
SUKHOTHAI
Thaimaan juuret ulottuvat pohjoiseen

Riisipeltojen keskelle rakentuneesta Sukhothaista on pitkä  
matka turistien täyttämiin rantakohteisiin. Meren puutteen 

korvaavat satoja vuosia vanhat temppeliaarteet, maaseudun  
rauha ja hengästyttävän kauniit valofestivaalit.

teksti ja kuvat Sanna Wallenius

■ Sukhothain historiallinen puisto on lähes meditatiivinen kokemus, niin rauhallista raunioiden keskellä on.
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A
amuyöstä se 
alkaa. Huo-
neessani on 
vielä pilk-
kopimeää, 
mutta kuu-

len unen läpi kaskaiden vihellyk-
sen. Vaimea soitto kasvaa kuin 
varkain massiiviseksi konsertiksi 
ja peittää alleen ilmastointilait-
teen hurinan. 

Sitten tulevat linnut: ensin 
hennot sopraanot ja kumeat bas-
sot, lopulta räkättirastasta muis-
tuttavat säksättäjät.

Kun Sukhothain kylän kukot 
ryhtyvät puoli kuudelta kilpalau-
lantaan, jopa kaltaiseni aamu-
torkkuja antaa periksi. Mökin 

kuistilla kostea lämpö kaappaa 
syliinsä. Aurinko nousee  
taivaanrannasta oranssina,  
vaaleanpunaisena ja keltaisena 
väriroihuna. 

Luonnon oopperasta huoli-
matta ympärillä on rauhallista. 
Pohjois-Thaimaan tunnelmaa 
ei voikaan verrata Phuketin ja 
Khao Lakin kaltaisiin rantakoh-
teisiin, joissa lintujen sirkutus 
peittyy usein tuktukien ja mopo-
jen pärinän alle.

Oleellisin ero on meren puute. 
Keskellä maalaismaisemaa sijait-
sevasta Sukhothaista on aaltojen 
pauhuun monta sataa kilomet-
riä. Hiekkarantojen tilalla heh-
kuvat vihreät riisipellot ja niiden 
keskellä luikertava Yom-joki.

O len lentänyt Sukho- 
thaihin Bangkokista 
jo edellisenä iltana 
ja majoittunut len-

tokentän kupeeseen maatilalle, 
jossa vierailijat pääsevät tutus-
tumaan perinteisen thai-viljelyn 
saloihin. Päivään virittäydytään 
vaatteita myöten. 

Saan lainaksi kartionmallisen 
riisinviljelijän hatun ja puuvillai-
sen työasun, jonka pitkät lahkeet 
ja hihat suojaavat auringolta. 

Ennen pellolle siirtymistä 
meille tarjoillaan jumalainen 
luomuaamiainen, jonka jokainen 
herkku on omalta tilalta kerätty. 
Munakkaat, makeat meloninsii-
vut, maissikakkuset ja banaanin-
lehtiin kääritty riisi taltuttavat 
nälän ja antavat voimia uuteen 
päivään.

Ruuan jälkeen pyöräilemme 
ankkafarmille, jossa kaakattava 

lauma on hätistettävä lampeen 
siksi aikaa, että saamme kerättyä 
munat pieniin puisiin koreihin. 
Farmilta matka jatkuu rehevien 
kasvimaiden ja härkälaitumien 
ohi suoraan riisipellolle. Telttaa 
muistuttava ilmava työasu on 
vielä aamulla naurattanut, mutta 
keskipäivän paahteessa se osoit-
tautuu ainoaksi järkeväksi vaih-
toehdoksi.

Riisin istuttaminen on silmiä 
avaava kokemus. Opas kertoo, 
että yhdestä muutaman neliön 
kokoisesta viljelyläntistä tulee 
kymmenen kilon sato. Paikalli-
set viljelijät seuraavat huvittu-
neina ähellystämme. 

Seison kumisaappaat jalassa 
mutavellissä ja työntelen ruoho-
tupsuja vetiseen maahan yksitel-
len. Tämän jälkeen suhtaudun 
jokaiseen riisinjyvään suurella 
kunnioituksella. 

A itoa thai-kulttuuria 
etsivälle Sukhothai 
on todellinen aarre- 
aitta, sillä kunin-

gaskunnan juuret ulottuvat 
nimenomaan tänne pohjoiseen. 
1200-luvulla Sukhothai oli Thai-
maan pääkaupunki, jossa maata 
johti sankarin maineeseen nous-
sut kuningas Ramkhamhaeng. 
Karismaattinen hallitsija raken-
nutti Sukhothaihin palatseja, 
temppeleitä ja buddha-patsaita, 
joita pidetään yhä Thaimaan tai-
dehistorian hienoimpina.

