse tehtyjä tonnikalavoileipiä.

Pakistanilaiset kauppiaat pysyttelivät erillään sekä somalialaisista että italialai-
sista. Heistä ei tuntunut kukaan tietävän mitään. Omar kertoo, että kun italialaiset 
suorittivat väestölaskentaa Mogadishussa 1950-luvulla, he olivat ehdottomasti 
kieltäneet laskemasta intialaissyntyisiä mukaan. Kun kapinalliset valtasivat Moga-
dishun tammikuussa 1991 ja kaikki, jotka kynnelle kykenivät pakenivat sieltä, tuli 
Keniaan laivalla 1100 hengen pakolaislasti pakistanilaisia.
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Joulu ja uusi vuosi
vieraassa maassa

Joulun lähestyessä moni suuntasi lomalle Keniaan, jonne mekin haaveilimme 
pääsevämme.

  ► ”Muuten ei ole tapahtunut mitään ihmeitä. Elämä kulkee samaa vanhaa ra-
taa kuin ennenkin, eli mikään ei suju niin kuin pitäisi. Meillä on nyt molemmilla 
kauhea kyllästymisvaihe meneillään, olemme vakavissamme suunnitelleet mat-
kaa Kenian puolelle, sivistyksen pariin. Jouluksi sinne ei enää saa matkoja, mut-
ta ehkä helmi-maaliskuun vaihteessa rahatilanne antaa jo myöten. Tämä maa 
tekee pyhimyksestäkin hermoraunion.” (V3/26.11.1989)

Joulunvietto vieraassa maassa ilman tuttuja joulutraditioita tuntui hieman haikealta. 
Ulkomailla asuville suomalaisille paikallisista raaka-aineista suomalaisin reseptein 
valmistetut jouluruoat ovat perinteisesti tuoneet tuulahduksen kotimaan joulusta. 
Caputon italialaiskaupan kautta sai tilata Keniasta tuotettua kinkkua.

  ► ”Täällä on eräs liike, joka myy Keniasta tuotettuja ruokatavaroita ja sitä 
kautta voi jouluksi tilata haluamiaan herkkuja. Oikea joulukinkku se ei ihan ole, 
mutta savustettu kinkku kuitenkin. Makeista perunoista saa kuulemma melkein 
aidonmakuista lanttulaatikkoa, se täytyy kyllä käydä tekemässä naapurin luona, 
meillä kun ei ole uunia. Olemmekin suunnitelleen ruotsalaisen naapurin kanssa 
yhteistä joulunviettoa. Hänen perheensä tulee jouluksi käymään tänne ja hän 
on jo pyytänyt heitä tuomaan mukanaan kaikkia herkkuja.” (SE5/27.11.1989)

Aatonaattona järjestin Petrille yllätysjuhlat hänen syntymäpäivänään.

  ► ”Petrillä on syntymäpäivä joulukuun 23. Sain päähäni hullun idean järjestää 
hänelle yllätyslounaan. Pyysin vieraita tuomaan syötävää mukanaan, koska en 
olisi onnistunut salaamaan 20 hengen ruokatarjoilun valmisteluja. Pyysin Petrin 
esimiestä vielä viivyttämään lähtöä, että kaikki vieraat ennättävät parkkeeraa-
maan autonsa piiloon naapurin lentopallokentälle. Päivänsankarin saapuessa 
kaikki olivat valmiina kattoterassilla odottaen, että pääsevät laulamaan onnit-
telulaulun. Se oli täydellinen yllätys!”(J3/27.12.1989)

Naapurimme Bengtin nuorempi tytär Mona kävi isänsä Somaliassa työskentelyn 
ajan Nairobin ruotsalaista koulua ja asui siellä sisäoppilaitoksessa. Mona oli tulossa 



83

Harvinainen veneretki Shebelle-
joella. Edessä Perre Broman, kes-
kellä Maarit Hirvonen ja minä, 
Bengtin profiili oikealla.

joulunviettoon isänsä luokse. Anteliaana ja avarasydämisenä ihmisenä Bengt kus-
tansi matkan Nairobin kautta myös vanhemmalle tyttärelleen Cecilialle eli Cillalle, 
Cillan poikaystävälle ja nykyiselle miehelle Per "Perre" Bromanille ja tyttäriensä 
äidille, ex-vaimolleen Marianne Langenborgille. Olimme alustavasti suunnitelleet 
Bengtin kanssa yhteispohjoismaista joulunviettoa, mutta arvelin, että hän viettää 
joulun keskenään perheensä kanssa. Emme halunneet häiritä perheen joulurauhaa, 
joten lainasimme kinkunpaistoa varten uunia viereisestä naapurista, jossa asui 
tsekkoslovakialainen vanhempi pariskunta Oto ja Ana. 

  ► ”Joulu täällä tulee olemaan melkoinen koettelemus. Olemme meidän ruot-
salaisen naapurimme kanssa suunnitelleet joitain yhteistä tekemistä jouluksi. 
Bengtin perhe tulee kuitenkin Ruotsista käymään, joten voi olla, että he halu-
avat olla aaton keskenään. Suurin osa meidän ulkomaalaisista tutuista lähtee 
pois Somaliasta jouluksi. Suomalaiset tubiprojektin jäsenet pysyvät täällä, mutta 
meillä ei niin kovasti ole heidän kanssaan ollut tekemistä. Ajattelimme kuitenkin 
pistäytyä joulusaunassa heidän toimistollaan.” (V4/14.12.1989)

  ► ”Loppujen lopuksi Bengt halusi viettää joulun perheensä kanssa keskenään 
ja niin mekin olimme kaksistaan. Keniasta tilatun kinkun pääsimme paistamaan 
naapurin uunissa. Se taitaa olla paras tähän mennessä nautittu ruokalaji Soma-
liassa.” (T2/22.1.1990)
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Kulttuurien välisistä eroista kertoo se, että vaikka olin puhunut joulusta ja lahjoista 
jo monta viikkoa, ja luulin, että apulaisemme tietää mistä on kysymys. Todellisuu-
dessa hänellä ei ollut mitään käsitystä joulun sisällöstä.

  ► “Annoimme ovivahdille ja boyessalle joululahjaksi rahaa ja selitimme, että 
meillä on tapana antaa jouluna lahjoja. Eilen boyessa tuli kysymään, että mikä 
ihme tämä joulu oikein on, josta olen niin paljon puhunut. Että voisinko se-
littää. Sainpahan taas kerran muistutuksen kulttuurien välisestä kuilusta!” 
(J3/27.12.1989)

Uuden vuoden aatonaattona teimme isolla porukalla mukavan ja harvinaisen 
jokiretken Shebelle-joelle. Mukana oli Bengt perheineen sekä pariskunta Maarit 
Hirvonen ja Frederik Spielberg. Fred oli korkeasti koulutettu, kielitaitoinen ja 
liberaali amerikkalainen, joka oli aloittanut kansainvälisen uransa Peace Corps 
-vapaaehtoisjoukoissa. Samantyyppisiin ja saman taustan omaaviin amerikkalaisiin 
huomasin tutustuvani helposti myöhemminkin maailmalla. Bengt ja Fred kuuluivat 
samaan pokeririnkiin, ja he tunsivat sitä kautta toisensa.

  ► ”Saimme selville, että eräs italialainen tekee sivubisneksenään jokiretkiä, 
johon mahtuu kerralla korkeintaan kymmenen ihmistä. Meidän ruotsalaisella 
naapurilla, Bengtillä, jonka kanssa me olemme aika paljon tekemisissä (hyvää 
harjoitusta ruotsinkielentaidoilleni!), oli käymässä ex-vaimonsa, kaksi teini-
ikäistä tytärtä ja toisen tyttären poikaystävä. Bengt halusi retkestä kuultuaan 
ehdottomasti viedä sinne perheensä ja me ilmoittauduimme tietenkin mukaan. 
Meidän lisäksi lähti vielä eräs suomalais-amerikkalainen pariskunta. Oli todella 
mukavaa ja rentouttavaa. Näimme valtavasti erilaisia lintuja, krokotiilejä, eri-
laisia liskoja ja jopa vilaukselta pari virtahepoa.” (P2b/13.1.1990)

Vuosi vaihtui lähes huomaamatta.

  ► “Juhlimme uutta vuotta kaksistaan kotona. Itse asiassa olimme niin väsy-
neitä, että nukahdimme jo ennen puoltayötä. Heräsimme sitten kyllä jo viideltä 
läheisestä moskeijasta kuuluvaan rukoushuutoon. Onneksi tässä ei ole moskeijaa 
ihan vieressä, kuulemme rukouskutsut lähimmästä moskeijasta vain silloin, kun 
taustalla ei ole muuta melua. Tiedäthän, että muslimien täytyy rukoilla viidesti 
päivästä ja jokaisesta rukoushetkestä ilmoitetaan moskeijojen minareeteista.” 
(J3b/2.1.1990)
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Sunnuntailounaalta 
kirjastoon

Naapurin ruotsalaispariskunta Eva-Karin ja Claes Norrlöf muuttivat pois Somaliasta 
marraskuun lopulla. Isoa taloa jäi asuttamaan yksin Swedish Statisticsin projektis-
sa jatkanut Bengt Rudolf Persson. Koska tulimme Bengtin kanssa hyvin juttuun, 
kutsuimme häntä kylään sunnuntailounaalle. Sunnuntain poikamieslounaastamme 
tuli pian perinne. Hämmästytin itseni alkamalla puhua ruotsia Bengtin kanssa. Ja 
koska yhteydenpitomme oli säännöllistä, niin pikkuhiljaa kielitaitoni kehittyi ihan 
kohtalaiseksi. 

  ► ”Olimme toissapäivänä [25.11.] ruotsalaisen naapuripariskunnan luona läksi-
äisjuhlissa. Sitä ennen oli lentopalloa tavalliseen tapaan ja tällä kertaa paikalle 
tuli ennätysmäärä porukkaa. Kyseinen pariskunta aloitti lauantailentopallon 
kaksi vuotta sitten ja siitä on tullut hyvin suosittu. Taloon jää asumaan vielä 
yksi ruotsalainen mies pariskunnan lähdön jälkeen, hän onneksi luvannut jatkaa 
traditiota.” (SE5/27.11.1989)

  ► ”Olen saanut myös mukavasti harjoitusta ruotsin kielestä, meidän naapu-
rissa asuu ruotsalainen poikamies, jonka kanssa meillä on aika paljon yhteistoi-
mintaa. Muun muassa meillä on aina yhteinen sunnuntaipäivän lounas ja silloin 
tulee puhuttua aina ruotsia.” (T2/22.1.1990)

Sunnuntailounaan vastapainoksi Bengt kutsui meitä joskus syömään vohveleita. 
Se oli ainoa ruoka, jota hän itse valmisti.

Sunnuntai oli virallisesti työpäivä, mutta työpäivän pituus oli Somaliassa jousta-
va käsite. Yleensä toimistot menivät kiinni viimeistään yhden aikoihin. Käytännössä 
päivittäinen työaika oli usein klo 8.30-11.30, johon vielä sisältyi teetauko. Niinpä 
ennätimme hyvin nauttia yhdessä lounasta ennen kuin aloitin päivystysvuoroni 
YK:n naisyhdistyksen kirjastossa neljältä iltapäivällä. Kirjaston kahdessa pienessä 
huoneessa oli monta hyllymetriä kirjoja, joita ulkomaalaiset olivat sinne lähtiessään 
lahjoittaneet. Pääasiassa tarjolla oli matkalukemiseksi ostettuja kevyitä englannin-
kielisiä pokkareita.

  ► ”Huomenna tulevat Bengt ja Fred (edellä mainitsemani suomalais-amerikka-
laisen pariskunnan amerikkalainen osapuoli) sunnuntain "poikamieslounaalle". 
Bengt on käynyt meillä säännöllisesti lounastamassa sunnuntaisin, Fredin kut-
suimme nyt mukaan koska hänen tyttöystävänsä Maarit on käymässä Suomes-
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sa…Sunnuntai on sinänsä hyvä päivä lounaalle, koska se ei pääse venymään liian 
pitkäksi, ainakaan minulla. Suostuin näet päivystämään (palkatta) sunnuntaisin 
neljästä puoli kuuteen UNWA:n (United Nations Women Association) kirjastos-
sa. Se on auki vain kahtena päivänä viikossa puolitoista tuntia. Onpahan jotain 
säännöllistä tekemistä. Muuhun UNWA:n toimintaan en ole mennyt mukaan, 
kävin yhdessä kokouksessa, mutta huomasin, että joutilaiden kotirouvien hy-
väntekeväisyystyö ei innosta minua. Tosin mukana on paljon fi ksuakin väkeä, 
monilla korkeakoulututkintoja, vakituinen työpaikka kotimaassa jne. mutta 
silti.” (P2b/13.1.1989)

Tuberkuloosiprojektilla ja viljavarastoprojektilla oli kummallakin pieni kokoelma 
suomenkielistä kirjallisuutta. Jokaisen suomalaisen kehitysyhteistyöntekijän luke-
mistoon kuului jossain turhautumisen vaiheessa Matti Pulkkisen Romaanihenkilön 
kuolema (1985) ja Lasse Lehtisen Valkoinen ihmissyöjä (1986). Minäkin tutustuin 
näihin kirjoihin Mogadishussa. 

  ► "Kyllä on monesti käynyt mielessä, että kunpa olisi jossain sivistysvaltiossa. 
Silti en kadu, että tänne tuli lähdettyä. Oppii ainakin arvostamaan länsimaista 
sivistystä entistä enemmän. On huvittavaa lukea meille lähetetyistä lehdistä 
"länsimaisen sivistyksen rappiosta" tai kehitysmaiden ihmisten "mutkattomasta 
elämäntavasta". Oletko muuten lukenut Matti Pulkkisen kirjaa Romaanihenki-
lön kuolema? Suosittelen.” (P2b/13.1.1990) 

Sanomalehtiä ei Somaliassa ilmestynyt, muutamia koneella kirjoitettuja lehtisiä 
lukuun ottamatta. Ministeriöt julkaisivat joitain aikakauslehden tyyppisiä julkaisuja 
myös englanniksi, mutta niiden sisältö oli niin tarkkaan valtaapitävän puolueen 
kontrolloimaa, että sisältö oli lähinnä vitsi. Huhujen mukaan kaupungilla olisi esitetty 
ulkoilmaelokuvateatterissa vanhoja italialaisia fi lmejä, mutta niitä emme koskaan 
käyneet katsomassa, eikä niistä olisi mitään ymmärtänytkään ilman englanninkie-
listä tekstitystä. Italian kursseja olisi kuulemma ollut saatavilla, mutta en jaksanut 
alkaa selvittää missä ja miten.

Lukuhetki kotona. Taskulamppu 
yöpöydällä on tarpeen jatkuvien 
sähkökatkosten varalta. 
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Olimme paljon tekemi-
sissä uudessa suoma-
laisessa metsäprojek-
tissa toimivien Juo-
lan ja Peltolan perhei-
den kanssa. Tässä Mer-
can Sambuusi-rannalla, 
mukana Thomas Christen-
sen (istumassa keskellä 
kylmälaukun takana).

Lisää suomalaisia

Käynnissä olevien kolmen kahdenkeskisen kehitysapuhankkeen lisäksi oli jo vuon-
na 1985 tehty suunnitelmat Suomen rahoittaman metsähankkeen aloittamiseksi 
Somaliassa. Aluksi hanketta valmisteltiin YK:n Sudano-Sahelin toimiston UNSO:n 
kanssa, mutta somaliosapuolen toivomuksesta suunnittelua jatkettiin FAO:n kans-
sa. Metsähanke oli tarkoitus oli käynnistää jo vuoden 1988 lopulla, mutta hankkeen 
kaksi suomalaista konsulttia, Veli Juola ja Jukka Peltola pääsivät aloittamaan työnsä 
vasta marraskuussa 1989. 

Veli ja Jukka menivät jouluksi kotiin Suomeen. He tulivat tammikuun alussa 
takaisin perheidensä kanssa. Veli ja Sirpa Juolan poika Hannu oli tuolloin 7-vuotias. 
Jukka ja Pirkko Peltolan pojat Antti ja Timo olivat iältään kymmenen korvilla. Velin 
kautta toimi taas epävirallinen kuriiriposti Suomen ja Somalian välillä.

  ► ”[Veli Juola], joka toi paketit Suomeen, kävi ennen takaisin tänne lähtöään 
anoppilassa ja Elina laittoi matkaan pipareita ja sahframipullia.” (T2/22.1.1990)

Uusi projekti oli sikäli erikoinen, että vaikka kyseessä oli periaatteessa Suomen 
ja Somalian kahdenvälinen hanke ja toteuttaja normaalin kilpailutusmenettelyn 
kautta valittu suomalainen Finnagro, niin projektia silti hallinnoi FAO. Tavoitteena 
oli tukea Somalian metsäsektoria. Projektin aloittamiselle ei ollut mitään järkeviä 
perusteita enää tuossa vaiheessa, koska suurin osa avunantajamaista oli jo hidas-
tanut tai jäädyttänyt apuaan. 
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  ► ”FAO aloittaa täällä uuden, Suomen rahoittaman metsäprojektin ensi vuo-
den alusta. Se tuleekin olemaan ainoa metsäprojekti Somaliassa sen projektin 
lisäksi, jossa Petri on töissä. Useat avunantajamaat ovat vetämässä avustuksi-
aan pois maasta protestina surkealle poliittiselle tilanteelle.” (V4/14.12.1989)

Veli Juola oli vastuussa paikallisten koulutuksesta, ja Jukka Peltola taimitarhojen 
kehittämisestä. Metsien inventointia tekemään palkattiin brittiläinen Michael Haw-
kes. Briteillä oli ollut maassa iso metsähanke, jonka he lopettivat mahdottomana 
samaan aikaan, kun suomalaiset aloittivat omansa. Lähtiessään britit onnistuivat 
puhumaan suomalaiset ottamaan heidän tukemansa metsäkoulun ja metsäalan 
tutkimuksen osaksi omaa hankettaan. Tähän osuuteen tuli helmikuussa 1990 
Suomesta vielä Lauri Mikkola.

Lauri Mikkolan ja hänen Greta-vaimonsa kanssa samoihin aikoihin Mogadishuun 
muutti suomalainen Orkamon perhe, Antero (joka käytti myös toista nimeään 
Seppo), vaimonsa Helena sekä heidän 13-vuotias tyttärensä Elisa. Antero Orkamo 
tuli Maailmanpankin rahoittamaan projektiin, jota toteutti hollantilainen Euro 
Consult –niminen yritys. Perheen kaksi vanhempaa lasta kävivät koulua sisäoppi-
laitoksessa muualla.

Uudet tulokkaat joutuivat keskelle täysin absurdia tilannetta, eli tekemään 
työtä, jolla ei tuntunut olevan mitään tarkoitusta. Nairobin suurlähetystössä 
laadittiin syyskuussa 1989 Suomen ja Somalian kahdenkeskisen avun keskipitkän 
aikavälin suunnitelma. Lista tekijöistä, minkä vuoksi Somaliassa oli vaikea saada 
aikaan pysyviä kehitysvaikutuksia, oli pitkä: yksipuolueen harjoittama mielival-

Taimitarhalla.
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ta, tehottomuus, korruptio, kouluttamaton työvoima, heikko työkuri ja lyhyet 
työpäivät. "Kehitysyhteistyönäkymät Somalian kanssa eivät näytä rohkaisevilta. 
Toiminnassa on pikemminkin hätäavun kuin pitkäjännitteisen yhteistyön leima", 
suunnitelmassa todettiin.

Itse olin päätynyt samaan lopputulokseen, mutta ilmaisin sen kirjeessäni vä-
hemmän diplomaattisin sanamuodoin.

