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kertomiseen, valokuvien näyttämiseen, pitkistä videoista puhumattakaan, Kohteliaimmat vieraat tyytyvät
haukottelemaan ja kevyesti vihjailemaan. Sen vuoksi
vastuu siirtyy nyt rakas ystävä sinulle, koeta kestää, ei tätä kestä kuin reilu kuukausi. Jos et jatka
tästä eteenpäin, onnittelemme, onhan paljon mukavampaakin tekemistä, esim. puutarhan hoito.
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Ennen matkaa
Matkaa ei ehditty suunnittelemaan paljoakaan, vain muutama kiintopiste määritettiin. Kirstille lankesi iso osa
matkan järjestämisestä, kun allekirjoittanut kävi vain ja aina vain töissä, jotta työmaat saataisiin kuntoon ennen
lomaa. Autoon piti suorittaa muutamia teknisiä parannuksia, kuten toinen invertteri takatilaan, etuosan invertteriä tehokkaampi, jotta mikroaaltouuni ja vedenkeitin saatiin käyttöön. Kun ennestään oli jo jääkaappi, niin varustus alkaa olla kohtuullinen. Takatilaan laitoin led valaistuksen hehkulappujen rinnalle, näin saadaan virrankulutus pienemmäksi. Auton renkaissa oli joko valmistusvirhettä tai muuta heikkoutta, kun vielä paljon kulutuspintaa olevissa renkaissa oli kolmesta talven seisoessa katkennut vyö. Neljä rengasta uusittiin ja jätettiin
kaksi vanhaa paripyöriin. Erika ja Henriikka rapsuttivat irtoruosteet pois ja hieno paikkamaalaus suoritettiin
pensselillä, väri ei osunut ihan kohdalleen, joten laikukas tuli, hieno sellainen. Ehdotin, että jokaisen laikun
kohdalle maalattaisiin uudestaan keltaisella ja punaisella kukka, kukkia olisi tullut paljon. Aika ei enää riittänyt
puutarhan tekoon auton kylkiin. Lapset odottivat innolla lomaa, saivathan he reilun viikon vapaata koulusta.
Rehtorikin vain kirjoitti lupalappuun hyvää lomaa, joten hyvillä mielin senkin puolesta pääsemme lähtemään.
Kaksi viimeistä viikkoa tein aamusta myöhään iltaan töitä, jouduin turvautumaan pyhätöihinkin, jotta viimeinen asiakas 80 vuotias pariskunta saisi keittiönsä valmiiksi. Ei ollut rohkeutta sanoa, loman jälkeen jatketaan.
Keskiviikkoiltana klo 22.30 sain valmiiksi, tarkalle meni, valmiiksi kuitenkin tuli.
Torstai menikin autoa pakatessa, yllättävän aikaa vievää toimintaa tavaroiden paikalleen laitto ja matkakuntoon
saattaminen. Lapset eivät muistaneet aikaisemmilta reissuilta, kuinka vähän voi ottaa mukaan. Jokaiselle oli
yksi kalustuksen laatikko puoliksi, johon mahtuu kaksi muovikassillista tarvikkeita. Piti muistuttaa, ettei yksinkertaisesti mahdu enempää. Nukkumaan käyminen on vähästä tavarasta johtuen muutenkin tavaroiden edestakaista kuljettamista, kun joka kohdassa on jonkun nukkumapaikka.

Torstai 24.5.2007
Tunnelma koko päivän odottava, autoa pakkaamme. Jokainen huolehtii oman kassinsa takaosan omaan laatikon
puolikkaaseen. Minulla ja Kirstillä on kokonainen laatikko, kaiken lisäksi minulla on suurin laatikko, ylellisyyttä. Tekniikka laitetaan minun laatikkoon, kamerat ja tietokone. Lapset osallistuvat pakkaamiseen kiitettävällä tavalla. Patjat löydetään ullakolta ja osa sisältä käyttöpatjoista. Astiat, muutaman päivän ruuat, lääkkeet,
passit, eurooppalaiset sairauskortit ym. Yritetään tarkistaa Kirstin lista, että kaikki tarvikkeet tulisivat mukaan.
Viimein klo 17.00 kaikki on valmista, sitten vain polkupyörät sisälle ja lukitus päälle, matkamme voi alkaa.
Auto käynnistyy kuten ennenkin, tuntuu hyvältä, kunpa seuraavat viisi viikkoa auto käynnistyisi samalla tavalla. Automme on jo kahdeksan vuotta vanha, hyvässä kunnossa, eihän sitä koskaan tiedä miten kestää, toivomme parasta. Liikkeelle kohden Turkua, Silja Eurooppa on jo käynyt Maarianhaminassa, matkalla Turkuun, kohtaamme satamassa. Lapsille on tärkeää päästä laivaan, ihmeellinen kokemus. Itse olin laivassa vasta aikuisiässä
kahdenkymmenen iässä, mukavalta se tuntui silloinkin. Nykyään lapset saavat samat kokemukset niin varhain,
sellaista elämä on. Viides perheemme yhteinen Euroopan matka on totta, upeaa.
Kerron lapsille, että alkumatkasta Tanskaan
asti liikenne on aika vähäistä, Tanskassa
liikenne vilkastuu ja Saksassa liikennemäärä onkin sitten omassa luokassa. Olemme
hyvissä ajoin liikkeellä, Laiva lähtee klo
21.15, ehdimme vielä hyvin käydä tankkaamassa Suomen puolella, Suomessa on eurooppalaisittain kohtuullisen edullinen polttoaineet, ainakin diesel. Käymme vielä
Turun Prismassa etsimässä retkituoleja,
mahdollisimman pieniä. Turkuun saavumme klo 19, käymme Prismassa, löydämme
etsimämme. Katselemme samalla hieman
Turkua, sitten satamaan odottamaan. Silja
Eurooppa onkin saapunut jo satamaan, sitä
tyhjennetään. Puolen tunnin odotuksen
jälkeen laivan täyttö aloitetaan, ajamme
rekkakannelle hyvälle paikalle, aamulla
tyhjennys aloitetaan myös rekkakannesta ja
pääsemme ulos ensimmäisten joukossa. Laivassa vain välttämättömin mukaan ylös, meille on järjestetty kolme
hyttiä vierekkäin, joista kaksi on väliovella yhdistetty, näin saamme kaikki pienimmät lapset samaan tilaan ja
muutaman vanhemman lapsen, niin valvonta toimii.
Heti lasten täytyy päästä taxfreehin, sovimme, ettei paljoa osteta, muuten seuraava ajopäivä voi olla pahoinvointia ja muuta primitiivistä toimintaa. Isot kiertelevät laivaa tottuneesti ja pienempien kanssa sujahdamme
pallomereen ja leikkihuoneeseen. Riemua on leikkiminen laivassa, niin paljon odotuksia, pettymyksiä ei vielä
havaittavissa. Minä pyydän pian lupaa poistua nukkumaan, takana vähäuniset viikot, edessä pitkäajopäivä.
Saan luvan matkanjohtajalta ja poistun suoraan hyttiin vällyjen alle. Muut saapuvat illan mittaan, isoimmatkin
ennen puoltayötä. Leikit ovat onnistuneet ja karkit saatu ostettua. Aamulla herätys 4.30, sitten jo Ruotsin aikaa.

Perjantai 25.5.2007
Herään 4.30, suihkuun mielii, suihkuherkkua ei
tästä lähin saakaan aina halutessa, automatkustamisen haittapuoliin kuuluu suihkuttomuus, aina
kun mahdollista pitää peseytyä, puhtaus on puoliruokaa matkustajalle lähes kirjaimellisesti.
Muut heräävät viiden maissa ja kolme suihkua
ovat ahkerassa käytössä. 6.30 avautuu Bufee,
josta saamme meriaamiaisen, mukava olla ruokailemassa ensimmäisten joukossa, saa hyvän
paikan keulasta, josta voi ihailla kaunista Tukholman saaristoa ja arkkitehtuuria. Meriaamiainen on laivan tavanomainen, runsas, herkullinen
ja antoisa. Paikan varaamisen jälkeen lapset
innoissaan keräilevät lautaselle aamiaista, josta
kotona ei edes haaveilla. Aamiaisen syötyämme,
maisemia ihailtuamme saavummekin jo satamaan. Kiireesti hyttiin hakemaan tavarat ja autolle. Nyt on opittava lähtörytmi, tarkistustehtävät, auton alle ei ole jäänyt mitään, peräovi kiinni, takaosan laatikot kaikki lukittu, jääkaapin ovi
sidottu, takaosan päävirtakytkin päällä, jotta takaosan akut pääsevät latautumaan. Nopeasti laiva
kiinnittyy ja päästään lähtemään, todellakin ensimmäisten joukossa. Ulos satamasta ja tie numero 4 kutsuu tielle pitkälle, läpi Ruotsin. Nyt on
koko matka hyvää tietä, ainoastaan pieni pätkä
Markarydin kohdalla on ohituskaistatietä, muuten moottoritietä.
Alkumatkasta alkaa tuntua pientä tärinää takaa,
Kirstikin sen huomaa, ei puhu mitään. Satasen
nopeudessa ei juuri tunnu, mutta heti 105 nopeudessa täristää, mietin mahdollisuuksia, kardaani,
renkaat, perä. Renkaat tuntuvat ehkä oikealta
vaihtoehdolta, kun tärinä ei ole kiinni kierroksista vaan nopeudesta. Päätän, etten välitä, suoritan varmuuden vuoksi renkaiden kiristyksen. Ihailemme Ruotsin
siisteyttä ja mukavaa pientä sievää arkkitehtuuria. Tienvarteen näkyvät kirkot ovat kaikki kivikirkkoja kauniita
ja inspiroivia. Välillä tankkaamme ja suoritamme ihmiselle niin tärkeää oman kehon huoltoa ja tyhjennystä,
jotta taas kehon tankkaus olisi mahdollista. Automme tankki on vain 70 litraa ja kulutus kun on 15 litraa, pääsemme ainoastaan reilut 400 km tankillisella, se on selkeä haittapuoli, kuitenkin totuttu sellainen, onhan tällä
autolla jo kolmas reissu menossa. Alkumatkan lähes kaikki nukkuvat, yöllinen leikkiminen, aikainen herätys ja
runsas aamiainen tekevät tehtävänsä. Tuntuu mukavalta kun nukkuvat, toivomme Kirstin kanssa, että lapset ja
myös vanhemmat, pääsisimme mahdollisimman nopeasti matkarytmiin, mukaan, ettei koko matka olisi riitelyä
ja kinastelua, ensimmäinen viikko on aina hieman hankala, nyt näyttää tosi lupaavalta, pian tiedetään lisää.
Markarydissä etsimme tutun uimapaikan, jossa samalla ruokailemme, lapset ottavat uimapuvut, minä etsimään
ruokaa. Etsin ja etsin, löydän kolme purkkia stroganoffia, en perunoita, en makaronia, en mitään muutakaan.
Lapset väittävät, että siellä laatikossa on, ei ole. Eikä lapsetkaan mene uimaan, kun paikalliselle koululla on
liikuntapäivä ja pojat huutelevat huomautuksia, tyttöjä ei saa vaihtamaan uimapukuja. Kirsti toteaa, ruuat ovat
sitten kotona keittiön pöydällä. Sinne unohtuivat ensimmäiset tavarat. Ei haittaa, ruokaa saa Ruotsistakin. Sovimme, ettemme tänään enää valmista ruokaa, liikaa kuluu aikaa, Saksaan lähelle Hampuria pitäisi ehtiä yöpymään. Ostamme kaupasta kaksitoista pitsaa ja muita ruokatarpeita ja matka jatkuu. Karoliina ja Linnea lämmittävät ajon aikana mikrossa pitsat ja jokainen vuorollaan saa omansa. Kyllä pitsat maistuvatkin, kun kello on jo
yli kolmen, näin pitkälle selvisimme aamupalalla. Lähestymme Helsingborgia, ennen kaupunkia käännymme
Malmön suuntaan, Juutinrauman sillalle. Tärinä on voimistunut, nyt satasen nopeudessa jo tuntuu. Lapsetkin
ovat jo huomanneet saman. Yritämme olla kiinnittämättä huomiota siihen. Kuitenkin koko ajan mielessä pyörii
mitä seuraavaksi tapahtuu.

Juutinrauman silta on vaikuttava ihmiskäden
työnäyte, ensin ajetaan siltaa pitkin ja keskellä
salmea ja tekosaari, josta mennään tunneliin,
tämä mahdollistaa isojen laivojen ja öljyporauslauttojen vapaan pääsyn maailman markkinoille. Silta/tunneli on maksullinen, 80 euroa
meidän autolta. Olemme sitten jo Tanskan
puolella. Ajo jatkuu ja auto täristää. Arvailemme muiden kanssa kummalta puolelta tärinä
tulee, vasen puoli voittaa. Ennen Iso Beltin
sillan ylitystä teemme päätöksen, vaihdamme
vasemman takapyörästön uloimman renkaan.
Tankkaus ja minä auton alle vararengasta irrottamaan. Tietenkin vararenkaan kiinnitysrautojen pultin umpiruosteessa, pultit katkeavat, ei auta rengas pois ja sen vaihto. Vaihdettu rengas rautoihin ja kiinnitys nippusiteillä ja
naruilla kiinni, mitenköhän kestää, aika näyttää. Iso Beltin siltatullissa kortti jää jumiin
automaattiin, huomaan etten keksi oikein miten asian ilmaisisin sanon vain ”kortet” ja näytän automaattia, se riittää ilmeisesti tuttu ongelma, saan kortin ja matka jatkuu. Tärinä ei
ole poissa, se on lisääntynyt, nyt jo 90 nopeudessa perä pompottaa, oliko ongelma sittenkään renkaassa. Sillan yli päästään, n 5 km
pitkä. Sillan jälkeen pian kuuluu takaa tömäys,
joka heilauttaa autoa. Lapset sanovat, että nyt
tippui joku, onneksi samalla on parkkipaikan
liittymä ja sinne ajan. Mitään ei ole tippunut,
oikean paripyörän ulompi rengas on räjähtänyt, metallivyö on tullut kumin läpi ja rengas
on hajalla. Vaihdoimme siis renkaan väärälle
puolelle, hyvä, nyt on ongelma selvinnyt. Taas
renkaan vaihto, nyt käy jo nopeammin. Rikkinäistä rengasta emme enää laita alle, se täytyy
saada vaihdettua uuteen lähiaikoina. Aikaa on
kulunut sen verran näiden renkaiden kanssa,
ettemme ehdi enää Hampuriin, kunhan pääsemme Saksan puolelle Flensburgin ohi, se
riittää. Ajaessa ei tunnu enää tärinää, vapauttava ja kumman kiitollinen tunne täyttää mielen.
Ongelma oli tällä kertaa pieni. Pääsemme Saksan puolelle. Rajalta on nyt purettu kaikki vanhat tullirakennukset pois, ainoastaan tullin
autot tarkkailevat liikennettä. Viime reissulla
tullin auto pysäytti meidät vähän ennen Tanskan rajaa ja tekivät rutiini tarkastuksen, syynä,
FIN tarra puuttui. Nyt liimasin sen taakse ennen matkan alkua.
Saksaan tultaessa liikennemäärä kasvaa heti,
ajorytmi on heti tutunomainen, nopeudet kasvavat. Väsymys jo painaa 1040 km ajoa takana. Ensimmäinen Rasthof ja sinne menemme
yöpymään. Ensimmäisen yön totuttelu ahtauteen, mielenkiintoista miten mahdutaan, millä
kinastelu määrällä ja minkälaista huumoria
tästä nyt revitään.

Virittelen pedit kuntoon, aina kun saan yhden pedin tehtyä,
kutsun edestä kyseisen henkilön nukkumaan seuraavaksi seuraava peti jne. Lopulta kaikki ovat pedissään ahdasta on, kaikki onnistui suhteellisen hyvin, ei suurempia kommelluksia tai
riitoja. Viereinen rekka on kylmäkuljetusrekka, jonka kylmäkoneen kone käy koko ajan, ei haittaa ketään, kaikki nukkuvat
pian kuin pienet murmelit. Ensimmäi1nen ajopäivä onnistui
yli odotusten. Tähän malliin jos matka jatkuu, tästähän tulee
ratkiriemukas kokonaisuus.

Lauantai 26.5.2007
Lauantaiaamuna tunnelma on raukea, pitkän ajon jälkeen, valvotun viikon mietteissä kukaan ei halua nousta
ylös, nukutaan. Nousemme ylös kymmenen maissa, normaali aamupala ja toimet. Pääsemme liikkeelle vasta
puolen päivän jälkeen. Ohjelmassa on tänään saapuminen odotetulle vierailulle Cappenbergiin Sippoloille.
Kuinka mukavaa on tavata taas pitkään aikaan. Matkaa on vain 420 km, joten meillä ei ole kiirettä, kun olemme ilmoittaneet saapuvamme illan kähmeessä. Autobahnalla matka etenee niin hyvin kuin voi autolla, jonka
huippunopeus on 115 km/h ja
matkanopeus 105 km/h. Ruuhkaa kovasti Hampurin jälkeen,
ilmakin kehno, kylmä ja vettä
sataa. Ainoastaan EteläRuotsissa ja Tanskassa on
ollut hienot ilmat, ei haittaa,
jaksamme odottaa kauniita ja
lämpimiä säitä, viimeistään
Italiassa. Ruokailemme välillä,
ettemme saapuisi vierailulle
susilauman tavoin, iskien ensimmäiseen makupalaan, minkä näemme. Uskon vahvasti
länsimaisen, yleensäkin ihmiskunnan sivistyksen perustuvan
säännölliseen ruokailuun, ihminen käyttäytyy rauhallisemmin, kun vatsa on tyytyväinen.
Toki sivistyksen määrään tai
sydämen sivistykseen sillä ei
ole mitään tekemistä, sillä
nälkäänäkevissä maissa ja alueilla, ei se ole heidän valinta vaan jotain muuta.
Lähetän tekstiviestin puolituntia ennen saapumistamme, gps vie meidät erehtymättä perille tällä kertaa, ei tarvita ajo-ohjeita eikä paksuja kaupunkikarttoja, riittää tiekartat ja gps, siinä tämän päivän eväät matkailulle. Pelkäm gps:n kanssa me emme lähde reissuun, kyllä karttakirjaa on mukava selata ja katsoa yleistietoa ja kokonaisuutta kartalta.
Ajamme Sippolan kotikadulle,
talon numeroita en erota, autosta päättelen missä he asuvat. Lapsetkin ovat jo vastassa
huiskuttamassa. Lähitalojen
äidit ovat hiekkalaatikolla lasten kanssa, saavat hekin
”ihailla” kun 10 tyttöä ja vanhemmat saapuvat vierailulle
isolla ja rumalla autolla. Pienet
kädenheilautukset vaihdetaan
ja Ristokin on jo vastassa Hannan kanssa, sydämellinen vastaanotto. Risto näyttää mihin
voimme pysäköidä ahtaalla
asuntokadulla.
Riemastuttavaa vaihtaa kuulumisia ja keskustella sukulaisten kanssa, joita ei ole tavannut pitkään aikaan. Ilta kuluu nopeasti, yökin saapuu, jatkamme keskustelua pitkään yöhön. Lapset ovat menneet jo nukkumaan aikaisemmin. Osa meidän lapsista nukkuu sisällä, vain vanhemmat ja yksi lapista autossa.

