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Talviloma koskemattomalla rannalla Thaimaassa on monen unelma. 
Vaan mitä jos rannalla ei palvota aurinkoa vaan kompastellaan aamuyöllä 
peittämässä kilpikonnan jälkiä? Toimittaja Niina Rapo matkusti Phra Thong 
-saarelle auttamaan uhanalaisia merikilpikonnia.

Kilpikonnien 
jalanjäljillä

Niina Rapo Kuvat Jussi Puikkonen
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k	 										un	kompastelen	aamul-
la	pilkkopimeässä	kello	viisi	 ja	lyön	
varpaani	kipeästi,	hemmoteltu	länsi-
mainen	minäni	älähtää.	Tämä	ei	ole-
kaan	 niin	 helppoa.	 Ennen	 matkaa	
näin	unta,	että	autoin	jättimäistä	kil-
pikonnaa	veteen	ja	pulikoin	meressä	
kilpikonnanpoikasten	 kanssa.	 Nyt	
ymmärrän,	että	tämä	ei	ole	turistien	
huviksi	keksittyä	leikkiä	vaan	todel-
lista	tutkimus-	ja	suojelutyötä.	

Välillä	 tuntuu	 tuskaisan	 hitaalta	
kerätä	ja	kirjata	samat	tiedot	joka	päi-
vä,	vaikka	mitään	mullistavaa	ei	ta-
pahdu.	Tänään	tehtävämme	on	tar-
kistaa	 Phra	 Thong	 -saaren	 läntiset	
rannat,	mitata	veden	ja	ilman	lämpö-
tilat	sekä	nousuveden	korkeus.

Toisaalta,	kun	kävelemme	rantaa	
luonnon	 herätessä	 uuteen	 päivään,	
ajattelen,	etten	ikinä	unohda	tätä	het-
keä,	turkoosia	merta	ja	valkoista	hiek-
kaa.	On	kuin	saari	olisi	yksin	minun.

Pian	innostun	lisää:	kaukana	ran-
nalla	näen	suuret,	kaksiosaiset	jäljet,	
jotka	on	voinut	tehdä	vain	joku	iso	ja	
raskas	vedestä	noustessaan.	Sydämeni	
hypähtää.	Otan	muutaman	juoksuas-
keleen.	Mikä	tuuri:	kilpikonnan	pesä!

Kilpikonnaprojektin	vetäjä,	italia-
laiselle	Naucrates-kansalaisjärjestöl-
le	työskentelevä	Marjut Valtanen	kä-
velee	 rauhallisemmin.	 Kun	 saavun	
jälkien	luo,	huomaan,	että	urat	on	jät-
tänyt	maihin	vedetty	vene.

Olen	pettynyt.	Valtanen	kertoo,	et-
tei	jäljistä	yleensä	voi	erehtyä.	Kilpi-
konnan	 jäljet	 ovat	 vielä	 selvemmät	
kuin	nämä;	kuin	traktori	olisi	noussut	
merestä.	Jäljet	näkyvät	kauas	merel-
le	saakka.

Sen	 vuoksi	 kierrämmekin	 saarta	
heti	auringon	noustua:	että	ennätäm-
me	peittää	mahdolliset	jäljet	ja	pesän,	
ennen	kuin	joku	näkee	ne	aavalta	me-
reltä	ja	käy	kaivamassa	kilpikonnan-
munat	syötäväkseen.

Maailmanparantajat ja kyläläiset

Paikallinen	 kokkimme	 Lamion	 on	
loihtinut	upean	lounaan:	kalaa	ja	rii-
siä,	kanaa	ja	salaattia.	Jälkiruoaksi	on	
tuoretta	mangoa	ja	ananasta.

Lamion	asuu	perheineen	projektin	
”olohuoneen”	 yläkerrassa.	 Meidän	
suomalaisten	 kanssa	 ruokailevat	
ranskalaiset	vapaaehtoiset	Ophelie 
Tirard	ja	Celine Kaleka,	belgialainen	

Lore Cheroutre,	 englantilainen	
Chloe Dalglish sekä	englantilainen	
tutkimusassistentti	Nikki Williams.	
Vapaaehtoiset	työskentelevät	projek-
tissa	parisen	viikkoa	ja	jatkavat	sitten	
lomaansa	muualla	Thaimaassa.	