  ► ”Somalia on taatusti maailman pahin p-reikä! Enkä ole ainoa täällä asuva 
ulkomaalainen, joka jakaa saman mielipiteen. Täällä on mahdoton saada min-
käänlaisia pysyviä tuloksia aikaan johtuen poliittisen tilanteen epävakaisuudesta, 
ala-arvoisesta hallinto-organisaatiosta, törkeästä korruptiosta, ihmisten välin-
pitämättömyydestä, surkeasta koulutuspohjasta ja ties mistä muusta vielä. On 
todella rahojen haaskausta aloittaa täällä minkäänlaisia vaativia projekteja jos 
vastuu niistä jää muutaman vuoden kuluttua, projektin päätyttyä, paikallisille. 
Tässä maassa on varmasti joka ikinen projekti kaatunut samalla minuutilla kun 
ulkomaalaiset asiantuntijat ovat poistuneet paikalta. Ainoa kehitysapu mitä 
Somalian kaltaiseen maahan kannattaisi antaa olisi peruskoulutuksen kehittä-
minen (täällä on varmasti kymmeniä FK tason yliopistotutkinnon suorittaneita 
henkilöitä, joilla ei ole harmainta aavistusta edes yksinkertaisesta yhteen- ja 
vähennyslaskusta) ja jonkinlainen ruohonjuuritason neuvontatyö peruselinkei-
nojen kuten maatalouden kehittämiseksi.” (P2/7.1.1990)

Silti poiskaan ei voinut lähteä. Oma työmoraali ei antanut periksi luovuttaa, ja 
työsopimuksen yksipuolinen keskeyttäminen olisi johtanut vaikeuksiin. Alitajui-
sesti varmaan moni ajatteli myös, että ennen pitkää Siad Barre joutuu luopumaan 
vallasta, ja ehkä Somaliassa sitten koittaa paremmat ajat.

Hampurilaisia ja hummereita

Mitä turvattomammaksi olo kävi, sitä tiiviimmin ulkomaalaiset seurustelivat 
keskenään ja hakivat turvaa toistensa seurasta. Illanistujaisten lisäksi erityisesti 
Anglo American Beach Club ja Mogadishu Golf and Tennis Club olivat suosittuja 
kokoontumispaikkoja. Näissä paikoissa yhteisenä kielenä oli englanti. Italialaisilla 
oli oma klubinsa Lidon alueella. 

Anglo American Beach Club oli mukava ruokapaikka, jossa oli tarjolla lihaa ja 
kalaa. Pihviannoksilla oli sellaisia nimiä kuin Volvo, johon kuului paistettu pihvi 
ja ranskalaiset, Volvo Penta, jossa oli edellisten lisäksi paistettu muna päällä. 
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Mukavan rentouttavaksi suunni-
teltu retki merenpoukamaan päät-
tyi punabarettien uhkailuihin.
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Mercedes-annoksessa oli pihvin ja ranskalaisten lisäksi kaksi paistettua munaa. 
Anglo American Beach Clubilla olen syönyt yhden elämäni parhaimmista aterioista: 
kivihiiligrillillä paistetun ja limettimehulla maustetun hummerinpuolikkaan, jonka 
kyytipoikana oli lasillinen kylmää valkoviiniä. Meri kuhisi hummereita, mutta koska 
somalit eivät niitä itse arvostaneet, niin hummerit olivat puoli-ilmaisia. 

Sekä AA-klubin että Golf and Tennis Clubin ravintolan ruokalistalla oli herkullisia 
hampurilaisia. Golf and Tennis Clubilla hampurilaisen kyytipojaksi sai tilata ihanaa 
tuorepuristettua greippimehua. Klubilla ei yleensä tarvinnut pelätä kehitysmaissa 
tavattavaa yleistä tapaa, jossa kallista ketsuppia laimennetaan vedellä. Kylläs-
tymisen asteesta riippuen välillä kehuin, välillä vähättelin kirjeissäni kaupungin 
ravintolatarjontaa.

  ► ”Ravintoloista saa kohtuullista, mutta ei loistavaa ruokaa, muutama paikka 
on jäänyt vakiopaikoiksi. Kumma kyllä, hampurilaiset ovat täällä aika hyviä. Joh-
tuu varmaan siitä, että liha on niin edullista. Olen täällä muutamassa kuukaudes-
sa syönyt enemmän hampurilaisia kuin Suomessa useaan vuoteen. Ylellisyyttä 

on tietenkin halvat ja hyvät hummeriateriat, kokonainen 
hummeri maksaa vakiopaikassa n. 8 mk., mikähän olisi 
hinta Suomessa. Ruoka-aineita saa aika hyvin, mistään ei 
ole ollut puutetta, tietenkin jotkut erikoisuudet, varsinkin 
säilykeruoat, ovat todella kalliita paikalliseen hintatasoon 
nähden. Mutta meillä "rikkaillahan" on tietenkin niihin va-
raa - silloin tällöin.” (T2/22.1.1990)

Paikallinen erikoisuus oli ”Baby Goat”, kokonaisena hie-
man rosvopaistin tyyliin haudutettu nuori karitsa. Sen 
kanssa tarjottiin riisiä ja kasviksia. Baby Goat –ravintoloita 
oli rypäs kaupungin ulkopuolella, Afgoin tiellä. Kävimme 
joitain kertoja Xaraf-nimisessä paikassa syömässä FAO:n 
suomalaisessa metsäprojektissa työskennelleiden Veli 
Juolan ja Jukka Peltolan perheiden kanssa. Baby Goat 
–ateria syötiin pitkän kaavan mukaan. Normaalit ruoka-
juomat vietiin itse kylmälaukussa mukana.

Monien ravintoloiden ruokalistat olivat italialaisvai-
kutteisia, ja usein ruokalistakin oli italiaksi. Yökerhoelä-
mää kaipaaville oli tarjolla disko Club 54 lähellä Lidoa, 
joka oli suomalaisten ”kantis”. Toinen samantapainen 
paikka oli nimeltään Blue Marlin. Kesällä 1990 avattu 
Guled kilometrin 4:n risteyksessä taisi olla viimeisin Mo-
gadishussa avattu hotelli-ravintola.

Baybygoat-ateria. 
(MH)
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Kismayon voimalan käyttöönotto 
elokuussa 1987. Edessä vasemmalla 
Siad Barren punabaretteja. (A&KK)

Ensimmäinen aseella uhkailu

Jo marraskuussa kerroin sisarelleni (V3/26.11.1989) kuinka ”Hallituksen kontrol-
lissa on enää vain alue noin 100 km säteellä pääkaupungista. Olemme kovasti 
tehneet inventointilistaa tavaroistamme FAO:n vakuutusyhtiölle siltä varalta, että 
joutuisimme lähtemään yllättäen pakoon. Se tästä vielä puuttuisi!” Siad Barresta 
käytettiin yleisesti pilkkanimitystä ”Mogadishun pormestari” kuvaamaan hänen 
valta-alueensa kapeutta.

Tammikuussa tilanne jatkui kireänä. Presidentti erotti koko hallituksen vuoden 
vaihteen tienoilla, ja maassa vallitsi epätietoisuus poliittisen tilanteen kehityksestä 
jatkossa. Odotettiin jopa suuria muutoksia. Maa oli ilman hallitusta lähes puolitoista 
kuukautta. 

  ► ”Poliittinen tilanne on todella kireä. Presidentti erotti kaikki ministerit jou-
lun jälkeen, eikä uusia ole nimitetty tilalle. Tällä hetkellä hän on siis täydellinen 
itsevaltias. Armeijalle ei ole kuulopuheiden mukaan maksettu palkkaa pitkään 
aikaan, he ovat alkaneet ryöstellä ihmisiä, lähinnä paikallisia, ja muutama ihmi-
nen on jo kuollut heidän luodeistaan. Armeijan sotilaat kuuluvat suurimmaksi 
osaksi presidentin omaan klaaniin, joten heitä ei edes odota mikään rangaistus 
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Mercassa jouduimme kerran 
ryöstöyrityksen kohteeksi.

teoistaan. Kansa tietenkin vihaa heitä ja jos tänne tulisi jonkinlainen kansannou-
su, kävisi varmaan vähän niin kuin Romaniassa, jossa kaikki vihasivat Securita-
ten joukkoja. Tosin kaikki aseet kuuluvat armeijalle, joten siitä voisi tulla aika 
ikävää jälkeä.” (T2/22.1.1990)

Uusi hallitus nimitettiin 17. helmikuuta 1990. Hallituksen kokoonpanossa ei tapah-
tunut yllättäviä muutoksia. Uuden hallituksen nimeäminen kuitenkin rauhoitti 
hieman vallitsevaa levotonta ilmapiiriä. Monipuoluejärjestelmän mahdollistavasta 
perustuslakimuutoksesta vihjailtiin, ja vaalit luvattiin järjestää vuoden 1990 loppuun 
mennessä. Merkkejä uudistuksista ei kuitenkaan koskaan kuulunut.

Neuvostoliitto oli alkanut aseistaa Somaliaa ja kouluttaa armeijan henkilökuntaa 
vuodesta 1962, pian maan itsenäistyttyä. Neuvostoliiton aseellinen apu moninker-
taistui, kun Siad Barre kaappasi vallan 1969 ja alkoi julistaa tieteellistä sosialismia. 
Vuonna 1974 maat solmivat ystävyys-, yhteistyö- ja avunantosopimuksen, jonka 
jälkeen Neuvostoliitto nosti sotilaallisten neuvonantajien määrää, ja maa alkoi 
toimittaa Barren armeijalle uusinta asetekniikkaa. Neuvostoliitto myös koulutti 
pahamaineisen kansallisen turvallisuuspalvelun, NSS:n (National Security Service) 
joukkoja. Neuvostoliiton aseavun rinnalla Somalia sai aseita myös arabimaista, 
eniten Saudi-Arabista ja Egyptistä.

Kun Somalia katkaisi välit Neuvostoliittoon Ogadenin sodan aikana 1977, se 
kääntyi länteen saadakseen aseapua. Asiaan suhtauduttiin myönteisesti, mutta 
lännen ehtona oli joukkojen vetäminen Ogadenista. Yhdysvaltojen mielenkiinto 
Somaliaa kohtaan kasvoi Iranin vallankumouksen jälkeen vuonna 1979, kun Yh-
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dysvallat kaipasi jalansijaa Persianlahden alueella. Yhdysvaltojen aseellinen apu 
alkoi v. 1981, ja jatkui aina Barren hallituksen kaatumiseen saakka. Tosin vuoden 
1988 pommitusten ja ihmisoikeusrikkomusten jälkeen USA kutisti apunsa pelkkään 
koulutukseen ja tekniseen tukeen. Italian ja Länsi-Saksan antama tuki Barren armei-
jalle loppui niin ikään samoihin aikoihin. Vain Kiina jatkoi aseellisen avun antamista 
Barren hallitukselle aina sen loppuun saakka. 

Perinteisten aselähteiden kuivuttua Barre kääntyi Libyan puoleen ja sai sieltä 
aseita, ammuksia sekä vahvojen huhujen mukaan myös kemiallisia aseita.

Tällaisessa tilanteessa ei aseilla uhkailu ihmetyttänyt. Presidentin erikoisjoukot, 
niin sanotut punabaretit, eivät olleet saaneet palkkojaan ja kiersivät ryöstelemässä 
ihmisiä. Ulkomaalaisia kohtaan he olivat vielä toistaiseksi melko varovaisia. Ehkä 
punabaretit välttelivät mahdollisuutta, että vähäinenkin jäljellä oleva ulkomainen 
apu armeijalle loppuisi väkivaltaisuuksien seurauksena.

  ► ”Eilen [12.1.1990] oli viikonloppu ja meitä lähti iso porukka viettämään päi-
vää pienelle rannalle kaupungista n. 15 km etelään. Turvallisuustilanne on täällä 
ollut jo pitkään ala-arvoinen, joten ihmisiä on kehotettu tekemään rantakeik-
kansa turvallisuussyistä mahdollisimman isolla porukalla. Tämä oli vasta toinen 
kerta kun olin meren rannalla. Aluksi oli oikein kivaa, kastauduimme pienessä 
laskuvesipoukamassa (meressä ei voi uida haiden vuoksi), paistattelimme päi-
vää, söimme eväitä ja joimme kylmälaukuissa säilytettyä kylmää olutta. Idylli 
särkyi kun rannalle rynnisti kaksi armeijan sotilasta, toinen pyssy kädessä. Aluksi 
he kerjäsivät tupakkaa, vähän aikaa rannalla tepasteltuaan he alkoivat vaatia 
passeja ym. typerää, he halusivat välttämättä tarkistaa kaikki autot ja laukut 
etsiäkseen "huumeita", kaikkea paskaa mitä nyt ylipäätään voi kiusaksi keksiä. 
Ilmeisesti tarkoitus oli saada rahaa, mutta kun sitä ei tullut, emme enää voi-
neet jäädä rannalle. Valkoihoisilla on vielä toistaiseksi ihonvärinsä turvanaan 
estämään pahemmat välikohtaukset. Mutta huhujen mukaan armeijan sotilaat 
ryöstelevät oman maansa kansalaisia ihan avoimesti. Ja, jos joku "vahingossa" 
kuolee, ei siitä kukaan joudu vastuuseen. On ihan selvää, että tilanne on luisu-
massa entistä surkeampaan suuntaan, luultavasti piakkoin matka kodin, työ-
paikan ja kaupan välillä on ainoa turvallinen.

  ► Harmin paikka, että tilanne täällä on se mikä on, muuten täällä voisi olla to-
della mukavaa. Joku viisi vuotta sitten rannoilla pystyi käymään vaikka yksin, 
ei tarvinnut pelätä sotilaita tai varkaita. Nythän ei pääkaupungista voi lähteä 
kuin n. sadan kilometrin säteelle ilman erikoislupaa. Mutta ennen kuin levotto-
muudet alkoivat pohjoisessa ja myöhemmin etelässä täällä on voinut matkustaa 
vapaasti ja huoletta. Samoin on voinut tehdä yön yli kestäviä telttaretkiä, jotka 
olisivat nykyään täysin mahdottomia toteuttaa. Jos vain maa olisi rauhallinen 
täällä voisi viihtyä ihan eri tavalla.” (P2b/13.1.1990)
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Ennen Hargeisan pommituksia sissien hyökkäykset eivät juuri olleet koskettaneet 
siviiliväestöä laajasti pohjoisen ulkopuolella. Ensimmäiset Somaliassa työsken-
nelleet suomalaiset muistavat maan lähes paratiisina: Somalia oli rauhallinen, 
edullinen, eksoottinen, meri lähellä. Jarmo Seppinen meni töihin viljavarastopro-
jektiin tammikuussa 1987. "Vielä lähtiessämme meille vakuutettiin, että Somalia 
on Afrikan turvallisin maa. Ja siltähän se aluksi tuntuikin. Kuljimme vaimoni Ullan 
ja puolivuotiaan poikamme Juhan kanssa pimeässä pitkin Mogadishun katuja, eikä 
meille tullut mieleenkään pelätä. Mutta pian Hargeisasta alkoi tulla pakolaisia ja 
tilanne kiristyi."

Punabaretit, englanniksi Red Berets, somaliksi Duub Cas, toimivat Siad Barren 
henkivartiokaartina ja tiedustelupalveluna. Vahvasti aseistetut punabaretit värvättiin 
lähes täysin presidentin omasta Marehaan-klaanista, ja he olivat viimeiseen saakka 
lojaaleja Siad Barrelle. Punabarettien tekemistä julmuuksista kiersi useita huhuja. 

Siad Barren oli tapana tehdä vierailuja kehitysapuprojekteihin. Hänen mukanaan 
oli aina joukko punabaretteja turvamiehinä. Petri joutui työnsä puolesta mukaan 
FAO:n Wildlife-hankkeen tilaisuuteen, jonka Barre avasi. Petri muistaa hampaisiin 
asti aseistetun, synkän turvamiehen, joka seisoi hänen ja amerikkalaisen George 
Lovelacen vieressä. Tilanne oli epämiellyttävä ja kumpikin pelkäsi, että turvamies 
tähtää väärin ja ampuu heihin päin.

Toinen aseella uhkailu

Mogadishussa oleskelu tylsistytti. Mieli teki kuitenkin retkelle kaupungin ulkopuo-
lelle. Kuukausi punabarettien uhkailun jälkeen päätimme uskaltautua matkaan 
Juolan ja Peltolan perheiden kanssa. Retki oli päättyä ikävästi.

  ► ”Viime lauantaina [17.2.1990] näet sotilaat pidättivät meidät puoleksitoista 
tunniksi. Olimme retkellä Mogasta pohjoiseen: Petri, minä ja nämä joulun alla 
täällä käyneet kaksi metsäinsinööriä vaimoineen ja lapsineen. Lisäksi meillä oli 
mukana kaksi somaliopasta. Pohjoisessahan on täysi sisällissota, joten jouduim-
me anomaan retkelle virallista lupaa, vaikka meille oli vakuutettu, että rannikko 
on täysin turvallinen ainakin parisataa kilometriä pohjoiseen. Veli oli torstaina 
soittanut paikallisen FAO:n toimistoon kysyäkseen onko lupa retkelle myönnetty. 
Joku sihteeri oli todennut kaiken olevan OK, mutta pyytänyt meitä vielä lauan-
taiaamuna menemään seitsemältä aamulla UNDP:n (byrokraattien ja tyhjäntoi-
mittajien päämaja) toimistoon, josta saisimme lopullisen varmistuksen. Olimme 
Petrin kanssa siellä hyvissä ajoin, mutta tyypillistä kyllä paikalla ei ollut ketään, 
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Kaupungin ulkopuolel-
le meno alkoi olla yhä 
turvattomampaa.
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joka asiasta mitään tietäisi. Koska kukaan vastaavista turvallisuushenkilöistä 
ei ollut tullut töihin kahdeksaan mennessä, päätimme lähteä joka tapauksessa. 

Ajoimme rannikkoa n. 70 km pieneen kalastajakylään asti ja pysäköimme autot 
sen edustalle. Juuri kun Veli ja Jukka olivat kaivaneet kameransa esiin, hyökkäsi 
lähimmän hiekkadyynin takaa esiin sotilas karjuen ja ase kädessä. Hänen jäljessään 
seurasi vielä toinen sotilas, noin neljäntoista ikäinen poika. Kumpikin latasi kivää-
rinsä meidän edessä ja komensi meidät takaisin autoihin. Jouduimme ajamaan 
läheiselle tarkastusasemalle parinsadan metrin päähän. Meitä syytettiin laittomasta 
tunkeutumisesta sotilasalueelle ja meidän epäiltiin piilottelevan aseita ja huumeita. 
Kaikki autot, tavarat ja käsilaukut tarkastettiin huolellisesti. Ja niin yhdestä kas-
sista löytyikin ASE: Marttiinin puukko. Se oli tarkoitettu retkieväiden tekemiseen, 
mutta sotilaat väittivät sen olevan pistin. Koko show pantiin toimeen siksi, että 
he halusivat pelotella meiltä rahaa. Kun emme suostuneet mitään antamaan, he 
uhkasivat viedä meidät lähimmälle sotilasleirille tutkittavaksi. Se uhka viimein tepsi, 
somalioppaat antoivat sotilaille kiltisti kymmenen tuhatta shillinkiä (N. 40 mk) ja 
meidät päästettiin menemään. 

Retkeilyhalut olivat kuitenkin kaikonneet, ja lähdimme takaisin Mogaan. Eksyim-
me vielä paluumatkalla tieltä ja juutuimme hiekkaan, mutta onneksi paikalle ilmestyi 
paimentolaisia, joiden avustamana saimme työnnettyä autot ylös. Kuulimme seu-
raavana päivänä, että myös perjantaina samalla paikalla oli käynyt ulkomaalaisia, 
mutta heitä vastaan sotilaat eivät heti aluksi olleet käyttäytyneet uhkaavasti vaan 
vaatineet läpikulkumaksua. Se oli maksettu, mutta kun sama seurue kaarsi toisen 
kerran heidän eteensä eikä enää suostunut uudestaan maksamaan, he olivat am-
puneet varoitukseksi ilmaan ja saaneet rahansa. 