Suurin osa arvokkaista maa-
merkeistä on tallella Sukhothain 
historiallisessa puistossa, jota 
pääsee tutkimaan jo muutaman 
euron sisäänpääsymaksulla.  

Kun kylän kukot ryhtyvät puoli kuudelta kilpalaulantaan, 
jopa kaltaiseni aamutorkkuja antaa periksi.

1. Sukhothaissa matkailijoillakin on 
mahdollisuus päästä kokeilemaan 
riisinviljelyä.

2. Thai-ruokakurssilla kokataan 
ateria oman tilan raaka-aineista ja 
opitaan maustamisen alkeet.

3. Riisin ruohomaisesta varresta 
syntyy terveellinen kesäjuoma, joka 
vilvoittaa keskipäivän paahteessa. 

4. Uni maistuu maatilan 
ilmastoidussa bungalowissa pitkän 
päivän jälkeen.

5. Ei ole niin pientä kylää, etteikö 
sen sydämestä löytyisi koristeellista 
temppeliä.

6. Katherine Connor on antanut kodin 
kaltoin kohdelluille norsuille. 

7. Sukhothain käsityökylässä värjätään 
lankoja luonnonväreillä, kuten mudalla 
ja kukkien terälehdillä. 

8. Kun riisi on kerätty pelloilta, se 
lajitellaan ja pussitetaan käsin. 

9. Tuktuk-kyyti on nopein ja edullisin 
tapa liikkua täälläkin.
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Vanhankaupungin muurien 
sisältä löytyy 26 temppeliä ja liki 
parisataa rauniota, joiden kiertä-
miseen ei yksi päivä riitä.

Kauneimmillaan sadunhoh-
toinen puisto on auringonlaskun 
aikaan, jolloin punertava valo 
saa rauniot hehkumaan. Vuok-
raan pääsisäänkäynnin luota 
pyörän, jolla on helppo rullata 
puiston hyväkuntoisilla teillä. 
Reitti mutkittelee yli pienten 
purojen ja siltojen, ja sukeltaa 
puiden lehvästöjen varjoon. 

Jokaisen kujan varrelta löytyy 
massiivisia monumentteja, joita 
vartioivat ylväät elefantti- ja 
buddhapatsaat.

Vaikka historiallinen puisto 
on Sukhothain ykkösnähtävyys, 
siellä ei tarvitse tungeksia turis-
tilaumojen keskellä. Raunioiden  
luona näkyy vain muutamia 
buddhalaismunkkeja meditoi-
massa.

T haimaan miljoonista 
turisteista vain pieni 
osa suuntaa maan 
pohjoisosiin. Toi-

saalta moni, joka tänne on pää-
tynyt, on tullut lopulta jäädäk-
seen. Yksi heistä on Englannista 
kotoisin oleva Katherine Con-
nor, joka perusti Sukhothain 
kupeeseen elefanttien hoiva- 
kodin kymmenen vuotta sitten.

Boon Lott -keskuksessa kun-
toutetaan norsuja, jotka ovat 
saaneet vammoja kantaessaan 
turisteja selässään. Koska Kat-
herine haluaa, että elefanteista 
on yhä iloa myös matkailijoille, 
kenellä tahansa on mahdollisuus 
tulla maksua vastaan yöpymään 
Boon Lottiin ja tutustumaan 
kunnioitettavan kokoisiin otuk-
siin. Yksi yö pienessä bungalo-

wissa maksaa noin 130 euroa. 
Ruuat sisältyvät hintaan.

Boon Lottin alue tuntuu huo-
mattavasti aidommalta elinym-
päristöltä kuin ne ahtaat häkit, 
joissa elefantteja turistikohteissa 
yleensä pidetään. Kymmen-
kunta kaverusta käyskentelee 
pihassa vapaana, ja osa norsuista 
pulahtaa keskipäivän paahdetta 
pakoon syvään lampeen. 

Elefantit vaikuttavat rauhal-
lisilta, mutta Katherine muis-
tuttaa, että niiden lähelle voi 
mennä vain, kun joku henkilö-
kunnasta on mukana. 