Sunnuntai 27.5.2007
Aamulla heräämme ennen yhdeksää ja menemme sisälle, talon väki on noussut jo ylös. Valmiiseen kahvipöytään saamme käydä. Monesti
miettii liikkuessamme isolla joukolla, kuinka
paljon vierailumme aiheuttaa työtä ja vaivannäköä, aralla mielellä yövierailulle aina menee.
Tosin eihän elämä ole oikeaa elämää, jos ystäviä
ja sukulaisia ei tapaa. Sydämestään toivoo vastavierailua, että saisi vuorostaan ystäviä pitää
vierainaan. Ulkomaille emme menisikään vierailulle tuntemattomien luokse, ellei kutsuttaisi
heidän puoleltaan. Emme voi olettaa uskovaisten ulkomailla asuvien täyttävän vieraiden vatsat
ja tarjoavan asuntoaan vieraille majapaikaksi.
Päivä kuluu nopeasti, käymme Aapon kanssa
sammakkolammella haavilla narraamassa sammakoita, pieniä kalojakin jää haaviin, jännittävää puuhaa miehenalulle. Hanna käy tyttöjen kanssa talilla, osa saa hieman ratsastaakin, upea kokemus Espoon neideille. Alma
käy kyseisellä tallilla ratsastamassa. Iltapäivästä käymme koko joukolla tutustumassa läheiseen North Kirchenin linnaan (olikohan nimi oikein), 15 lasta ja 4 aikuista, siinä todellinen iskujoukko linnan valtauksessa. Puutarha on kaunis, linnat ovat kauniita, kulut varmaan huikeat. Silmän ilon vuoksi ihmiskunnan on paljon annettava varojaan kauneudelle, se kuuluu osittain meidänkin hyvinvointiin, emmehän muuten niitä
kävisi katsomassa. Myös pikaisesti käymme
katsomassa Cappenbergin linnan.
Illan lähestyessä päätämme lähteä käymään paikallisessa sairaalassa. Erika on loukannut käden
muutamaa päivää ennen matkan alkua kaatuessaan Espoon kartanon kosken kivillä. Se on alkanut vaivata enemmän. Nyt näemme miten
eurooppalainen sairaskortti toimii ja tunnetaanko se. Risto on ajomiehenä ja hoitaa puhepuolen. Sairaalassa en voi muuta kuin ihailla, kuinka hyvin asiat hoituvat, tulee mieleen, pitääkö
meidän lähteä aina Saksaan, kun ilmenee vaivoja. Ei mitään typeriä kysymyksiä, ei kysytä
miksette mene kotiin lääkäriin, ei sanota, ei kuulu meidän sairaanhoitopiirille, ei sanota, pitäisi mennä omalääkärille, homma yksinkertaisesti toimii. Ensin katsotaan, sitten röntgeniin ja sen jälkeen tutkitaan kuvat ja asia
kunnossa. Mitään vikaa kädessä ei ole, on kertynyt kudokseen nesteitä, ne pitävät särkyä yllä. Riston osuus on
tärkeä, kuinka kätevästi hän hyvällä saksankielen taidolla selvitti tällaista erikoissanastoakin, olisi Ristossa
lääkäriainestakin. Kovin olisi hidasta ollut minulla hoitaa sama tehtävä, heikolla englannilla tai sanakirjan
kanssa saksan sanoja yksitellen tiputella. Aikaa ja tupakkaa olisi kulunut, vaikka en poltakaan. En ala, enkä
kykene vertaamaan Saksan ja Suomen terveydenhuoltojärjestelmiä, mutta inhimillinen asenne, ystävällisyys ja ihmistä kunnioittava asenne
hiljentää raavaankin miehen lähes liikutukseen
saakka. Palatessamme sairaalasta saimme taas
nauttia hengen ja ruumiin ravinnosta. Uskokaa
tai älkää, me keskustelimme suhteellisen viisaasti ja sivistyneesti. Unohtamatta sitä kuitenkaan, kuinka vajavaiseksi itsensä ihmisenä tuntee ja kokee. Yömyöhään vaihdoimme ajatuksia
ja kokemuksia.

Maanantai 28.5.2007
Hyvin nukutun yön jälkeen heräämme yhdeksän jälkeen, aamutoimet ja lasten, serkkujen leikit. Aikuisten keskustelut, keskustella voisi vaikka kuinka paljon sitä riittää ja
mukavaa on. Päivä vierähtää iltapäivään
nopeasti ja tulee eteen se, mikä täällä elämässä aina kohdataan, eronhetki. Eronhetki
on erityisen lämmin ja haikea silloin, kun
kaikki on mennyt hyvin, riitaa ei ole ollut ja
eriävät mielipiteet ovat olleet pelkästään
rakentavia. Tällä tavoin me koimme tämän
vierailun. Kiitollisella mielellä lähdemme
jatkamaan matkaa, saimme hetken nauttia
ystävien seurasta. Haikeina nousimme autoon ja lähdimme eteenpäin. Vilkutukset
vielä autosta ja olemme matkalla. Emme
tiedä vielä mihin menemme, käännämme
automme etelään päin Dysseldorf, Köln.
Bonnin tuntumassa jäämme yöksi Rasthofiin,
olemme taas matkarytmissä kiinni. Muistelemme vielä illalla vierailua, Viola sanoo,
mennään takaisin Sippolaan. Kiittää haluamme vielä vieraanvaraisuudesta ja ystävyydestä. Ilma on sateinen ja kylmä edelleen. Huominen näyttää matkan suunnan ja sään.

Torstai 31.5.2007
Toukokuun viimeinen päivä, normaalisti koulut ennen
päättyivät tähän päivään, tänä vuonna lauantaina. Aamuherätys hitaanlaista, itse ehdin kirjoittaa kaksi päivää matkapäiväkirjaan, ennen kuin kuuluu puhinaa
heräämisen merkiksi. Ahtaassa autossa kun hiljaa istuskelee ja kuuntelee heräämisen ääniä, siinä on monia
vivahteita, suomenkielen adjektiiveista on iso osa käytössä jos alkaa tarkemmin kuvailla, on puhinaa, suhinaa, pölpötystä, kitinää, naksahtelua, loputtomasti erilaisia ääniä. Niitä on hyvin mielenkiintoista kuunnella.
Samalla voi päätellä äänistä, miten tämä armonpäivä
käynnistyy.
Käymme ennen aamupalaa kuvaamassa päivänvalossa
Savernen linnaa ja kanaalia. Olemme seuranneet tähän
vuoden aikaan lomailijoiden ikärakennetta, uskon ilman suurempaa tutkimusta ja analysointia, valtaosa on
eläkeläisiä kuluttamassa eläkeläispäiviä toiseksi parhaimmalla mahdollisella tavalla, tärkeintähän on puutarhan hoito, eikä sekään ole kovin tärkeää.

Savernen linna

Aamupalan ja totuttujen aamupesujen jälkeen, joita en
tarkemmin erittele tai kuvaile pääsemme lähtemään
liikkeelle päivä on edennyt jo yli puolenpäivän. Suuntana Verdun. Ajamme maksuttomia pienempiä teitä, ohitamme jatkuvasti pieniä sympaattisia ranskalaiskyliä.
Osa taloista on vuosisatoja vanhoja, tämä on meille
mieluista katseltavaa, kaikki vanha, siinä ollut jo satoja
vuosia, edelleen pystyssä uhmaamassa nykyajan ihmisen hömpötyksiä ja arvoja. On jotain pysyvämpää kuin
pelkät ajatukset ja muistot, uskon vahvasti, näissä kylissä ja kaupungeissa on hyvä elää. Tosin kolikon kääntöpuoli on monesti suvun tai yhteisöjen rasitukset, jotka
kuuluvat myös samaan pakettiin. Molempien kanssa
pitää ja saa elää ja nauttia. Vanhemmissa kulttuureissa
Savernen camper park
on uskomaton määrä vuosisatojen aikana kehittyneitä
tapoja ja määritteitä, joita on sitten noudatettava ja elettävä niiden mukaan, toisaalta se antaa myös perusturvaa, tiedetään miten missäkin tilanteessa toimitaan.
Radikaaliutta on käsittääkseni vähemmän Keski– ja
Etelä-Euroopassa kuin meillä pohjolassa, niin nuoressa
kulttuurissa. Radikaaliudella yritän tarkoittaa ihmisten
välistä käyttäytymistä tässä yhteydessä.
Matkamme jatkuu hyvissä merkeissä, runsaan aamupalan muistoissa on hyvä elää ja matkata. Aina välillä on
tankkauksen paikka, tankkauksen yhteydessä päätän
tarkistaa vararenkaan ilmanpaineen, kun en ole vielä
ehtinyt sitä tarkastaa, siis sen vararenkaan, joka nyt on
alla. Irrottaessani venttiilin tulppaa, venttiili hajoaa ja
singahtaa ilmaan, siinä meni se rengas. Tunkki taasen
alle ja suoritetaan kolmas renkaan vaihto, onneksi on
ehjä rengas, minkä voimme laittaa alle. Täytynee pikaisesti saada uusi venttiili renkaaseen, jotta taasen uusi
rengasrikko mahdollistuisi. Olen ajellut Euroopan teitä
yli 100 000 km ja ensimmäisen kerran minun matkan
Kanaalia aamulla
aikana sattuu rengasrikko, nyt jo kaksi.pp

Matkoille muodostuu usein teemoja, jota toistuvat
useamman kerran matkan aikana, edellinen reissu oli
poliisiteema, satuimme silloin G8 kokouspaikan ja
yhden Eu kokouspaikan lähelle ja meidät ratsattiin yli
kymmenen kertaa, lisäksi silloin vielä Saksan tulli teki
rutiinitarkastuksen vielä vähän ennen Tanskaa. Nyt
tästä tulee rengasteema. Jatkamme matkaa täysillä
renkailla alla ja yksi tyhjä takana. Eteemme osuu kaunis parkkipaikka korkealla mäen päällä ja siinä päätämme lounastaa. Lounastamisen huono puoli on, aikaa tahtoo kulua pari tuntia, ruoka täytyy valmistaa,
syödä, pieni jälkiruoka ainakin aikuisille, siis kahvi ja
tiskaus. Olemme sopineen armaan Kirstini kanssa,
minun tehtäviini kuuluvat petien laitto ja purkaminen,
ruuan valmistus, sen loppuunsaattaminen, jota myös
tiskaamiseksi kutsutaan. Kirstin tehtäviin kuuluu lasHiustenpesua suihkutta
tenhoito ja siihen liittyvät puhdistustoimet, myös pienten pissattamiset ja kakattamiset. Olen huolissani mitä
tästä seuraa, pienet lapset kasvavat nopeasti isoiksi.
Toisena ruokailupäivänä, keitellessäni ruokaa, tein
Cabanosseista kastiketta, siitä tuli lirua ja mautonta,
muut yrittivät kehua, hyväähän tämä. Mieleen nousi
väistämättä, matkasta ei tule mitään, jos ruuat ei ala
paranemaan. Ruoka on muutenkin hieman karua, makaroni, riisi, peruna vaihtelevat päivittäin, kastikkeeksi
mitä milloinkin, salaatteja ei kenttäoloissa voi laajalti
harrastaa, hygienia otettava huomioon, tomaatit ja kurkut, joita voi syödä helposti ja tietenkin hedelmät.
Ruoka on huomattavasti parantunut omasta mielestäni,
nälkä saadaan lähtemään neljällä kilolla perunoita,
gulassi kastikkeella ja tomaatilla, jälkiruuaksi cappuccinoa ja tiramisua. Tiedoksi vain, Italiassa matkailessanne, ravintolassa syödessänne, fantastisin tapa tuottaa pettymys kokeille, tilatkaa jälki ruuaksi cappuccioa
Emilian tyylinnäyte
ja tiramisua. Ilmeet menevät henkilökunnalla jäykiksi.
Kerran teimme näin, me pidämme em. tuotteista, Italiassa on vaan sellainen merkkikieli, jos ruoka on ravintolassa huonoa ja asiakas on tyytymätön, silloin tilataan nämä tuotteet. Emme tienneet tästä mitään ja tilatessamme mielestämme maukkaan jälkiruuan, palvelu
loppui tai meni ainakin hyvin jäykäksi, ilmeet olivat
moninaiset, ruoka oli kuitenkin ollut hyvää. Kotona
selvitimme sitten mikä meni pieleen ja saimme tietää
lisää cappuccinon ja tiramisun filosofisesta puolesta,
matkailu avartaa. Jälkiruuaksi otetaan pelkkä espresso
tai cappuccino, näin olen asian ymmärtänyt, jos kenellä parempaa tietoa, otamme informaatiota ilolla vastaan.
Olen tiskaamassa, gerdanmerie pysähtyy viereemme,
simäkulmasta seuraan tilannetta, gerdanmerie on paikallispoliisi Ranskassa, en tiedä työnjakoa ja tehtäviä
verrattuna poliisiin, tiskailen ja mietin, alkaako tämä
viranomaisrumba tälläkin reissulla. Toinen sanoo selvällä suomen kielellä hyvää päivää ja hän kyselee mis- Ruokaa odotellessa
tä päin suomea olemme, kuullessaan olevamme Espoosta, kyselee hän olemmeko ruotsin kielisiä, hän
muistelee Espoolaisten olevan ruotsinkielisiä.

Yritämme selvittää asiaa ja kielisuhdetta. Hän kysyy on tämä meidän perhe, kerromme olevan. Hän
tapailee, teidän huset, ymmärämme meidän talo,
niin teillä ei ole talossa televisiota, nauramme kaikki, sanommekin hänelle, taidat tuntea hyvin asioita.
Meille ei selviä miten hän suomen on oppinut, täysin ranskalainen kertoo olevansa, mutta emme ymmärrä toisiamme niin paljoa, että selviäisi suomen
rakkaus. Vaimonkin sanoo olevan hollantilainen,
kuitenkin kaunis. Olemme samaa mieltä. Kirsti
kysyy renkaasta, hän ei ymmärrä rengas sanaa,
pyytää englanniksi, ei tule rengas englanniksi mieleen. Kaivan renkaan auton alta, näytän venttiiliä
että kaput. Siitä poliisimiehet innostuvat, pistetään
rengas autoon ja lähdetään kylälle rengasliikkeeRanskalaista maaseutua puiden välistä tiirailtuna.
seen. Niin tehdään, Elli huolestuneena katsoo ja
kyselee äidiltä, näinkö se isä viedään pois. Kylä on
vain viiden kilometrin päässä, sieltä löytyy nykyaikainen rengasliike ja venttiili vaihdetaan nopeasti,
poliisi kääntää minulle, ei maksaa markkaakaan,
siis palvelu pelaa, kiittelen varmuuden vuoksi monella eri kieliversiolla, ettei kiitollisuus jäisi huomaamatta. Ajamme takaisin autolle ja matkalla
kerron heille perheemme ihailevan Ranskaa ja
ranskalaisia. Hänkin kertoo pitävänsä Suomesta,
eniten Etelä-Suomesta. Autolle päästyämme he
lähtevät, sanon vielä heille kiitokset ja ylistän
Ranskalaisten ystävällisyyttä. Hän huutaa vielä
autosta, naiset näkemiin, ja he ovat menneet. Summa summaarum, meillä on vatsa täynnä ja rengas
taas ehjä. Ajattelin rengasasiaa vielä, Ranskassahan
suhdetoiminta on paljon tärkeämpää kuin meillä,
on hyvä pitää suhteita joka suuntaan kunnossa.
Ehkä maksuttomuus perustui järkevään suhdetoimintaan virkavallan suuntaan, jossakin tilanteessa Leidit Espoosta odottavat isää takaisin poliisiautosta.
jos rengasliiikkeen kaveri ajaa vastoin liikennesääntöjä, tämä poliisi pysäyttää hänet, hän voi selvitä pelkällä huomautuksella, ei kavereille kirjoiteta lappua niin herkästi kuin muille, suhdetoiminta
on näin yksinkertaista mielestäni.
Pääsemme jatkamaan kohden Verdunia, matkan
varrelle osuu hyvin kaunis Saint Mihielin kylä,
jossa upea kirkko, tekisi mieli pysähtyä, onhan
tämä minulle ikään kuin syntymäkaupunkini veljeskaupunki, Mikkeli. Lapset eivät kirkoista innostu, tällä kertaa pääsevät kirkkoon tutustumisesta
näin helpolla. Saavumme illansuussa kuuden jälkeen Verduniin. Tutustumme tässä kaupungissa
ensimmäisen maailmansodan ratkaisutaisteluun ja
lähinnä vain siihen, että etsimme hautausmaan,
jonne on haudattu tuhansia Ranskalaisia ja liittoutuneita. Verdunin kaupungin edustalla Saksa ja
liittoutuneet päättivät ratkaista sodan suunnan.
Muistaakseni yli 40 000 miestä kaatui näissä taiste- Tästä Verdun tunnetaan.
luissa. Ilmeisesti eniten kaatuneita yhdessä taistelussa. Pultavassa kaatui ruotsalaisia, ruotsisuomalaisia ja venäläisiä yli 30 000. Toisen maailman
sodan taisteluista ei tule mieleen nyt lukumääriä
isoista taisteluista.

Ajamme Verdunin keskustaan, kuvaamme kaunista
keskustaa, joka paikassa on sodan muistomerkkejä.
Infotaulusta yritän etsiä hautausmaata, en saa mitään tolkkua, otan kuitenkin yhden osoitteen navigaattoriin. Katsomme kartasta autosta muutaman
kohteen jossa se voisi olla. Muistelen, että se on
kaupungin ulkopuolella, käymme katsomassa kymmenen kilometrin säteellä ne paikat, jotka näyttävät
lupaavilta, ensimmäinen paikka paljastuu elokuvapaikaksi, jossa esitetään filmimateriaalia taisteluista, seuraava paikka on nykyinen armeijan varikko,
muuta ei löydykään. Ilta saapuu, mietimme pitääkö
luovuttaa, tähän asti kaikki kohteet joissa olemme
käyneet ovat löytyneet. Ei tunnu mukavalta luovuttaa, päätämme käydä vielä katsomassa kaupungissa Verdunin hautausmaan portti.
sen kohteen jonka otin ylös navigaattoriin. Ajamme sinne, hämmästys on suuri, siinähän se hautausmaa on. Nyt paljastuu se seikka, jota ei aina osaa
ottaa huomioon, paikka on ensimmäisen maailmansodan aikana ollut kaupungin ulkopuolella, nyt
kaupunki on tietysti laajentunut 90 vuodessa kauas
ja tämäkin on jäänyt kaupungin sisäpuolelle. Kiertelemme hautausmaata ja jokainen mielessään
miettii omalla tavallaan sodan mielettömyyttä.
Täällä ei ole saksalaisia haudattu luonnollisestikaan, suurin osa ranskalaisia ja lapset löytivät
myös kanadalaisten lentäjien hautoja, oli myös
muutamia juutalaisia ja islamin uskoisia haudattu.
Lähdemme tyytyväisinä tästä löydöstä etsimään
yöpaikkaa. Kirjasta katsomme camper parkin
Reimsistä, 120 km ajomatkaa. Navigaattori päälle
ja menoksi. Saavumme yhdentoista maissa Reimsiin, parkkipaikka on pieni ja kaikki paikat täynnä,
takaisin autostradelle ja menoksi seuraavalle huolHautausmaan keskusristi ja Ranskan lippu.
toasemalle, ajan epähuomiossa ensimmäisen ohi,
väsymys painaa, toiselle sitten sisään. Lapset vessaan ja minä petejä laittamaan kello on yli puolen
yön ja pienet tuntevat väsymyksen sekaista kiukkua. Saadaan kuitenkin järjestettyä itsemme yöpuulle kohtuudella. Illasta on taasen alkanut sadella, päivä oli muuten aamusta aurinkoinen ja lämmin. Sateen ropinaan nukahdamme. Herään törmäykseen, Kirstikin herää, Karoliina myös nousee
ylös, muut näyttävät nukkuvan. Emme tiedä törmäyksen syytä, syöksyn nopeasti ulos, naapuri autosta
unkarilaisnainen on myös herännyt ja kyselee mitä
tapahtui, en heti keksi selitystä, sitten huomaan,
että valaisimien kappaleita on maassa, rekka on
peruuttanut meidän keulaan, varmaan itsekin huomannut, nopeasti ajanut sivuun, tutkin jälkiä. Rautainen valaisin kehys osunut suoraan keskelle puskuria ja tehnyt siihen muutaman ison nirhauman,
Omat lamput ja pellit ehjät, päätän että nuo kaunistavat vain meidän autoa. Ranskassa voi olla iso
operaatio muutamasta jäljestä ruveta vaatimaan
Muisto yöllisestä herätyksestä.
toimenpiteitä, lomahan siinä pilalle menee, takaisin
nukkumaan, mietin isompi vahinko heille tuli, eivät
voi lähteä ilman vilkun toimimista tienpäälle. Aamulla kuuluu kilkutusta, korjaavat omaansa.