  ► Nyt erinäiset tahot ovat välikohtauksesta kuultuaan alkaneet pestä käsiään 
asiasta ja ilmoittaneet, että meillä olisi pitänyt olla vaikka minkälaista muuta 
lupaa matkassa. Meidän lähtömme oli heille kuitenkin hyvin tiedossa etukä-
teen ja mitään erikoislupia ei kukaan silloin pyytänyt hakemaan. Nämä ovat 
niitä kehitysapukiemuroita, joista kerron tarkemmin, kun tulemme käymään 
Suomessa.” (V5/20.2.1990)

Nuoruuden huolettomuudella olin välikohtauksen vuoksi enemmän harmistunut 
kuin peloissani. Syytä pelkoon olisi kyllä ollut. Sotilaat käyttivät yleisesti khatia, 
paikallista huumetta ja saattoivat olla hyvin arvaamattomia. Matkassa olleille pik-
kupojille kokemus oli pelottava, ja he näkivät siitä pitkään painajaisia. 

Aseellisen uhkailun jälkeen sivuutin veitsellä uhaten tehdyn ryöstön yrityksen 
lähes olankohautuksella.

  ► ”Edellisten kokemusten lisäksi voin vielä sanoa joutuneeni veitsellä uhatuksi. 
Olimme käymässä Merkassa, Petrin piti olla siellä pari päivää työasioiden vuok-
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si ja minä lähdin mielelläni mukaan. Asuimme Petrin työkaverin, tanskalaisen 
Thomasin luona. Olimme illalla kävelyllä kaupungilla (vetäen tietenkin peräs-
sämme hirvittävää, ilkkuvaa ja kerjäävää kakaralaumaa) ja päätimme oikaista 
erään täysin aution kadun kautta. Yhtäkkiä joku tarttui takaapäin Thomasin 
reppuun. Hän piti siitä kuitenkin kiinni. Kun käännyimme, näimme kaksi nuorta 
poikaa, toinen veitsi kädessä. Thomas astui kuitenkin uhkaavasti poikia kohti 
ja karjaisi pari kirosanaa englanniksi (Thomas on lähes parimetrinen hongan-
kolistaja) jolloin pojat perääntyivät pelästyneenä. Käännyimme rauhallisesti ja 
lähdimme kävelemään eteenpäin, pojat yrittivät vielä parikertaa varovaisesti 
uhkailla mutta emme pahemmin piitanneet heistä. Onneksi he olivat ilmiselväs-
ti ensimmäisellä ryöstöretkellään, ammattilaisten kanssa olisi saattanut käydä 
paljon hassummin. No, Merkan reissu oli muuten erittäin mukava. Olin toisena 
päivänä mukana kierroksilla eri taimitarhoilla. Onneksi aina välillä tulee tilaisuus 
irrottautua Mogan huolista.” (V5/20.2.1990)

Turhautumisen purkauksia

Mogadishun vankina oleminen turhautti, samoin jatkuvat arkielämän hankaluudet. 
Torakoita tuntui ryömivän aina viemäreistä juuri silloin, kun menin kylpyhuonee-
seen. Fadumo osti torakoiden häätämiseksi jotain valkoista jauhetta, jota hän 
ripotteli nurkkiin. Se olikin hyvin tehokasta, ja aamuisin kuolleita torakoita sai 
lakaista läjäpäin ulos talosta. En koskaan saanut selville mitä myrkkyä pienten pus-
sien sisältämä valkoinen jauhe oikein oli. Häirikkörotan pyydystämiseksi Fadumo 
toi liima-ansan. Rotta teki öisin tuhoa keittiössä, ja yhtenä yönä se jopa pureskeli 
rikki silkkisen huivini. Levitin liimaa pahvinpalalle, keskelle syötiksi ison juustopalan 
ja laitoin ansan keittiöön.

  ► ”Pyysin boyessaa ostamaan hiirenloukun, mutta hän ostikin rottaliimaa 
väittäen sen olevan erittäin tehokasta. Ja niinhän se olikin: vain kaksi tuntia 
siitä, kun olin virittänyt ansan, rotta oli liimautuneena siihen kiinni. Onneksi oli 
ilta ja Petri kotona, joten laitoin hänet tekemään likaisen työn eli iskemään ro-
tan vasaralla kuoliaaksi…Olen ruokkinut kahta koditonta kissa meidän pihalla 
siinä toivossa, että ne söisivät hiiret ja rotat, mutta selvästikään ne eivät hoida 
hommiaan kunnolla.” (J3b/1.2.1990)

Petri ei pystynyt tekemään kunnolla töitä, sillä projektin tietokonehuoneen ge-
neraattoria ei millään saatu korjattua. Siten jakeluverkostosta ei tullut sähköä, 
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jotta tietokoneet olisi voitu pitää päällä. Polttoainetta sai vain mustasta pörssistä. 
Turhautuminen lisääntyi, kun vedentulo lakkasi yllättäen eräänä päivänä. Vesi oli 
siihen saakka ollut ainoa ongelmaton asia. Vesi tuli alhaalla pihalla olevaan isoon 
tankkiin, josta se pumpattiin sähköllä katolla olevaan säiliöön. Joillain alueilla vesi 
piti jatkuvasti tilata säiliöautoissa, mutta kadullamme oli sentään toimiva vesijohto. 
Vuokranantajat eivät suostuneet korjaamaan tilannetta, joten lasku jäi asukkaiden 
maksettavaksi.

  ► ”Täällä on juuri alkanut vuoden kuumin ajanjakso. Tuuli on melkein tyyntynyt 
ja helle tuntuu siksi hyvin tukalalta. Iltaisin on silti edelleen mukavan vilpoista. 
Olimme kuulleet, että hellekauden aikana voi tulla ajoittain vesipula, mutta 
meille sattui vieläkin huonompi tuuri. Vedentulo loppui meidän alueelta koko-
naan. On luultavaa, että putket suljettiin siksi, että vesilaitos saisi lisää rahaa. 
Koska paikalliset palkat ovat surkeita, he yrittävän kaikin keinoin saada rahaa 
ulkomaalaisilta. Jos puhelinlaitos tarvitsee rahaa, sieltä katkaistaan puhelinlin-
ja, ja koska korjaaja maksaa, rahantulo hoituu tällä tavoin. Sama juttu on nyt 
ilmeisesti tapahtunut veden kanssa. Vesilaitokselta arvioitiin kuluja, joita uuden 
putkiston vetämisestä tulee ja summa oli yli kaksi miljoonaa shillinkiä jaettuna 
kymmenen talon kesken, eli meidän osuus Suomen rahoissa vajaa tuhat mark-
kaa. Harmittaa, mutta mitään ei voi tehdä. Olemme nyt viikon ajan tilanneet joka 
toinen päivä tankkiauton tuomaan vettä, mutta koska vesitilanne on muutenkin 
niukka, he laskuttavat liikaa ja systeemi on muutenkin hankala.” (V5/20.2.1990)

Myöhemmin saimme tietää, että joku Siad Barren perheestä oli muuttanut muuta-
man korttelin päähän, ja hänen käskystään katumme harvinaisen hyvin toimivasta 
vesiputkesta oli tehty liitäntä hänen omaan taloonsa. Omavaltainen teko kuvastaa 
kyllä hyvin koko Barren perheen piittaamattomuutta muista ihmisistä. Lähikortteliin 
muuttaneen henkilön huhuttiin toimivan armeijassa upseerina. Huhu saattoi pitää 
paikkaansakin, koska asuinalueemme sijaitsi lähellä lentokenttää, ja lentokentän 
vieressä oli Barrella oma maanalainen bunkkeri. Barren oma poika Maslah Moha-
med Siad oli sotavoimien komentaja. Myös monet Siad Barren vävyistä toimivat 
korkeassa asemassa armeijassa. 

Vesi- ja sähkösirkuksen keskelle pamahtivat vielä surkean autokorjaamon tyypit 
varaosat kädessään selittämään tehtävänsä vaikeutta. Sain klassisen raivokohta-
uksen, ja häädin tyypit ulos. Naapuri Bengt seurasi tilannetta ja suuttui puolestaan 
minulle. Käytökseni oli tietenkin asiatonta, mutta en suostunut sitä tunnustamaan. 
Niinpä päädyimme mököttämään keskenämme ja yhteinen sunnuntailounas jäi 
sillä viikolla väliin. Bengt oli ainoa tietämistäni ulkomaalaisista, joka oikeasti piti 
Somaliasta ja somalialaisista. Vielä jälkeenpäin hän muistelee Somaliaa yhtenä 
parhaimpana kokemuksenaan.
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Vettä on lähdössä myyn-
tiin aasin vetämällä tan-
killa. Talojen pihoil-
la olevat kiviset vesitan-
kit olivat samantyyppisiä, 
joskin kooltaan isompia ja 
katettuja. Vesi pumpattiin 
katolla olevaan tankkiin 
sähköllä, josta juokseva 
vesi tuli alas luontaisel-
la paineella. (MH)
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Loma Keniassa oli napakymppi. 
Poseeraan Mombasassa meritäh-
den kanssa, ennen kuin päästän 
sen takaisin veteen.
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Rahaongelmistamme piittaamatta päätimme, että lomalle on pakko päästä. Kenia 
oli siintänyt mielessä jo joululomakohteena, mutta 25.2. - 11.3.1990 unelma vihdoin 
toteutui. Ostimme liput todennäköisesti Safari Travel –nimisen fi rman kautta, jolla 
oli maine luotettavimpana matkatoimistona Mogadishussa. Keniassa käyneiden 
turistien ylistykset yhdistyneenä Karen Blixenin Eurooppalaisena Afrikassa -kirjan 
ja Minun Afrikkani -elokuvan luomiin mielikuviin olivat saaneet aikaan sen, että 
Kenia vaikutti täydelliseltä, eksoottisen ihanalta maalta.

► ”Me olemme kovasti suunnitelleet matkaa Keniaan maaliskuun alussa. Mei-
dän piti mennä jo jouluksi, mutta marraskuu oli niin onneton, ettemme jaksaneet 
varata matkaa ja muutenkin silloin olisi ollut liian täyttä. Varaamme matkan nyt 
heti ensi tilassa kun saamme varmistuksen raha-asioiden järjestymisestä siihen 
malliin kuin pitäisi. Ihmiset käyvät täältä aina silloin tällöin tuulettumassa Ke-
nian puolella, puoli vuotta yhtä mittaa Somaliassa on jo kestokyvyn rajamailla. 
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Kenia vaikuttaa ihmemaalta päätellen niiden ihmisten kehuista, jotka ovat ol-
leet siellä. Toisaalta täytyyhän siellä palvelusektorin olla aika kehittynyt, koska 
turismi on yksi Kenian tärkeimmistä tulonlähteistä.” (P2b/13.1.1990) 

  ► Somalia alkaa jo kypsyttää siinä määrin, että meidän on pakko lähteä käy-
mään lomalle. Varasimme matkan Keniaan kahdeksi viikoksi, lähdemme ensi 
sunnuntaina! Olemme viikon Nairobissa, syömme hyvissä ravintoloissa ja nau-
timme suurkaupungin ilmapiiristä. Toisen viikon löhöilemme Mombasan hiek-
karannoilla. Rahaa kuluu tietenkin aivan älyttömästi, mutta matka on aivan 
välttämätön, muuten joudumme molemmat tuota pikaa hullujenhuoneelle. 
Lisäksi on täysin älytöntä lähteä kahdeksi vuodeksi Afrikkaan eikä matkustella 
minnekään kun kerran on ainutlaatuinen tilaisuus. Somalia nyt ei muutenkaan 
ole matkailumaa, mutta varsinkin nyt, kun kaikkialla on hyvin levotonta, täällä 
ei voi matkustaa juuri ollenkaan pääkaupungin ulkopuolelle.” (V5/20.2.1990)

Loma alkoi heti, kun nousimme Mogadishun lentokentällä Kenya Airwaysin kyytiin. 
Hermopaineesta johtuen kummaltakin meinasi päästä itku, kun lentoemäntä pyysi 
ystävällisesti anteeksi läikytettyään juomaa Petrin housuille. Sellaiseen ystävälli-
syyteen emme olleet aikoihin törmänneet.

  ► ”Kenian matka oli täydellinen napakymppi juuri oikeaan aikaan, ilman sitä 
tuskin olisimme enää kumpikaan selväjärkisten kirjoissa. Kenia oli täydellinen 
vastakohta Somalialle: kaikki sujui ilman mitään vaikeuksia, ihmiset olivat ys-
tävällisiä ja palvelu pelasi, ruoka oli hyvää, hotellit tasokkaita, mielenkiintoista 
nähtävää löytyi tarpeeksi ja kaikki oli hyvin organisoitua. Tosin pinnan alla kytee 
Keniassakin, ei tosin yhtä huolestuttavassa mittakaavassa kuin täällä. Mutta maa 
on yhä selvemmin luisumassa yksinvaltiuteen. Lehdissä oli huolestuttavan pal-
jon presidentti Moin ylistystä ja hänen nimeensä ja kuviinsa törmäsi kaikkialla. 
Sääli, sillä Kenia on todella pitkään ollut niitä harvoja Afrikan maita missä kehi-
tys on kulkenut positiiviseen suuntaan. Yksi kehitystä jarruttava tekijä sielläkin 
tulee olemaan nimenomaan suuri syntyvyys, tulevaisuudessa tulee todellisia 
vaikeuksia pitää yllä jonkinlaista perusterveydenhuoltoa ja koulutusta kasva-
valle väestölle.” (T3/9.4.1990)

Ulla Lindholm oli vinkannut meille, että Nairobissa olevan ruotsalaisomisteisen 
toimiston kautta kannattaa ostaa matka ja majoitus Mombasaan. Selitimme kyllä, 
että toiveenamme olisi bungalow meren rannalla, mutta virkailija onnistui myymään 
meille huoneen heidän omasta sopimushotellistaan valtavan isosta rakennuksesta, 
joka oli täynnä pohjoismaalaisia ja saksalaisia turisteja. Ennen Mombasaa kävimme 
safarilla Kilimanjaron juurella.
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  ► “Olimme kaksi ensimmäistä päivää Nairobissa ja sitten teimme kahden päivän 
safarin Ambosellin kansallispuistoon. Se oli todellinen luksussafari, kaikki toimi 
täydellisesti. Amboselli sijaitsee Kilimanjaron juurella. Onnistuimme näkemään 
vilauksen vuoren huipusta kun pilviverho hetkeksi raoittui. Teimme kaksi bussi-
retkeä ja näimme laumoittain norsuja, kirahveja, antilooppeja, apinoita, seepro-
ja ja buff aloita, puhumattakaan lukuisista pienemmistä eläimistä ja erilaisista 
linnuista. Kissaeläimiä emme nähneet, mutta se ei ollut iso pettymys. Meitä oli 
kuuden hengen ryhmä, lisäksemme yksi mies Saksasta ja yksi Englannista sekä 
vanhempi pariskunta Australiasta, Sydneysta tottakai. Sitten rentouduimme 
viikon ajan Mombasan rantalomakohteessa. Hyvä hotelli, hyvää ruokaa, aurin-
gonpaistetta sekä halpaa ja hyvää olutta. Mitä muuta voi toivoa! Uimme me-
ressä joka päivä, kaksi kertaa teimme lasipohjaveneellä retken koralliriutoille 
ja sukelsimme siellä. Harmi, kun Mogadishussa ei voi nauttia rantaelämästä, 
osittain haivaaran, osittain surkean turvallisuustilanteen vuoksi. Mombasan jäl-
keen olimme vielä kaksi päivää Nairobissa ja täytyy tunnustaa, että suurimman 
osan ajasta istuimme baareissa olutta siemaillen ja yritimme olla ajattelematta 
paluuta Somaliaan.” (JG4/17.5.1990)

Meidän oli tarkoitus mennä käymään myös Karen Blixenin museossa, mutta jos-
tain syystä se jäi tekemättä. Blixenin kirjoittaa muistelmissaan hyvin arvostavasti 
somalipalvelijastaan Farahista. Somaleita asuu Kenian koillisosassa nykyään noin 
miljoona.

Unelmien työpaikka 

Sillä aikaa kun olimme Keniassa tuli entinen naapurimme Eva-Carin Norrlöf käy-
mään Mogadishussa tilintarkastaja Per Wallenthinin kanssa. Heidän tehtävänsä 
oli tarkistaa SAREC:in rahoittamien projektien sotkussa olevia raha-asioita, ja 
samalla etsiä mahdollista uutta työntekijää SAREC:ille. Eva-Carinin lähdön jälkeen 
SAREC:in edustajana Mogadishussa oli ollut ruotsalainen Kerstin Rooth, mutta 
hän ei terveysongelmien vuoksi voinut jatkaa tehtävässä. SAREC tarvitsi paikalle 
jonkun, joka valvoisi rahankäyttöä ja setvisi käytännön asioita. Ruotsista ei voitu 
palkata ketään henkilöä, koska se olisi tullut aivan liian kalliiksi. Henkilön piti olla 
jonkun Mogadishussa työskentelevän puoliso, jolla jo oli asunto, sairausvakuutus 
ja muut edut puolison työn kautta. Koska ruotsalaiset ehdokkaat alkoivat käydä 
vähiin, kääntyi katse muihin pohjoismaalaisiin. Bengt sattui heittämään minun ni-
meni esille pohdiskeluissa, ja Eva-Carin innostui ajatuksesta. Kun tulimme Keniasta 
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Työpaikkani SOMAC:in 
päärakennus Moga-
dishussa.

minua odotti jymy-yllätys, kun Eva-Carin seisoi odottamassa portilla ja tarjosi minulle 
saman tien työpaikkaa. Suostuin ilman muuta ja Ruotsista SAREC:in pääkonttorista 
tuli jo kaksi päivää myöhemmin hyväksyntä palkata minut. 

  ► ”Entinen naapurimme oli tullut käymään konsulttitehtävissä entisessä työ-
paikassaan ja samaan aikaan tilintarkastajan kanssa selvittämään tiliepäsel-
vyyksiä ja lisäksi etsimään vakituista seuraajaa itselleen. Jostain syystä hän oli 
vakuuttunut, että minä olen oikea henkilö sille paikalle ja lisäksi olin kuulemma 
saanut suosituksia muutamalta yhteiseltä tuttavaltamme. Yksi vaatimus oli, 
että työssä ei saa olla liian pehmeä, koska rahaa yritetään kokoajan petkuttaa 
ohi virallisen jakelun ja tämä pitäisi mahdollisimman tarkasti estää. Naapuri, 
jonka kanssa tuli riideltyä ennen lähtöä, mutta jonka kanssa teimme kyllä heti 
sovinnon, oli sanonut, että palkatkaa ihmeessä Tuija, se osaa ainakin sanoa 
vastaan. Kerrankin äkkipikaisesta luonteestani on ollut rahanarvoista etua! Tit-
telini kuuluu nykyisin: SAREC Representative in Mogadishu. SAREC on Ruotsin 
ulkoministeriön alainen järjestö, joka kehitysapuvaroin tukee tieteellistä tutki-
musta kehitysmaissa. Yhteistyökumppanina täällä on SOMAC, Somali Academy 
for Sciences and Arts. Päätehtäväni täällä päässä on valvoa, että rahat mene-
vät tutkimukseen, eikä muuhun käyttöön, auttaa tänne tulevia ja täällä olevia 
tutkijoita kaikissa mahdollisissa käytännön asioissa, kuten lippujen ja hotellien 
varaamisessa, toimia yhteistyöelimenä eri projektien välillä ja vapaavalintaisesti 
oman kiinnostukseni mukaan syventyä tarkemmin joihinkin projekteihin. Tähän 
asti kaikki on ollut todella mielenkiintoista. Tämä on puolipäivätyö, joten palkka 
ei ole kovin hyvä, mutta saanpahan kallisarvoista työkokemusta. Ja nyt Somalia 
tuntuu jo oikein mukavalta paikalta ja ihmisetkin hyvin viehättäviltä. Kotirouvan 
rooli ei todellakaan taida oikein istua minulle.” (T3/9.4.1990)

SAREC (Swedish Agency for Research Cooperation with Developing Countries) 
perustettiin vuonna 1975 tukemaan kehitysmaissa tapahtuvaa tieteellistä tutkimus-
ta. Aluksi järjestö toimi Ruotsin Ulkoministeriön ja kehitysmaa-asioista vastaavan 
SIDA:n (Swedish International Development Authority) alla, kunnes vuonna 1979 
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siitä tuli itsenäinen laitos nimeltään Styrelsen för u-landsforskning, SAREC. Heinä-
kuun 1995 alusta SAREC lakkautettiin itsenäisenä laitoksena yhdessä kolmen muun 
ruotsalaisen kehitysapujärjestön (SIDA, BITS, SwedeCorp ja Sandö u-centrum) 
kanssa, ja niiden toiminnot siirrettiin osaksi uutta laitosta nimeltä Sida (Swedish 
International Development Cooperation Agency).