Me	kaikki	olemme	lentäneet	toisel-
le	 puolen	 maapalloa	 tehdäksemme	
hyväntekeväisyyttä.	Muille	se	ei	ole	
ongelma;	 lentokoneet	lentävät	joka	
tapauksessa,	joten	on	parempi	on	teh-
dä	edes	vähän	hyvää	kuin	ei	mitään,	
he	sanovat.

Mietin,	mitä	Lamion	ja	muut	kylä-
läiset	ajattelevat	projektista	ja	vapaa-
ehtoisista.	Kyläläisillä	on	ollut	aikaa	
tottua,	sillä	Naucrates	on	pyörittänyt	
projektia	 saarella	 jo	 16	 vuotta.	 Var-
maan	kalastajien	oli	aluksi	vaikea	ym-
märtää,	miksi	enää	ei	voi	kalastaa	niin	
paljon	kuin	ennen.	Tai	syödä	kilpikon-
nan	munia,	kuten	on	vuosisatoja	tehty.

Konnaprojekti	on	hakenut	vaihto-
ehtoisia	elinkeinoja	kalastukselle,	sil-
lä	liikakalastus	on	alueen	suuri	ongel-
ma.	Lamion	ja	muut	kyläläiset	saavat	
lisätienestejä	esimerkiksi	tarjoamal-
la	 kotimajoitusta	 vapaaehtoistyön-	
tekijöille	ja	muille	turisteille.	Kylän	

Viereisellä sivulla: 
Aamun sarastaessa 
saari herää uuteen 
päivään.

1. Marjut Valtanen 
on suojellut 
kilpikonnien pesiä 
jo seitsemänä 
vuotena. 

2. Vapaaehtois-
työntekijöille 
tarjotaan kolme 
ateriaa päivässä.

3. Helsinkiläinen 
Susanna Pesari 
kirjaa päivän 
säätilan.

4. Iloiset eläinkuvat 
koristavat 
kilpikonnaprojektin 
koulutustiloja.

5. Paikalliset ja 
vapaaehtoistyön-
tekijät tulevat 
hyvin toimeen 
keskenään.
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naiset	 ovat	 saaneet	 tulonlähteen	
myös	yhteistyössä	tehdyistä,	solmu-
värjätyistä	puuvillatuotteista.

Projekti	on	kouluttanut	kyläläisiä	
arvostamaan	monipuolista	luontoaan	
ja	ymmärtämään	sen	herkkyyttä.	Ym-
päristövalistustunteihin	osallistuneet	
kyläläiset	tietävät	nykyään,	että	kilpi-
konnat	ovat	rauhoitettuja.	Muualta	
tulleiden	isojen	kalastustroolareiden	
työntekijöitä	asia	ei	voisi	valitettavas-
ti	vähempää	kiinnostaa.	

Viranomaiset	 haluaisivat	 tehdä	
saaresta	kansallispuiston,	mutta	pai-
kalliset	vastustavat.	Kansallispuistos-
sa	ei	saisi	esimerkiksi	kalastaa	tai	ra-
kentaa.	Naucrates	puolestaan	toivoo,	
että	edes	kilpikonnien	ruokailupaik-
ka	saarella	suojeltaisiin.

Vihdoinkin näköhavainto!

Takapuoleni	puutuu.	On	minun	parin	
tunnin	vahtivuoroni,	ja	istun	kukku-
lalla	 tarkkailemassa	 kilpikonnien	
ruokailupaikkaa.	

Josko	tänään	onnistaisi?	Minulla	
on	lomake,	mihin	merkitä,	missä	koh-
taa	kivikkoista	rantaa	näen	konnan.	
Eilinen	ryhmä	ei	nähnyt	yhtäkään.

Kiikaroin	 horisonttia,	 sillä	 myös	
kalastusveneiden	 määrä	 kirjataan.	
Tottumattomat	silmät	löytävät	aluk-
si	vain	muutaman,	mutta	lopulta	ve-
neitä	löytyy	yli	60.	Veneiden	määrä	on	
kuulemma	kasvanut	räjähdysmäises-
ti	muutamassa	vuodessa.

Jokin	välkähtää	rannan	tuntumas-
sa	kerran,	ja	uudestaan,	mutta	se	on	
vain	auringossa	välkkyvä	kivi.	Puolen	
tunnin	kuluttua	näen	vedessä	jotain	
liikkuvaa.	Meduusa.