Perjantai 1.6.2007
Kesäkuun ensimmäinen, ennen vanhaan hyvinä
aikoina kesäloma alkoi aina koululaisilla. Nousee
mieleen riemukkaita hetkiä koulun loppumisen
jälkeisenä aamuna. Mitenköhän nykyiset koululaiset kokevat kesän ja loman alkamisen, vaikka kyselee, ei välttämättä tavoita lapsuuden tunnelmaa,
onkohan syynä lapsuuden ainutkertaisuus, sen voi
vain kokea, ei kertoa lapsena. Aikuisena nykyiset
lapsetkin kertovat lapsuuden kokemuksia samalla
tavalla ”vanhoina hyvinä aikoina”.
Aamulla tarkastelen keulaa nukutun yön jälkeen.
Nyt huomaan, että eturauta, josta autoa voi hinata
on todella jykevää tekoa, se on suoraan kiinnitetty
auton runkoon. Tässä autossahan on vanhanajan
runko, jonka päälle peltikaappi läntätään, ei sellainen nykyaikainen itsekantava kori, joka vääntyy
Pienillä kylillä törmää tämän kaltaisiin taloihin
kolarissa. Jos tuota rautaa ei olisi ollut, olisi rekan
perävaunun valaisinkehikko painunut suoraan syyläriin, silloin olisi matkanteko keskeytynyt moneksi päiväksi, jopa viikoiksi. Täytynee tästä lähin
valita paikka, johon rekat eivät pääse niin vain
tyrkkimään ja sitten vielä luikkimaan pois. Parkkipaikat ja huoltoasemat ovat niin täynnä rekkoja,
että ne ahtavat yöksi myös henkilöautojen puolelle
ja ahdasta kun on, näin voi käydä. Aamulla seurailin kirjoittaessani, monta tuntia he kilkuttivat autoaan ja yrittivät saada valojaan kuntoon. Teki mieli
mennä vähän kyselemään, ajattelin kuitenkin ettei
kannata, rupeaa vaan ottamaan päähän koko homma ja tulee turhanpäiväisiä kannanottoja.
Jatkamme aamulla aamupalan jälkeen matkaa kohti
valkoista kaupunkia, Pariisia. Tänään emme tosin
sinne aja, vaan menemme leirintäalueelle. Kirsti
haluaa mennä Disneyn Davy Crockett campingille.
Matkaa ei ole yöpaikalta kuin vähän yli sata kilo- Tai tällaisiin
metriä. Käymme kauempaa katsomassa huvipuistoa ja etsimme campingin. Noin tunnin pitää etsiä,
kun osoitetta ei löydy vain kartasta näkyy paikka.
Navigaattoria hyväksi käyttäen ja silmiä apuna
käyttäen löydämme perille. Vastassa on musta
mies jonka puheesta emme tahdo saada selvää.
Selviää, etti campingiä enää ole olemassakaan,
vaan se on muutettu hotellialueeksi. Päätämme
lähteä vanhaan tuttuun paikkaan st leu Esserentiin,
jossa perheen kanssa olemme käyneet neljä kertaa.
Kirsti ei pidä herrasta, joka paikkaa pitää, mutta
nielee kiukkunsa ja suuntaamme sinne. Päätämme
suorittaa vielä runsaat ostokset kaupassa, viimeinkin saamme taasen ranskalaisia herkkuja, joiden
vuoksi pelkästään kannattaa käydä Ranskassa aina
kun on mahdollista. Parempi etten luettele herkkuja
nimeltä, sillä lukijallakin makuhermot saattavat
alkaa kutkuttaa siihen malliin, että on siltä istumalta lähdettävä matkalle. Tietenkään en haluan syyllistyä tällaiseen provosointiin vaan matkalle lähtö Eli kaikenlaisiin taloihin

Täytyy perustua omaan haluun ja tahtoon.
Päivä on mennyt tosi nopeasti, ajoimme pieniä teitä
pitkin, tuttujen kauniiden kylien läpi. Täällä rakennemuutos ei ole edennyt vielä kovin pitkälle, pienissäkin kylissä on oma kauppa, leipomo ja usein
myös apteekki ja kahvila. Ei voi muuta kuin ihmetellä kuinka ne tulevat toimeen, aika näyttää, luulen
kuitenkin niiden ajan kuluessa häviävän, vaikka
ranskalaiset haluavat ostaa patonkinsa lähileipomosta, jonka nimi on meistä hauska Patiserie Boulangerie, kuinka sointuva nimi leipomolle.
Ajat muuttuvat Ranskassakin, huoltoasemillakin on
jo kolikoilla toimivia kahviautomaatteja, täydellinen yllätys ranskalaisilta, että sopeutuvat ja vielä
käyttävätkin niitä.
Verdunin lähellä lehmätkin ilahtuvat vierailustamme
Illalla teemme ruokaa, lapsille niin maistuvaa, pasta bolognese, Italialaista ruokaa Ranskassa, välillä
niinkin. Teltta pystyyn, lapset innolla suihkuun ja
normaalit muut iltatoimet. Nukkumaan päästään
ennen puoltayötä, huomenna säästä on kiinni, menemmekö Disneylandiin vai keksitäänkö muuta
kivaa.
Säät eivät yksinkertaisesti suosi meitä, lämpöä vaivaiset parikymmentä, puolipilvistä, välillä satelee,
haaveilen lämpömittarin näyttävän 32 astetta, ei
pilviä, pelkkää lämmön aiheuttamaa harmoniaa,
sitä kaipaan.
Joskus tuntuu, miksi meidät on paiskattu suomemme perukoille, kylmään maahan, silloin kun ilma
lämpenee, heti jo pois pakenee, ihan kuin kavahtaen, väärään maahan eksyin hellimään.

Matkalaiset rentoutuvat tauoilla

Tiistai 29.5.2007
Uusi aamu ja uudet kujeet, on muodostunut aamurytmi, minä herään ensin ja kirjoittelen aikaisin aamusta matkapäiväkirjaa ja muut jatkavat uniaan
tarpeensa mukaan. Erika haluaisi nukkua pitkään,
nuoren rytmi on sellainen. Olemme yöpyneet Rasthofissa lähellä Bonnia. Aamutoimien jälkeen ajamme seuraavalle parkkipaikalle aamupalalle, yöpymispaikassa ei tuntunut hyvältä nauttia aamupalaa,
sen verran epäsiisti oli puistopuoli. Aamupalan jälkeen päätämme käydä katsastamassa ulkoapäin,
millainen on Fantasiamaa Prühl:ssä, ulkoapäin saa
lasten mielikuvituksen liikkeelle, ajamme vain pari
kertaa alueen ohi, emmekä käy katsomassa hintoja.
Matkabudjetti sallii ainoastaan käynnin
Disneylandissa, sekin tekee ison loven budjettiin.
Viinin viljelyä jyrkillä reunoilla
Jatkamme matkaa kohden Moselia. Kävimme
Moselilla edellisen kerran seitsemän vuotta sitten.
Laakso on todella kaunis. Rinteet ovat viljeltyjä,
lähinnä viiniviljelmiä, jostain syystä täällä
kehittyville rypäleille tulee oma ominaismaku, josta
viinin harrastajat tietävät kertoa enemmän. Me
emme tätä puolta luonnollisestikaan hallitse ja
kiinnostus viininviljelyyn jää lähinnä maisemien
ihailuun. Joen molemmin puolin kulkee tie ja kyliä
on jatkuvasti, kauniita ja vanhoja. Hyvin kylät
sopivat maisemaan, nousevat ylärinteelle
nauhamaisesti, vastarannalta katsottuna tule
panoraama vaikutelma. Seuraamme Moselin rantaa
n. 70 km ja käymme kaupassa, ruokailemme. Eräs
saksalainen mies tervehtii meitä suomeksi päivää ja
vaihtaa ajatuksia samanlaisella kökköenglannilla
kuin minäkin, tulemme toimeen mainiosti, sopivasti
ymmäretään, osa menee ohi ja homma toimii. Hän
pistää saksankielisen sanan väliin, kun ei muista
englanninkielistä ja minä tyrkkään vastaavasti sen
Autobahn ylittää Moselin laakson
sanan mikä tulee mieleen englannin sijaan, joko
suomenkielisen tai ruotsinkielisen harvoin italiaksi
tai saksaksi. Tällainen kieli on kökköenglanti.
Kertoo asuneensa suomessa kaksi vuotta, olleensa
lähetystöhommissa ja asuneensa Kuusisaaressa.
Kehun hänelle kovasti Saksaa ja hän puolestaan
väittää rakastavansa Suomea. Ajamme takaisin
Moselin rantaa Koblensiin. Eräässä joen mutkassa
jään häviölle 11-1, onko mutka Loreley, väitän että
se on Reinillä. Päätämme ajaa siis Reinille
tarkistamaan asian. Muut nauravat minulle, että
pitää päteä tälläkin asialla. Mutta tarkistettava on.
Loreley on jyrkkä mutka, jossa aikanaan jokilaivat
joutuivat tiukan käännöksen vuoksi olemaan
tarkkoina. Kerrotaaan nuoren kauniin naisen
Loreleyn laulaneen kalliolla, miehet hurmaantuivat
ja laivat meni usein mutkassa kiville. Tällainen neiti
oli Loreley ja hänen muistoaan kylällä vaalitaan,
monet nimet paikoilla alkaa sanalla Loreley.
Koblensissa Mosel yhtyy Reiniin. Moselin laakso
Tyypillinen kylä Moselin rannalla
on enemmän pikkusievää, paremmin
hahmotettavissa, kun nousevat kukkulat rajaavat

kaiken laakson pohjalle ja nousevana reunoille,
Reinillä on avarampaa ja rakennukset leviävät hyvinkin kauas joelta. Seuraamme Moselia ja löydämme Loreleyn, kyllä sitä tuntee itsensä päteväksi
ja muutenkin sillä hetkellä onnistuneeksi kun tällä
tavalla voittaa pienen väittelyn, huvinsa kullakin.
Kuvamme täälläkin välillä kauniita paikkoja muistoksi näistäkin ”taisteluista”.
Reiniltä on aika suunnata yöpymisalueelle joka on
tälläkin kertaa rasthof jossain edessäpäin. Ajamme
eteenpäin kohden Ludwigshafenia, huomenna on
tarkoitus mennä Strasburgiin. Läheltä Ludwigshavenia löytyykin uudehko rasthof, jossa on hyvät
parkkialueet ja siistit puistot, jossa on hyvä nauttia
aamupalaa.
Lossilla pääsee Moselin yli vielä paikoin, siltojakin on
Saksassa on parkkipaikat, rasthofit ja autohofin
useita.
yöllä lähes täynnä rekkoja yöpymässä, lomakautena lisäksi paljon matkailijoita yöpyy. Olemme joskus aikaisemmilla reissuilla joutuneet käymään
läpi useita paikkoja löytääksemme autolle tilaa. Se
on outoa meille suomalaisille, meillä löytyy aina
tilaa autolle. Toinen hauskan piirre on suomalaisten halu yrittää löytää aina oma rauhallinen paikka.
Keskieurooppalaiset taasen pääsääntöisesti pyrkivät menemään sinne missä muutkin ovat, eli täyttävät armeijan termillä oikein. Ehkä täällä ihmiset
ovat aina tottuneet hakemaan turvaa toisistaan kun
avarassa ja tasaisessa maastossa on vihollisen helppo tulla. Suomessa taasen on paettu yksilöinä ja
perheinä metsiin. En tiedä johtuuko se näistä syistä, kunhan tässä hieman yritän olla tietävinään.
Ärsyttävä piirre Saksassa on maksullisuus pienissäkin asioissa, ei edes suolen tyhjennystä voi suorittaa maksutta, nykyään 50 senttiä halutaan poslii- Tie menee rakennuksen läpi Moselilla.
nisen käytöstä. Joskus tulee koomisia tilanteita,
kun syntyy väittelyitä, pitääkö maksaa vai ei.
Luonnollisestikaan saksalaisetkaan eivät ole innostuneita näistä maksuista. Monesti parkkipaikat haisevat vahvasti virtsalle, mistähän lie johtuu. Toisenlaisella politiikalla hajuhaitoista päästäisiin,
toisaalta on se valtava joukko, joka ei osta mitään,
käy vain tarpeillansa, mikä on syy ja mikä seuraus,
sitä itse kukin voi miettiä.
Nukkumaan meno toimii jo hyvin. Tavaroiden siirtelyyn on totuttu ja puolessa tunnissa auto saadaan
muutetuksi hyväksi nukkumatilaksi kahdelletoista
hengelle.

Pieni linnake keskellä Reiniä, jossa aikoinaan perittiin
veroja joko suosiolla tai väkisin joenkulkijoilta.

Keskiviikko 30.5.2007
Aamuherätys ja viimeinkin paistaa aurinko, tosin viileää
on, ei kuitenkaan haittaa. Tuntuu hienolta katsella taasen kauniita maisemia auringonpaisteessa. Aamupalaksi
ensimmäisen kerran kaurapuuroa, pikapuuroa, joka on
valmiiksi annospusseissa. Kiehuvaa vettä vain päälle ja
minuutissa valmista. Paketissa juuri meitä ajatellen 12
pussia, joten toimii hyvin. Teen aamupuuroja neljä lautasta kerrallaan, syynä tähän on ettei vedenkeittimen
vesi riitä useampaan. Kun teen viimeisiä annoksia viisivuotias Elli tulee kauniisti kysymään, minä vain tiedustelen jääkö puuroa hänelle vielä toiseksi annokseksi.
Isän sydän on pyöräytetty, niin kauniisti kysytty, että
annan oman annokseni hänelle. Tulee mieleen kaurapuuron lyhythistoria, jota en muista, onko se perisuomalainen tapa vai syödäänkö sitä muualla, asia täytynee
Kivilastissa oleva proomu ui syvällä Reinillä.
tarkastaa vielä joskus.
Lähdemme puolenpäivän jälkeen ajamaan kohden Stasburgia, taas lähtö venyi, ennen kuin kaikki olivat suorittaneet omat asiansa ja pienet lapset käyneet leikkipuistossa.
Kirsti muistuttaa, että meillä on rengas edelleen vaihtamatta. Päätämme ajavamme suoraan Karsruheen , sieltä
hankimme renkaan ja suoritamme kunnollisen ruoka ja
juoma täydennyksen.
Saavumme Karsruheen ja jokaisen tehtävä on ulos katsoa näkyykö rengasliikettä. Nettiä en halua käyttää, koska 1 Mb maksaa 5-10 euroa ja hakukonetta käytettäessä
vieraassa maassa 10 Mb menee hetkessä, joten turhan
kallista on tähän käyttöön. Tietysti voisi kaupungista
etsiä vapaita verkkoja, tosin aikaa kuluu siinäkin. Ei
mene kauaan kun löydämme rengasliikkeeltä näyttävän
firman, siis sinne. Isäntäkin löytyy ja pyydän häntä ulos Yhdistetty rautatie- ja autosilta Moselilla.
katsomaan rengasta, olisiko hänellä tätä kokoa. Meidän
rengaskoko ei ole kovin yleinen, joten sitä ei jokapaikasta saa. Hän sanoo käyvänsä etsimässä. Bingo, yksi
löytyy, tosin käytetty, mutta pintaa on paljon ja tietenkin
käytetty rengas kuluttaa matkabudjettia vähemmän kuin
uusi. Uusi rengas maksaa Suomessa allelaitettuna 250300 euroa, nyt selviämme 80 eurolla. Edelleen jaksan
ihmetellä Nokian renkaiden heikkoutta, se oli jo neljäs
rengas josta petti runko, renkailla ikää neljä vuotta. Tämä rengas joka räjähti, siitä tuli renkaasta teräsvyö läpi
että pamahti ja vyö oli lisäksi katkennut, on se ihme,
miten niin paksu vaijerit voi mennä poikki.
Karsruhessa kävimme ValMartinissa ostoksilla, iso oli
Market ja paljon myytävää ja halvalla, kyllä ruokaa saa
monenlaisella hinnalla Saksassakin, pienet kivijalkakaupat ovat täälläkin aika hintavia.
Kaupassa käynnin jälkeen pääsimme jatkamaan matkaa
Jokilaiva ohittaa kylää Reinillä.
kohden Stasburgia.

Saavumme 18 maissa Strasburgiin ja kiertelemme autolla keskustaa, kovin on ahdas keskusta, ei parkkipaikkoja
isolle autolle ja ahtailla kujilla vahingossa ajaudun paikallisliikenteen bussireitille, jossa muilta autoilta ajo on
kielletty, sieltä ei heti pääsekään pois, koska joka suuntaan on ajokieltoja, bussikuskit osoittavat mieltään, eihän se haittaa, kunhan ei vain nyt poliiseja tulisi. Kymmenen minuutin sekoilun jälkeen on taasen normeelilla
asuntokadulla, ei sakkoja, hyvä. Toteamme, ettei tämä
oikein ole lapsiystävällinen kaupunki, että tulemme tänne Kirsti kanssa sitten joskus kahdestaan. Päätämme
lähteä ajamaan pois kaupungista Pariisin suuntaan.
Moottoritietä ajaessa huomamme järven, jonka rannalla
on uimareita, sinne, sanovat lapset. Tunti kuluu ennen
kuin löydämme sinne, monien pujotteluiden ja kokeilu- Savernen läpi virtaava Canal Zorn.
jen jälkeen löydämme sinne. Kaikki käyvät uimassa,
vesi on kylmää, minulle liian kylmää, silti uin pitkään,
jotta jokainen hikirauhanen vai mikä se on puhdistuisi
erikseen. Lapset viihtyvät tietenkin erinomaisesti. Fiilikset ovat korkealla aina kun pääsevät pulikoimaan.
Kirsti on etsinyt pieneltä Savernen kylältä 50 km Strasburgista Camper parkin, joissa voi yöpyä yön yli joko
maksutta tai pientä korvausta vastaan, niissä on vaihtelevia palveluita, joissain ei mitään, joissain wc, suihku,
vesi. Meillä on Euroopan Camper Stop kirja, jossa jokaiselle parkille on annettu koordinaatit, sen kun
gps:ään antaa, se vie hienosti perille. Parkit ovat monesti niin monien mutkien takana, ettei sinne kyllä helposti
löytäisi. Kaupungit ovat alkaneet järjestää tällaisia parkkeja, se tuo siisteyttä, kun on järjestetty parkkipaikka.
Kesällähän nämä ovat lomakautena toivottaman täysiä.
Kirjassa on 7000 parkista tiedot. Nämä eivät korvaa
leirintäalueilta, mutta välillä näissä on oikein mukava
yöpyä.

Savernen linna yövalaistuksessa.

Parkki on kauniin linnan muurien ulkopuolella. Käymme ihastelemassa linnaa ja viereistä jokea yövalaistuksessa. Iltapalan jälkeen käymme nukkumaan puolenyön
maissa. Huomenna tarkoitus suunnata Pariisiin, en tiedä
ehdimmekö, kun matkalla poiketaan Verduniin. Sanooko paikkakunnan nimi mitään. Paikkakuntaan liittyy
hyvin surullinen, maailman historian yksi synkimmistä
asioista. Lisää siitä seuraavan päivän merkinnöistä.
Sää on muuttunut viileäksi, ilta on muuten todella kaunis. Kunhan illat lämpenevät, on huikea tunnelma istua
iltaa ulkosella ja miettiä sitä tosiasiaa, miksi meidät on
paiskattu Suomeen asumaan. Nyt vain täytyy odottaa
lämpöä, muuten tähän tunnelmaan ei pääse. Merkillinen
asia on myös, kun raja ylitetään, monessa asiassa huomaa eron, kulttuuri vaikuttaa asioihin, ilmiöihin, maastoon, ihmisiin, lähes kaikkeen. Sen vain yksinkertaisesti
aistii, siitä me pidämme. Kuinka suuri rikkaus onkaan
erilaisuus. Sanon aina kotisuomessa, rasismin paras
Karoliina, Emilia ja Sofia Savernen linnan muurin
torjuntakeino on matkustelu, silmät aukeaa, ettemme ole
aukolla.
yksin siellä peräpohjolassa, vaan on elämää muuallakin.