SAREC:in yhteistyökumppani SOMAC toimi paikallisen opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön alaisuudessa. Esimiehenä oli tuolloin Marian Farah Warsame ja kakkos-
miehenä oli Ibrahim Awed. SARECin yhteistyö SOMACin kanssa oli alkanut vuonna 
1980. Tutkimusprojektien tukemisen lisäksi somaliopiskelijoiden kouluttaminen 
ulkomaisissa yliopistoissa kuului osaksi kehitysohjelmaan. Alusta saakka opiskeli-
joita lähetettiin London School of Economicsiin, jossa somaliopiskelijoiden vastuu-
opettajana toimi antropologian professori ja Somalian asiantuntija Ioan M. Lewis.

Mielenkiintoinen työ vaikutti siihen, että Somalia alkoi vaikuttaa ihan mukiin-
menevältä paikalta.

  ► ”Nautin todella, todella paljon työstäni. Kaikki päivät ovat kiinnostavia ja 
on todella tärkeää, että saan työskennellä monien älykkäiden ja mukavien so-
malialaisten kanssa. Asenteeni koko maata kohtaan on jo paljon positiivisem-
pi. Tottakai perusongelmat ovat edelleen olemassa, mutta ne eivät tunnu niin 
valtavilta enää.” (JG4/17.5.1990)

Peter Whiten murha 
Pian Kenian loman jälkeen tuli järkyttävä muistutus siitä, että turvallisuustilanne 
jatkoi vain heikkenemistään. Samana iltana, kun Eva-Carin ja Per lähtivät Moga-
dishusta takaisin Ruotsiin, ammuttiin englantilainen Peter White kotiovelleen. 
Tämä tapahtui siis 18.3.1990.

  ► ”Yksi asia on varjostanut Kenian matkan jälkeistä aikaa ja sen on ikuisesti 
huono turvallisuustilanne. Tilanne kärjistyi vain viikko paluumme jälkeen niin, 
että eräs englantilainen Maailmanpankin työntekijä ammuttiin kotiovelleen, 
kun hän oli illalla palaamassa ystäviensä luota iltaa istumasta. Asia olisi ollut jo 
muutenkin tarpeeksi ikävä, ellei hän vielä olisi sattunut olemaan meidän tuttava. 
Kaikki olivat tietenkin järkyttyneet tapauksesta, monet ovat jo jättäneet irti-
sanomisensa peläten, että sama voi toistua uudelleen. Ihan varmaa ei ole mikä 
oli ampumisen syy, mutta näyttää siltä, että Peter oli estänyt joitain somaleja 
käyttämästä projektirahoja vääriin tarkoituksiin ja saanut siitä uhkauksia. Ilmei-
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Taustalla pilkottaa 1928 val-
mistunut roomalaiskatolinen 
katedraali, joka tuhottiin 
pian sen jälkeen, kun Moga-
dishu jäi taistelutantereeksi 
vuonna 1991. (MH) 

sesti samaan asiaan liittyen murhaajat olivat 
odottaneet häntä kotiportilla illalla kun Peter 
oli ollut tulossa kotiin ja tapahtumien jälkeen, 
joille ei ole silminnäkijää, ampuneet häntä kah-
desti päähän, heittäneet ruumiin kadulle ja 
varastaneet auton. Uutisten mukaan murhaa-
jat on vangittu ja auto löydetty. Mutta täyttä 
selvyyttä miksi asioiden täytyi mennä näin 
pitkälle, ei varmaan saada koskaan. Peterin 
vaimo oli ollut kotona ja kuullut laukaukset. 

Kun hän oli aikansa ihmetellyt, mitä on voinut tapahtua, hän meni ulos ja löysi 
miehensä ammuttuna. En voi kuvitella suurempaa järkytystä.” (T3/9.4.1990) ja 
(V5b/3.4.1990)

Peter White oli itse asiassa Maailmanpankin konsultti, ei työntekijä. Hän työs-
kenteli samassa EuroConsultin toteuttamassa ja Maailmanpankin rahoittamassa 
projektissa kuin suomalainen Antero Orkamo. Orkamot asuivat Whiten perheen 
naapurissa ja heräsivät siihen, kun Peter Whiten vaimo tuli shokissa herättämään 
heitä kertoen, että hänen miehensä on kuollut. Helena Orkamo muistelee, että 
hänen miehensä hoiti käytännön järjestelyjä niin, että arkku saatiin koneeseen. 

Peter Whiten murhan motiiveja pohdittiin useaan otteeseen eri yhteyksissä. 
Suosituimman teorian mukaan kosto oli henkilökohtainen ja liittyi raha-asioihin. 
Myös sellaista mahdollisuutta väläyteltiin, että kyseessä oli kosto briteille siitä, 
että he olivat lopettaneet useita projekteja ja alkaneet vetää työntekijöitään pois 
Somaliasta. Esimerkiksi ODA (Overseas development agency) lopetti oman met-
sähankkeensa vuonna 1989 Somalian katastrofaalisen huonon ihmisoikeustilan-
teen vuoksi. Suomen rahoittama metsähanke peri ODA:n hankkeen taimitarhoja. 
Kosto-selitys ontuu jo sen vuoksi, että Peter Whiten työnantaja EuroConsult oli 
hollantilainen yritys, joka toteutti Maailmanpankin projektia. 

  ► "Teko oli ilmeisesti harkittu, sillä kyseinen henkilö oli saanut uhkauksia aikai-
semmin, koska oli jollakin tapaa estänyt rahoja kulkeutumasta vääriin taskuihin 
tai estänyt jonkun toivottoman projektin aloittamisen, jolloin joku oli menettä-
nyt hyvän rahasammon. Joka tapauksessa on toiveita, että tilanne ei aivan riis-
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täydy käsistä tulevaisuudessa, jos kyseessä oli henkilökohtainen kosto, mutta 
masennusta tapaus tietenkin kaikissa herätti. Osa onkin päättänyt olla jatka-
masta sopimustaan, varsinkin ne, joita on jollain tapaa uhkailtu.” (T3/9.4.1990)

Murhan motiivien spekulointi oli selvästi epätoivoinen yritys ummistaa silmät siltä, 
että turvallisuustilanne oli todellakin heikkenemässä dramaattisesti. Järkeily meni 
jokseenkin siten, että jos murhan saattoi selittää henkilökohtaisella kostolla, niin 
silloin kaikkien henki ei olisi yhtälailla vaarassa. Todennäköisesti kyseessä oli kui-
tenkin pelkkä ryöstömurha, jonka motiivina oli kallis nelivetoauto. Murhan jälkeen 
ulkomaalaisia työntekijöitä lähti maasta yhä enemmän. Me jäljelle jääneet yritimme 
jatkaa elämää entiseen tapaan. Yöllä pimeälle kotiportille ajaminen sai aina aikaan 
pienen pelonväristyksen. Aikaisemmin olin öisin noussut yksin autosta ulos ja 
avannut portin, jotta ovimies-Ahmedin ei tarvitsisi valvoa ja odottaa paluutamme. 
Murhan jälkeen Ahmed joutui hoitamaan virkaansa myös yöaikaan.

  ► ”Kai sitä vaan toivoo, että tapaus oli yksittäinen ja muuten elämä jatkuu 
kuten ennenkin. Ulkonaliikkumiskieltoa pimeän jälkeen on suositeltu kaikille, 
mutta jos sitä alkaa noudattaa elämä menee todella tylsäksi. Mitään muutahan 
täällä ei oikein voi tehdä kuin käydä kyläilemässä, ravintoloissa ja klubilla iltai-
sin.” (V5b/3.4.1990)

Peter Whiten muistotilaisuus järjestettiin 26.3.1990 katolisessa kirkossa, joka sijaitsi 
hotelli Croce del Sudin lähellä.

Kameliprojekti ja muuta 
mielenkiintoista

Työn kautta sain aivan uutta perspektiiviä Somaliaan. SAREC tuki rahallisesti ja 
koulutuksen kautta kameleihin, lääketieteeseen, arkeogiaan ja mereen liittyviä 
tutkimuksia. Lääketiede jakaantui neljään alaprojektiin eli perusterveydenhuol-
toon, tartuntatauteihin, maksasairauksiin ja lääkekasveihin. Lisäksi SAREC rahoitti 
SOMACin alaisuudessa toimineita naistentutkimusyksikköä, yhteiskuntatieteiden 
tutkimusyksikköä sekä koko instituutin perustoimintoja.

  ► ”Oman kiinnostukseni mukaan saan keskittyä eri projekteihin niin paljon 
kuin haluan ja siihen tuskin tuntuu riittävän aikaa, niin kiinnostavaa kaikki on! 
Esimerkiksi ensi viikolla lähden katsomaan kameleita, joiden tutkimiseen yksi 
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Nomadin asumus kulkee 
kamelin selässä.
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Pääsin käymään kameliprojketin Yaq 
Barweynessa, jossa nomadiperhe tar-
josi vieraille kamelinmaitoa.
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Hiekkadyynien metsittämishank-
keen henkilökuntaa. 
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projekti on keskittynyt. Ovathan kamelit suurin vaurauden lähde ja vientituote 
Somaliassa. Parin kuukauden kuluttua pitäisi maahan tulla arkeologin ja hänen 
kanssaan minulla on varmasti paljon keskustelemista.” (V5b/3.4.1990)

Somalit itse panostivat eniten kamelitutkimukseen johtuen epäilemättä siitä, että 
kameli on heille tärkeä. Kameli on Somaliassa perinteisesti ollut vaurauden mitta 
ja siksi arvostetuin eläin. Kameleita oli ainakin tuolloin Somaliassa neliökilometriä 
kohden enemmän kuin missään muussa maassa. 

Kameliprojekti käsitti useita osa-alueita kuten laiduntamista, maidontuotan-
toa, markkinointia ja sairauksia. Projektin sivutuotteena syntyi myös kirja, johon 
oli koottu tarinoita kamelista osana somalialaista suullista perinnettä. Tarinat 
kokosi Ahmed Artan Hange, ja kirja julkaistiin vuonna 1988 nimellä Folktales from 
Somalia. Kameliprojektin kenttäasema sijaitsi Yaq Barweynessä, missä pääsin it-
sekin vierailemaan huhtikuun lopussa. Matkalla sain maistaa ensimmäistä kertaa 
kamelinmaitoa, joka säilytystavasta johtuen maistui hieman savulta. 

Arkeologian opiskelijana olin tietenkin kiinnostunut arkeologia-projektin tuo-
toksista, mutta institutionaalisesti arkeologia oli heikoissa kantimissa Somaliassa. 
Ala ei juuri houkutellut tutkijoita. Projektikoordinaattori Ahmed Dualeh Jama oli 
saanut koulutuksensa Ruotsissa. Kaksi muuta opiskelijaa oli parhaillaan koulu-
tettavana yhdysvaltalaisessa yliopistossa. Toinen opiskelijoista veti muutaman 
kuukauden ajan kaivauksia Mercan lähellä, jonne yritin lyöttäytyä mukaan siinä 
onnistumatta. Museoita oli kaksi, vanha ja uusi, ja niiden kokoelmien järjestäminen 
oli vielä kesken. 

Pidin toimistopäivän maanantaisin 8-12, ja muina päivinä pyrin olemaan toimis-
tossa ainakin kello 10 ja 11 välillä. Muutoin aika kului erinäisten selvitysten tekoon, 
talouslaskelmiin, pankissa käynteihin, ihmisten tapaamisiin ja käytännön asioiden 
hoitamiseen. Vaikka joka asiaan saikin aina varata reilusti aikaa, niin siskolleni lä-
hettämässäni kirjeessä on silti pientä liioittelun makua:

  ► ”Minä paastoan tällä hetkellä vastoin tahtoani. Täällä on meneillään mus-
limien Ramadan kuukausi ja mistään ei tahdotulla mitään. Kaupat ovat auki 
vain aamupäivisin, ihmiset täysin vetämättömiä. Boyesalta kuoli tietenkin äiti 
sopivasti nyt, joten hän on pitänyt vapaata. Se tarkoittaa sitä, että kukaan ei 
käy kaupassa, minä olen töissä kauppojen aukioloaikaan, boyesa kotonaan ja 
Petri tämän viikon kokonaan poissa Mogadishusta, Mercassa työmatkalla. Kaik-
ki ravintolat ovat päiväsaikaan kiinni, kotona ei ole yhtään ruokaa varastossa. 
Kuolen nälkään! Pitää lähteä illalla kuokkimaan jonkun luo, että saa tänään edes 
jotain syödäkseen. Ja huomenna on pakko lintsata sen verran, että saa käytyä 
kaupassa.” (V5b/3.4.1990)

Ensimmäinen tulikokeeni oli selvittää huhtikuun alussa Ruotsista Somaliaan lähet-
tyjen rahojen kulkua. Ilmoitan 10. toukokuuta teleksillä, että rahat olivat vihdoin 
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saapuneet pankkiin. Teleksit kävin lähettämässä pohjoismaiden konsulaatista. 
SOMAC:issakin oli telex, mutta se oli aina rikki. Raporteissani kerron seikkape-
räisesti päivittäisistä rutiineista ja tapaamistani ihmisistä. Rappeutuva talous- ja 
turvallisuustilanne tulee myös huomioitua.

  ► ”Täällä on vakava polttoainepula. Sähköä ei ole, silti SOMACin generaatto-
ria ei ole pidetty päällä yli kuukauteen. Huhujen mukaan polttoainetta on tullut 
satamaan, mutta hallitus tarvitsee kaiken polttoaineen, koska sota pohjoisessa 
laajenee. Myös seteleistä on pula.” (SAREC2 /26.5.1990)

Yliveto neliveto
Uuden työni kylkiäisiksi sain käyttööni auton. Tuntui kummalliselta, kun pihassa 
olikin yhtäkkiä oman, tosin jatkuvasti korjauksen tarpeessa olevan Toyota Tercelin 
lisäksi molempien työauto. Käyttööni saama nelivetoinen Mitshubishi Pajero ei 
varsinaisesti kuulunut SAREC:ille, vaan oli norjalaissyntyisen tutkijan Aud Tallen 
henkilökohtaisista tutkimusvaroistaan hankittu. Aud Talle teki maaseudulle suun-
tautuneita tutkimusmatkoja. Ilmeisesti katsottiin, että auto olisi paremmassa tur-
vassa minun käytössäni kuin SOMAC:in oman projektiväen. Vuosikausia vaikeassa 
maastossa huonolla bensalla kulkenut kirkkaansininen Mitsubishi oli jo melkoinen 
romu, mutta minulle se edusti vapautta ja voimaantumista, joten ristin auton hel-
lästi ”Siniseksi kaunottareksi”.

Hiekassa ja huonoilla teillä liikkuvat projektien maastoautot olivat sekä halli-
tuksen joukkojen että hallitusta vastustavien kapinallisten suosittu ryöstökohde. 
Avolava-autojen takana istuvat pyssymiehet alkoivat olla tuttu näky myös kaupun-
gin kaduilla. Autovarkaudet yleistyivät ja useilta projekteilta vietiin autoja, joskus 
aseella uhaten. Projektiautojen varastamisen pelossa tein listan SAREC:in kaikista 
autoista.

Vuotta aikaisemmin, keväällä 1989 tilanne tuntui olevan vielä sen verran hal-
linnassa, että Jarmolla ja Ullalla oli pokkaa vaatia armeijan upseerilta todistusta 
siitä, että hän oli ryöstänyt auton.

Viljavarastoprojektilta varastettiin auto Hargeisassa kaupungin pommitusten 
aikaan. Yllättäen sama auto tuotiin huhtikuussa 1989 Mogadishussa paikalliseen 
autokorjaamoon maalattavaksi. Suomalaiset saivat vihiä tapauksesta. Poliisipro-
sessin jälkeen auto palautettiin suomalaisille ja vietiin säilytykseen Jarmo Seppisen 
pihaan. Kolme päivää myöhemmin illansuussa Seppisten pihaan ilmestyi kaksi 
armeijan upseeria, kolme maastopukuista, aseistettua sotilasta ja kaksi siviilivaat-
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teissa olevaa miestä. Puhemiehenä toiminut armeijan eversti vaati auton välitöntä 
takavarikointia. Ulla Järvelä-Seppinen tiukkasi everstiltä virallista luovutuspaperia, 
mutta ei tyytynyt hänelle näytettyyn somalinkieliseen, käsinkirjoitettuun lappuun 
vaan vaati allekirjoitettua todistusta auton anastamisesta. Eversti suostui kirjoit-
tamaan, että oli vienyt auton pakottamalla. Oman allekirjoituksensa sijaan hän 
kirjoitti, että käskyn oli antanut kenraali Maslah Mohamed Siad. Kenraali Maslah 
oli puolustusvoimien komentaja ja presidentti Barren poika.

Nairobin suurlähetystöstä lähetettiin vastalausenootti Somalian edustustolle. 
Sen verran Barre vielä tuolloin pelkäsi rahoittajien katoamista, että nootti ja paikal-
lisille viranomaisille lähetetyt vaatimukset auton palauttamisesta tepsivät. Asiaa 
koskeva kirjeenvaihto päättyy Nairobista 2. kesäkuuta lähetettyyn avosanomaan, 
jossa todetaan, että ”Turvallisuuskoordinaattori Kari Kaivolalta saadun tiedon 
mukaan asia-ajoneuvo palautettu hankkeelle Mogadishussa”. Näiden episodien 
jälkeen suomalaisten auto oli hallituksen katkerassa tiedossa, ja sitä ei enää kos-
kaan tarkastettu eikä edes sen lähelle mielellään tultu.

Opintiellä

Olin lähtiessäni kuvitellut, että kun tuon mukanani mahdollisimman paljon gradu-
kirjallisuutta ja kopioita arkistolähteistä, saisin päivisin kirjoitettua lopputyötäni. 
Kuvittelin olevani tuota pikaa valmis maisteri. Opiskeluinnostus himmeni pian 
sähkökatkosten ja muiden arkielämän hankaluuksien myötä. Joulun alla päätin 
pitää luovan tauon, ja jatkaa uudella innolla tammikuussa.

  ► ”En ole tämän ja viime kuun aikana saanut gradua kirjoitettua kuin muuta-
man rivin. Alkaa olla jo paniikki. Olen kuitenkin ajatellut säästää voimani ensi 

Sain säilytettäväksi 
ja käyttööni norjalai-
sen tutkijan Aud Tal-
len auton. Ristin au-
ton Siniseksi kaunot-
tareksi. 
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vuoden alkuun ja aloittaa silloin tosissani. Nyt on ollut vielä kaikenlaista pientä 
tekemistä, ja sairaus tietenkin vei aika paljon voimia.” (V4/14.12.1989)

Vielä tammikuun lopussa vakuutan, että aloitan opiskelut ihan pian.

  ► ”Opiskelut ovat alun innostuksen jälkeen jääneet aivan hunningolle. Tein 
tosin uudenvuoden lupauksen, että aloitan tammikuussa uudella innolla. Olen-
kin saanut jo työhuoneen järjestettyä, nyt vain pitäisi käydä töihin käsiksi!” 
(T2/22.1.1990) 

Aseilla uhkailut eivät olleet omiaan innostamaan syventymistä opiskeluihin. Yllä-
tystyöpaikan saatuani en enää edes välittänyt ajatella opintojen etenemistä. Vähän 
tuntumaa opiskeluihin sain työni kautta. Pääsin vierailemaan Somalian valtionyli-
opistossa, jonka päärakennus sijaitsi kuusi kilometriä keskustasta Afgoin suuntaan. 
Yliopisto oli perustettu 1954, ja toimi aluksi Rooman yliopiston alaisuudessa. Siad 
Barren sotilasvallankaappauksen jälkeen yliopisto kansallistettiin, mutta pääasial-
lisena opiskelukielenä säilyi edelleen italia. Opintojen kannalta ongelmallista oli, 
että Mogadishussa ei ollut ensimmäistäkään kunnollista tiedekirjakauppaa. Tästä 
ongelmasta myös SAREC ja Lewis kävivät kirjeenvaihtoa.