On	kuuma.	Tajuan	nyt,	mitä	hyötyä	
on	kiven	koloon	jätetyistä	sateenvar-
joista.	Kurkistan	kateellisena	kukku-
lan	toiselle	puolen,	missä	osa	vapaa-
ehtoisista	kelluu	virkistävässä	meri-
vedessä.

Pohdin,	kuinka	kukaan	viitsii	teh-
dä	tätä	vuosikausia,	muutaman	kilpi-
konnan	tähden.	Eikö	ole	helpompaa	

tapaa	vaikuttaa	asioihin?	Hatunnosto	
Naucratesin	perustajille	ja	Marjutille,	
joka	työskentelee	täällä	jo	seitsemän-
tenä	vuotena.

Sitten	loiskahtaa!	Tästä	ei	voi	ereh-
tyä.	Näen	ruskean,	koristeellisen	kuo-
ren.	Pieni	pää	käy	pinnalla	haukkaa-
massa	ilmaa.	Räpylät	potkaisevat	vet-
tä,	ja	kilpikonna	sukeltaa	takaisin	sy-
vään.	 Se	 oli	 nopea	 näyttäytyminen,	
mutta	 olen	 tikahtua	 ilosta.	 Hyvä,		
etten	tipahda	kalliolta.	Vahtikaverini,	
saarella	jo	pari	viikkoa	ollut	helsinki-
läinen	vapaaehtoistyöntekijä	Susan-
na Pesari	pysyy	tolkuissaan	ja	katsoo	
kellostaan	 tarkan	 esiintymisajan	 ja	
-paikan.	 Emme	 tunnista	 lajia	 näin	
kaukaa.	 Susanna	 arvioi	 konnan	 sen	
koon	perusteella	noin	30-vuotiaaksi	
nuoreksi	aikuiseksi.

Nyt	jaksan	tuijottaa	merenselkää	
vaikka	loppupäivän.	Ja	sinnikkyyteni	
palkitaan.	Näen	kilpikonnan	yhteen-
sä	kuusi	kertaa!	Olen	lähes	varma,	et-
tä	näin	kaksi	eri	konnaa.

1. Merikilpikonnan 
jäljet hiekassa.

2. Vapaaehtois-
työntekijöiden 
huoneet ovat 
vaatimattomia.

3. Susanna Pesari 
kiikaroi myös 
kalastusaluksia.

4. Osa matkoista 
taitetaan 
sivuvaunullisella 
mopolla.

5. Näköhavainnot 
merkitään 
kilpikonnien 
ruokailupaikan 
karttatauluun.

6. Susanna Pesari 
mittaa nousuveden 
korkeuden.

Merikilpikonnia 
auttamaan
l Pelastusprojektiin on osallistunut jo 

monia suomalaisia ja se sopii hyvin en-

simmäistä kertaa vapaaehtoistyöhön 

osallistuville. Projektia vetää suomalai-

nen Marjut Valtanen.

l Projekti kestää marraskuun puolivä-

listä huhtikuun alkupäiviin. Osallistu-

misen minimiaika on kaksi viikkoa.

l Osallistujilla pitää olla hyvä yleiskun-

to, sillä päivisin kävellään 5–10 kilo-

metriä pehmeällä hiekalla. 

l Vapaaehtoiset asuvat paikallisissa 

kodeissa tai jaetuissa bungaloweissa.

l Projektiin osallistuminen maksaa 

745 e/2 viikkoa, lisäviikot 350 e. Hin-

taan sisältyy majoitus, lyhyt koulutus 

sekä kolme ateriaa päivässä. Juomat 

jokainen kustantaa itse.

l Vapaaehtoismatkoja Thaimaahan 

järjestävät Finnmatkat ja Ekomatkaa-

jat. Voit yhdistää vapaaehtoistyön 

myös rantalomaan eli rentoutua työ-

jakson jälkeen Khao Lakissa.
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Konnien vaarallinen elämä

Kilpikonnaprojektin	 koulutustilat	
ovat	samassa	rakennuksessa	kuin	kil-
pikonnamuseo	 ja	 -kauppa.	 Museon	
katossa	roikkuu	noin	metrin	pituinen	
kilpikonnan	 kuori.	 Sen	 kokoisiksi	
konnat	 kasvavat,	 jos	 saavat	 elää	
80-vuotiaiksi.	Museon	seinillä	on	pe-
rustietoa	konnista	ja	valokuvia	pro-
jektin	varrella	löydetyistä	yksilöistä	ja	
pesistä.