Lauantai 2.6.2007
Herään 5.30, muut nukkuvat vielä, nousen autosta,
katselen taivaalle, kauttaaltaan pilvessä, ei sada.
Linnut laulavat voimallisesti, eilen kukkui käki
samalla tavalla, kuin savolaisena järvikasvattina
olen tottunut kuulemaan. Leirintäalueella kasvaa
vankkaa koivikkoa, kotoinen tunnelma. Käyn suihkussa, tutkin samalla infotaulun sääennustetta, surkeaa säätä luvassa koko viikoksi. Tälle päivälle
luvassa viikon parasta säätä, pilvistä, ajoittain sadetta, lämpöä vaivaiset 22 astetta.
Herätän suihkun jälkeen koko porukan, kolme neideistä nukkunut teltassa, antaa valtavasti tilaa autossa nukkuville. Ilmoitan juhlallisesti auton lähtevän Disneylandiin pikaisesti, nyt menemme, parempaa päivää ei ole luvassa sään puolesta. Äkillisen herätyksen myötä saamme myös kokea niin
tuttua kärsimättömyyttä ja asiatonta mielipiteen
vaihtoa, ei tavatonta ole myöskään kinastelu.
Nopean aamupalan jälkeen 8.30 olemme matkalla.
Varmuuden vuoksi navigaattorin ohjeella ajan,
reitti on tuttu, ei kuitenkaan haluta myöhästyä pahoin huvipuiston avauksesta. Tämä retki koettelee
eniten matkabudjettia, meidän porukalta liput kustantavat 460 euroa. Koko rahan edestä pitää olla
10-22. Pakkaamme eväät mukaan, patonkia, keksejä, vettä, limonaadia ja pescaa, Pesca on meidän
oma nimitys jääteelle, Pesca on italiaa ja tarkoittaa
persikkaa. Pesca jäätee on parasta meidän mielestämme. Jos ette ole vielä nauttineet tätä iki-ihanaa
juomaa, niin Suomesta saa hyvää jääteetä Lidlistä
ja muistakaa, se nautitaan kylmänä. Asiassa piilee
yksi ongelma, siihen voi jäädä koukkuun. Meillä
kesäisin kannetaan kaupasta muutamia maitopurkkeja viikossa, jääteetä 50-100 litraa.

Ruuanlaittoa sillä taidolla, jota matkalla ei uskalleta arvostella, joutuu pian itse puikkoihin.

Sofian riemua, Disneyland odottaa.

Disneyssä on syytä olla paljon evästä mukava, kovin hintavaksi tulee, jos siellä täytyy ruveta ruokailemaan, tosin ovat kohtuullistaneet ruokapaikkojen
ja ravintoloiden hintatasoa alkuaikojen kamalista
hinnoista. Kirstin kanssa kahvikupilliset ostamme
päivän kuluessa päänsärkyä estääksemme. Herra
Busch on saanut tännekin näkymään Irakin sodan.
Parkkialueella ja sisäänkäynnin läheisyydessä partioivat rynnäkkökivääreineen sotilaat, sisääntulossa
on laukkutarkastus, sisään tulijoita tarkkaillaan.
Tämäkin on siis potentiaalinen iskukohde, tietenkin, amerikkalaista hapatusta koko puisto. On se
käsittämätöntä, miten yhden miehen avustajakaarteineen organisoima sotaretki vaikuttaa läpimaailman ihmisten elämään. Mietin vain, mahtaakohan
jonain päivänä herra Busch olla Haagissa syytettynä, tosin eihän voittajia koskaan tuomita, paremmin eiväthän he koskaan ole edes syytteessä. Tässä
Ihmisvilinää ja toimintaa.
tapauksessa voittajan määrittäminen voi jäädä kovin vaikeaksi, kuten kävi Korean ja Vietnamin

sodissa. Haluan kuitenkin korostaa, ettei herra
Busch ole yksin vastuussa, vihollinenkin on omalta
osalta avittanut kriisin puhkeamisessa. Kuitenkin
ymmärrän, että imperialistinen asenne ja kulttuureja ymmärtämätön asenne ei voi jatkua yhdysvaltojen puolelta. Jos herra Busch esikuntineen olisi
paremmin lukenut historiaa, he tuskin olisivat lähteneet tälle sotaretkelle. Aina jälkeenpäin voidaan
lukea, etteivät sotaretket tahdo onnistua, miten isoja alueita pystytään muuttamaan omalle kulttuurille
ja politiikalle sopiviksi ja suopeiksi, se on harvoin
onnistunut ja vielä harvemmin tulee onnistumaan.
Edes Neuvostoliitto ei onnistunut tässä lähialueellaan, ei Venäjä myöhemmin Tsetseniassa. Neuvostoliitto pystyi pitämään kasassa homman, muttei
onnistuneesti ja lopputuloksen tiedämme, joka tosin vieläkin on kesken.
Euroopan unionin kaltainen systeemi voi onnistua,
kaikki ovat mukana vapaasta tahdosta, aika näyttää, tällaista minä kannatan. Tunnustaudun federalistiksti, kannatan liittovaltiota.
Menemme puistoon sisälle, kassalla käymme läpi
perhettämme, kuten aina muuallakin, hymyilen ja
kerron meillä olevan upea suomalainen perhe, eivät
rohkene olla erimieltä.
Isommat lapset lähtevät omille teilleen, isoja tyttö- Ruususen linna ja sama Main Streetin päästä. Disney sai
jä ovat tällä reissulla Erika, Henriikka, Karoliina,
linnaansa vaikutteita Baijerin kuninkaan Ludvig II linnasLinnea ja Sofia. He uskaltautuvat laitteisiin johon ta Neuschwansteinista.
minua ja Kirstiä ei saisi väkisinkään. Pienten lasten
kanssa kierrämme rauhallisia ja sellaisia laitteita,
joissa ei vispata. Lapset nauttivat kovasti, Kirstistä
en ota selvää, itse viihtyisin paremmin muualla,
lasten vuoksi tänne on tultava. Kymmeniä tuhansia,
jopa satatuhatta ihmistä, keinokaupungissa, joka ei
tuota mitään, siellä ei eletä, siellä ei ole aitoa kulttuuria. Täydellinen turhuuksien markkinat. Ihmisiä
paljon, laitteisiin jopa yli tunnin jonot, ajellaan
sitten laitteella tai veneellä, katsotaan muoviihmisiä tai eläimiä, heiluvat erilailla, Disneyelokuva musiikki soi voimallisesti taustalla. On kulkuetta, jossa näyttelijät tanssivat mitä ihmeellisimmissä
asennoissa, on peiteltyä eroottista latausta. Tätä
kaikkea ihmiset iloiten katsovat ja nauttivat. Tulee
väistämättä mieleen ”elämisen sietämätön kepeys”.
Eikö ihmisellä todellakaan ole parempaa tekemistä
ja ajanvietettä kuin elää päivä, kaksi tai jopa kolme
jossain rakennetussa ihmemaassa, joka on kuitenkin niin paksua feikkiä, että pakosta naurattaa.
Tunnustan samalla ensimmäistä kertaa käydessäni
vuonna 1993, puisto oli aika uusi silloin, nautin
suunnattomasti, nyt ihmettelen mitä. Onko jokin
ikä tai sivistyksen taso vai kenties sisäisen minän
tuntemisen tai kypsyyden taso, jolloin turhuuksien
arvostus ja nauttiminen tukehtuu. Itse ainakin koen
jotain minusta kuolleen pois, tätä en enää halua.
Samalla haluan korostaa, etten näe mitään väärää
ihmisten nauttiessa tästä ”hullutuksesta”.

Minusta kaikkein vaikeinta on ajatus jonotuksesta,
itsekin lähes tunnin jonotin vuoristorataan, siinä
kiltisti kuin pässit jonossa tai orjat aikoinaan, köydet vain puuttuvat, minun ihmisarvolleni ei sovi
tämänkaltainen jonottaminen, muista en tiedä, laitteeseen ei myöskään pääse ilman jonotusta, joten
jonotetaan vain. Nopeasti myös eväät saadaan kulumaan, onneksi juotavaa on runsaasti. Ihmettelemme
ja kummastelemme kokopäivän touhua. Lapset pääsevät haluamiin paikkoihin, muutamat ovat aika
pelottavia, kuten kummitustalo, siitä Alisa haluaa
jälkeen päin keskustella. Illalla kymmeneltä puisto
sulkeutuu ja poistumme ihmisvirran mukana ulos.
Tänä iltana ei ole iltakulkuetta eikä ilotulitusta.
Poistumme väsyneinä kohti autoa, tällainen ihmismäärä kun liikkuu pienellä alueella, koko ajan siivoojat keräävät roskia pois ja alueen ilme on uskomattoman siisti, silti näemme Rotan, joka nopeasti
yrittää hakea makupalaansa, muttei ehdi, kun jo
säikähtää ihmistä. Autolla nopea pieni iltapala ja ajo
leirintäalueelle. Ajan heti vahingossa väsyneenä
moottoritieliittymästä ohi, navigaattori päälle ja se
opastaa sitten Pariisin kehän kautta A1 tielle, josta
pääsee kätevästi Chantillyyn ja sieltä St leu Esserentiin. Olemme perillä vähän ennen puoltayötä,
niin väsytti ajaa, että rutiinilla taisi ajo onnistua
paremmin kuin valppaudella ja taidolla. Koko matkan lapset kertaavat puiston mukavuuksia, kokemuksia kertyi heille runsaasti, onhan tämä heidän
turneensa tärkein päivä. Yöllä nopeasti petit kuntoon ja unten maille. Aamulla osa nukkuu pitkään.
Mietin vielä, mitä ihmettä eläkeläisryhmät hakevat
Disneyn kaltaisesta satumaailmasta, mietityttää kun
varsinkin aasialaiset vanhemmat ihmiset pyörivät
karusellissa, onko heidän kulttuurissaan ollut mahdotonta koskaan toteuttaa jonkin asteista hullutusta,
vapautuvatko he länsimaissa ja ottavat takaisin kaiken sen, mistä kuvittelevat jääneensä paitsi. Heidän
ilmeistään näkyy todellinen ilo ja nautinto, suokaamme se heille. Summasummarum, onko tämä
osa tämän ajan ihmisen ”leipää ja sirkushuveja”.
Oliko keisari Nero, en ole varma, joka piti kansaa
tyytyväisenä tarjoamalla heille tätä ”leipää ja sirkushuveja” herkkua, kulttuuri ja kansa sielläkin
rapistui turhuuksien markkinoilla, onko meilläkin
edessä sama kohtalo länsimaissa, arvuuttelen. Päivä
alkoi pilvisessä, sadetta enteilevässä tunnelmassa,
Kymmenen jälkeen taivas repesi, pilvet vain häipyivät pois, aurinko paistoi koko päivän, vihdoinkin
saimme lämmintä, mittari nousi yli 25 asteen, lupaavaa. Samalla hetkellä pitkä sää meni uusiksi, nyt
luvataan tavanomaista kesää, poutaa ja lämmintä.
Huomenna pääseekin kunnolla aamiaiselle ulos
vähemmissä vaatteissa, hyvä niin. Kännykällä katson vielä päivän uutiset kotimaasta, Hesarilla on
hyvät tekstipohjaiset sivut, nopea katsoa ja riittävästi tietoa lomalaiselle. Tämä oli viides kerta kun kävimme Disneyssä lasten kanssa, toivottavasti viimeinen, kuitenkin luulen, että kolmen-neljän vuoden päästä jälleen tavataan.

Kirstin ja tyttöjen jonotusta Dumboon, tunti jonotusta ja
minuuttia Dumboajelua.

Kaunotar ja hirviösadun rekvisiittaa

Vuoristoradan kaivosrekvisiittaa.

Sunnuntai 3.6.2007
Herään hyvin nukutun yön jälkeen kahdeksalta,
muut nukkuvat vielä sikeästi. En nouse heti ylös,
hiljaa makoilen ja mietiskelen, käännyn ja katson
sivulle, viereeni. Kirsti nukkuu toisella reunalla
meidän erikoista parisänky viritystä, välissä nuorimmainen Viola. Molemmat nukkuvat samassa
asennossa, tutkin sivuprofiilia, kuinka samankaltaiset ovatkaan äidillä ja tyttärellä. Toinen on vain
hieman vanhempi. Lähes kaksikymmentä vuotta
olemme liitoamme eläneet ja toisiamme koetelleet.
Jaakon päivänä 25.7.1987 marssimme vihille
Temppeliaukion kirkossa, tahdoimme toisiamme
rakastaa ja kunnioittaa, kovin hyvin ei minulta ole
onnistunut. Kuitenkin eteenpäin on päästy. Silloin
siinä Leo papin edessä emme mitenkään voineet
kuvitella, heräämme tänä aamuna Pariisin läheltä Lähes kaksikymmentä vuotta eloa ja oloa.
St leu Esserentistä. Mietiskelen, jos elämäämme
voisimme eteenpäin kuvitella, miten se toteutuu,
perin tylsän oloista olisi elämäni, muiden elämään
en voi ottaa kantaa, kun tiedän vain omani. Parasta
elämässä on capriccioso, ennalta arvaamattomuus.
Sen vuoksi kai mekin täällä heräämme ja näitä
mietiskelemme. Nousen ylös, nopeasti pukeudun ja
kuljen alueella kohtaan jossa leipuri pysähtyy. Autoa ei kuulu, ehkä muistan ajan väärin, varmaan
olen tunnin myöhässä. Muut kun nukkuvat, niin
lähden kävelemällä kylälle hakemaan tuoretta purtavaa. Parin kilometrin kävely on mukavaa aamutuimaan, samalla katselen kylän kauniita taloja,
opin yhden uuden sanan vendu kyltti on talon seinässä, siis myytävänä, tarkistan myöhemmin sanakirjasta, se tarkoittaa myytyä, voisiko joku laittaa
myyty kyltin talon seinään, ehkä, ehkä ei, pitänee
tarkistaa. Käyn tutussa Patiserie Boulangerie leipomossa. Pyydän baguette, muistelen sen olevan pa- Violan vauhtia
tonkia, toimii, saan siis patonkia, lukusanoja en
muista ranskaksi, sormet ja kökköenglanti avuksi
ja saan viisi patonkia, lisäksi sulkaa paineja, maukkaita voitaikinaan tehtyjä leivonnaisia, jossa suklaata, groissantit jätän tällä kertaa väliin. Aitoon
ranskalaiseen tapaan vain käden kohdalle paperi,
patongit kainaloon ja menoksi, hymyt, kiittelyt ja
näkemiin sitten takaisin autolle. Kävelen kirkon
kautta, samassa kunnossa kuin aikaisemminkin,
aina kun olen käynyt, aina jotain remonttia tehdään, kaivattaisiin kyllä isoa remonttia, sen tarpeessa kirkko on. Katolinen kirkko on vielä pulassa
kirkkojensa kanssa, niitä on tosi paljon ja remontoitavaa riittää, kirkossa käynti täälläkin vähenee ja
valtava omaisuus rapistuu. Katolisella kirkolla on
tietysti valtava omaisuus, sen rahaksi muuttaminen
ei ilmeisesti noin vain käy, miten suunnatonta taideomistustaan voi myydä, ilmeisesti osa suunnattomasta taideaarteistosta on lisäksi ryövättyä ristiretSitten nurin, pientä murhetta.
kien aikaan, mene sitä sitten myymään, kauhea
meteli siitä nousisi. Ehkä osa kirkoista annetaan
tulevaisuudessa yksinkertaisesti rapistua, hitaasti

autioitua, raunioitua.
Pääsen autolle kuormani kanssa, kaikki nukkuvat
edelleen kellon ollessa jo kymmenen, herätän kaikki lämpimälle patongille, voita, kinkkua ja juustoa
päälle ja capuccinon kanssa aamu on lähes täydellinen. Haluan huomauttaa patongin olevan täällä
erilaista kuin kotipuolessa saa, se on päältä hieman
kova, paremmin rapea, sisältä pehmeää ihanaisen
vehnäistä hötöä. Suurella nautinnolla patonki toisensa jälkeen häviää nautiskelijoiden suihin. Päälle
vielä suklaiset painit.
Päivää ei ole mietitty, levätään, kirjoittelen matkapäiväkirjaa, keskustellaan. Kirsti käy pesemässä
koneellisen pyykkiä ja ripustan narun puihin pyykin kuivatusta varten. Erika tiedustelee mahdollisuutta tehdä tänään ruuan, ilomielin lupaan samalla
ilmoittaen tiskauksen kuuluvan samaan urakkaan.
Saammekin maukasta pastaa kinkkukastikkeella
tomaattia ja kurkkua salaattina. Muutaman sanan
haluan sanoa tomaateista. Olen pienen ikäni kuullut ja uskonut, itsekin välittänyt kotimaisten tomaattien ilosanomaa, haluan tuoda oman pienen
näkemykseni julki, se on harhaa, kaikkialla muualla olen saanut parempia tomaatteja, muutaman
maan mainitsen, Saksa, Ranska, Italia Kreikka,
listaa voisi jatkaa vaikka kuinka pitkälle. Hollannin
ja Espanjan tuontitomaateista en puhu, vaan täällä
paikallisesti ostetuista tomaateista. Olen kuullut, en
ole käynyt tarkastamassa kotimaisella kasvihuoneella, tomaatit kasvatetaan turpeessa tai karhuntaljassa, en siis varmuudella tiedä totuutta, maku
puolustaa väitettä, juuri sen makuista, kuin suomesta tomaatteja saa, sopii hyvin em. tapaiseen
kasvatukseen. Olen saanut kyllä itse mullassa kasvatettuja tomaatteja, ne ovat herkullisia. Aikanaan
ensimmäisen kerran uskoani horjutti toimittaja
Tuomo Talvi eräässä ruokaohjelmassa, hän kehotti
lopettamaan suomalaisen tomaatin virheellisen
kehumisen, sen jälkeen olen asiaan perehtynyt sillä
osaamisella, mikä minulla on ja nyt julistan oman
näkemykseni. Suomesta saa korkeintaan keskinkertaista kotimaista tomaattia.
Sen puhtaudesta ja puhtauden oikeellisuudesta voisin pitää vielä pitemmän luennon, haluja olisi, en
siihen ryhdy, koska tietämykseni ja kokemukseni
eivät riitä, ei Suomen, eikä muunkaan maailman
osalta, tyydyn vain toteamaan, että Suomessa asuu
5,5 miljoonaa ihmistä, Ranskassa n. 60 miljoonaa,
Saksassa 83 miljoonaa, Italiassa 58 miljoonaa ja
muualla maailmassa paljon paljon enemmän. Miten
yhdelle pienelle kansalle olisi annettu puhtaan ruuan kasvattamisen tieto, taito ja ymmärrys, eihän
suomalaiset ole edes sen terveempiä kuin muutkaan kansat. Luulen tämän olevan nationalistista
ajattelutapaa vailla pohjaa, miettikää itse. Monella
on varmasti enemmän tietoa asiasta kuin minulla,
jos minulle joku pystyy osoittamaan tutkittua tietoa
monelta eri suunnalta, olen valmis vaihtamaan
mielipidettä.

Erika kokkauspuuhissa, kinkkupastaa syntyy vauhdilla.

Kirsti pitää yllä puhtaudesta.

Yhteistyö toimii, Sofia ojentaa pyykkiä ja Kirsti nokkosien seassa ripustaa.