Paikallisissa peruskouluissa opetuskielenä oli kirjakielen omaksumisen jälkeen 
somalia. Koulun aloitti noin puolet ikäluokasta, mutta keskeyttämisprosentti oli 
suuri, varsinkin tytöillä. Mogadishussa toimi vuoteen 1991 italialainen koulu. Myös 
intialaisilla oli oma koulunsa. Siad Barre teki aloitteita naisten aseman parantami-
seksi Somaliassa, ja yksi uudistuksista oli tyttöjen koulutuksen kehittäminen.

Monet suomalaislapset kävivät Moga-
dishun amerikkalaisesta koulua, niin 
myös Kalle Kaivola (vas), Ilkka Halo-
nen ja Masse (Jan Marcus) Hällström. 
Kallen isä Kari Kaivola johti kahden 
kaupungin sähköistämishanketta. Il-
kan isä Pekka Halonen toimi lääkä-
rinä, ja Massen isä Pelle Hällström 
projektipäällikkönä tuberkuloosi-
projektissa.(A&KK)

Somalialaisten tyttöjen kouluun 
pääsy helpottui 1970-luvulta al-
kaen, mutta keskeyttämisprosentti 
oli edelleen suuri.(MH)
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Monille Somaliassa työskennelleiden suomalaisten perheiden lapsille tuli tutuksi 
USA:n suurlähetystöalueen yhteydessä toiminut The American School of Moga-
dishu, ASM. Siellä oli luokat leikkikoulusta kahdeksanteen. Anita ja Kari Kaivolan 
poika Kalle Kaivola kävi amerikkalaisesta koulua neljä vuotta eli luokat 5-8. Kalle 
muistelee entistä opinahjoaan edelleen lämmöllä. 

  ► ”ASM oli pieni, ehkä noin 200 oppilaan koulu. Yhdessä luokassa oli korkein-
taan 20 oppilasta, tosin oppilaiden lukumäärä pieneni vähitellen, kun väki väheni 
eikä uusia enää tullut tilalle. Koululla oli hyvät tilat, iso koulukirjasto, laadukas 
liikuntahalli ja tietokoneluokka täynnä Applen koneita. ASM oli hyvin kansain-
välinen. Amerikkalaiset olivat koulussa suurin yksittäinen kansallisuusryhmä, 
mutta heitäkään ei ollut enempää kuin neljännes kaikista oppilaista. Viidennellä 
luokalla laskin, että meidän luokassa oli edustettuna 13 eri kansallisuutta. Luo-
kallani oli lisäkseni toinenkin suomalainen, Helena Halonen. Somalioppilaita oli 
ehkä noin 10 %. Korkeat lukukausimaksut tietenkin rajoittivat paikallisten määrää 
niin, että vain rikkailla somaleilla oli mahdollisuus laittaa lapsensa amerikkalai-
seen kouluun. Myös opettajien joukossa oli monia kansallisuuksia. Mogadishun 
amerikkalaisesta koulusta on säilynyt perintönä helppous ja mielenkiinto tutus-
tua eri ihmisiin. Opin hirveän hyvin tulemaan toimeen eri kulttuureista tulevien 
ihmisten kanssa ja ottamaan kontaktia.”

  ► ”Kouluun mentiin ja sieltä tultiin koulubusseilla, joita oli liikenteessä yhtä 
aikaa kaksi tai kolme. Koulu alkoi aikaisin aamulla, seitsemän maissa ja loppui 
yhdeltä. Väliin mahtui seitsemän 45 minuuttia pitkää oppituntia. Ensimmäiset 
neljä tuntia pidettiin peräkkäin ilman taukoja, sitten oli 20 minuuttia aikaa syö-
dä eväitä ja leikkiä, jonka jälkeen seuraavat kolme tuntia pidettiin taas ilman 
taukoja. Yhden aikaan lähdettiin kotiin lounaalle. Silloin oli jo niin kuuma, ettei 
opiskeluista olisi enää tullut mitään. Iltapäivällä neljän jälkeen koululla oppilailla 
oli vielä mahdollisuus osallistua harrastuskerhotoimintaan.”

Paluu Suomeen, itähelsinkiläisen lähiöperuskoulun ysiluokalle oli Kallelle valtava 
kulttuurishokki. ”Olin tottunut tiiviiseen koulupäivään ja siihen, että oppimiseen ja 
sosiaalisuuteen kannustettiin. Täällä hyvää oppilasta kiusattiin. En nähnyt mitään 
mieltä siinä, että jokaisen oppitunnin jälkeen lähdettiin 15 minuutiksi ulos tappele-
maan, sitten palattiin taas levottomina takaisin luokkaan jonka jälkeen opettajalla 
meni puolet ajasta oppilaiden rauhoittamiseen. Tuntui myös ikävältä, että täällä 
jengi heitteli lihapullia toistensa päälle kun itse tulin maasta, missä ihmiset näkivät 
nälkää.” 

Yhtään helpommaksi paluuta ei tehnyt se, että ennen sosiaalisen median 
aikakautta neljä vuotta ulkomailla tarkoitti sitä, että oli ihan pihalla ikäistensä 
elämästä ja puheenaiheista. Ruotsin kielikin tuotti aluksi huomattavia vaikeuksia, 
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vaikka Suomi-koulun opetusmateriaalien avulla Kalle ja Helena Halonen yrittivät 
Somaliassa pysyä kärryillä suomalaisen koulun opetuksesta. ”Koulu alkoi taas 
maistua kun pääsin Ressun lukioon, siellä oli samanhenkistä porukkaa ja kaikilla 
kova halua oppia.”

"A Vacation spot like no 
other" - lomakohde kaiken 
kokeneille

Yritimme puoliksi vitsinä kutsua ystäviä ja sukulaisia käymään Somaliassa.

  ► ”Tervetuloa Somaliaan milloin tahansa! Varsinainen lomamaa tämä ei kyl-
lä ole mutta taatusti erilainen kuin mitkään muut kohteet. Ja täältä voi käydä 
sitten kierroksen esim. Keniassa, jos haluaa enemmän varsinaista lomalomaa. 
Aerofl otilla on aika halvat lennot Moskovasta Mogadishuun...” (V5b/3.4.1990)

  ► ”Kutsuisin mielelläni teidätkin, mutta tämä tuskin on mikään perheloma-
kohde. Meillä on muutama ystävä, jotka sanan varsinaisessa merkityksessä 
harrastavat matkailua, joten heille Somalia olisi yksi piste lisää epätavallisten 
maiden luettelossa. Toisaalta, jos tänne tulee, ei täällä tarvitse koko lomaansa 
viettää. Täältä on halvat lennot esim. Keniaan ja nyt kiertää huhu, että Moga-
dishusta olisi syksystä alkaen suora lento Seychelleille. Jos huhusta tulee totta, 
niin ainakin ensi joulun lomakohde on selvä. Ehkä seuraava maa on sellainen, 
että te voitte tulla Outin kanssa kahdestaan, tai vaikka koko perhe lomailemaan 
meidän luona. Niin masentuneita meistä ei ole tullut, ettemmekö voisi ajatel-
la jatkavamme asumista ulkomailla. Ja Somalian jälkeen kaikkialla muualla voi 
olla vain helpompaa. Suomen velkavankeus ei oikein houkuttele vielä vähään 
aikaan, opintolainat ovat maksamatta. Ja jos samaan velkakasaan vielä liittäisi 
asuntolainan, niin tilanne olisi aika toivoton.” (T3/9.4.1990)

Varsinaisia turisteja en koskaan Somaliassa ollessani tavannut, mutta aika paljon 
maassa kävi tuttujaan ja sukulaisiaan tervehtimässä. Myös suomalaiset kestitsivät 
ahkerasti vieraitaan. Yleensä vierailuun kytkettiin matka Keniaan tai johonkin muu-
hun varsinaiseen lomakohteeseen. Hauskin yllätys oli se, kun törmäsin kurssikave-
riini Panu Nykäseen ja Mari-vaimoonsa Anglo American Beach Clubin ulkopuolella 
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kesäkuun alussa 1990. Marin isä Jussi Manninen työskenteli viljavarastoprojektissa 
ja asui Lidossa vaimonsa Riitan kanssa.

Panun ja Marin vierailun aikana kaupungilla liikkuminen oli jo rajoitettua, eikä 
pyssymiehiin voinut olla kiinnittämättä huomiota. Kolmen päivän retki Baidoaan 
kuitenkin onnistui, ja se oli mieleenpainuva kokemus. ”Päivällä oli paahtava helle. 
Muistan kuinka katselin kaukana hiekkaerämaan äärettömässä tyhjyydessä vael-
tavaa kamelilaumaa. Ääntäkään ei kuulunut. Yöllä viereisellä kukkulalla paviaanit 
ja leopardit kiljuivat kamalasti eikä nukkumisesta tullut mitään. Matka huipentui 
siihen, kun löysin autiomaasta ruukunsirpaleita ja selvän muinaisjäännöksen. Yri-
tin hieroa kauppoja yhden vanhan miehen kanssa saviastiasta, mutta hän ei siitä 
lopulta suostunut luopumaan”, Panu muistelee.

Pariskunnan kotimatka alkoi suunniteltua aikaisemmin, kun lähistöllä oli 
ammuskeltu. ”Somalia jätti kyllä lähtemättömän vaikutuksen. Tunnelma oli kum-
mallinen. Näki erilaisia asioita, joita ei oikein ollut olemassakaan, ja kaikki tuntui 
vähän unennäöltä.”

En muista kuka sai päähänsä painattaa myyntiin T-paitoja, joihin oli painettu 
kuva kameleista palmujen katveessa ja teksti "A Vacation spot like no other - Mo-
gadishu, Somalia". Se herätti hillitöntä hilpeyttä, koska teksti oli osuvasti mustan 
huumorin sävyttämä. Toinen kulttijuttu oli matkaopas nimeltä Hosh Guide to So-
malia. Siinä mainostetaan ylistävin sanakääntein ja kauniin kuvin Somaliaa upeana 
matkakohteena. Tekstin takaa löytyy slovenialaissyntyinen, pitkäaikainen BBC:n 
nyt jo edesmennyt toimittaja ja kirjailija Karl Lavrencic. Lavrencic oli erikoistunut 
nimenomaan Afrikkaan. Ehkä Karlilla oli somaliystäviä, joille hän halusi tehdä pal-

Postikorteissa Soma-
lia näyttäytyy ihan-
teellisena matkakoh-
teena. Ylemmän kortin 
takana on teksti "Ber-
bera Beach" ja alem-
man "A girl from Borao 
(Somalia)". (MH)

P tik t i S

Todellisuus oli 
kaukana idyllistä. 
T-paidan teks-
ti on mustaa huu-
moria.
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veluksen, tai sitten hän vain teki työtä käskettyä ja loihti Somaliasta ihastuttavan 
matkakohteen. Mitään tosielämässä tunnistettavaa ei kirjassa ollut. Kysyntää 
retkille, luontosafareille, kulttuuriohjelmalle ja ostospaikoille olisi kyllä ollut, 
mutta käytännössä matkojen järjestäminen oli mahdotonta. Projektien luvattuna 
maana Somaliassa oli kyllä todennäköisesti käynnissä hanke tai pari myös turismin 
kehittämiseksi.

Vielä Suomen kesälomien aikaan 1990 Veli Juolan luona kävi tuttavaperhe 
Suomesta, mutta silloin Mogadishun ulkopuolelle ei ollut enää asiaa. Vieraiden 
ja isäntäväen aika kului pääasiassa kattoterassilla istuessa ja kuunnellessa sieltä 
täältä kuuluvien laukausten ääniä.

Ilmastonsa puolesta Somalia ei olisi yhtään hullumpi matkailumaa. Iltapäivien 
kuumuutta tasoittaa iltojen viileys. Somaliassa tunnetaan neljä vuodenaikaa, kaksi 
sadekautta ja kaksi kuivaa kautta. Suuri sadekausi gu ajoittuu huhtikuusta kesäkuu-
hun, ja se on ollut perinteisesti uuden elämän sekä rauhan vuodenaika. Henkilön 
ikä laskettiin sen mukaan, kuinka monta gu-sadekautta hän oli elänyt. Suurta sa-
dekautta seuraa kuiva kausi hagaa kesäkuusta syyskuuhun. Loka-marraskuussa on 
pieni sadekausi day, jota seuraa kuuma ja kuiva jiilaal joulukuusta maaliskuuhun. 
Sadekauden ja kuivan kauden alkaminen ja loppuminen on liukuvaa, sillä tulin 
Mogadishuun syyskuun alussa, ja kuvaukseni perusteella pieni sadekausi oli juuri 
alkamassa.

  ► ”Ilmastosta sen verran, että täällä on satanut lähes joka päivä sen jälkeen 
kun saavuin. Ei kuitenkaan yhtä mittaa, vaan sadekuuroja silloin tällöin. Ilma on 
kohtuullisen miellyttävä, vaikkakin kostea. Lentokoneen kuulutuksen mukaan 
lämpötila oli saapuessani 26 celsiusastetta ja samanlaista on ollut sen jälkeen-
kin. Illalla on kattoterassilla istuessa ja olutta tai viiniä naukkaillessa tuntunut 
jopa viileältä ja olen tarvinnut pitkät housut ja pitkähihaisen puseron. Kuumin 
aika tulee maaliskuussa, jolloin tuulet pysähtyvät. Silloin on kuulemma hyvin 
tukalaa. Täällä aurinko nousee säännöllisesti noin kuuden aikoihin aamulla ja 
laskee kuuden aikoihin illalla.” (P1/10.9.1989)

Marraskuussa valitin kirjeissäni, että sade on jatkunut yhtämittaisena kolme viikkoa. 
Muutoin sadekuurot kestivät aikansa, mutta yleensä aurinko pilkahteli päivittäin 
esiin ainakin hetkeksi. Keskipäivän jälkeen oli lähes aina liian kuuma kulkea ulkona, 
mutta iltaa kohti ilma viileni kuuman kauden aikanakin suhteellisen miellyttäväksi. 
Yöllä mereltä puhalsi aina vilvoittava tuuli.
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Juhlien pääsiäisestä 
juhannukseen

Pääsiäisen lähestyessä yhteinen kristillisestä kulttuurista ammentava ruokaperinne 
toimi taas kerran länsimaalaisia yhdistävänä tekijänä. Päätimme porukalla valmistaa 
pääsiäislammasta, tosin hieman mukaeltuna reseptinä eli grillaten. Naapurimme 
Bengt valittiin toimimaan isäntänä, koska hänellä oli hulppea keittiövarustus pa-
kastimineen, toimiva generaattori ja avara kattoterassi.

  ► ”Pääsiäinen on aivan kohta. Täällä sitä ei tietenkään virallisesti vietetä mil-
lään tavalla. Itse asiassa nyt on meneillään muslimien Ramadan kuukausi, jolloin 
he paastoavat päivän ja syövät vasta yöllä. Henkilökohtaisesti en näe moisessa 
tavassa mitään järkeä, varsinkin kun myös juominen on kielletty päivän aikana... 
Me ajattelimme naapurin kanssa, että pidetään me vain yllä omia perinteitämme 
ja päätimme järjestää yhdessä pääsiäislammasjuhlat. Jaoimme tehtävät ja minä 
kävin eilen tilaamassa lihakaupasta kaksi kokonaista seitsemän kilon lammasta. 
Yhteishinta tulee olemaan suomen markoissa n. 130 mk! Lihan hinta ei päätä 
huimaa, toisin kuin Suomessa. Minun oli tänään myös tarkoitus hakea lampaat 
töiden jälkeen, mutta niitä ei kuulemma oltu vielä teurastettu. Lihakauppias 
lupasi toimittaa ne illemmalla suoraan kotiovelle. Laitamme ne pakasteeseen 
pariksi päiväksi ja sitten marinoimme lihaa lauantaihin asti, jolloin juhlat pide-
tään. Tuttavalla, joka on myös mukana järjestämässä juhlia, on generaattori, 
joka menee automaattisesti päälle kun sähköt katkeavat, joten hänen pakasti-
mensa on turvallinen paikka säilyttää lampaat. Olimme ensin ajatelleet grillata 
ne kokonaisina vartaissa, mutta emme tiedä ketään joka omistaisi tarpeeksi 
ison grillin, joten joudumme hieman paloittelemaan lihoja. Toivottavasti kaikki 
sujuu hyvin.” (T3/9.4.1990)

Illalla lihakauppias ajoi pihaan, läväytti keittiön kivitasolle kaksi isoa muovisäkkiä. 
Kummastakin säkistä pilkisti esiin höyryävä, nyljetty eläimen turpa. Suuret, ulko-
nevat silmät ilman luomien ja silmäripsien tuomaa pehmeyttä tuntuivat katsovan 
pistävän syyttävästi suoraan minuun. Kauppias lähti kiireellä portista heti, kun 
olin maksanut hänelle pyydetyn summan. Tarkemmin pussin suuta raotettuani 
huomasin, että kaikki ei mennyt ihan niin kuin piti. Lampaiden sijaan olin saanut 
kotiinkuljetuksena kaksi vuohta. Vuohien liha oli tavattoman sitkeää. Mutta pää-
siäisjuhlat vietettiin vaikkakin vuohien voimalla, enkä saanut edes kovin paljon 
arvostelua osakseni.
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Seppisten vappu-
juhlissa oli naa-
miaisteema. Carlos 
pukeutui sheikik-
si, minä ja Petri 
esitämme Päivän-
sädettä ja Mennin-
käistä.

Hetki monis-
ta Gesiran ran-
tamajoista jär-
jestetyistä juh-
lista.

Myös muilla kuin 
suomalaisilla 
oli lupa metsäs-
tää pahkasikoja. 
Maarit Hirvo-
nen pääsi jahtiin 
mukaan. Pahka-
sian pää päätyy 
metsästäjän voi-
tonmerkiksi. (MH)
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Pääsiäistä seurasi vappu, jonka juhlimisessa suomalaiset ovat ammattilaisia. 
Seppiset järjestivät vappuaattona kotonaan yhdistetyt Ullan 30-vuotissynttärit ja 
vappujuhlat. Meillä kaikilla oli siellä tietenkin kaksin verroin hauskaa. Yritän selittää 
australialaiselle ystävättärelleni mitä vappu suomalaisille merkitsee, ja miksi sitä 
pitää juhlia kaukana Somaliassa.

  ► ”Suomessa vappu ja nimenomaan vappuaatto on iso juhla. Vappu on perin-
teisesti merkinnyt kesän alkua ja myös opiskelijoiden omaa juhlaa. Eräs suoma-
lainen pariskunta järjesti vappuaattona naamiaisjuhlat, joihin oli kutsuttu myös 
muutama ei-suomalainen. Petrin kanssa pukeuduimme vanhan suomalaisen 
lastenlaulun mukaan Päivänsäteeksi ja Menninkäiseksi. Petri oli menninkäinen. 
Hänellä oli vihreäksi maalattu naama ja vihreää kangasta kiedottuna ympärilleen. 
Minä esitin Päivänsädettä pukeutuneena valkoiseen mekkoon, foliosta tehdyt 
siivet selässäni. Juhlat olivat todella hauskat. Menimme nukkumaan vasta puoli 
seitsemän aamulla ja vain parin tunnin unien jälkeen lähdimme kaverin kanssa 
viettämään päivää rannalle.“ (JG4/17.5.1990)

Mainitsin appivanhemmille jo 8. lokakuuta päivätyssä kirjeessä, että ”olemme ys-
tävystyneet muutaman eteläamerikkalaisen kanssa, Petri saa tilaisuuden harjoittaa 
espanjan taitojaan”. Melko usein olimme tekemisissä chileläisen Carlos Enrique 
Fuentes Marquezin kanssa, joka työskenteli kovasti kritisoidun Somalifruitin pal-
veluksessa. Hän oli ilmeisesti meidän kauttamme saanut kutsun myös Seppisten 
vappuaaton juhliin ja hän on kirjeessäni mainitsemani kaveri. Carlos vuokrasi pientä 
risumajamökkiä Gesiran rannalla, jonne siis vappupäivän aamuna suuntasimme 
heti vappuaaton juhlinnan tauottua.