”Meillä kaikki tapahtuu ele-
fanttien ehdoilla. Emme pakota 
niitä mihinkään, vaan pyrimme 
luomaan niille niin vapaat olo-
suhteet kuin mahdollista. Osan 
päästämme kuntoutuksen jäl-
keen jopa takaisin luontoon, 
mutta koko elämänsä vankeu-
dessa eläneiden norsujen koh-
dalla se ei valitettavasti ole mah-
dollista”, Katherine sanoo ja 
silittää yhtä perheenjäsentään 
hellästi kärsästä. 63-vuotiaan 
norsurouvan, Naamfonin suu-
rissa ruskeissa silmissä on lem-
peä katse.

M atkan kohokohta 
on vielä edessä. 
Illalla tuhannet 
lyhdyt ja värik-

käät valot syttyvät Sukhothain 
keskustassa, kun Loi Krathong 
-festivaali käynnistyy. Thaimaa-
laiset viettävät täyden kuun juh-
laa marraskuussa koko perheen 
ja suvun voimin.

Vesi herahtaa kielelle jo mark-
kinakojujen alkupäässä, jossa 
tirisevät chililtä, inkivääriltä ja 
korianterilta tuoksuvat vokki-
ruuat. Pääruuan tulinen polte 

talttuu mangolla, kookoskastik-
keella ja makealla riisillä.

Välillä tuntuu kuin astelisin 
keskellä näyttävää teatteriesi-
tystä. Koristeellisiin kansallis-
pukuihin pukeutuneet tanssijat 
keinahtelevat kevyesti thai-mu-
siikin tahdissa ja kadunvarsien 
lavat täyttyvät värikkäästä teat-
terista. Sukhothain historiaan 
liittyvät myytit ja tarut ovat vah-
vasti läsnä vielä tänäkin päivänä.

Ilta huipentuu mahtiponti-
seen ilotulitukseen, joka tuntuu 
räjäyttävän koko taivaan kimal-
tavaksi konfettisateeksi. Korvia 
vihlovan paukkeen jälkeen tulee 
hiljaisuus. 

Musta taivas täyttyy sadoista 
paperilyhdyistä, jotka vievät ter-
veiset menetetyille sieluille ja 
täältä poistuneille rakkaille. ●

Vesi herahtaa kielelle jo markkinakojujen alkupäässä, jossa 
tirisevät chililtä, inkivääriltä ja korianterilta tuoksuvat wokkiruuat.

2. Neljän tähden Sukhothai 
Treasure Resort & Spa sopii 
ylellistä lomakeidasta kaipaavalle 
lomailijalle.

3. Luomuruuan arvostus on kasvanut 
Sukhothaissakin. Kodit haluavat olla 
mahdollisimman omavaraisia.

4. Rauniokaupungin vanhimmat 
buddhat ovat peräisin 1200-luvulta. 
Patsaiden luona meditoidaan ja niille 
tuodaan uhrilahjoja.

5.  Täyden kuun juhlien valoshow’ta 
on usein kehuttu Thaimaan upeim-
maksi tapahtumaksi, eikä suotta.

1. Loi Krathong -festivaaleille 
kannattaa mennä tyhjin vatsoin. 
Katukojuista saa herkkuja parilla 
eurolla.

■ Thaimaan historiaan liittyvät myytit ja legendat elävät tänä päivänäkin teatterin ja tanssin keinoin.

Pohjois-Thaimaa on hinnoiltaan etelän rantakohteita edullisempi
■ Sukhothai sijaitsee Pohjois- 
Thaimaassa. Kaupungissa on 
35 700 asukasta. 
■ 1200-luvulla Sukhothain  
provinssi oli oma kuningaskun-
tansa ja siellä sijaitsi myös  
Thaimaan pääkaupunki. 
■ Alue kuuluu UNESCO:n suojelu- 
kohteisiin kulttuurihistoriallisesti 

merkittävien temppeleiden ja  
raunioidensa ansiosta. 
■ Alun perin sanskriitin kieltä 
oleva Sukhothai tarkoittaa  
suomeksi onnen sarastusta.
■ Lento Helsingistä Bangkokiin 
(esim. Finnair) kestää 11 tuntia ja 
jatkolento sieltä Sukhothaihin puoli 
tuntia (Bangkok Airways). 

■ Ilmasto on trooppinen. Paras 
matkustusaika Sukhothaihin on 
marraskuusta helmikuuhun. 
■ Pohjois-Thaimaa on hinnoiltaan 
edullinen. Yö neljän tähden hotel-
lissa Sukhothaissa maksaa noin 
50–70 euroa. 
■ Maaseudulla ei aina puhuta  
englantia, mutta elekieli toimii.
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Katso lisää toimittajamme 
Sanna Walleniuksen kuvia ja 
videoita nettisivultamme.

Vesa Pynnöniemi

100 101