Ruokailun jälkeen Kirsti ehdottaa ympäristössä
ajelua, kävisimme katsomassa muutamia kirkkoja
ja linnoja, useissa olemme käyneet aikaisemminkin, mutta kumpiakin täällä riittää vaikka vuosiksi
eteenpäin. Aikaisemmilla reissuilla, nuorempia kun
olivat, lähtivät mielellään, nyt ei sitten millään linnat ja kirkot kiinnosta. Luovutamme, pidetään tämä
täysin lepo- ja välipäivänä. Syödään, juodaan ja
suihkutellaan.
Lapset ovat löytäneet puskasta lentopallon, omasta
takaa frisbee ja sulkapallomailat, päivä etenee näissä merkeissä iltaan.
Lämmintä on niin mukavasti, ettemme tarvitse
päivälevolle muuta kuin viltin maahan, siihen on
hyvä kellahtaa lepäämään ja vaihtamaan ajatuksia Päivä kuluu pelaten….
kaikesta siitä, mitä elämässämme kohtaamme, iloja
ja suruja.
Sää suosii nyt meitä, lämmintä oli lähelle jo 30 ja
aurinko paistoi melkein koko ajan, pyykit kuivuvat
nopeasti naruilla, on hyvä jatkaa matkaa, vaihtovaatteita taas kaikilla.
Huomisesta emme vielä tiedä, haluaisin käydä
näyttämässä Versaillesin takapuistoa pienine linnoineen ja Marie Antoinetten maalaisidylliä. Itse
olen siellä käynyt, muu perhe ei vielä, ehkä huomenna. Versaillesin päälinnaa ja puistoa olemme
käyneet koko perheellä katsomassa useamman kerran. Versailles on kokonaisuudessaan niin uskomaton paikka, että Ranskan vallankumouksen voi
hyvin ymmärtää siellä käytyään, lisää siitä kenties
myöhemmin.
Nukkumaan käymme puolen yön maissa, välipäivä
leikkien…..
on ollut rentouttava ja mukava.

ja muistellen vielä Disneyn satuja.

Maanantai 4.6.2007
Maanantai aamu alkaa parhaiten tuoreella patongilla, niin ajattelemme, herään seitsemältä. Puoli kahdeksalta olen jo odottamassa leipäautoa, odottelen
puolituntia, ei tule, samalla voimistelen odotellessa. Jos muut asukkaat sattuvat seuraamaan, näkevät
suomalaisen ihmisen normaalissa aamutoiminnassa. Kaikkihan Suomessa voimistelevat aamuisin,
eikö totta. Kirsti on myös herännyt, menossa suihkuun. Odottelen, Kirsti tulee pois jo suihkusta.
Kysyn, näkisikö jostain moneltako leipuri on tulossa. Hän löytää tiedon, puoli yhdeksältä. Kello on jo
yli puoli yhdeksän, odottelen yhdeksään, samalla
ajattelen Ranskalaista täsmällisyyttä, auto ei tule
ollenkaan. Ei hyvin ala tämä päivä, tyydymme vanhoihin leipiin, lapsille keitän kaurapuuroa. En tänä
aamuna lähde kävelemällä hakemaan tuoretta patonkia, puolitoista tuntia odotusta saa riittää.
Lapset heräilevät hitaanlaisesti, kehotuksista huolimatta, liikkeelle pitäisi päästä. Minulla kääntää
vähän vatsasta, toivon, ettei tauti yllätä, en puhu
siitä muille. Muutenkin on hieman köyheröinen
olo. Pääsemme vihdoin lähtemään puolen päivän
jälkeen, ylittäessämme, L Óisea kapeaa siltaa pitkin, niin vastaan tulee auto ja väistän mahdollisimman reunaan, liian reunaan, rengas ottaa kiinni
siltapilarin jalustaan ja peilit pilariin, peilin hajoavat heti ja kova paukaus kuuluu keulasta, ei hyvin
ala tämä päivä. Pysähdyn heti kun se on mahdollista, kurkistan auton alle, pyörän ripustus on sen
verran vankkaa tekoa, ettei todennäköisesti vääntymiä ole, pyörän mutterien suojakiekko on hajonnut
ja jää Ranskan maalle viettämään aikaansa. Ojapeili on täysin kappaleina, varsinainen taustapeili kovasti sälöinä, mutta pysyy kiinni taustatarran avulla. Juuri nämä osat uusin viime kesänä, kun linjaauto tuli kylkeen, ironista. Ajamme Creiliin kauppaan, haemme ruokatäydennystä, päätämme myös
etsiä autotarvikeliikkeen, josta saisimme ojapeilin
tilalle jotain ehjääkin. Tämän koko luokan autolla
ajosta ei tule yhtään mitään jos peilit eivät ole kunnossa edes jollain lailla. Liikkeen löydämme, muttemme sopivia peilejä runkoineen. Päätämme ostaa
jonkun tarvikepeilin, liimataan ja teipataan se vanhaan kehykseen, kyllä se jotenkin toimii ja toimiihan se. Viriteltyäni aikani, saan peilin suunnattua
siten, että jotakin näkyykin. Tällä pärjätään, ellei
kohdalle satu MB:n hyötyajoneuvojen myyntipaikkaa, aktiivisesti emme lähde hakemaan, tämä reissu
mennään näillä peileillä ja mietitään lisää sitten
kotona. Ei meille ja minulle ole matkoilla paljon
sattunutkaan, onneksi, yhden peilin olen saanut
aikaisemmin hajalle Rooman ahtailla kujilla, kerran olen Saksassa peruuttanut yhden volkkarin kylkeen, siitäkin selvittiin hyvin. Aina jotain pientä
voi sattua, siihen pitää varautua ja hyväksyä, vaikka se hieman harmittaakin, kun ei aina osaa olla

Peilit meidän tyyliin.

Marie Antoinetten maalaisidylli

Matkalaiset maalaisidyllissä tavoittelemassa Marien omaa
aitoa maalaistunnelmaa.

riittävän tarkkana ja huolellinen ajaessa. Suuntaamme matkamme kohti Versaillesia. Samalla arvuuttelemme, miten kaupungin nimi lausutaan, Kirsti
ehdottaa Versajii ja paino lopussa ja ranskalaisella
r käyttäen, vaihtoehto kuulostaa parhaimmalta.
Saavumme Versaillesiin, tulemme suoraan linnan
pääsisäänkäynnin suunnasta, linna on osittain huputettu. Pari vuotta sitten Hesarissa oli artikkeli,
linna menee peruskorjaukseen, se korjataan osissa,
kokoajan linnan jotkin osat ovat avoinna yleisölle.
Ilman turisteja, peruskorjaus olisi turhan kallis veronmaksajille, yleisötuloilla katetaan paljon remonttia. Viimeksi pari vuotta sitten käydessäni,
puistoonkin piti maksaa neljän euron pääsymaksu.
Aluetta ja sen puutarhoja hoidetaan hyvin
Viimeksi käydessäni puiston takaosassa, huomasin
sieltä pääsevän myös sisälle, päätämme etsiytyä
sinne, niin ei tarvitse kävellä takaosaan n 3-5 km.
Siellähän kulkee myös turistijunat, sellaiset kumipyöräiset, kuitenkin kun kaksitoista henkeä kulkee
niin kustannuksia tulee turhan paljon. Lähdemme
kiertämään puistoa, ajaudumme hieman sivuun
puistosta syystä, että tie ei kulje puiston kyljessä
koko ajan. Yritän säilyttää suuntavaiston. Tulemme
sattumalta Marlyn kaupunkiin, kaunis on, huomamme Marlyssäkin olevan ison puiston. Pysäytän
ja käyn katsomassa, muut ovat nälissään ja jäävät
autolle evästämään. Tämäkin puisto on iso, meidän
oma hieno kaivopuisto näyttäisi tämänkin rinnalla
kovin vaatimattomalta. Ranskalaiset puistot ovat
pääsääntöisesti geometrisesti symmetrisiä, en tiedä
mistä tämä tyylisuunta tulee, en ole koskaan lukenut tai kuullut. Helsingissäkin on kolme ranskalaistyylistä puistoa, yksi Eirassa, toinen Sofian lehdossa ja kolmatta en sitten enää muistakaan. Katson
Marie rakasti ”vaatimatonta” maalaiselämää
kartasta, jos olisi joku osoite Versaillesin puiston
osaan johon pyrimme, en saa asiasta tolkkua, sitten
näppäilen navigaattoria, en ole perehtynyt siihen
kovin hyvin ja nyt huomaan siitä ominaisuuden,
joka on hyvä tällaiseen tilanteeseen, painaa kursorin esiin, vie sen haluttuun kohtaan ja siirtää sen
reittiin ja näin navigaattori opastaa meidät suoraan
haluttuun paikkaan. Auto saadaan hyvin parkkiin.
Karoliinalla on eilen tullun rakko jalkaan, hän ilmoittaa jäävänsä autoon. Muut lähdemme puistoon. Ensiksi menemme Marie Antoinetten maalaisidylliin, hän rakennutti sen, jotta voisi leikkiä
oikeaa maalaiselämää, kun katsoo hänen ihannettaan sen ajan maalaiselämästä, ei voi muuta kuin
hämmästellä, kuinka kauaksi ihminen voi ajautua
todellisuudesta. Yhdenkin rakennuksen sisustassa
on käytetty paljon marmoria. Marie järjesti myös
pitoja ja juhlia, maalaistyylisiä tietenkin ja arvatenkin yhtä vaatimattomasti kuin maalaiset. Rakennuksista on useita säilynyt, kokonaisuus on raken- Maalaisidyllissä kaikki on koristeellista, pienemmässä
nettu 1780 luvulla, vallankumouksen aattomainin- koossa
geissa. Kuljemme puistoa linnojen suuntaan, aina
välillä on jokin paviljongi tai suohkulähde, on tekokallio, jonka päältä virtaa vesi, millähän konstin
vesi on saatu ylös, kun Marie ystävineen on halun-

nut katsoa veden putoamista kalliolta. On huvimaja, jossa ikkunaluukut nousevat ylös mekaanisesti.
Kuljemme Marien oman ”salaisen” linnansa Petit
Trianoniin, täällä hän pystyi ”salassa” tapaamaan
ihmisiä. Lähistöllä on Grand Trianon, joka puolestaan oli kuninkaan sivulinna. Chirac otti täällä
usein vastaan valtiovieraita, jatkaakohan uusi presidentti perinnettä. Saapuessamme Marien maalaisidylliin, oli minulla mukana videokamera ja
digikamera, latauksesta huolimatta videokamerassa
ei virtaa riittänyt kuin 5 min kuvausta varten, digikamera ei puolestaan suostunut ottamaan kuvan
kuvaa. Huomasin, ettei ole muistikorttia mukana,
se oli jäänyt kiinni tietokoneeseen. Kauniisti Erikaa Tekokallio virtaavine vesineen, Kirsti ideoi puistosta vielä
taivuttelin hakemaan sen, kävelymatkaa reilu kilo- jotain pihaamme.
metri, itse olisin mennyt, silloin olisin joutunut
maksamaan sisäänpääsyn uudestaan, alle 18 vuotiaat kun ilmaiseksi pääsevät. Erika suostui ja hän
hakemaan yhdessä Linnean ja Annikan kanssa.
Takapuistoa kiertelimme n. viisi kilometriä kävellen, koko Versaillesin puisto on linnoineen n viisi
kilometriä pitkä ja kolme leveä, se on jotain käsittämätöntä, kuinkahan kauan aikaa kuluisi kulkiessa
kaikki käytävät läpi. Kun Versaillesissa kulkee,
käy linnoissa ja miettii, ei yhtään ihmettele Ranskan vallankumousta, sille kuninkaalliset järjestivät
selvän tilauksen. Järjetöntä varojen käyttöä, kansa
eli kurjuudessa ja hovi eli omaa elämäänsä. Huvittava yksityiskohta mielestäni on, kansa saattoi
päästä linnaan seuraamaan kuninkaan aamuista
pukeutumisrituaalia. Ranskan vallankumouksen
alettua, mäen marssiessa kohden Versaita, kuningasta, oliko se Ludvig IV ja Marie Antoinettea
Viola arvostaa Marien perinnettä tyylillään.
varoitettiin, kehotettiin poistumaan, he eivät tajunneet vallankumouksen alkaneen, tai eivät ainakaan
halunneet uskoa, huonostihan siinä kävi, sen muistan että Marie teloitettiin, kuninkaan kohtaloa en
muista. Vallankumous oli myös siitä erikoinen,
etteivät he paljoa tuhonneet ylhäisön omaisuutta,
kuten linnoja. Tietenkin vallankumouksen huumassa myös tuhottiin. Päivä on kulunut nopeasti, kellon on jo yli kahdeksan saapuessamme autolle,
pienimmät ovat osan matkaa kulkeneet isompien
hartioilla, ainoastaan Violalle on rattaat mukana.
Nälkä on, silti lapset haluavat mentävän Pariisin
keskustan kautta leirintäalueelle. Eiffelin tornin
haluavat nähdä vielä, vaikka on sovittu huomenna
mentäväksi Pariisiin. Illallakin on vielä runsaasti
ruuhkaa, torni nähdään ja lähdemme pois Chams
Eliseen ja riemukaaren kautta.
Chams Eliseelle ajo vaikeutuu, jonotetaan. Ruuhkan syy on teatteri, johon auton kuljettajat tuovat
ihmisiä, jotka ilmeisesti ovat ”parempia ihmisiä”,
auton kuljettajat pysäköivät ajoradoille, ohjaavat
daamit ja herrat pois ja jäävät autojensa viereen
tupakoimaan ja soittelemaan kännyköillä.

Petit Trianon, Marien ”salainen” tapaamispaikka, niin
pieni ja vaatimaton.

Tulee mieleen, ei ajat ikinä muutu, on olemassa
ihmisiä, joilla on oikeus hankaloittaa muiden elämää. Millä oikeudella, jos on jonkun ison firman
johtaja tai muuten henkilö, jolla on oma auton
kuljettaja autoineen, on estää muiden liikkuminen. Tämä on vain pieni esimerkki vallan ja rahan
tuomasta väärin ymmärretystä vallankäytöstä.
Tämä ei tietenkään koske kaikkia, on myös vallankahvassa olevia ja rikkaita, joilla on aitoa sydämen sivistystä, en kuitenkaan rohkene nimetä
omia ehdokkaita tästä joukosta.
Saavumme vähän ennen kymmentä leirintäalueelle, osa lapista nopeasti suihkuun kiirehtää. Nopeasti laitan perunat kiehumaan ja kastiketta valmis- Grand Trianon, kuninkaan sivulinna.
tamaan. Koko päivä on patonkia pureskeltu ja se
ei riitä, on saatava kunnon ruokaa jotta jaksetaan
seuraavinakin päivinä ja viikkoina. Tyytyväisinä
ruokailusta voimme valmistautua nukkumaan.
Lasten ollessa pedissä, hoidan vielä laskujen
maksut, Jessica lähettää sähköpostilla yrityksen ja
henkilökohtaisista laskuista laskutustiedot, niin
voin maksaa ne netissä, silloin kun sopiva hetki
on.
Herätessämme taivas oli kauttaaltaan pilvessä,
kuitenkin näytti aamusta siltä ettei sada, taasen
taivas aukeni ja aurinko paistoi utuiselta taivaalta
koko päivän. Lämmintä oli 26 astetta.

Puutarhaa ja paviljongeja, niitä riittää.

Bulevardit ovat leveitä ja kauniita.

Tiistai 5.6.2007
Neljä yötä on vietetty aikaa Campix campingillä.
Tänään jätämme tämän hauskuuden. Olen budjetoinut matkaa leirinalueiden osalta siten, että yövymme keskimäärin joka kolmas yö, muut yöt nukumme pääsääntöisesti isoilla huoltoasemilla ja camper
parkeissa. Leirintäalueilla maksu perustuu päälukuun, eikä autokuntaan, keskimääräinen yöpymismaksu on 50 euroa, palveluita on tarjolla vaihtelevasti. Suihkut on joka paikassa, tosin joiden suihkut ovat ala-arvoista luokkaa, aina on pystytty hygieniapuoli hoitamaan.
Tänä aamuna en edes yritä mennä odottamaa leipuria, tyydymme eilen ostettuihin patonkeihin. Lapset
heräilevät tuttuun tyyliin hitaasti, aikaisemmilla
matkoilla lasten ollessa nuorempia, lähdöt olivat
nopeampia, nyt näyttää etteivät he halua herätä
ennen kymmentä, ehkä matkan kuluessa saamme
rytmiä hieman aikaistettua. Muistettava on, lomallahan me olemme, emmekä ole pakotettuja mihinkään aikatauluihin. Samoin aikaisemmilla matkoilla tutustuimme enemmän nähtävyyksiin, nyt usein
tulee kommentti evvk, ei vois vähempää kiinnostaa. Joten emme kovin paljoa kiertele kirkoissa,
museoissa jne. Katsotaan maisemia, uidaan ja sopi- Eiffelin torni ja sen ihailijat.
vasti jotain historiaa.
Olemme valmiit puolilta päivin kirjautumaan ulos.
Maksamme ja lähdemme. Ajamme Pariisiin. Lapset haluavat käydä Eiffelin tornissa, jos vain onnistuu. Tällä kertaa parkkipaikan löytyminen tornin
läheisyydestä on vaikeaa, etsimme kaksi ja puolituntia, kunnes läheltä tornia löytyy hyvä paikka,
asiaa hankaloittaa auton pituus yli seitsemän metriä
pitkä auto vie kahden auton tilan, suurkaupungissa
se ei aina ole helppoa. Kirsti haluaa jäädä viiden
pienimmän kanssa autoon, hän ilmoittaa, ettei hänen tarvitse torniin mennä, onhan hän käynyt siellä
ennenkin. Kuuden vanhimman kanssa marssimme
sinne. Kuvaten tornia ja lähestyen katsellen ihmisvilinää. Tornin yksi hissi on remontissa, se aiheuttaa entistä pitemmät jonot kahdelle muulle hissille.
Kolmannen jalustan kohdalta saa maksaa päästäkseen portaita kiipeämään ensimmäiselle tasanteelle.
Täälläkin näkyy Herra Buschin käden jälki, useampi kolmen miehen sotilasryhmä kulkee 30 metrin välein ja tarkkailevat ihmisiä. Tornin alla on
parakkiryhmä ja jokin allas, menemme katsomaan
sitä. Heti tulee iäkkäämpi herrasmies kyselemään
haluaisimmeko sukeltaa altaassa, altaassa olijoilla
on märkäpuvut päällä, happilaitteet, käsittääkseni
sukellusvarusteet päällä, ei kiitos sanon, hän ei
luovuta, kertoilee sukeltamisen olevan ilmaista,
näyttää sponsorien listaa, jotka kustantavat tämän.
Kerron hänelle, kotona olen uinut kesäisin aina, ei
nykyään aina huvita uiminen, hän kyselee lapsilta
olisiko heissä halukkaita, ainoastaan Sofian

ilmeistä luen, häntä kiehtoo ajatus sukelluksesta,
sanon miehelle, että tämä tyttö haluaa. Hän kertoo
miten toimitaan, aluksi täytellään papereita, allekirjoitetaan lomake, käsittääkseni otan vastuun Sofian
sukelluksesta, Sofia menee Henriikan kanssa pukeutumaan märkäpukuun, hän saa mukavan naisohjaajan, hän opastaa lasien laitossa, räpylöiden
laitossa, happipullo selkään ja hengitystekniikkaa.
Minut opastetaan tiettyyn kohtaan altaan reunalle,
josta minua kehotetaan tarkkailemaan Sofia sukeltamista. Samalla kun Sofia käy läpi sukellustekniikan saloja, sama vanhempi herra kyselee, ovatko
nämä kaikki kuusi minun lapsiani, kerron näin olevan, lisään vielä, ettei kaikki ole tässä, kaikkiaan
on yksitoista, vieläpä sattuu olemaan kaikki tyttöjä,
herra lyö kämmenellä otsaan ja sanoo Jumalani.
Hän heti kertoo ympärillä oleville naisille asian.
Yksi nainen haluaa onnitella kädestä pitäen, nuori
nainen kyselee montako vaimoa on ollut, teen hyvin teatraalisen eleen ja lyön minäkin kämmentä
otsaan yksi tietenkin. Tätä nuorta naista nolottaa
suunnattomasti hän ei enää osallistu keskusteluun
millään lailla. Sofia on saanut asiat siihen malliin,
sukeltelee jo ohjaansa kanssa. Sukellus kestää n.
kymmenen minuuttia, altaan pohjalla on kuvia merenalaisesta maailmasta, he kiertävät ne ja katselevat. Lopuksi Sofialle annetaan vielä kunniakirja
sukelluksesta. Meille ei selviä tämän operaation
tarkoitus, onko saada uusia ihmisiä kiinnostumaan
sukelluksesta vai kiinnittää ihmisten huomiota merenalaisen elämän suojeluun.
Olemme yhdessä sitä mieltä, ettemme halua torniin
jonottaa tällä kertaa kahta tuntia. Kortit tytöt ostavat ja suuntaamme takaisin autolle. Kello on jo yli
viiden, joten on aika lähteä eteenpäin. Kirsti on
katsonut seuraavan kohteen Chaumontin linnan ja
ennen kaikkea sen puutarha. Ruuhkaa on paljon,
Pariisin ulosajo kestää toista tuntia. Ruokailu on
taas jäänyt, menee iltaan, ennen kuin ruokaa saadaan, patonki linjalla iltaan saakka. Menemme Beaugencyyn, Orleanisista vähän eteenpäin yöksi
camperparkiin, ajamme tällä kertaa maksuttomia
teitä, hitaita ajaa, paremmat maisemat, samalla
näkee paikallisia kaupunkeja ja kyliä paljon. Saavumme perille vähän ennen yhdeksää, kaunis
paikka Lóiren rannassa. Läheisyydessä paljon upeita linnoja. Käyn heti ruuan laittoon, muut menevät
joen rantaan kävelylle ja kuvaamaan. Pedit saamme kuntoon puolilta öin ja nopeasti kaikki nukahdamme. Sää oli hieno, lämmintä 26, aurinko paistoi
koko päivän. Matkan aikana olemme nyt ajaneet
lähes 4000 km.