Carlos tunsi työnsä kautta monia italialaisia. Hän halusi ilmeisesti korvata vap-
puaaton juhlat kutsumalla meidät vastavuoroisesti italialaisen ystävänsä järjestä-
miin juhliin, joita vietettiin naapurissamme. Meno oli melko surrealistista, mutta 
siinä vaiheessa juhla kuin juhla oli tervetullut, jotta karu todellisuus unohtuisi edes 
hetkeksi. Illan edetessä lauloimme italialaisten kanssa kilpaa kuorossa kappaletta 
’Italiano vero’, me tietenkin suomalaisilla sanoilla ’Olen suomalainen’.

  ► "Elämä ei ole pelkkää työntekoa, vaan välillä myös hauskanpitoa. Tämän 
kuukauden alussa oli paljon juhlia. Suurin osa huhtikuusta oli Ramadania, jolloin 
muslimien pitää olla syömättä ja juomatta mitään päiväsaikaan, mutta yöllä syö-
dään ja juodaan kaksin verroin. Ramadanin päätteeksi vietetään niin sanottua 
Eed-juhlaa, jota voisi verrata meidän jouluun. Silloin kokataan juhlaherkkuja ja 
annetaan lahjoja. Me emme viettäneet juhlaa paikallisen tavan mukaan, mutta 
koska meillä oli monta vapaapäivää peräkkäin, niin juhlimme keskenämme. Yksi 
juhlista oli meidän italialaisen naapurin talossa. Somaliahan oli aikoinaan Italian 
siirtomaa. Edelleen täällä on iso italialainen yhdyskunta. Italialaisilla on myös 
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käynnissä useita projekteja Somaliassa. Monet italialaiset ovat projektien ajaksi 
jättäneet vaimonsa Italiaan ja täällä heillä on nuori somalityttöystävä. Somalit 
ovat todella kaunista kansaa, mutta en voi ymmärtää miten eurooppalainen 
mies voi olla kiinnostunut somalinaisista, koska lähes kaikki on ympärileikattu 
pahimmalla mahdollisella tavalla. Mutta ehkä olenkin ymmärtänyt täysin vää-
rin sen, mitä miehet suhteelta odottavat. Joka tapauksessa, perulainen nainen 
ja minä olimme ainoat ei-somalinaiset niissä juhlissa, kaikki muut olivat italia-
laisten tyttöystäviä. Meillä oli kuitenkin hauska ilta. Suurinta osaa italialaisista 
emme tunteneet, mutta siellä oli muutama muun maalainen, jonka tunsimme 
paremmin. Juhlissa oli hyvää ruokaa ja paljon tanssia. Chileläinen ystävämme 
opetti minulle Lambadaa, joka on meille lähetetyistä lehdistä päätellen todelli-
nen suosikkitanssi Suomessa juuri nyt. Kotiin tulimme viiden aikaan aamulla.” 
(JG4/17.5.1990)

Kesäkuun 10. päivä Petri lähti viikoksi Roomaan opintomatkalle. Olisin itsekin mie-
lelläni lähtenyt mukaan. Raha-asioissamme ei ollut edelleenkään aihetta juhlaan, 
joten jäin suosiolla Mogadishuun. Petri ennätti tulla takaisin juuri ennen juhan-
nusjuhlaa, jota pääsimme viettämään suomalaisporukan kesken. Grillissä paistui 
pahkasika, jota villisiaksi kutsun. Sika oli päättänyt päivänsä todennäköisesti Kari 
Kaivolan luodista, mutta syyllisiä saattavat olla myös Veli Juola ja Jukka Peltola, 
jotka hekin kävivät metsällä.

  ► "Meillä oli viime torstaina 21.6 suomalaisten kesken juhannusjuhlat. Keskiyön 
aurinko, juhannuskokko ja paistettu lenkkimakkara puuttuivat mutta muuten 
oli ihan kiva kesäinen tunnelma. Eräät suomalaiset harrastavat metsästystä, 
joten juhlaherkkuna söimme grillattua villisikaa. Korvasi moninkertaisesti HK:n 
sinisen!" (P3b/25.6.1990)

Paikalliset tavat 
hämmentävät
Naisten ympärileikkaus, toisin sanoen naisten sukuelinten silpominen julmalla ja 
epäinhimillisellä tavalla, oli minulle vastenmielinen ja vaikea asia ymmärtää. Siksi 
en maininnut siitä kuin ohimennen yhdessä kirjeessä Australiaan, jossa kerron 
italialaisen naapurimme järjestämistä juhlista. 
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Somalialainen, Ruotsissa opiskellut ja siellä Akateemisen sairaalan Naistenkli-
nikalla työskentelevä lääkäri Mahdi Ali Dirie julkaisi vuonna 1985 SAREC:in rahoit-
taman, seikkaperäisen ja kattavan yli 100-sivuisen tutkimuksen aiheesta nimellä 
Female Circumcision in Somalia: Medical and Social Implications. Käsikirjoituksesta 
otettiin vain 600 kappaleen kopio, joista 450 lähetettiin Somaliaan jaettavaksi 
SOMAC:in kautta. Kirjoituksesta tehty 150 kappaleen yhteenveto somaliksi lähe-
tettiin niin ikään SOMAC:ille. Kirjansa esipuheessa tohtori Dirie tuomitsee tavan 
epäinhimillisenä. Dirien kirjan kanssa samana vuonna SAREC julkaisi myös rahoit-
tamansa raportin silpomisen yhteiskunnallisista ja kulttuurisista näkökohdista. 
Raportin tekijät ovat Aamina Warsame, Sadiya Ahmed ja Aud Talle. Mogadishun 
kaduilla myytiin englanninkielistä kirjaa, jonka kirjoittaja oli somalialainen nais-
tutkija. Ostin kirjan, mutta se jäi muiden tavaroiden mukana Somaliaan, enkä ole 
onnistunut sitä enää löytämään mistään kirjastosta tai nettikaupasta. 

Silpomisperinteestä löytyy kyllä tutkimuksia ja kirjallisuutta pilvin pimein. Pe-
rinteen kitkeminen on kuitenkin pitkä ja vaikea urakka. Suurimmalle osalle tytöistä 
silpominen tehdään ilman nukutusta tai mitään puuduttavia aineita. Sukuelinten 
kudosta leikataan irti veitsellä, lasinpalalla tai partakoneen terällä. Varakkaimmat 
somalit maksavat lääkärille, joka silpoo heidän tyttärensä nukutuksessa säästääk-
seen tämän pahimmalta tuskalta. Ongelma on juuri siinä, että vaikka tapa tuntuisi 
vanhemmista väärältä, eivät he uskalla riskeerata tyttärensä hyvää mainetta ja 
mahdollisuuttaan päästä naimisiin.

Khat-huumeen käyttö oli Somaliassa hyvin yleistä. Periaatteessa se oli kielletty, 
mutta käytännössä sitä myytiin ihan avoimesti khat-markkinoilla. Keniasta tullei-
den koneiden lastiruumien huhuttiin olevan aina täynnä tuoretta khatia. Lopulta 
khat laillistettiin, kun sotilaat joka tapauksessa tarvitsivat sitä pysyäkseen virkeinä. 

Eräs ystävättäreni kertoi, että hänellä oli toimistossaan naispuolinen sihteeri, 
jonka kanssa hänellä oli hyvin luottamukselliset välit. Luottamuksen osoituksena 
sihteeri kutsui hänet muutamia kertoja kotiinsa kokeilemaan khatin pureskelua. 
Khatin täytyy olla tuoretta, ja hinta määräytyy tuoreuden mukaan. Sitä jauhetaan 
teen ja Coca Colan voimalla palloiksi. Khat saa aikaan pirteän, mutta hieman vai-
noharhaisen olon. Sen voimin pysyy hereillä aamuun saakka. Sihteeri oli jutellut 
samalla omista ruumiin tuntemuksistaan. Hän oli hyvin traumatisoitunut omasta 
silpomisestaan, mutta mietti silti samalla, että koska leikkauttaisi oman 5-vuotiaan 
ottotyttärensä. Oli kuulemma ollut hämmentävä ja hurjan kylmäävä kokemus siinä 
khatia pureskellessa. 
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Pikkutyttö Mogadishun vanhan 
kaupungin, Hamarweyn kujalla. 
Somaliassa lähes kaikkien tyt-
töjen sukupuolielimet silvo-
taan raaimmalla mahdollisella 
tavalla. (vas.)

Pikkukaupungin torilla.
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Huhtikuussa innostuin golfista. 
Tässä tyylinäyte tiiltä. 
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Kenian loman jälkeen aloimme viettää yhä enemmän aikaa Golf and Tennis Clubilla. 
Klubialue sijaitsi USA:n uuden lähetystöalueen etelälaidalla, Afgoin tien varrella, 
kilometri 7:n kohdalla. USA:n suurlähetystö oli muuttanut sinne vasta heinäkuussa 
1989, kun uudet tilat valmistuivat. Sitä ennen suurlähetystö sijaitsi Mogadishun 
keskustassa. Amerikkalaisen koulun rakennukset olivat myös suurlähetystön 
yhteydessä. Sekä klubin että koulun alueet oli aidattu, ja aita erotti ne myös varsi-
naisesta suurlähetystöalueesta. Klubille pääsi vain näyttämällä klubikorttia portilla 
oleville vartijoille.

Huhtikuussa innostuin golfi sta. Aluksi en tahtonut saada ketään opettamaan 
minulle lyöntejä, kunnes englantilainen Simon tarjoutui apuun. Jonkin aikaa Si-
monin kanssa harjoiteltuani kokeneemmat pelaajat häätivät hänet kauemmaksi 
vedoten siihen, että Simon oli aloittelija, eikä tiennyt pelistä juuri mitään. Sain 
kokeneemmilta pelaajilta muutaman asiantuntevan tehokurssin, jonka jälkeen 
pääsin kiertämään 9-reikästä kenttää. Joku lähtijä oli lahjoittanut klubille viiden 
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mailan setin, jota vuokrasin muiden pelatessa omilla mailoillaan. Pelaajia oli jäljellä 
enää niin vähän, että kentälle pääsi pelaamaan ilman golff arin ajokorttia eli green 
cardiakin. Ennätin heinäkuussa ennen lähtöäni vielä suorittaa green cardiin vaa-
dittavan lyönti- ja pelitaitotestin ja sain tasoituksen 54. 

  ► "Klubista puheen ollen, siellä kuluu nykyisin iso osa ajasta. Olen nimittäin 
saanut varsinaisen Golf-kuumeen. Eikä se ole mitään turhaa hetken huumaa 
vaan todellista innostusta peliin. Olen siellä harjoittelemassa vähintään joka 
toinen päivä ja innostus vain kasvaa! Aloitimme Petrin kanssa harjoittelun yhtä 
aikaa lähes kaksi kuukautta sitten, mutta Petrillä on ollut työmatkoja läheisiin 
kaupunkeihin ja nyt viimeksi Roomaan aina viikon periodeissa, joten Petri on 
jäänyt jo taidoissa vähän minusta jälkeen. Mutta minä aion kyllä tehdä kaikkeni, 
että Petri innostuisi pelistä samalla tavalla kuin minä. Muutenhan tässä tulee 
kriisi avioliitossa, kun molemmat ovat ensin päivisin töissä, minä en ennätä edes 
lounasta syömään ennen kuin ryntään golf-radalle, jossa aika kuluu pelatessa 
lähes kuuteen illalla ja sen jälkeen kuuluu tietenkin kuvioihin ottaa muutama 
olut muiden golff areiden kanssa ja jutella pelituloksista. Petri on pelannut usein 
iltaisin tennistä pimeän tulon jälkeen, joten joskus käy kuten tänään, että nä-
emme ensimmäisen kerran kunnolla vasta yhdeksän jälkeen illalla (Petrin auto 
tuli juuri sisälle portista). Petrin pelikaveri tenniksessä on eräs englantilainen 
metsäalan mies, jonka vaimo ja pieni poika ovat juuri kuukauden visiitillä vaimon 
vanhempien luona. Kun vaimo tulee takaisin, olemme suunnitelleet aloittavam-
me nelinpeluun, tietenkin sen jälkeen kun Petri ja minä olemme ensin pelanneet 
golfi a. Eikös kuullostakin urheilulliselta!" (P3/20.6.1990)

Petri ei lopulta innostunut golfi sta lainkaan samalla tavalla kuin minä. Hän keskittyi 
tennikseen. Golfi n pelaaminen Mogadishussa poikkesi perinteisestä siten, että koko 
pelikenttä oli hiekkaa. Greenien sijaan reiät sijaitsivat browneilla, jotka lanattiin 
sileiksi aina oman puttausvuoron päätyttyä. Muiden golff areiden tapaan minäkin 
palkkasin itselleni oman vakituisen caddien eli mailapojan. Mailapoika Mohammed 
oli mukava nuorimies, ja lomalle lähtiessäni maksoin hänelle ovimiehen palkan sitä 
vastaan, että hän käy välillä pitämässä taloamme silmällä.  

Transit-halli

Kansainvälisiä lentoja Mogadishun lentokentälle tuli harvakseltaan. Somalia Air-
lines lensi kaksi kertaa viikossa Kairon ja Rooman kautta Frankfurtiin, ja kerran 
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viikossa edestakaisen lennon Nairobiin. 
Kenyan Airways lensi yhden viikoittaisen 
lennon Nairobista Mogadishuun ja takaisin. 
Aerofl otin lento tuli kerran viikossa Mosko-
vasta Simferopolin, Kairon ja Adenin kautta. 
Keväällä 1989 Etiopian Airlinesin piti aloittaa 
lennot Mogadishuun, mutta suunnitelma pe-
ruuntui. Kansainvälisen lentokentän laidalla 
sijaitsi pienempi sotilaslentokenttä.

Koneiden tulo- ja lähtöajoissa saattoi olla 
vuorokaudenkin vaihteluväli. Ainoa tapa var-
mistaa aikataulu oli mennä henkilökohtaises-
ti lentokentälle katsomaan. Minkäänlaista 
palvelunumeroa ei ollut, eivätkä puhelimet 
yleensä edes toimineet. Koska asuimme lä-
hellä lentokenttää, kattoterassiltamme näki 
saapuvan koneen. Niinpä kattoterassista tuli 
suosittu paikka odottaa lentojen saapumis-
ta tai lähtöä. Kotimme saikin lempinimen 
"transit-halli". Joskus porukka jopa yöpyi 
meillä odottaessaan lentoaan.

Kesäkuussa lennot olivat täysin sekaisin, 
kun Somali Airlines käytti kaiken kapasiteet-
tinsa lennättämällä pyhiinvaeltajia Saudi-
Arabiaan. Samaan aikaan kesälomat lähes-
tyivät. Lentojen epävarmuudesta johtuen 
kannatti varata liput myös vaihtoehdolla B.

  ► "Meillä on varaus sekä Somali Airline-
sin lennolle 25. heinäkuuta että Kenia Airwaysin lennolle 29. heinäkuuta. Halu-
aisimme lähteä jo 25. päivä, mutta Somali Airlines ei ole lentänyt aikataulussa 
yli kuukauteen. Nyt on muslimien pyhiinvaellusaika ja kaikki haluavat Mekkaan. 
Saudi-Arabiaan on vähintään yksi lento päivässä." (SAREC3/7.7.1990)

Paikalliset ja ulkomaalaiset elivät lähes täysin erillään, minkä huomaa kirjeistänikin. 
Yritän selittää paikallisia uskonnollisia juhlia niin hyvin kuin taidan, mutta tässäkin 
minulla meni sekaisin Mekkaan suoritettava pyhiinvaellus hadž, tai hajj ja islamilai-
sen ajanlaskun 12. kuukausi eli Dhu-l-Hijjah. Pyhiinvaellus tehdään 12. kuukauden, 
eli Dhu-l-Hijjah'n, toisella viikolla, 8.–12. päivänä. 

Eteläosa Somaliaa oli pitkään 
Italian siirtomaana, ja Italian 
vaikutuksen saattoi nähdä edel-
leen monissa yhteyksissä. Tässä 
nimen Baar Roma saanut vaatima-
ton kuppila.
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  ► Huomenna [26.6.]on vapaapäivä töistä, aiheena Somalian pohjoisosan itse-
näisyyspäivä. Eteläosan itsenäisyyspäivä on viikon kuluttua. Juhlistamme mo-
lempia tapauksia pelaamalla koko päivän golfi a! Nyt tuleekin putkeen mukavasti 
vapaapäiviä, sillä ensi viikolla on myös Haz'n (miten lie kirjoitetaankin), eli mus-
limien pyhän kuukauden loppu. Se on yksi suurista uskonnollisista juhlista, to-
sin muslimivapaapäiviä on vaikea etukäteen tarkalleen ennustaa. Jonkun pitää 
seurata kuun liikkeitä ja kun kuu on tarkalleen oikeassa asennossa, julistetaan 
juhla alkaneeksi! Hazin vuoksi Somali Airlinesin lennot ovat olleet pitkän aikaa 
täysin sekaisin kun lentoyhtiö saa vihdoin kannattavia lentoja viemällä massoit-
tain uskovaisia pari kertaa päivässä Saudeihin. Muista lennoista viis. Meidän 
pitäisi lähteä kotiin tasan kuukauden kuluttua, toivottavasti aikataulut ovat 
normalisoituneet siihen mennessä." (P3b/25.6.1990)

Somaliassa vietettiin kahta itsenäisyyspäivää. 1800-luvun lopussa, kun siirtomaa-
valtojen rajoista Euroopassa itsevaltaisesti päätettiin, pohjoisosasta maata tuli 
Britannian Somalimaa ja eteläosasta Italian Somalimaa. Toisen maailmansodan 
aikana Italia miehitti hetkeksi myös Britannian Somalimaan. Kun liittoutuneet 
löivät Italian 1941, koko alue joutui brittiläisen sotilashallinnon alle. Sodan jälkeen 
Britannian ulkoministerin Ernest Bevinin esiin tuoma ajatus yhtenäisestä, itsenäi-
sestä Somaliasta hylättiin. Somalian itsenäisyyttä ajoi myös Somalian nuorisoliitto 
SYL (Somali Youth League), brittien tuella perustettu Somalian ensimmäinen 
poliittinen puolue. Itsenäistymiselle valmisteltiin kuitenkin tietä siten, että Italian 
Somalimaasta tehtiin Italian valvoma YK:n huoltohallintoalue, pohjoisosa jatkoi 
Britannian protektoraattina. Sopimuksen mukaan alueet itsenäistyisivät 10 vuoden 
siirtymäajan jälkeen. Britannian Somalimaa itsenäistyi 26. kesäkuuta 1960, ja Italian 
Somalimaa viisi päivää myöhemmin 1. heinäkuuta.

Itsenäistynyt ja yhdistynyt Somalia otti lipukseen sinisellä pohjalla olevan val-
koisen, viisisakaraisen tähden, jonka jokainen sakara symboloi somalien asuttamaa 
aluetta: Britannian Somalimaata, Italian Somalimaata, Ranskan Djiboutia, Koillis-

Vieraina kamelipro-
jektille tietokone-
kurssia pitänyt Göran 
Hammer (kesk.) vaimon-
sa Britt-Marie ja ka-
meliprojektin Mohamed 
Said Samantar. Kon-
taktit paikallisiin 
jäivät yleensä hyvin 
ohuiksi.
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Kenian alueella asuvia somaleita ja Ogadenin aluetta Etiopiassa. Ironista kyllä, 
nyttemmin jokainen sakara on oma erillinen alueensa, sillä myös entinen Britannian 
Somalimaan alue on julistautunut itsenäiseksi Somalimaaksi.

Somalian nuorisoliitto SYL voitti ensimmäisissä kansallisissa vaaleissa ehdotto-
man enemmistön parlamenttipaikoista. Somalian 16. itsenäisyyspäivänä 1.7.1976 
Mohamed Siad Barre ilmoitti, että maassa on sallittu enää yksi kansallinen poliit-
tinen puolue, nimeltään Somalian vallankumouksellinen sosialistipuolue SRSP.