Merikilpikonnat	ovat	ajalta	ennen	
dinosauruksia.	Ne	ovat	uineet	valta-
merissämme	jo	150	miljoonaa	vuotta.	
Etelä-Thaimaan	saarilla	pesii	näiden	
muinaisten	eläinten	jälkeläisiä,	kol-
me	uhanalaista	 lajia:	etelän-bastar-
dinkilpikonna,	liemikilpikonna	ja	me-
rinahkakilpikonna,	 joista	 viimeksi	
mainittu	on	erittäin	uhanalainen.

Kilpikonnat	munivat	saarten	ran-
noille,	vaikkakin	harvakseltaan.	Kun	
pesiä	oli	70-luvulla	vielä	parisen	sa-
taa,	nykyään	on	onni	löytää	pari	vuo-
dessa.	 Viime	 vuonna	 Phra	 Thongin	

saarelta	löytyi	pesimäkautena	kolme	
pesää.	Myös	erittäin	uhanalaisia	ka-
rettikilpikonnia	nähdään	Thaimaan	
merissä,	mutta	ne	eivät	muni	näillä	
rannoilla.

Ihmiset	 uhkaavat	 kilpikonnia	
muutenkin	kuin	syömällä	niiden	mu-
nia.	Välillä	kilpikonnat	uivat	kalasta-
jien	verkkoihin	ja	hukkuvat.	Kun	kon-
nat	syövät	meressä	kelluvaa	muovi-
roskaa,	kuten	muovipusseja	ja	-narua,	
niiden	ruoansulatus	häiriintyy	ja	ne	
voivat	kuolla	nälkään.

Pohjan	troolaus	ja	vesien	saastu-
minen	uhkaavat	kilpikonnien	ravin-
toa	tuhoamalla	meriruohoalueita	ja	
koralliriuttoja.	

Rantahotellien	rakentaminen	hä-
vittää	pesimisrantoja.	Valaistut	ran-

nat	ohjaavat	vastasyntyneet	konnan-
poikaset	väärään	suuntaan.	Jos	poika-
nen	selviää	mereen,	siellä	odottaa	tu-
hat	ja	yksi	uhkaa.

Merikilpikonnat	 palaavat	 muni-
maan	aina	samalle	alueelle.	Yhdessä	
pesässä	voi	olla	yli	sata	munaa,	mutta	
vain	 yksi	 tuhannesta	 kilpikonnasta	
sinnittelee	sukukypsäksi	asti.	Kilpi-
konnasta	tulee	sukukypsä	vasta	pari-
kymppisenä.

Autiota tsunamin jälkeen

Hampaaton	mummo	hymyilee	meil-
le	riippukeinustaan,	kun	kävelemme	
ohi.	Kaksi	pientä	tyttöä	loikkii	käsi	kä-
dessä	vastaan	ja	tervehtii	kikattaen.	
Istumme	kyläkaupan	varjoon	kylmän	
juoman	kanssa.

Nimi Phra Thong tarkoittaa kultaista 
buddhaa. Legendan mukaan saarelle on 
haudattu iso buddhan patsas.
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Luontoharrastajan  
Phra Thong
l Phra Thongin rannoille pääsee, vaikka 
ei haluaisikaan pelastaa kilpikonnia. 
Saarella on vain viitisen bungalow-kylää, 
joten koskematonta hiekkarantaa riittää. 
l Phra Thong on loistava paikka 
lintuharrastajalle. Bird Life International 
listaa saaren tärkeänä lintualueena 
Thaimaassa. Phra Thong on ainoa paikka 
Thaimaassa, jossa pesii yhä pikkumarabu. 
Saarella asuu muitakin harvinaiseksi 
käyviä lajeja kuten isokalakotkia.
l Lähellä saarta sijaitsevat upeat 
snorklaus- ja sukelluspaikat Surin-saaret 
ja Richelieu Rock. Lähellä ovat myös 
kiintoisa Koh Ra -saari ja Similan-saaret. 
l Lähin kaupunki mantereella on 
Khuraburi, josta on saarelle noin tunnin 
venematka. Lähimmät lentokentät ovat 
Phuketissa ja Ranongissa. 