Sofia tornin alla altaassa.

Tuodaanko seuraavaksi panssarivaunut turistikohteisiin.

Alisa ja Henriikka Lóiren laaksossa.

Keskiviikko 6.6.2007
Kaksi viikkoa matkalla, tunnelma matkalaisilla
edelleen miellyttävä. Matkustamisen luonteeseen,
varsinkin pidemmän sellaisen kuuluu piirre, jota ei
tiedä ennen kuin matkustaa, yllätyksenä se tuli itsellenikin, varmaan muillekin. Ihmissuhteet ovat
koetuksella, jotkin luonteenpiirteen ominaisuudet
korostuvat ahtaudessa, pitkien siirtymien aikana,
joka päivä ei pääse suihkuun jne. Minusta matkailu on ihmissuhteen sulatusuuni, jos avioliitto kestää
matkailun tuomat yllätykset, se kestää mitä vain.
Vuosien varrella tietysti oppii ennakoimaan ja varomaan tilanteita, joissa hiertymäpinta liiaksi lämpenee. Toki iän mukana on mahdollista myös viisastua. Matkailtaessa suurin viisaus on mielestäni
välillä pitää suunsa kiinni, sulkea korvansa, vaipua Chaumontin kylää Loiren rannalla
omiin ajatuksiin ja unelmiin, kaikkeen siihen, mitä
matkailun paras puoli on. Kaikesta ihmismielen
kiemuroista huolimatta, matkailussa on jotain, joka
imaisee, vie mennessään ja kun se vie, paluuta tuskin on. Saattaahan sitä matkalla, kun asiat eivät
mene toivotulla tavalla, tulla tunne, tämä oli sitten
viimeinen kerta, tästä lähin lomat pidämme turvallisesti kotimaassa kotona tai mökillä. Muutaman
vuoden päästä sitä huomaa taas olevansa tien päällä kulkurin lailla rallattaen omia laulujaan.
Heräämme ranskalaiseen aamuun tuttuun tapaan,
minä kahdeksalta, kirjoittelen matkapäiväkirjaa,
Kirsti lepäilee yhdeksään saakka, lapsia pitää herätellä kymmenen jälkeen. Uni maistuu kaikille siitä
huolimatta, että jokaisen peti ei täytä asumisen
minimivaatimuksia, takatilassa nukumme neljässä
tasossa, Karoliina lattialla oven suussa poikittain,
meidän hieno parisänkyviritys on 50 senttiä ylempänä, laatikkorivistön päällä Annika ja Alisa metChaumontin kaunis linna, historiatietoja ei tällä hetkellä
rin korkeudessa ja Linnea irrotettavassa laverissa
1,5 metrin korkeudessa, limittäin, lomittain, pitkit- ole, loman jälkeen tutustun aiheeseen enemmän.
täin ja poikittain, siinä salaisuus 12 hengen mahtumiselle 14 neliömetriin, jossa vielä istumapaikat 12
hengelle ja matkatavarat sekä ruoat ja juomat. Autosta pääsee yöllä pujottelemalla ulos tarpeilleeen,
niin ahdasta ei ole.
Aamupalaksi tietenkin patonkia, päälle kinkkua ja
juustoa. Cappuccinon kanssa maistuvaa, reissulla
vanhemmat lapset ovat alkaneet myös juoda cappuccinoa, jos sama meno jatkuu kotona, niin keittimen kapasiteetti on tuplattava. Täällä tyydymme
jauhojuomaan, ei vastaa aitoa mutta kelvannee.
Emme ole aikaisemmilla matkoillamme käyneet
Loiren laaksossa, joten tämä on uusi jännittävä
tuttavuus, odotukset ovat korkealla, paljon linnoja
ja kaunista joenvarsi asutusta, sitä odotamme ja
toivomme. Puolen päivän jälkeen ajamme Chaumontiin, linnan puutarhassa on surrealistinen puutarhanäyttely, josta Kirsti on haaveillut pitkään,
tänään toteutuu surrealistinen unelma, mitähän me
muut koemme, sitä pelonsekaisella jännityksellä
odotamme. Chaumontiin on ajomatkaa n 50 km.

Chaumontissa on järjestetty parkkipaikan Loiren
rantaan, miellyttävä tapa ottaa turistit vastaan kylälle. Linnea ilmoittaa puutarhan kiinnostuksen
tason, ei linnakaan sytytä, hän jää Violan kanssa
autolle kirjoittelemaan ja viettämään ranskalaista
siestaa. Me muut nousemme linnalle, kauniisti uudistetusta kulkuväylästä jää positiivinen tunne,
lisäksi matkan varrelle on sijoitettu erilaisia rottinkiaiheisia pyöriä ja kilkuttimia, joita kulkija saa
kilkutella ja pyöritellä, näin voimme valmistautua
aktiivisesti surrealistisen puutarhan saloihin. Linna
on juuri niin kaunis mitä kuvien perusteella voi
odottaa, linnaan sisälle emme mene, turhan kallista
on käydä jokaisessa linnassa ja nähtävyydessä,
pääsy lippujen hinnat ovat nykyään nousseet tasolle, josta matkaileva suurperhe ei ilahdu, aikuiset
yleensä 10 euron tietämissä, lapset 4-6 euroa ja alle
6 vuotiaat ilmaiseksi, budjetti ei kestä jatkuvaa
pääsylippujen maksuvirtaa. On mietittävä tarkoin
kiinnostavuusaste ja mitä kukin kohde antaa ja
merkitsee. Linnat ovat monesti jo ulkoa niin inspiroivia, pelkkä ulkoa katsominen täyttää mielen
ilolla ja saa tallennettua arkisen elämän matkaeväiksi tunnelmia runsaasti. On linnoja, jotka on
käytävä katsomassa sisältä, ihan pakko, yksi tällainen on Baijerin hullun kuninkaan Ludvig II linna
Neuschwansteinissa. Linna on niin utopistinen,
Wagnerin ooppera-aiheilla osittain sisustettu, todellista hullutusta. Se on käytävä katsomassa, vaikka vieressä oleva Ludvig II:n isän Maxmilianin
1800 luvulla saneeraama Hohenschwangau on itse
asiassa tyylikkäämpi ja kauniimpi. Käykää näissä
linnoissa jos matka kulkee Baijerin seudulle. Ludvig II elämä oli ristiriitainen ja lyhyt, lukekaa lisää
historiasta.
Marssimme puutarhaan, myös sinne on pääsymaksu, neuvottelemme ketä puisto kiinnostaa eniten.
Pienen neuvottelun jälkeen pieni iskujoukko neljän
kameran kanssa on valmis kohtaamaan surrealismin iskun vaikutuksen puutarhassa. Kirsti, Markus,
Henriikka, Karoliina, Annika, Alisa ja Elina uhrautuvat tälle retkelle. Puutarhaan päästyämme toteamme taiteilijoiden ja puutarhurien päästäneen
mielikuvituksen valloilleen, on kaikkea mitä vain
ihminen voi kuvitella mielessään, täällä havaitsee
ihmisen ja eläimen eron, vaikka kuinka kehitysopista innostuneet yrittävät puoltaa eläimen ja ihmisen samankaltaisuudesta, surrealismiinkaan ei
yksinkertaisesti pysty maapallollamme kukaan
muu kuin ihminen. Tämä näyttely ei varmasti jätä
kylmäksi yhtään kävijää. Näyttely on jaettu pieniin
osiin, osassa osassa on aktiivitoimintaa, kävijä voi
itse osallistua puutarhan sisällä toimintaan ja tunnelmaan.
Retki kesti kolmisen tuntia, paljon kokemuksia,
satoja kuvia, muutamalla jaloissa rakkoja, kaikkea
tätä surrealistinen puutarha meille antoi.
Palaamme autolle, rupean valmistamaan ateriaa,
lapset menevät uimaan jokeen. Ruokailun jälkeen
pakkaamme tavarat ja lähdemme eteenpäin. Poltto-

Puutarhaan laskeudutaan onton puun kautta, joka paljastui taitavaksi betonijäljitelmäksi.

Mielestäni cantrihenkinen puutarha, opaslehtinen oli
ranskankielinen, joten emme sitä juurikaan yrittäneet
lueskella.

Kolme eriväriä ruukuissa eri suunnilta katsoessa tunnelma
vaihtui.

aine on vähissä, kylän asema on jo kiinni. Yllättävää, täällä seuduin Ranskaa kaikki kaupat ja huoltoasemat näyttävät menevän kiinni jo seitsemältä.
Polttoainetta riittää n. 50 km ajoon. Ajamme Amboiseen, jossa on myös tärkeä linna Ranskan historiasta. Linnaa on ollut suunnittelemassa mm. Leonardo Da Vinci. Tässä vaiheessa linna ja muut eivät kiinnosta, kun polttoaine hupenee. Löydämme
aseman, korttiaseman, johon ei käy yksikään meidän korteista, varmaan paikallisia kortteja käyttävä.
Kysymme toiselta tankkaajalta, joka ei englantiamme ymmärrä, tarjoamme hänelle rahaa, jotta hän
kortillaan ostaisi meille polttoainetta, hän tyrmää
ajatuksemme. Etsimme toisen aseman, myös se on
automaatti, jonne myöskään ei meidän kortit kelpaa. Emme voi lähteä tien päälle, koska automme
massa on 6000 kg ja jos polttoaine loppuu näille
kapeille teille, ongelmia on tiedossa, tämän painoista autoa ei enää työnnellä, kerran Perhossa
akun pääsivät eräällä mökillä tyhjenemään ja tie oli
loivasti alamäkeen, kuuden ihmisen voimilla juuri
ja juuri jaksoimme saada vauhtia sen verran, että
auto käynnistyi.
Päätämme jäädä odottamaan tankkaajia, kyllä joku
auttaa, ensimmäisenä tulee maasturilla sen näköinen herrasmies, joka varmasti auttaa, tervehdin ja
kysyn voiko hän auttaa meitä, hänkin puhuu englantia joten jos vain pystyn ilmaisemaan asian, niin
varmasti homma hoituu, kerron tankkimme olevan
tyhjän ja kortti ei käy, kysyn voinko maksaa hänelle polttoaineen hinnan, minkä tankkaamme hänen
kortillaan, ok mies sanoo, niin tankkaamme, jätän 5
euroa tasasummasta, jotta hän saa siitä vähän extraa, jotain pientä osoitusta siitä, kuinka kiitollisia
olemme. Hän kysyykin mitä teemme tuolle 5 euroselle, yritän selittää sen olevan kiitos avusta. Kiittelen ja kumartelen ranskalaiseen tyyliin tai ainakin
minä kuvittelen niin tekeväni ja pääsemme liikkeelle. On se ihme, kuinka tärkeää tuo aine on tässä elämässä, ilman sitä moni asia olisi ongelmallista. Tankki on nyt täynnä, linnakin alkaa taas kiinnostaa ja muutenkin kaupunki. Kello on jo yli kahdeksan, joten kovin kummoista tuttavuutta emme
ehdi tämän kaupungin kanssa solmia, tunnelman
ehtii aistia tai ainakin kuvitella aistivan, onko se
oikea aistikokemus, sehän on tietenkin sivuseikka,
koska aistimus on minun omani, minulle tärkeä,
kukaan ei voi ottaa minulta pois tätäkään kokemusta. Ajatelkaa kuinka paljon ihmiselle voidaan tehdä
vääryyttä, polkea hänen ihmisarvoa, mitätöidä häntä, ohittaa hänen mielipiteensä, riistää jopa henki,
mutta hänen kokemuksiaan, hänen tuntemuksiaan,
hänen uskoaan ei kukaan voi häneltä riistää. Lapsista osa on tällä välin mennyt Loiren rantaan keräämään kauniita kiviä. Palatessani autolle Sofian
kanssa tältä kaupunki kävelyltä, nuori kaunis nainen on koiransa kanssa vaikeuksissa, hän kovasti
kurittaa koiraa, hän kysyy minulta jotain ranskaksi,
sanon suomeksi, etten ymmärrä, kysyn kumminkin
englanniksi, voinko auttaa, ilolla hän ottaa avun

Riippumatto puutarhaa.

Tonttu tiirailee.

Lähinnä meidän puurahaa muistuttava, rakennustelineiden
ja putkien alla kasvoi tomaattia ja kurpitsaa.

vastaan. Menen alas rantaan, annan Sofialle kameran, nainen selittää ja näyttää koiran pitävän suussa
rotan raatoa, ei luovuta sitä, en kuitenkaan halua
vääntää vieraan koiran leukoja, siitähän voisi syntyä melkoiset vammat, jos koira kokee vieraan ihmisen väärällä tavalla, nappaan koiraa tiukasti niskasta ja nainen vääntää leuat auki. Tilanteen jälkeen nainen kovasti pyytelee anteeksi ja kiittelee,
yritän vähätellä osuuttani ja eihän se kummoinen
ollutkaan. Lähdemme yöpuulle, Kirsti on katsonut
pieneltä Athée sur Cherin kylältä camperparkin,
johon ajamme, se on pieni, vain kolmen auton
parkki, siellä on ennestään yksi, joten hyvin meni.
Nopeasti iltapala, patonkia tietenkin, juomaksi nektaria, iltatoimet ja nukkumaan pääsemme puolen
Amboisen linna ja kaupunki iltahämyssä.
yön jälkeen. Tämäkin päivä oli tapahtumarikas,
kaikki onnistui hyvin. Nukkumaan pääsemme tyytyväisin mielin. Sää oli matkan paras, nyt viimeinkin myös ilta ja yö oli lämmin. Tosin ei ihan sitä
aitoa välimeren hellivää iltailmaa, se on vielä edessämme.

Realistinen auringonlasku Loirella, Amboisessa.

Portaikko näköalapaikalle Amboisessa.

Torstai 7.6.2007
Matkailtaessa koittaa aina se aamu, joka tulee, jota
ei toivo, mitenkään vakavaa se ei ole, harmillista
vain. Aamupalaa on niukasti, jotenkin vain unohtuu, ei tule tarkistettua ruokatilannetta, kaupat ovat
jo illalla menneet kiinni. Tänä aamuna neljälle riitti
kaurapuuroannos, yhdelle yksi kurkku, kuudelle 5
sentin patongin pätkä ja yhdelle imelämpää. Juotavaa on silti runsaasti, joten juotavan kautta voi korvat hetkeksi syötävän. Tällaisella aamupalalla pitäisi pärjätä iltapäivään pitkälle.
Yöpaikastamme on vajaa 20 kilometriä Chenonceauxin linnaan, joka on päivän kohteemme. Ajamme
linnalle, linnan parkkipaikka on iso, ihmisiä on
paljon, linna on pieni turistirysä. Miettiessä näitä
Kirstin toive omasta kodista Ranskassa toteutumaisillaan.
kauniita linnoja, ne antavat nykyajan ihmiselle
esteettisen kokemuksen, on miellyttävää tutustua
entisajan kauneusarvoihin. Kolikon toinen puoli on
tietenkin vääryys, jota monen linnan rakentamiseen
ja historiaan kuuluu, monelta ihmiseltä on linnan
historian aikana riistetty henki, viety ihmisarvo tai
muuten vain painettu ihminen lokaan. Linnoja on
rakennettu itsekkäin motiivein, jopa osa rakentajista ovat olleet pakotettuja työhön. Tästä näkökulmasta nykyaikainen massaturismi näihin kohteisiin
on hieman irvokasta, saamme esteettistä nautintoa
muiden kärsimyksellä. Toisaalta ilman heidän vääryyttä, meillä ei olisi perintönä näitä kauniita linnoja, joita vaalimme ja pidämme kunnossa. Voidaanhan me viedä asia ihan ruohonjuuritasolle. Meidän
kulttuurissa kuuluu opettaa lapsillemme työnteon
taito, valtaosassa perheissä lapset ”pakotetaan”
lapset siivoamaan, tiskaamaan ja tekemään muita
kodin töitä, jotta työntekoon oppisimme, voimme
asian myös kääntää, jotta voisimme esitellä kotiamme ja siistiä elämäntapaamme vieraille ja antaa Labyrintistä selvinneet.
näin vieraillemme positiivisen ja esteettisen nautinnon, osa tästä työstä on toisinaan suoritettu
”pakotettuna” murhemielellä. Silti minusta on kannatettavaa kohtuudella tämä ”pakkotyö”, nuorena
on vitsa väännettävä.
Autolle osa jää suosiolla, jotka eilen pääsivät
Chaumontin linnan puutarhaan. Suuntaamme kulkumme kohti linnaa. Kaukana linnasta, linnan portilla havaitsemme, ettei linnan puutarhaankaan ole
pääsyä ilman lippua, tutkimme lippujen hintoja,
taasen pidämme neuvottelun, Kirsti mielestä jätetään linna väliin, useammat ovat sitä mieltä, lipun
hinta on n. 10 euroa. Minä esitän Kirstin ja itseni
lisäksi Sofiaa, kun olemme nyt täällä, eikä tiedä
milloin täällä toisen kerran olemme, niin käykäämme sisään ja ihastelkaamme linnaa ja puutarhaa
koko rahan edestä. Niin teemme, toiset lähtevät
autolle kysyen olisiko mitään ruokaa mahdollista
saada, meillä on yleensä pieni hätävara tällaista
Kiehtovan kaunista, inspiroivaa.
päivää varten, se on neljä isoa purkkia raviolia,
lämmittäen mikrossa saa siitä nopeasti maukkaan
ja täyttävän aterian.