"Heinäkuu hyvin levotonta"

Lopulta enää uskaltanut tai viitsinyt Suomeen kertoa kaikista Somalian levotto-
muuksista ja ikävyyksistä. Toisaalta, kun itse elää tapahtumien keskipisteessä, 
saattaa olla vaikea arvioida tilanteen vakavuutta.

  ► "Suomalaisissa lehdissä on kuulemma ollut juttuja Somalian tilanteesta, jota 
on kuvattu lähinnä yhdellä sanalla: räjähdysaltis. Totta yhdessä mielessä, maa on 
kyllä varsinaisessa kaaoksessa, mutta vielä tilanne ei ole rajoittanut päivittäistä 
elämää sen kummemmin kuin ennenkään, eli kauas Mogadishun ulkopuolelle 
menet aina omalla riskillä. Joskus tulee pohdittua evakuoinnin mahdollisuutta, 
mutta toisaalta tällaiset tilanteet jatkuvat yleensä aika kauan ennen kuin mitään 
juuri tapahtuu. Saa nyt sitten nähdä.” (P3b/20.6.1990)

Peter Whiten murhan jälkeen oli ollut pitkään suhteellisen rauhallista. Poliittisen 
tilanteen kiristyminen ja epävarmuuden sekä epävakauden ilmapiirin tihentyminen 
oli silti selvästi aistittavissa. Hinnat nousivat, kerjäläisten määrä lisääntyi, varkauk-
sia tapahtui useammin ja ulkomaalaisille asetettiin erilaisia rajoituksia. Minulle jäi 
elävästi mieleen mielenterveyden ongelmista kärsinyt nuori mies, joka välillä tuli 
alastomana autotielle työmatkani varrella ja heitteli isoja kivenmurikoita autoja 
kohti. Kerran sain väistettyä viime tipassa, kun kivi lensi kohti Mitsubishini tuulilasia.

Muistikirjasta repäistylle sivulle olin tehnyt muutamia merkintöjä ilmeisesti 
ajatellen raportointia SAREC:ille. Siihen olin kirjoittanut, että ”heinäkuu hyvin 
levotonta: oikeudenkäynti, pommi-iskuja”.

Ulkomaalaisiin kohdistuneet väkivallanteot olivat päivän puheenaihe. Kesäkuun 
lopussa italialainen professori löytyi kuolleena putkasta. Ensimmäinen selitys oli 
itsemurha, mutta ruumiinavauksen jälkeen kävi ilmi, että mies oli kuollut pahoin-
pitelystä johtuneisiin vammoihin. Heinäkuun 4:nnen päivän aamuna saksalainen 
Lufthansan teknillisen ryhmän päällikkö Bernt Richer ammuttiin talonsa pihamaalla. 
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Samassa yhteydessä pahoinpideltiin ja raiskattiin GTZ:n projektityöntekijä. Ame-
rikkalaista merijalkaväen sotilasta ammuttiin jalkaan ryöstön yhteydessä. Hänet 
evakuoitiin Nairobiin. 

Heinäkuun 6. päivä tapahtui raaka Mogadishun stadionin verilöyly. Alun perin 
kiinalaisten rakentamalla stadionilla oli alkamassa jalkapallo-ottelu. Siad Barre piti 
lyhyen puheen, jonka aikana väkijoukko alkoi buuata ja huutaa hallituksen vastaisia 
iskulauseita. Barre käski henkivartijoidensa avata tulen väkijoukkoon.

Raportoin SAREC:iin hyvin lyhyesti.

  ► "Eilen presidentin pitäessä puhetta stadionilla häntä vastaan alettiin huu-
della. Presidentti ei siitä pitänyt, ja antoi määräyksen ampua kohti ihmismas-
saa. Virallinen luku: kolme kuollutta, kuusi loukkaantunutta. Huhujen mukaan 
kymmeniä kuolleita ja satoja loukkaantuneita." (SAREC3/7.7.1990)

Myöhemmin arviot kuolleiden lukumäärästä kohosivat. Human Rights Watch ra-
portin mukaan kuolleita oli 100 ja loukkaantuneita 300.

Ainoa kirje, jossa edes epäsuorasti kerron verilöylystä, oli Petrin serkulle Ruot-
siin 7.7. Siinä totesin vain, että

  ► "Koska Petri on nyt Mercassa (pikkukaupunki noin sata kilometriä Moga-
dishusta etelään) kirjoitan meidän molempien puolesta. Elämä ei ole aina ol-
lut niin helppoa, mutta selviämme kyllä. Tässä maassa on poliittisesti hieman 
levoton tilanne. Vaikka meidän henkemme ei olekaan ollut henkilökohtaisesti 
uhattuna niin on masentavaa elää, kun erilaiset huhut kulkevat ympäriinsä. Vi-
rallisiin uutisiin ei tietenkään voi luottaa. On ihanaa kun kohta on luvassa tau-
koa tästä kaikesta. Mukavan kesäloman jälkeen varmaan työkin taas maittaa.” 
(Anita1/7.7.1990)

Ilmapiiri oli kaikin puolin niin räjähdysaltis, että mikä tahansa kipinä olisi voinut saada 
aikaan ison palon. Lähimpänä tilanteen riistäytymistä käsistä oltiin viikko jalkapal-

Työn touhussa 
SOMAC:issa. Ennen lo-
malle lähtöä elin kau-
hun hetkiä, kun ulkoa 
alkoi kuulua huutoja 
ja laukauksia. Onneksi 
tilanne ei sillä ker-
taa päässyt riistäy-
tymään käsistä. 
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lostadionin massamurhan jälkeen, kun oikeudenkäynti niin sanotun Mogadishun 
manifestin allekirjoittajia vastaan alkoi. Toukokuussa julkaistussa manifestissa 
kritisoitiin Biarren hallituksen ihmisoikeuspolitiikkaa ja vaadittiin taloudellisia sekä 
poliittisia uudistuksia. Olen omaan käsin tehtyyn muistiinpanolappuun merkin-
nyt, että oikeudenkäynnin taustalla oli kirje 110. Johanssonin ja Diesowin kirjassa 
sanotaan, että manifestin allekirjoitti 114 tunnettua somalia. Kirjassa on kopiokin 
alkuperäiseksi mainitusta Magadishun manifestista, mutta siinä on 100 numeroitua 
nimeä. Internetistä löytyy hakusanoilla ”mogadishu manifest” dokumentti, jossa 
on 110 nimeä.  Omar puolestaan vakuuttaa, että allekirjoittajia oli nimenomaan 114, 
koska luvulla on Koraaniin viittaava merkitys. Washington Post –lehden artikkelin 
mukaan allekirjoittajia oli 115. Sekavuus alkuperäisen kirjeen allekirjoittajista kuvaa 
hyvin uutisten kulkua muutenkin. 

Olipa manifestin allekirjoittajia 110 tai 114, niin oikeuden eteen tuotiin vain osa 
allekirjoittajista, eri lähteiden mukaan joko 45 tai 46 keskeistä somalivaikuttajaa. 
Vangituille oli määrä lukea oikeudessa kuolemantuomio. Oikeudenkäyntipäivä oli 
13.7.1990, viikko stadionin verilöylyn jälkeen.

En ollut tyypilliseen tapaan kuullut mitään päivän oikeudenkäynnistä, enkä 
mitään varoituksia siitä, että pitäisi pysyä kotona sen ajan. Ajoin työpaikalleni ihan 
normaalisti. Joskus aamupäivällä toimistoon kantautui ensin väkijoukon huutoa 
ja sitten alkoi kuulua ammuskelua.  Muistan elävästi, kun kyyristelin toimiston so-
malityöntekijöiden kanssa peloissamme pitkin seinänvieriä. Ajoittain joku uskalias 
kurkisti terassin kaiteen yli ulos. Mitään ei näkynyt, ainoastaan väkijoukon melu 
ja laukausten pauke kantautui korviimme. Vapisimme peloissamme ja mietimme 
epätoivoisina mahdollista pakoreittiä rakennuksesta. Pelättyä räjähdystä ja villiin-
tyneen väkijoukon ryntäystä ympäri kaupunkia ei kuitenkaan tapahtunut. Tilanne 
laukesi siihen, kun syytetyt yllättäen vapautettiin "todisteiden puutteessa". 

Laukausten ja väkijoukon huudon tauottua aloimme miettiä, olisiko jokaisen 
jo syytä lähteä kotiin. Sekasorron keskellä SOMAC:in toimistoon tuli pelonhikeä 
otsaltaan pyyhkivä somalimies, joka minua vilkaisten kysyi, että olenko suoma-
lainen. Tuijotin mieheen epäuskoisena. Hän oli suomalaisten palveluksessa ollut 
monitoimimies Abdir Isaaq Abdullah Ali, joka turvallisuuskoordinaattori Kari 
Kaivolan pyynnöstä varmisti parhaillaan, että kaikki suomalaiset olivat turvassa. 
Periaatteessa turvallisuuteni varmistaminen olisi kuulunut FAO:lle tai yleensä 
YK:lle, mutta sieltä ei koskaan tullut mitään kyselyä tapahtuneesta. Sillä hetkellä 
tuntui hyvin turvalliselta olla suomalainen. Kaikki vakituisesti Mogadishussa asuvat 
suomalaiset löytyivät vahingoittumattomina. 

Ajoin töistä yksin kotiin aution kaupungin halki. Petri oli edelleen työmatkalla, 
ja vietin iltaa yksin toivoen, että mitään uutta uhkatilannetta ei sattuisi. Siad Barre 
vetäytyi itse varmuuden vuoksi turvaan bunkkeriinsa lentokentän lähelle.
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Lomalle Suomeen

Kesä-heinäkuussa Mogadishussa alkoi olla maailmanlopun tunnelma. Kaupungissa 
tuntui pyörivän yhä enemmän sellaista väkeä, joka hakemalla hakeutuu kriisipe-
säkkeisiin. Pahenevan turvallisuustilanteen vuoksi kaikissa projekteissa oli hankittu 
työntekijöille radiopuhelimet, joita piti pitää päällä yötä päivää. Yöllä heräsin välillä 
siihen, kun radiopuhelimesta kuului ensin räsähdys ja sen jälkeen joku raportoi, 
että jossain päin Mogadishua oli taas kuultu ammuntaa.

Baidoan lentotukikohdassa työskentelevät zimbabvelaiset ilmestyivät jostain 
syystä näkyvästi katukuvaan. Somalian ilmavoimien lehtotukikohta sijaitsi Baidoan 
kaupungissa, Mogadishusta noin 200 kilometriä luoteeseen. Omanin valtio lahjoitti 
Somalian ilmavoimille Hawker Hunter -hävittäjiä 1980-luvun alussa. Paikallisilla 
lentäjillä ja mekaanikoilla ei ollut kokemusta tuosta konemallista, joten heille tar-
vittiin koulutusta. Koulutus järjestyi paikallisen fi rman kautta, jonka palkkalistoilla 
oli pääosin zimbabvelaisia, mutta myös muun maalaisia lentäjiä ja mekaanikkoja. 
Monia vaaleiden, rotevien nuorten miesten itsevarma olemus ärsytti. Meidän vii-
meisen hash-juoksun aikana ennen lomaa joku harjoituslennolla olleista lentäjistä 
sai päähänsä tulla tekemään kunniakierroksen juoksijoiden päällä säikäyttäen 
tapahtumaa seuranneet somalit pahanpäiväisesti. 

Somali Airlines alkoi taas olla aikataulussa, ja pääsimmekin lähtemään kesä-
lomalle 25. heinäkuuta. Olin SAREC:in kanssa neuvotellut palkatonta vapaata, 
ja aikomuksenani oli palata takaisin Mogadishuun vasta 25. syyskuuta. Turvalli-
suustilanteen heikkenemisestä huolimatta ei kumpikaan meistä odottanut, että 
ulkomaalaisia alettaisiin pian evakuoida. 

Lento kulki Rooman kautta, jonne teimme viikon välilaskun. Ystäväpariskunta 
Risto Kilkki ja Päivi Jordan-Kilkki asuivat silloin Roomassa. Risto työskenteli apu-
laisasiantuntijana FAO:n pääkonttorilla. Minä olin Roomaan tullessani kuin seinästä 
reväisty: päälläni Mogadishussa teettämäni puuvillamekko, jalassa vanhat sandaalit, 
hiukset auringon ja huonojen pesuaineiden haalistamat. Päivi, luonteeltaan mah-
dollisimman ystävällinen ja hienotunteinen ihminen, vilkaisi minua varovasti päästä 
jalkoihin ja ehdotti, että voisi lähteä kanssani vaateostoksille.

Lomalla ahnehdimme kaikkea. Roomaa seurasivat vierailut sukulaisten ja ystävi-
en luokse ympäri Suomea. Rahanpuutteen vuoksi päätin säästää kampaajakuluissa 
ja menin Tohmajärvellä tätini suosittelemaan kotikampaamoon. Lopputulos oli 
jotain muuta kuin olin toivonut. Tukka haalistui entisestään, ja sain ehdan villa-
koiralookin. Ruotsissa vierailimme Anita-serkun luona. Lensimme Tukholmasta 
suoraan Lontooseen, jossa tapasimme kirjeenvaihtokaverini Jan Withingtonin ja 
hänen miehensä Grantin.  Aloitin kirjeenvaihdon Janin kanssa 11-vuotiaana, kun hän 
vielä asui Invercargillissa, Uudessa-Seelannissa. Parikymppisinä Jan (os. Baker) ja 
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hänen tuore aviomiehensä Grant muuttivat työn perässä Sydneyhin, Australiaan, 
jossa he asuvat edelleen kahden lapsensa kanssa. Jan ja Grant olivat ostaneet 
kiertomatkan Euroopassa. En halunnut menettää tilaisuutta tavata ensimmäistä 
kertaa ystävääni Jania, jonka kanssa olin kirjoitellut tuolloin jo 17 vuotta.

Loma teki hyvää mielelle, mutta ei edelleen täysin kuralla olevalle taloudel-
lemme. Loman laskuja maksoimme pitkään. Takaisin Mogadishuun palanneelle 
Petrille valitan rahahuolista.

  ► ”Rahoista puheen ollen, tilanne pankkitilillä on jälleen kerran surkea. En-
nen seuraavaa palkkaasi tililtä laskutetaan yksi lainan lyhennys ja luultavasti 
American Express ostot, mutta niiden tuloa on vaikea ennustaa päivälleen. Ai-
kaisemmista laskuista päätellen siinä vie 1-2 kk. Italiassa ja Englannisssa tehdyt 
Amex-ostot alkavat jo kuitenkin ikääntyä, joten jos koko potti menee ennen 
palkan tuloa se tarkoittaa n.8400 mk. Tililläsi on elokuun laskujen jälkeen 1000 
mk, minä voin siirtää 6000 mk, jättäisin itselleni 500 mk käyttörahaa. Ei näytä 
hyvältä. Syyskuun lopussa meneekin jo melkoinen summa Visa-laskuja (n. 6000 
mk), 2000 mk asuntosäästötilille ja molempien opintolainojen korot, runsas 
3000 mk. Onneksi minulle tulee vielä palkkaa, sen avulla voi tästäkin selvitä." 
(PL1/11.9.1990)

Väki vähenee
Kehitysyhteistyöneuvos Kalevi Ahti antaa toukokuun alussa 1990 tekemänsä So-
malian virkamatkan raportissa lohduttoman, mutta hyvin realistisen kuvan maan 
tilanteesta. Yhteenvedossaan Ahti toteaa, että Somalian tilanne ei anna edellytyksiä 
kehitysyhteistyöprojektien toteuttamiselle kestävällä tavalla. "Tässä tilanteessa ei 
pitäisi sitoutua uusiin hankkeisiin eikä myöskään vanhojen projektien jatkamiseen. 
Koska toimintaedellytyksiä ei ole, on resurssien – myös ministeriön omien henki-
löstöresurssien – tuhlaamista pitää projekteja keinotekoisesti hengissä käyttämällä 
siihen vain suomalaisia henkisiä ja aineellisia resursseja. Somaliassa on varmasti 
tarpeen humanitäärinen apu, josta esimerkkinä Suomenkin rahoitettavaksi esitetty 
UNCHR:n projekti etiopialaispakolaisten kotiuttamiseksi. Humanitaarisenkin avun 
osalta olisi kuitenkin syytä välttää pitkäaikaisia hankkeita, jotka ovat riippuvaisia 
Somalian hallinnon resursseista."

Ulkoministeriön Jorman Suvannon niin ikään toukokuussa tekemän kolmeen 
maan virkamatkan Somaliaa koskevassa osuudessa viesti on hyvin samansisältöi-
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nen. "Maa on poliittisesti ja taloudellisesti kriisitilassa. Siad Barren kaatuminen on 
vain ajan kysymys."

Turvallisuuskoordinaattori Kari Kaivola piti heinäkuun alun tapahtumien jälkeen 
kokouksen suomalaisten kehitysyhteistyöprojekteissa työskennelleiden kanssa. 
Hän ehdotti henkilöstön supistamista minimiin ja perheiden lähettämistä kotiin. 
Suomalaiset kuitenkin halusivat jäädä seuraamaan tilannetta. Syyt olivat monilla 
taloudelliset: auto, asunto, työpaikka. 

Sitten alkoi tapahtua. Ulkoministeriöstä lähetettiin 30.7.1990 suomalaisille 
projekteille kirje, jossa todettiin turvallisuustilanteen heikkeneminen ja ilmoitettiin, 
että toiminnot ja henkilöstö supistetaan Somaliassa minimiin. Kirjeessä ilmoitettiin, 
että kaikki ne henkilöt, jotka haluavat kesken sopimuskautensa palata Suomeen, 
voivat kehitysyhteistyöosaston puolesta palata syyllistymättä työsopimuksen 
osalta sopimusrikkomukseen. Ministeriö sitoutui myös korvaamaan tarvittaessa 
Suomeen palavan henkilön enintään 2 kk:n palkkakulut, jos henkilö ei tänä aikana 
saa uutta työpaikkaa. Ministeriö suositteli myös autoille tullivapautta erikoissyistä, 
vaikka vuoden vaadittava oleskelu ei olisi täyttynytkään. Vasta Ulkoministeriön kirje 
vaikutti siihen, että suomalaiset aloittivat oman hallitun poistumisensa. Suomeen 
lomalle lähteneet tai lähtevät puolisot ja lapset eivät enää palanneet Somaliaan. 
Työsopimusten osalta päätettiin, mitkä purettaisiin heti ja mitkä jatkettaisiin vält-
tämättömäksi ajaksi.

Ulkoministeriö antoi myös luvan, että FAO sai etsiä Petrille mahdollisimman 
pian uuden projektin, jossa hän voisi hyödyntää asiantuntemustaan. Se tarkoitti 
yhtä vuotta lisää ulkomailla. Apulaisasiantuntijan työsopimukset ovat mallia 2+1, 
eli yleensä komennus kestää kaksi vuotta. Erityisistä syistä on mahdollisuus jatkaa 
sopimusta vielä kolmanneksi vuodeksi. Sopimus uusitaan vuosittain. Petrin sopi-
mus toiselle vuodelle oli uusittu juuri heinäkuun alussa. Evakuointi Somaliasta ja 
sisäänajo uuteen projektiin tarkoittaisivat sitä, että työsopimuksen jatkaminen 
vielä kolmannella vuodella olisi vahvasti perusteltua.

Mogadishun keskustasta lentokentälle 
vievällä tiellä saattoi autojen lisäksi 
kulkea myös eläimiä.
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Suomalaisia asui Mogadishussa vuoden 1990 elokuussa vielä 31 henkeä. Kuu-
kautta myöhemmin lukumäärä oli tippunut 21:een suomalaiseen. Syys-lokakuun 
aikana väki väheni edelleen. Lokakuussa Seppo Koponen matkusti Somaliaan 
avustamaan Jarmo Seppistä projektien luovutuksessa ja paikallistoimiston purka-
misessa.  Koposen vierailun yhteydessä vietettiin Kari Kaivolan lähtöjuhlaa torstaina 
4.10. Juhlinnan kohde oli itse asiassa jo syyskuun alussa muuttanut Suomeen UM:n 
pestiin, mutta oli parhaillaan käymässä virkamatkalla Somaliassa. Juhlissa ei ollut 
väentunkua, paikalla oli vain kourallinen suomalaisia.