Lions-kylässä,	missä	myös	Naucra-
tesin	päämaja	tällä	hetkellä	sijaitsee,	
on	vain	30	asukasta.	Edellinen	Nauc-
ratesin	 päämaja	 tuhoutui	 vuoden	
2004	 tsunamissa,	 kuten	 myös	 sitä	
ympäröinyt	 Golden	 Buddha	 Beach	
-bungalowalue	 ja	 paikallinen	 Pak	
Chok	-kylä.

Uusi,	syvemmälle	sisämaahan	ra-
kennettu	kylä	on	saanut	nimensä	sen	
rakennuttaneen	 ja	 rahoittaneen	
Lions	Club	-järjestön	mukaan.		

Kylä	 rakennettiin	 vasta	 kolme	
vuotta	tsunamin	jälkeen,	ja	moni	per-
he	oli	jo	ennättänyt	muuttaa	mante-
reelle	tai	saaren	toiseen,	tsunamista	
selvinneeseen	kylään.		Lionsin	160	ta-
losta	vain	20:ssä	on	asukkaita.	Siksi	
kylä	vaikuttaa	autiolta	ja	hiukan	su-
rulliselta.	Kaunis	koulukin	seisoo	tyh-
jillään.	Oppilaita	ei	ollut	riittävästi,	jo-
ten	opettajan	piti	jättää	työnsä.

Kävelemme	 kylän	 kivettyä	 tietä	
”olohuoneelle”.	Päivisin	veneenkul-
jettajana	ja	bungalowien	rakentajana	

toimiva	Lamionin	aviomies	Nok soit-
taa	 meille	 tiskijukkana	 paikallista	
musiikkia,	kun	nautimme	taas	kerran	
loistavaa	illallista.	

Ilta	pimenee,	ja	on	aika	lähteä	nuk-
kumaan.	Kylässä	ei	ole	katuvaloja.	Ly-
hytkin	matka	piti	alussa	taittaa	tasku-
lampun	kanssa,	mutta	nyt	silmät	ovat	
tottuneet.	Kuinka	upean	kirkas	tähti-
taivas	onkaan,	kun	ympärillä	on	pelk-
kää	pimeää!

Saarella	pidetään	valoja	vain	iltai-
sin	 puoli	 seitsemästä	 puoli	 yhteen-
toista.	Lähes	kaikki	saaren	sähkö	tuo-
tetaan	generaattorilla.	Muutamassa	
talossa	on	aurinkopaneelit.

Kömmin	 sänkyyni	 moskiittover-
kon	alle	ja	kuulen,	kun	vuokraemän-
täni	Sorn katsoo	paikallista	saippua-
oopperaa	televisiosta.	Illan	ohjelma	
taisi	olla	useammankin	lempikatsot-
tavaa,	 sillä	 valot	 palavat	 sinä	 iltana	
poikkeuksellisesti	yhteentoista	asti

Pian	 sarastaa	 aamu	 ja	 on	 uuden	
saarikierroksen	aika.	 	

Thaimaan länsiosassa sijaitsevalla 
saarella on 20 kilometriä rantaviivaa.

Vapaaehtoiseksi 
ulkomaille?
l Löhölomiin yhdistetään yhä useammin 
vapaaehtoistyöt. Ekomatkaajat järjestää 
matkoja Thaimaan lisäksi muun muassa 
Euroopan ja Afrikan kohteisiin.  
Myös muut matkatoimistot, kuten Kilroy, 
välittävät yhteistyökumppaniensa 
vapaaehtoisprojekteja.  
l Vapaaehtoistöitä senioreille järjestää 
muun muassa CIMO.
l Suomalaisten järjestöjen välittämistä 
kehitysyhteistyöprojekteista antavat 
tietoa Kansainvälinen vapaaehtoistyö 
KVT Finland, Maailmanvaihto ja Kepan 
koordinoima Etelän vapaaehtoisohjelma 
Etvo.
l Vapaaehtoistyötä tarjoavat myös 
Finngap ja  World Volunteer Web.

Näille rannoille 
merikilpikonnat 
saapuvat pesimään.