Kolmistaan suuntaamme linnalle lippujen oston
jälkeen. Linnasta olemme aiemmin saaneet tietoa
matkailuvideosta. Romanttista huvilinnaa ovat leimanneet vahvat naiset, ehkä sen vuoksi linnan keittiö ja puutarha ovat niin kauniita. Linna on rakennettu siltana yli Cher joen, josta pienet alukset pääsevät yhä alitse. Linnan lisäksi kiertelemme puutarhassa, käymme linnan vieressä olevalla suurella ja
kauniilla maatilalla sekä Sofia haluaa tutustua linnan puistossa olevaan labyrinttiin. Lähes kolmen
tunnin vierailulta palaamme autolle, mietimme
jäiköhän meille ruokaa lasten suilta. Tiedusteltuamme, kertovat huomioineet myös meidän tarpeemme. Halusivat vielä säikäyttää minua kysellessäni, muistittehan kääntää takaosan päävirtan
Chenonceauxin linnaan johtavan bulevardin vehreyttä.
kytkimen off asentoon, jotta ajoakuilta ei otettaisi
virtaa, hämmästyneenä he siinä ilmoittivat, etteivät
he ole sellaista muistaneet. Mietin ääneen lähteekö
auto käyntiin, jos kymmeniä minuutteja on käytetty
mikrouunia. Katsovat ilmeitäni ja kertovat sitten
kääntäneen sen ja sanovat virtaa riittäneen hyvin
taka-akuissa, koska invertteri ei ollut varoittanut
jännitteen laskemisesta. Teräviä lapsia, mietiskelen.
Päivän aikana erään huvipuiston innoittamana,
Annika, Alisa, Elina ja Viola ovat pukeutuneet
merirosvo teemaan, punaisella kynällä kasvoihin
piirretty arpia ja haavoja, rätit päässä ja miekatkin
ovat tehneet oksista ja maalarinteipistä, kun tulimme linnasta, antoivat he meille miekkailunäytöksen, myös muut turistit huomioivat meidän lasten
teatraalisen käyttäytymisen, äitiinsä ovat tulleet.
Loiren laaksossa ja ympäristössä on linnoja paljon,
muutamaan olemme tutustuneet nyt, palaamme
vielä tänne joskus, jos ei aikaisemmin, niin Kirsti
Linnan puistosta.
voi työntää minua vanhana vaikka pyörätuolissa,
jos elonpäiviä riittää. On aika suunnata matka uusiin paikkoihin, osa haluaisi olla vielä Ranskassa,
osa kaipaa jo Italiaan, näiden kahden niin loistavan
maan väliltä on vaikea valita, kumpi vetää enemmän, molemmilla omat hyvät ja huonot puolensa.
Päätämme lähteä Italiaan. Alkuillasta on syytä saada ruokatäydennystä, muuten matkanteko alkaa
tuntua kovin vaikealta. Lähdemme ajamaan maksuttomia teitä, haluamme vielä nähdä alueen kyliä
ja kaupunkeja, kokea, imeä vaikutteita ja tunnelmia. Isoja kauppoja ei matkan varrella osu silmiin,
käymme varmuuden vuoksi pienessä kaupassa hakemassa yhden päivän ruokatarpeet. Pian kaupan
jälkeen tuleekin isompi automarket näkyville, hankimme useamman päivän ruokatarpeet, lapset käyvät karkkiostoksilla. Pian pysähdymme ruuanlaittoon ja syömään. Ruokailu on matkailussa perheen
kanssa siitä huono asia, aikaa kuluu, päivällisen
tekemiseen kuluu aikaa kaikkine toimintoineen
lähes kaksi tuntia, sen vuoksi päivässä ei voi syödä Linna joelta.
kuin kerran, lisäksi tietenkin aamu– ja iltapala.
Usein vaivaa pieni näläntunne, ken olomuotoni
tietää, niin ajattelee, ei haitanne.

Ruokailtuamme ilta on jo hiipinyt, kello lähentelee
jyhdeksää, haluamme löytää yöpymispaikan, kirjasta katsomme camperparkia, sellainen löytyykin
läheltä, 20 kilometrin päästä, ajamme sinne, mutta
emme kyllä näe sitä tai sitten se ei ole vielä käytössä.
Suuntaamme kohden moottoritietä, josta löydämme varmuudella hyvän yöpaikan huoltoasemalta.
Ensimmäiseltä huoltoasemalta löydämme hyvän
nukkumapaikan, taas on satakunta rekkaa myös
parkissa, lisäksi muutamia matkalijoita, joten turvallista on käydä levolle.
Parkkipaikalla on wc, jota tytöt kavahtavat, odotustilassa, jossa on miesten ja naisten puolelle omat
ovet, niin siinä odotustilassa on pari pisuaaria, täLinnan keittiö on kaunis.
mä asia ei miellytä murrosikäisiä ja ikää lähestyviä
neitosia, he suuntaavat askeleensa aseman oman
toilettiin.
Herätessämme taivas oli harmaa, täysin pilvessä,
satoikin ennen ylösnousua. Päivällä vettä ei tullutkaan, lämmintäkin oli, pilvistä huolimatta yli 20
asteen. Yöpymispaikka oli lähellä la Preselin kylää.

Keittiön astiakaapissa on tyyliä.

Yksi makuusalongeista, näitä linnoissa riittää, on erilaisia
sänkyjä, sisustuksia ja tietysti loistoa.

Perjantai 8.6.2007
Eilisen koko päivän mietin auton tekniikkaa, auto
on alkanut taas täristä, pienemmissäkin nopeuksissa tuntuu, kuin kardaani alkaisi täristämään, päätän
nyt aamulla tarkastaa asian. Aamupalan jälkeen
ryömin auton alle ja kokeilen kardaanin nivelet ja
kannatin laakerin, silmämääräisesti katsottuna,
heiluttamalla ja rynkyttämällä kaikki tuntuu olevan
kunnossa, ainoa mahdollisuus on, meidän viimeinen Nokialainen on hajoamassa ja se jotenkin resonoi kardaaniin. Vaihdan renkaan, ja kun pyöritän
irrallaan rengasta ja tutkin sen muotoa, niin toden
totta, vyö on myös tästä mennyt. Jokin ihme mysteeri kyllä on näissä Nokialaisissa, tästä lähin kesärenkaat ovat kyllä Michelinit, ne on muutenkin
tämän koko luokan autossa erinomaiset, kulutuspinta kestää yli 100 000 km, joten senkin puolesta
mainiot renkaat. Samalla rasvaan eturenkaiden
kannatuksen nivelet, kun on valmiiksi kädet jo
likaiset. Pääsemme yhdeltä liikkeelle, heti tuntee
ajaessa muutoksen, ei värise ja tärise auto enempää, kuin tällainen auto normaalisti, nöyrästi vie
taas perhettä eteenpäin.
Matkaamme kohden Italiaa, ajamme Alppien kautta, tarkemmin Mont Blancin tunnelin kautta. Reitti
on hyvä, koska ei tarvitse kiivetä Alppien yli eikä
lähteä kiertämään välimeren rannan. Alpeille en
tällä autolla halua enää mennä, koska vaikka kuinka varovaisesti laskeuduttaisiin, niin jarrut tahtovat
lämmetä liikaa ja anturit sulavat jarrusatuloissa.
Anturit ovat integroituja satulaan, eikä niitä voi
vaihtaa, yhden satulan hinta vaihtotöineen on parituhatta euroa, joten niitä ei viitsi huvin vuoksi lämmitellä asian ollessa tiedossa. Vaikka automme on
tällainen rohjo, niin 1999 vuoden mallissakin on
antureita jarruissa vaikka kuinka, on luistoneston,
abs:n ja mahdollisesti jotain sellaista, josta en ole
tietoinenkaan. Abs jarrujen toiminta on tärkeää, jos
ne eivät toimi, niin herra katsastusherra ottaa autosta 100 ajo-oikeuden pois ja muuttaa sen 80 rajoitukseksi, tämänkaltaisia sääntöjä on linja-autoissa.
Matkalla alkaa kuulumaan tasainen kysymysten
virta, se alkaa kuullostaa jo posmotukselta. Milloin
pääsemme uimaan. Ruokailun jälkeen Kirsti on
katsonut kartalta, Alppien alussa on pieni Nantua
niminen kaupunki, joka on pienen alppijärven rannalla. Menemme siis sinne, löydämme järven, kun
löytyy uima kelpoisen näköinen paikka, pysähdyn,
lapset käyvät arvioimassa uimakelpoisuutta, liian
kylmää, alppipuro laskeutuu juuri sillä kohtaa ja
vesi on jäistä, ajetaan eteenpäin, löytyy kunnallinen
rakennettu uimapaikka. Auto parkkiin ja tytöt järveen, veden lämpö on 20 asteen tienoilla, joten
hyvin siinä pärjäämme. Alppijärvet ovat varmoja
uintipaikkoja, vesi on puhdasta aina, kun kirkas
kylmä Alpeilta valuva vesi täyttää järvet, tosin järvien vedet ovat viileitä, ylempänä olevat järvien
vedet ovat paremmin avantouimareille tarkoitettuja.

Keittiömestarin unelma, kauniilla säällä keittiö ulkona,
huonolla säällä sisällä.

Ruokailupaikoiksi yritämme etsiä kauniita paikkoja, joissa olisi pöytä puistossa, liina pöytään ja ruokailu on riittävän juhlallista meille.

Nantuassa uimarannalla.

Järvessä pulikoidessamme, isä ja kymmenen tytärtä,
saamme ohikulkijoilta iloisia ja hyväksyviä katseita,
ei ole tavanomaista isän ja kymmenen tyttären uimareissu tälläkään uimarannalla. Kun jokainen hikirauhanen on luovuttanut annoksensa veteen, olemme
valmiit iloisempina, tyytyväisempinä jatkamaan
matkaa. Jäämme vielä Ranskan puolelle yöksi, en
muista on edes Mont Blancin tunneli öisin auki. Kuten muistatte, tunnelissa sattui vakava onnettomuus
vajaa kymmenen vuotta sitten, kaksi rekkaa törmäsivät ja syttyivät palamaan, ihmisten nopeus ei riittänyt poistumaan tunnelin hätäpoistumisteille, kun
myrkylliset savukaasut tavoittivat heidät, siellä kuoli
paljon ihmisiä. Tunneli oli suljettuna yli vuoden ja
kun se avattiin, otettiin käyttöön uudet turvajärjeste- Nantuan kaupungin edustalla järvi, taustalla Alpit ja
moottoritiesilta.
lyt, on vähimmäisnopeus jota on ajettava, turvaväli
säilytettävä, tunneliin pääsyä ohjaa liikennevalot,
jotka päästävät autot tunneliin tietyin välein. Ajoimme edellisen kerran tunnelin läpi neljä vuotta sitten.
Alppien ylitys on lapsien kannalta myös hankalaa,
monet heistä ei osaa lupsutella korvia, joten paineero tuo heille sietämättömän kivun korviin ja päähän. Seitsemän vuotta sitten kun ylitimme Alpit tästä
samasta kohtaa, nousimme Albertvillen kohdalta
ylös Val de Isereen ja sieltä ylös, niin 2000 metrissä
oli heinäkuussa lumimyrsky ja kesärenkailla nousimme, takaisin ei voinut kääntyä, kun kapealla tiellä
ei rohjo käänny, oli puskettava vain ylöspäin, sydämen pohjassa tykytti, jos rengas ei pidä, niin sitten
menemme sellaista kylkimyyryä, josta ei sitten selvitäkään. Onneksi aura-auto oli mennyt jokin aika
sitten, ettei ollut hankea mitä olisi pitänyt polkea.
Selvisimme ylös, ylhäällä pari kuvaa matkamuistoksi ja alas, alaspäin menimme alle 5 km/h päästäkMajapaikkamme Bonnevillessä
semme lumirajan alapuolelle. Hyvin selvisimme.
Alaspäin mennessä lapsien korvien kipu alkoi, vaikka kuinka yritti näyttää mallia, miten korvia lupsutellaan, ei oppi mennyt perille, vai onko lapsien korvien rakenne vielä erilainen, etteivät he edes pysty
siihen, ei purkan pureskelu auttanut, meteli oli kova,
kun pääsimme alas. Silloin nousimme lähes 2600
metrin korkeuteen.
Jäämme yöksi Bonnevilleen, sattumoisin samalle
huoltoasemalle kuin neljä vuotta sitten.
Ilma oli koko päivän leuto, lämmintä hieman yli 20.
Pilvessä kolmeen asti, jolloin taivas aukeni nopeasti,
vettä ripotteli pienen hetken ajon aikana. Tänään
korostui, mikä lasten matkailussa on tärkeintä, he
vaihtavat ilomielin linnat, kirkot ym. nähtävyydet
uimiseen, jos siihen suodaan mahdollisuus.

Matalat Alpit kohoavat jo Bonnevillessä

Lauantai 9.6.2007
Aamulla herätessämme tunsimme sen, vihdoinkin,
ikkunat auki, autosta ulos, annamme sen virrata
pitkin jäseniä, se hellii meitä, se poistaa jäykkyyden ja kivut kaikista nivelistä, välimeren lämpö.
Reilut kaksi viikkoa on tätä odotettu ja nyt se on
läsnä. Lämpötila noussee päivän aikana 30 tietämille. Hitaasti kuten normaalisti, lapset nousevat
ylös, tosin ajoimme pidempään illalla ja nukkumaan meno viivästyi. Aamupalalla alkaa jo kuulua,
milloin pääsemme uimaan, varjoon hakeutujia ilmaantuu joukostamme.
Puolen päivän maissa starttaamme, liikkeelle päästyämme, julistan kilpailun, voittaja on hän, ken
ensiksi havaitsee lumihuippuisen alppivuoren, 10
sekunnin kuluttua Annika huutaa tuolla, näin nope- Mont Blanc 4708 m
asti se kävi, kaukana siintää lumipeitteinen vuori.
Välillä näkyy vuorilta virtaava puro, joka syöksee
vetensä kaaressa alas, kutsumme näitä suihkuiksi.
Alpeissa on jylhyyttä ja syvyyttä, mikä täytyy nähdä ja kokea, valokuva ei välitä kuin vajavaisen
häivähdyksen siitä kauneudesta, jonka kulkija ympärillään mitättömän pienenä kokee ja aistii. On
turvallista ja helppoa kokea Alpit autosta hyvältä
moottoritieltä, olisi mukava vaellella ylhäällä alppiniityillä ja metsissä, välillä uittaa ja vilvoittaa
varpaitaan raikkaissa alppipuroissa, keittää kahvit
niityn ylälaidassa jossa tuhannet alppikukat värjäävät maiseman verkkokalvoille pysyvästi. Tämä on
yksi matkailun helmi. Olet matkailijana tavallaan
sielun maalari, voit maalata tauluja muistiisi sieltä
missä haluat, se on enemmän kuin valokuva, siinä
on mukana kaikki viisi aistia, lisukkeena mukana
se kuudeskin, jonka jokainen voi määrittää itse
tauluillensa.
Pian tulee vastaan levähdysalue, jossa on näköala- Alppitaloja Bonnevillessä
paikka Mont Blancin suuntaan, pysähdymme, haluamme hieman tarkkailla Euroopan korkeinta huippua, jos en nyt väärin muista, niin se on 4708 metriä korkea, korkea meille eurooppalaisille, vaatimaton muiden maanosien korkeille huipuille. Pilvet
ovat vielä edessä, odoteltuamme reilut puolituntia,
huippu vapautuu ja näyttää meille koko komeudessaan jylhyytensä. Helppoa näin alhaalta käsin, minulla itselläni ei ole mitään tarvetta käydä katsomassa sitä sieltä huipulta, joillekin se on se tärkein
juttu, vaarallista, mutta ilmeisen kiehtovaa. Siinä
odotellessamme olemme alueen hyvässä ja siistissä
wc:n ulkoaltaissa käyneet pesemässä hiuksemme.
Aina kun sopiva mahdollisuus kohdalle osuu, tilanne on käytettävä hygienian hyödyksi. Iloisina Mont
Blancin ”valloituksesta” jatkamme matkaa ylös
kohden Mont Blancin tunnelia. Tunnelia lähestyttäessä on monta kertaa ilmoitus kuorma-autojen ja
Moottoritie tunnelit vaihtuu sillaksi Mont Blancillä.
linja-autojen jostain kontrollista, kun emme saa
selvää, päätämme ajaa vain luukulle ja katsoa mitä
tuleman pitää. Aikaisemmin olemme päässeet

Tunneliin ilman kontrolleja. Noustessamme huomaamme Eu:n tuomat uudet varo– ja turvajärjestelyt tunneleille, on kylttiä, varoitusta, keheoitetaan
pitämään radio auki, ilmeisesti RSS tekniikalla
saadaan hätäsanomat läpi, emme kuitenkaan pistä
radiota päälle. Ajamme luukulle, mies katselee
autoa ja pyytää rekisteriotetta, siinä riittää ihmettelemistä kun Eu normit täyttävä linja-autossa on
hyväksytty poikkeusta poikkeuksen päälle, kaikki
pykälien ja sääntöjen mukaan, toista liuskaa tekstiä, kielenä suomenkieli. Hän pyytää apuvoimia,
enemmän asioita tietävä keskittyy vain teknisiin
tietoihin, jättäen suosiolla poikkeustekstin huomioimatta. Tunnelin läpiajon hinnoittelu on kirjavaa,
30 eurosta 150 euroon, eikä meillä ole mitään käsi- Ruokailu Aostan lähellä Italiassa
tystä, minkä he meille antavat maksettavaksi. He
pyytävät ajamaan sivuun, sanovat asian vievän
muutaman minuutin, Kirstin kanssa menemme
rakennukseen sisälle, jossa täytämme jonkin paperin, ei mitään tietoa mikä se on, siihen tulee auton
tiedot ja allekirjoitus, antavat tarran kiinnitettäväksi
tuulilasiin ja lapun, jonka pyytävät antamaan maksettaessa. Uudestaan ajamme tiskille, nyt hämmästyy lappua, ilmoittaa 42 euroa ajon maksavan, ilmeisesti herrat antoivat meille linja-autona hyvin
edullisen läpiajon, koska mitä minä yritin ymmärtää, linja-autojen hinnat olivat 80 eurosta ylöspäin.
Viimeksi muistelen päässeemme camperin hinnalla. Hinta vaihtelee muutenkin, 1996 ollessamme
reissussa, silloinen automme oli rekisteröity kuorma-autoksi. Itävallan tiemaksupaikalla heidän kysyessään mikä auto meillä oikein on, sanoin kuorma-auton olevan, rouva tiskillä sanoi minulle, älä
sano noin, sano sen olevan camper, sanoin camper, Alppien katveessa ruokailua maisemia ihaillen.
hän lisää hyvä niin, koska kuorma-auto on kallis ja
ei oikein sovi turistille maksaa niin paljoa.
Ajamme Euroopan pisimpään maatietunneliin,
reilut yksitoista kilometriä pitkä, ahdas tunneli,
vastaantuleva raskasliikenne kohtaa toisensa riittävän etäältä, ajovirheille ei ole kovin paljon varaa.
Maksiminopeus on 70 km/h ja minimi 50 km/h.
Etäisyyden oltava 150 metriä. Tunnelin seinässä on
valomerkit siniset valot joiden välissä on viisi keltaista valoa, ilmaisevat oikean etäisyyden. Hätäpoistumistiet on muutaman sadan metrin välein ja
tunnelissa on koko matkalla videovalvonta. Suurin
moka tunnelin rakentamisessa on ahtaus, kun vertaa näitä muihin tunneleihin, Italiassa on seitsemän
kilometriä pitkiä moottoritietunneleita, jotka ovat
väljiä. Tosin Italian vanhat tunnelit eivät täytä miltään osin tunneleille vaadittavia uusia määräyksiä.
Italiassa on valtava määrä tunneleita, joiden saneeraaminen nykykuntoon vie aikansa, ehkei koskaan
Moottoritiehuumaa Bonnevillessä
saada asialliseen kuntoon. Muistan Hesarista jutun
kolme neljä vuotta sitten, Eu:n tarkastajat halusivat
tulla tarkastamaan Italian tunneleita, heitä ei päästetty tarkastamaan, syytä en muista. Ymmärrän
kyllä, ettei tuhansia tunneleita ole varaa muuttaa
jonkin normin mukaisiksi noin vain pian ja sukkelaan.