Siirtoa odotellessa

Petri joutui elokuun lopussa palaamaan takaisin Mogadishuun lopettelemaan työt 
ja hoitamaan käytännön asiat ennen siirtoaan uuteen paikkaan. Epäonnen Toyo-
ta Tercelin osti paikallinen liikemies pilkkahintaan. Auto oli pakko myydä vaikka 
tappiolla, koska sitä ei voinut viedä maasta pois, eikä kysyntää autolle enää ollut 
ulkomaalaisten keskuudessa. Pisteenä iin päälle vuokraisäntä karhusi sopimusrik-
komuksesta rahaa, vaikka vuokrasopimuksessa ei oltu mainittu mitään ehdoista, 
millä sopimus voitaisiin purkaa. 

Tein syyskuun alussa työmatkan Tukholmaan, jossa raportoin SAREC:ille So-
malian projektien sen hetkisestä tilasta ja maan tapahtumista. Helsingissä pääsin 
jälleen kerran asumaan appivanhempieni luokse, ja sain onneksi edistettyä hieman 
myös jumiin jääneitä opintojani.

Viimeinen Somaliaan liittyvä kirje, jonka olen tallentanut tietokoneelleni, on 
osoitettu Petrille 11.9.1990. Siinä käyn läpi joitain käytännön asioita. FAO:lta oli jo 
mennyt Petrille tieto eri projekteista, joihin hän voisi työllistyä. Kaikki kohdemaat si-
jaitsivat Etelä-Amerikassa. Brasilia alkoi näyttää todennäköisimmältä vaihtoehdolta.

  ► ”Ilmeisesti Somaliassa eivät asiat ole odotettua huonommin, koska sieltä 
ei ole tullut yhtään telexiä. Soitin jo eilen Ristolle Roomaan ja kysyin onko pää-
konttorilla liikkunut mitään uutisia Somalian tilanteesta, mutta hän ei ollut 
kuullut mitään. Yritin myös muutaman kerran soittaa sinnepäin, mutta puhe-
lu ei tietenkään mennyt läpi. Saa nähdä tuleeko tämä kirje perille ennen kuin 
lähdet. Jos niin käy, voisitko yrittää jonkun kautta toimittaa diat SOMAC:iin ar-
keologi Ahmed Dualeh Jamalle. Jos hän on jo ennättänyt lähteä Ruotsiin, niin 
kuvat voi vain jättää SOMAC:iin ja sanoa, että ne ovat akatemian omaisuutta. 

Vanhempasi ovat tällä hetkellä jollain isäsi työhön liittyvällä matkalla. Molem-
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Amerikkalaisten evakuointiope-
raatio "Operation Eastern Exit" 
toi helikoptereilla turvaan Moga-
dishun edustalla odottavaan kah-
teen laivaan 281 henkilöä. Tammi-
kuussa 1991 Somaliasta evakuoi-
tiin loputkin siellä asuneet ul-
komaalaiset.
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mat näyttävät jo odottavan kovasti eläkepäivien hiljaisuutta. Mummisi soitti 
eilen Turusta ja kyseli huolestuneena, koska olet tulossa pois Somaliasta. Hän 
lähetti pojanpojalleen paljon lämpimiä terveisiä.”

Selvittelin siirtoon liittyvää käytännön byrokratiaa Suomessa. Lopulta lokakuussa 
Petri pääsi lähtemään Roomaan, josta jatkoi parin viikon perehdytyksen jälkeen 
suoraan uuteen asemapaikkaansa Nataliin Koillis-Brasiliassa. Lensin itsekin Roo-
maan viikoksi. 

Italialaisen muuttofi rman somalialaisen yhteistyökumppanin lähetettäväksi 
uskotut tavarat sen sijaan eivät koskaan lähteneet eteenpäin Mogadishusta. 
Niinpä menetimme loputkin niistä tavaroista, jotka olivat säästyneet varkailta 
tullessamme. 

Tilanne heikkenee rajusti

Jo heinäkuisen Ulkoministeriön evakuoimiskirjeen jälkeen tuberkuloosiprojektin 
Suomen toimistosta tuli määräys, että niiden suomalaisten, jotka vielä jäivät Lidon 
alueelle, tulisi keskittää asumisensa mahdollisimman tiiviisti tuberkuloosiprojektin 
toimiston ympärille.  

Suurin osa läntisiä avunantajamaita vähensi jatkuvasti asiantuntijoidensa 
määrää Somaliassa. Osa YK:n järjestöistä lopetti toimintojaan, kun kaksi niiden 
työntekijöistä ammuttiin. Punabarettien lisäksi myös tavalliset sotilaat kiertelivät 
avoimesti ryöstelemässä. 

Lokakuussa 1990 Jaakko ja Lyn Kaihualta vietiin Finnidan Nissan Patrol aseilla 
uhaten lähellä Baidoan kaupunkia. Pari kilometriä ennen Baidoaa oli tien viereen 
parkkeerattu taksi, josta nousi ulos kolme maastopukuista, aseistettua sotilasta.

  ► ”Sotilaat pysäyttivät meidät. Saimme heti rynnäkkökiväärin piiput ohimoi-
tamme vasten ja käskyn tulla ulos autosta. Yksi selvästi huumeessa ollut soti-
las tökki aseellaan minut edellään pusikkoon ja toiset kaksi tähtäsivät Lyniä 
tiellä. Jostain ihmeen syystä he eivät kuitenkaan ampuneet vaan sulloutuivat 
autoomme ja ajoivat tiehensä. Taksi häipyi myös, ja meidän oli käveltävä lähei-
seen ilmavoimien päämajaan tekemään ilmoitus ryöstöstä. Etsintä kuivui pian 
kokoon, kun selvisi, että ryöstäjät olivat Barren erikoisjoukkoa. Huomasin kyllä 
jo tapahtumahetkellä heidän punaiset barettinsa, vaikka he yrittivät pitää niitä 
piilossa taskuissaan. Autoa ei koskaan saatu takaisin.”
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Veli Juola oli menettää henkensä leivänhakureissulla. Hän oli juuri tullut takaisin 
kolmen viikon lomalta Suomesta oltuaan todistamassa toisen poikansa Jussin 
syntymää 12.9. ”Kilometri 4:n kohdalla oli pieni leipomo, josta tapasin käydä hake-
massa itselleni ja yövartijoille leipää kuuden aikaan illalla, kun leivät otettiin uunista. 
Myyjä laittoi leivät pussiin, ja rupesin laskemaan rahoja siinä tiskin edessä. Rahat 
olivat aina valtavissa nipuissa, kun infl aatio oli koko ajan syönyt rahan arvoa. En 
muista, miksi kumarruin laskemaan rahoja uudemman kerran, olin ehkä ottanut 
nipusta väärän summan. Kumartuminen todennäköisesti pelasti henkeni, koska 
samalla hetkellä tunsin iskun päässäni ja kuulin puoliautomaattiaseen laukeavan. 
En osaa sanoa, että oliko sotilaan tarkoitus alun perin ampua minut vai laukesiko 
ase vahingossa. Aseen lukkojen ääni oli viimeinen muistikuva, ennen kuin menetin 
hetkeksi tajuntani. Seuraavassa hetkessä huomasin makaavani lattialla, ja valkoinen 
paitani oli yltä päältä veressä. Kun hamusin auton avaimia tunsin, kuinka joku otti 
ne housujeni taskuista. En ollut vielä edes tajunnut, mitä oli oikeasti tapahtunut, 
kun näin, että ulkona, avonaisen oviaukon luona seisoi sotilaita. Yksi heistä tuli 
sisään leipomoon, otti rauhallisesti pistoolin kotelosta ja tähtäsi minua. Pyysin 
englanniksi, että älä ammu. Sotilas katsoi minua hetken, laittoi pistoolin koteloon 
ja lähti. Minulla oli mukana sekä YK:n että suomalaisten turvaradiot ja hälytin mo-
lempiin. Puhuin hädissäni suomea, mutta onneksi Maarit Hirvonen oli juuri sinä 
iltana päivystysvuorossa ja kuuli YK:n radion kautta avunpyyntöni. Maarit hälytti 
apua paikalle. Tuberkuloosiprojektin lääkäri Taisto Valta kursi päänahkani kokoon. 
Seuraavana päivänä lähdin ambulanssilennolla Nairobiin, jossa olin aikani, kunnes 
löytyi saattaja, jonka kanssa pääsin Suomeen sairauslomalle.”

Maarit Hirvonen vaihtoi pian kriisistä toiseen, kun Maailman Ruokaohjelma 
(WFP) kutsui hänet Roomaan hoitamaan Ruandan pahentunutta tilannetta. Maarit 
onnistui vielä samaan kaikki tavaransa ja autonsa konttiin sekä lähettämään ne 
pois Somaliasta. 

Ampumisten ja ryöstöjen pelossa Mogadishun siviiliväestö ei enää uskaltanut 
liikkua kaduilla öiseen aikaan. Jossain päin kaupunkia oli taisteluja joka yö, ja aa-
muisin saattoi törmätä kadulla makaavaan ruumiiseen. Myös päiväsaikaan saattoi 
kuulua satunnaista ammuntaa ja yksittäisiä laukauksia. Elintarviketilanne paheni 
nopeasti.

 Ensimmäiset somalipakolaiset saapuivat Suomeen marraskuussa 1990 Venäjän 
kautta. He olivat Moskovassa opiskelleita somaleita, joita uhkasi karkotus takaisin 
kotimaahansa. Aerofl otin lento Mogadishusta Moskovaan toi lisää sodan jaloista 
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pakenevia somaleita Venäjälle ja sieltä edelleen Suomeen. Joulukuun alkuun men-
nessä Suomeen oli tullut 1200 turvapaikan hakijaa Somaliasta. 

Operaatio itäinen poistuminen

YK:n järjestöt evakuoivat työntekijänsä 12. joulukuuta lennolla Mogadishusta Nai-
robiin. Maahan jäi vain muutama projektien avainhenkilö ylläpitämään toimintoja. 
Suomen ja Somalian kahdenväliset projektit saatiin lopetettua kaiken taiteen 
sääntöjen mukaan ja juuri viime tipassa. Joulukuun alussa 1990 kehitysyhteistyö-
neuvos Heli Sirve teki virkamatkan Mogadishuun, jonka aikana Somalian hallituksen 
edustajille luovutettiin sopimuksen mukaan kaikki kahdenvälisten projektien omai-
suus. Suomi oli jo päättänyt, että Somalian turvallisuustilanteen vuoksi maassa ei 
enää aloiteta uusia projekteja. Kunniakonsuli Ali Sheikin neuvosta päätöstä avun 
lopettamisesta ei kuitenkaan suoraan kerrottu isännille, jotta ei vaarannettaisi vii-
meisten suomalaisten poistumista maasta. Asia muotoiltiin siten, että suomalaiset 
joutuvat nyt lähtemään huonontuneen turvallisuustilanteen vuoksi. Viimeisenä 
suomalaisena Somaliasta lähti Jaakko Kaihua 16.12.1990. Mogadishun lentoken-
tällä oli kaoottinen tunnelma, kun ihmisiä oli lähdössä enemmän kuin koneeseen 
voitiin ottaa sisälle. 

Vaikka suurin osa avustusjärjestöistä lopetti syksyn mittaan projektejaan ja 
evakuoi väkeä, niin muutama harva oli edelleen aikeissa jatkaa. Bengt lähti Mo-
gadishusta juuri ennen joulua v. 1990 kolmen viikon joululomalle. Hänen oli vielä 
tarkoitus palata takaisin lomalta Somaliaan, mutta uuteen vuoteen mennessä kävi 
selväksi, että paluu ei enää ollut mahdollinen. Bengtin henkilökohtaisten tavaroi-
den lisäksi koko projektin puolen miljoonan dollarin omaisuus hävisi sisällissodan 
syövereihin. 

UNC:n joukot saartoivat Mogadishun joulukuun lopussa. Ulkomaiden suurlähe-
tystöt toimivat silloin jo minimimiehityksellä. Kun Amerikan suurlähettiläs James K. 
Bishop joutui uuden vuoden päivänä keskeyttämään juoksulenkkinsä turvallisena 
pidetyllä suurlähetystöalueella voimakkaan tulituksen vuoksi, hän veti asiasta joh-
topäätökset ja pyysi Yhdysvaltain ulkoministeriöltä lupaa evakuoida kaikki maassa 
vielä olevat yhdysvaltain kansalaiset. Samaan aikaan myös muut maat alkoivat 
tehdä päätöksiä omien kansalaistensa evakuoimisesta. 

Amerikkalaisten evakuointioperaatio ”Operation Eastern Exit” päätettiin aloit-
taa 2. tammikuuta 1991. Persianlahden sodan vuoksi lähivesillä oli amerikkalaisten 
sotalaivoja, joista USS Guam ja USS Trenton lähtivät täyttä höyryä kohti Somalian 
rannikkoa. Aikaisin aamulla tammikuun 5. päivä kaksi armeijan helikopteria las-
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keutui Yhdysvaltain suurlähetystöalueelle tuoden mukanaan miehistöä, joka jäi 
turvaamaan lähetystöaluetta samalla kun helikopterit lähtivät takaisin mukanaan 
ensimmäiset evakuoitavat. Koko päivän ajan suurlähetystön alueelle virtasi ihmisiä 
evakuoinnin toivossa. Pääevakuointioperaatio alkoi pimeyden turvin yötä vasten 
6. tammikuuta. Viiden helikopterin voimin tehtiin neljä hakulentoa, joiden aikana 
vietiin turvaan 281 henkilöä. Heistä 61 oli amerikkalaisia ja 39 neuvostoliittolaisia. 
Evakuoitujen joukossa oli 30:a eri kansallisuutta mukaan lukien kahdeksan eri maan 
suurlähettiläät. Samalla hetkellä kun viimeinen helikopteri nousi ilmaan, armeijan 
joukot murtautuivat porteista sisään suurlähetystöalueelle. Median päähuomio 
oli kiinni Persianlahden sodassa, ja niinpä uskalias ja harvinaisen onnistunut eva-
kuointioperaatio ei ylittänyt uutiskynnystä juuri missään. 

Diktaattorin viimeinen linnoitus eli virka-asunto Villa Somalia murtui 26. tam-
mikuuta. Siad Barre pakeni Mogadishusta ensin Keniaan ja sieltä Nigeriaan. Hän 
kuoli Nigeriassa neljä vuotta myöhemmin. Mogadishu jäi USC:n hallintaan ja Ali 
Mahdi Mohammed julistettiin presidentiksi. Vielä alkuvuodesta muutamat projektit 
toimivat väliaikaisesti ulkomailla odottaen, että uuden hallituksen myötä tilanne 
rauhoittuu ja Somaliaan päästään palaamaan. Uusi presidentti ei kuitenkaan pys-
tynyt pitämään maata hallinnassaan, ja pian Somalia vajosi anarkiaan. 

Somaliassa työskennelleet ulkomaalaiset hajosivat maailmalle, kuka minnekin 
tahollansa. Useat jatkoivat kansainvälisissä tehtävissä. Koska Somaliassa tehty 
työ valui hiekkaan, ei aikaa siellä ole juuri haluttu muistella. Siihen aikaan ei ollut 
myöskään tarjolla kriisiapua tai palautekeskusteluja, joissa rankkoja kokemuksia 
olisi voinut käydä läpi, joten niistä mieluummin vaiettiin. Vasta nyt aika tuntui olevan 
kypsä käydä läpi Somaliassa elettyä elämää.

Jälkikirjoitus

Somaliasta muutimme Brasiliaan, kun Petrille tarjoutui tilaisuus päästä ammatil-
lisesti mielenkiintoiseen ja haastavaan kylämetsätalousprojektiin (Projeto PNUD/
FAO/IBAMA/BRA/87/007). Projektin toimisto sijaitsi Natalissa, Koillis-Brasiliassa. 
Petri saapui Nataliin lokakuussa 1990 ja minä marrras-joulukuun vaihteessa samana 
vuonna. Koko Koillis-Brasilian rannikko on tunnettu loppumattomista hiekkaran-
noistaan. Natal on suosittu lomakohde etupäässä brasilialaisten keskuudessa. 
Tuntui aluksi ihmeelliseltä, kun kaikki sujui mutkattomasti: vesi- tai sähkökatkokset 
olivat harvinaisia, kaupoissa riitti tavaraa, pankkikortilla sai seinästä rahaa ja ben-
saa asemilta. Brasiliaa aikaisemmin vaivannut hyperinfl aatio oli taittunut, ja maan 
taloudellinen nousu alkoi juuri tuolloin. 
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Petrin espanjankielen taidosta oli tietenkin suuri hyöty, mutta vei oman aikan-
sa, ennen kuin portugali alkoi sujua. Itse en ollut koskaan opiskellut espanjaa ja 
portugalia, joten alkuun olin ihan umpiossa. Natalissa ei myöskään ollut mitään 
kansainvälistä yhteisöä, niin kuin Mogadishussa. Rauhallisessa ympäristössä pa-
neuduin pro gradu –työni kirjoittamiseen aivan uudella innolla. Olin 3:n kuukauden 
jakson Suomessa syksyllä 1991 tenttimässä viimeisiä tenttejäni ja sain maisterin 
paperit marraskuussa. Tyttäremme Anni syntyi heti Suomeen palattuamme ke-
väällä 1992 ja Silva tammikuussa 1995. Asuntojen hintojen romahdettua saimme 
ostettua ensiasunnon Helsingistä ennen Somaliaan lähtöä avaamani ASP-tilin turvin. 
Asuimme vielä kolme vuotta Hanoissa, Vietnamissa vuosina 1996-1999 Petrin työn 
vuoksi. Aloin heti Annin syntymän jälkeen opiskella kirjoittamista ja viestintää, ja 
arkeologin töiden sijaan olen työskennellyt toimittajana ja tiedottajana. Erosimme 
vuonna 2006, ja otin silloin nimen Wetterstrand.

Somalian ystävistä ja tutuista suurin osa jatkoi kansainvälistä uraa, ja aina sil-
loin tällöin on joku tullut jossain yhteyksissä vastaan ja päivittänyt omat ja muiden 
kuulumiset. Alkuun vaihdoimme muutaman kirjeen Maarit Hirvosen ja Seppisten 
kanssa, mutta pian yhteydenpito katkesi. Vietnamissa asuessamme törmäsimme 
iloksemme Bengt Perssoniin, joka oli siellä parhaillaan työkomennuksella. Nyt hän 
on jo eläköitynyt ja asuu Tukholmassa. Internetin avulla löysin suurimman osan 
vanhoista Somalian tutuista. Maarit Hirvosen nykyinen kotikaupunki on Ouagadou-
gou Burkina Fasossa. Kaivolat, Juolat, Seppiset ja Kaihuat ovat tai olivat äskettäin 
kehitysaputehtävissä Tansaniassa. Tor Lindholm löytyi Suomesta, Ullaa en saanut 
kiinni mistään. Thomas ja Carlos asuvat nykyisin omissa kotimaissaan Tanskassa ja 
Chilessä. Fred on edelleen YK:n palveluksessa.

Somalian asioita olen mielenkiinnolla seurannut tiedotusvälineistä ja lukenut 
kirjoista, mutta muuten en ole Somalian tai somalialaisten kanssa ollut tekemisissä. 
Tämän kirjan kirjoittamisen motiivi lähti siitä, että Somalia on edelleen jatkuvasti 
uutisotsikoissa. Maassa ei ole romahtamisensa jälkeen ollut yhtenäistä hallintoa. Olin 
itse paikan päällä kun yhtenäinen Somalian valtio veti viimeisiä henkosiaan. Kirjeitteni 
kautta välittyy yksi näkökulma maan hajoamiseen johtaneista tapahtumista. Nyt oli 
hyvä aika tuoda se esille, kun vaikeisiin kokemuksiin on saanut tarpeeksi etäisyyttä.

Nelivetoautot olivat haluttuja ryöstösaaliita. 
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