Muistan nuorena poikana väitteen, suomen routa
aiheuttaa suomalaisille maailman kalleimmat tierakennuskustannukset. En muista, oliko tämä vain
juttu tai kiertävä legenda. Ajaessa näitä Italian
moottoriteitä, joissa on tunnelia ja siltaa niin ymmärtää meidän tierakennuskustannusten olevan
varsin kohtuulliset, lisäksi meidän kallioperä on
ihanteellista louhia, tukevaa ja kestävää.
Päästyämme Italian puolelle, pysähdymme Aostaan käydäksemme kaupassa, kulutus on kovaa.
Myös Italialainen kauppa saa makuhermot herkiksi, lisäksi tavattomat edullisia ovat juomat, tuorepastat, antipastat ym. herkut. Pysähdymme pian ja
valmistamme herkullisen tuorepasta aterian, lisukkeena tomaattia ja antipastaa.
Uimaan pääseminen nousee taasen voimallisesti
esiin. Päätämme ensiksi ajaa Maggiorelle, kaunis
järvi, josta pohjoisin osa on Sveitsin puolella. Laskeudumme hyvin kapeaa serpentiini tietä alas järvelle, mahdumme ajamaan oikea peili taitettuna
sisään, montaa senttiä ei ole pelivaraa autoja kohdatessa, senttikin riittää, kunhan se vain on siinä
välissä.
Löydämme kunnallisen uimarannan puolen tunnin
etsimisen jälkeen, kellon ollessa jo seitsemän,
parkkipaikkojakin löytyy mukavasti. Osaa tyttöjä
uintipaikka ei miellytä, kun ihmisiä kulkee paljon
kadulla ja tietysti monet jäävät katsomaan isoa
tyttöjoukkoa, kuitenkin Italialaisittain, positiivisesti. Italialaisten käytös lapsia kohtaan on käsittämättömän suopea, kun kävelin kadulla etsien uimapaikkaa viiden lapsen kanssa, bussikuski heti morjesteli ja hymyili. Uidessamme, isä ja kymmenen
tytärtä, äidin ollessa autovahdissa, ihmisiä kerääntyi välillä katsomaan meitä, osaa lapsista se kiusaa,
sanon, he haluavat nähdä vain sitä ihmettä, mitä
katolinen kirkko opettaa, mutta kukaan ei noudata.
Italiassa ja Espanjassa on Euroopan alhaisin syntyvyys, vaikka toisin pitäisi olla. Sofia kuulee yhden
ihmisen huudahtavan ”bella famiglia”, kaunis perhe, olen luonnollisesti samaa mieltä. Käymme samalla kylällä katsomassa camperparkia, tilaa on,
muttei minkäänlaista wc mahdollisuutta, lähdemme
joko moottoritien varteen huoltoasemalle tai sitten
Comolle. Moottoritien varren huoltoasemat eivät
vakuuta meitä, joten ajamme Comolle, liikenne
Comon suuntaan on valtava, mietimme mitä asiaa
ihmisillä on lauantai yönä tähän suuntaan, menemme viimeisestä liittymästä ennen Sveitsin rajaa
ulos, jono rajalle on usean kilometrin mittainen.
Mietimme onko siellä jokin moottoriurheilutapahtuma. Laskeudumme Comolle korkealta, avautuu
uskomattoman kaunis valonauha molemmin puolen
järveä, joka nousee ylöspäin vuorille, tämä yönäky
on aina hätkähdyttävä, kun yöllä saavutaan Italian
järville. Emme pääse haluamallemme yöpaikalle,
löydämme silti mieluisan paikan, jossa olemme
pari kertaa aikaisemmin pysähtyneet uimaan ja
syömään. Päivä oli lämmin ja hellivä, illalla hieman satoi Comolla, tuuli yltyi. Aamulla uimaan.

Epäonnistunut kuva aitaa tukena käyttäen vastarannan
valoista, jalusta jäi kotiin.

Aamu-usvassa vastarannan kylän yläpuolella laaksossa
lepää poutapilvi.

Yksinäinen soutaja Comon aamussa.

Sunnuntai 10.6.2007
Yöpaikkana oli pieni San Siron kylä, parkkipaikka
muutaman metrin päästä Comon rannasta. Aamulla
ensimmäisten lasten herättyä, Elli ensimmäisenä
uimaan ryntää, pian kaikki lapset ovat jo järvessä.
Aamupala unohtui, niin tärkeää oli uimaan pääseminen. Vesi on myös Comossa tähän aikaan viileää, korkeintaan 20 astetta. Alpeilta virtaavat vedet
pitävät järven veden viileänä pitkään. Vesi on täälläkin puhdasta ja kirkasta. Päätämme jäädä koko
päiväksi tähän, niin lapset saavat uida niin paljon
kuin haluavat.
Lapset uivatkin jatkuvasti, välillä lämmitellen, taasen järveen. Kirsti varoittaa olemasta auringossa
pitkiä aikoja, lapset eivät piittaa varoituksista. Minä olen pääsääntöisesti varjossa, vähän aikaa totut- Kalastajat Comolla
telen ihona auringossa. Kirstikin välttelee aurinkoa.
Poikamiehenä vuonna 1985 viisaiden poikamiesten
seurassa matkatessa, nukahdimme koko joukko
Gardalla aurinkoon, koko joukko saatiin kokea
tuskallinen palaminen, seuraava yö oli vaikea, nukuimme nurmikolla telttapatjoilla, uni oli kevyt ja
huono. Seuraava päiväkin oli tunnelmaltaan vähän
alavireinen, sitä ei huvita kokea uudestaan, jos se
vain on itsestä kiinni. Aurinko on todella polttava
iltapäivän tunteina, mukavasti lämmittää, ihoa polttaa. Emme me muutenkaan Kirstin kanssa kuulu
auringonottajakerhoon.
Päivä kuluu mukavasti lepäillen, ihailen Comon
kauniita, niin inspiroivia maisemia.
Ruokailun jälkeen lähden Karoliinan, Sofian ja
Elinan kanssa käymään viereisessä kauniissa,
muistaakseni Rezzonicon kylässä, joka majapaikastamme nähtynä näyttää todella kauniilta. Kävelymatkaa on vain kilometrin verran. Kylä ei tuota
Yksi monista maantietunneleista Comolla.
pettymystä, se on todella kaunis kapeine kujineen
ja jyrkkine portaineen, jota laskeutuvat järvelle,
suurin osa on kauniisti saneerattuja, osa vielä saneeraamatta ja myytäviäkin huonokuntoisia asuntoja näkyy, täällä olisi varmasti mukava asua, näin
kauniissa ympäristössä. Kiertelemme kujia, jota
ovat korkeintaan kaksi metriä leveitä, kapeimmillaan metrin luokkaa, kuvaamme ja nautimme. Ylhäällä on pieni linna tai linnake, joka näyttää olevan yksityisomistuksessa, mukavan näköinen asunto torneineen. Palaamme autolle, käymme vielä
kaikki uimassa, ja lähdemme seuraavaan paikkaan,
joka on lähellä järven pohjoispäässä oleva camperpark, siellä on kaksikin, menemme jos miellyttää.
Illasta ukkonenkin on noussut päällemme.
Kumpikaan Camperparkeista ei miellyttänyt, joten
ajamme järven eteläpäähän Leccoon, jossa on yksi
camperpark. Matkaa on kolmekymmentä kilometriä. Järven itäreunaa pitkin menee pieni tie järven- Vastarannan kylä
rantaa seuraillen ja ylempänä moottoritie, joka on
mielenkiintoinen, reilun 30 kilometrin matkasta
tunneleissa mennään yli 25 kilometriä, tunnelit
ovat kilometristä lähes viiteen kilometriin.

Tunneleiden väli on vajaasta sadasta metristä muutamaan sataan metriin, ilmeisesti tunneleiden täytyy saada ilmaa välillä, mitään koneellista ilmanvaihtoa, edes puhaltimia ei ole missään. Näissä
tunkkaisissa tunneleissa, joista osa vuotaa vettä, on
jännittävä ajella, Italialaiset ajavat välillä 130 ohi,
itse pidän nopeuden vähän alle satasessa.
Leccon camperpark osoittautuu vain teollisuuskentäksi, niin aneeminen, ettei uskalla riskeerata lomaa
esteettisellä kärsimyksellä.
Lähellä on vielä yksi, päätämme käydä vielä siellä,
ukkonen on päällämme, en tiedä vaikuttaako
ukonilma gps signaaliin, mutta välillä navigaattori
oli täysin mykkä ja välillä harhaili 50-100 metrin
päässä sijainnista, ajosta ei tahtonut tulla mitään,
Rezzonicon kylän keskellä sijaitseva linna
piti jäädä odottamaan navigaattorin rauhoittumista,
kutsumme sitä Pertiksi, välillä puhelemmekin sille,
niin huvittavia kommentteja se välillä meille jakelee. Kun Pertti rauhoittui ja tiesi, missä olimme
jatkoimme matkaa. Nyt se meille tempun teki. Se
ohjasi meidät tielle, josta meidän auto ei edes mahtunut, ei vaikka peilit olisi kääntänyt, kääntymään
ei mahtunut, onneksi oli ilta ja vähän liikennettä,
joten peruuttaminen onnistui, kaikeksi onneksi
matka ei ollut montaa sataa metriä. Vielä suurempi
onni, ettei perässä ollut sataa autoa, sillä siitä ei
selviäisikään ilman poliisin apua, tai ehkä Italialaiset osaisivat purkaa sumpun ilman poliisiakin, seuraavassa risteyksessä mahduimme kuin mahduimmekin pienellä siksakkauksella kääntymään, silloin
alkoi autoja kerääntymään, mutta mehän olimme jo
kääntyneet, eikä murheita sen enempää. Ilmeisesti
navigaattori valitsee lyhyimmän tien sen mukaan,
miten karttapohjan laatija on luokittanut tiet, pieniä
teitä kun on valtavasti Euroopassa, jotain on siis
Majapaikkamme vieressä olevan kirkon kellot kajauttivielä tekemättä. Aikaisemminkin navigaattori on
vat aamusta iltaan puolen tunnin välein aikamerkkiään.
vienyt meitä vähän miten sattuu, joten pikkuhiljaa
oppii, ettei aina täydy ajaa sinne minne kehotetaan,
ajaessa ohi, navigaattori antaa omat kommenttinsa,
sen jälkeen laskee reitin uudestaan. Välillä se höpöttelee minuuttitolkulla, ennen kuin luovuttaa ja
laskee reitin uudestaan, tällainen on meidän Pertti.
Luovutamme tältä erää, lähdemme ajamaan Gardan
suuntaan, menemme Gardalle tai jos väliltä löytyy
yöpymiskelpoinen huoltoasema, niin siellä sitten.
Yöpaikka löytyy huoltoasemalta läheltä Bresciaa.
Päivä oli hieno, lämmin ja nautittava kaikin puolin,
illalla alkoi ukkostaa ja sataa, satoi läpi yön. Lapset
sanoivat tämän olevan parasta lomaa, koko ajan saa
uida ja välillä syödään, ei museoita, ei kirkkoja, ei
paljon mitään muutakaan. Kuitenkin välillä aina
käydään jossain näissäkin, mitä he eivät kaipaa.
Kirsti äidin varoituksista piittaamattomat lapset
paloivat kaikki, ei onneksi pahoin, kuka enemmän
kuka vähemmän. Vanhemmat eivät ollenkaan, lieSofia, Karoliina ja Elina Rezzonicon käytävä holvissa.
kö tämä sitä iän mukana tuomaa viisautta, toivokaamme niin.

Minun Comoni on tämänkaltainen, tällaisesta kylästä, mitä Rezzonico edustaa, hankkisin ilomielin asunnon, jos
sen olisi varojen puolesta mahdollista. Silmä lepää, mieli rauhoittuu, kaikki on tyyntä, paitsi Comon pinta.

Maanantai 11.6.2007
Matka-aamut ovat järjestään menneet pitkiksi, lapset nukkuvat tänäänkin kymmeneen saakka. Mikäs
siinä, lomailmapiiri on varmasti parempi heidän
nukkuessaan väsymystään pois. Tunnettua on, reissussa rähjääntyy, unikin maistuu paremmin.
Aamuvalmisteluiden ja -palan jälkeen pääsemme
liikkeelle kohden Gardajärveä, ajamme moottoritietä pitkin, niin pääsemme nopeammin, pienet tiet
ovat hitaita ajaa myös täällä Italiassa, kylää kylän
perää, kauniita ja sympaattisia. Niissä on sellainen
positiivinen lataus, en tiedä kuinka kauan, kun syntyvyys on niin alhaalla.
Länsimaisen yhteiskunnan kohtalon kysymyksiä on
varmaan syntyvyys, jos se ei kohoa, jotain dramaattista tapahtuu. Näissä Keski– ja EteläEuroopan kylissä ja kaupungeissa sen elämän ja
viehättävyyden luo mielestäni ihmiset. Ajatelkaa
kuinka mukavia olisikaan meidänkin kylät ja pienet
kaupungit, jos meitä olisi enemmän. Suomi olisi
aivan eri maa, jos meitä olisi edes 20 miljoonaa.
Olisi maaseutukunnat ja kylät varmasti vireämpiä.
60 miljoonalla ihmisellä Suomemme olisi eläväinen maa, kyliä ja kaupunkeja lähekkäin, vireyttä,
sosiaalisuutta ja suvaitsevaisuutta väkisinkin enemmän. Saksassa on asukkaita noin 83 miljoonaa,
maa on hieman pinta-alaltaan Suomea laajempi,
silti uskomattoman paljon tyhjää asumatonta seutua ja viljeltyä seutua, ei tietenkään loputtomia
erämaita, harva niitä edes kaipaa. Heitäkin on, kuitenkin ihmiskunnasta häviävän pieni joukko. Ranska puolestaan on Suomea huomattavasti laajempi
maa, asukkaita 60 miljoonaa. Kansasta suuri osa
keskittyy suur Pariisin vaikutusalueelle, muualla
Rezzonicon kylän kauneutta.
Ranskassa on suuria alueita, joissa on vähän asukkaita.
Maisemallisia näkymiä on kahdenlaisia, luonnon
näkymät ja luontoon ihmisen rakentamat, kun nämä kaksi yhdistyvät harmonisesti, niin voiko parempaa toivoa. Tietysti on loputtomasti hienoja
luonnonnäkymiä, Ukko-Koli on tästä hyvä esimerkki, sitä voi katsella pitkään ja hartaasti siihen
kyllästymättä. On myös pienmaisemia joissa silmämme ja mielemme viihtyvät, joista saamme iloa
ja energiaa elämäämme.
Ei kaikki rakennettu luonnollisesti ole kaunista, on
käsittämättömän rumaa ihmismielen ja käden aikaansaannosta, hyviä esimerkkejä on teollisuusalueet ja pilalle rakennetut monet kirkonkylämme.
Meillä ei ole arvostettu vanhaa rakentamista vaan
kaikki vanha muistuttaa meitä köyhyydestä ja kurjuudesta, se kaikki on pitänyt purkaa ja hävittää.
Tilalle on monesti rakennettu tylsää ja mautonta.
Asuntojen sisäänkäyntien monimuotoisuutta.
Onneksi meillä on sentään Rauma ja Porvoo, joiden asukkaille on annettua viisautta ja näkemystä,
jotain on säilytetty. Eräs ihminen sanoi kerran minulle, suomessa roskaväki asuu puutaloissa, olin
lievästi eri mieltä, perustelin kansallisella perinteellä meidän vahvaa puutalokulttuuria.

Hän antoi myönnytyksen, roskaväki ja minä asumme puutaloissa, epäselväksi jäi, kuulunko minä
roskaväkeen vai sainko eräänlaisen luokkakorotuksen mieltymyksestä puutaloihin huolimatta. Kun
Manner-Euroopan rakennuskantaa katselee, huomaa sen mikä meille on vasta kehittymässä, vanhan
rakennuskannan kunnioittaminen, sen vaaliminen
ja siitä tiukasti kiinni pitäminen. Ei uuden rakentaminen tarkoita mielestäni sitä, että kopioitaisiin
vanhoja tai tehtäisiin sellaisia leikkaa ja liimaa
perinnetaloja, jotka saattavat näyttää vanhoilta, jos
niin haluaa uskoa,, vaan modernia voidaan rakentaa vanhaan kiinni, otetaan se vanha huomioon ja
suunnitellaan yhdessä hyvällä maulla. Perinnetaloja jos halutaan rakentaa, ne pitäisi tehdä sen ajan
Majapaikkamme Comolla pienessä männikköniemessä.
rakenteita käyttäen, vanhaa rakennustapaa ja muotokieltä. Miten esimerkiksi perinnetalossa runkosyvyys voi olla jopa 10-12 metriä. Katsoessamme vanhoja taloja, runkosyvyydet ovat pieniä, silloin ei hallittu taipumia. Kartanot, ratsutilat, pappilat ja varakkaat tilalliset tietenkin olivat poikkeus,
olihan heillä varaa sen ajan tietotaitoon ja suunnitteluun.
Jos matkanne joskus käy Berliiniin, siellä alkaa
hahmottumaan kokonaisuus, jolla vanha ja uusi
kytketään yhteen, kävin pari vuotta sitten siellä
vanhimpien lasteni kanssa pääsiäisenä, katsellessamme ja kierrellessämme Brandeburgin aukiota,
niin alkuhämmennyksen jälkeen kummasti alkoi
miellyttää, siinä on jotain, joka hivelee mieltä ja
silmää. Berliinistä tulee vielä uudestaan Eurooppalainen todellinen metropoli Pariisin, Rooman, Barcelonan ja monien muiden rinnalle. Ilo olisi, jos
listaan uskaltaisi lisätä Helsingin, itse en uskalla.
Helsinki on hieno kaupunki, metropoliin vaan on
Majapaikka vierestä kuvattuna.
matkaa turhan paljon. Meillä rakennuskanta on
kaiken kaikkiaan nuorta, kun muualla Euroopassa
rakennettiin kerrostaloja, meillä asuttiin silloin
majoissa ja kyhäelmissä, mielestäni meidän puutteellinen ymmärrys johtuu kovin lyhyestä perinteestä ja kulttuurista, jossa sinänsä on paljon kaunista ja hyvää. Vielä koittaa aika, jolloin meilläkin
pidetään tiukasti kiinni vanhasta, purkulupia ei
myönnetä ja suunnitellaan uutta vanhaan hyvällä
maulla ja tyylillä ja se ei ole enää kaukana, se aika.
Onneksi. Kuitenkin lähihistoriasta muistamme,
kuinka makasiinit ja Katajanokan se, oliko se matruusien vai upseerien asuntola, ovat purettu.
Gardalle saavuttuamme kävimme ensiksi Sirmionessa, nämä kapea niemi, joka tunkeutuu 3500
metriä järvelle, on turismin sydänaluetta, se on
tavallaan täysin pilattu hotellirakentamisella ja
hieman ylimauttomalla turistiloistolla, linna niemen päässä on kuitenkin säilytetty. Kun jostain
Tyttäret Gardalla ukkosta odotellessa.
paikasta tulee oikein kunnon turistirysä, silloin
tahtoo alkuperäinen rapistua ja tilalle tulla turismia
mielistelevä tyyli, kurjinta on jos kylteissä lukee
english breakfast tai kuten Ródoksella aikoinaan
oli kyltit suomalaista kahvia. Silloin on parasta
vaihtaa paikkaa.

Kaupassa kävimme jälleen suorittamassa täydennyksiä, tuntuu ruokaa menevän runsaasti, vaikka
syödään kerran päivässä, aamu– ja iltapaloineen.
Kaupasta ostettiin myös Sofian hartaasta pyynnöstä, sukelluslasit, snorkkelit ja räpylät. Varmuuden
vuoksi kahdet, jotta ei tule heti ilmiriitaa vuoroista.
Järvellä saivatkin tytöt kokeilla uutta harrastusta,
minkä Sofia sai kokeilla Pariisissa, sukellusta.
Yöksi ajoimme Gardan pohjoispäähän Rivaan,
jossa on mukava Camperparkki. Gardan rannalla
on myös tuttu kaupunki, Salo. Itseäni miellyttää
Como enemmän kuin Garda, siellä ei ole tätä Gardan massaturismia, on säilyttänyt paremmin alkuperäisyyteensä. Jos olisin varakas, Comolta asunnon ostaisin, siellä viettäisin Kirstini kanssa osan
vuodesta… no jätetään nyt nämä haaveet, palataan
realismiin.
Päivä oli lämmin, aurinkoinen, hieman hiostava,
illasta alkoi ukkostaa, mikäs näihin alkukesän päiviin on mennyt, aina illalla näyttää satavan. Nukkumaan selvisimme puoliltaöin.

Elli lepää uimisen lomassa.

Linnea uimassa aukon kohdalla.

Poutapilvet lepäävät vuorien rinteillä, Gardan vuoret kuuluvat esi Alppeihin.

Tiistai 12.6.2007
Lomasta on nyt vielä puolet jäljellä, onneksi aika
ei tunnu kuluvan niin nopeasti kuin työssä ollessa,
viikot vierivät työn touhussa niin nopeasti, että
joulut ja kesät vain vilahtelevat. Vähän yli 6000
km ajettu ja nyt tuntuu renkaatkin kestävän, kun
Michelinit ovat alla joka pyörässä. Olemme Kirstin
kanssa päättäneet, ettemme tällä reissulla Roomaan
aja, kun näyttää siltä, etteivät lapset nyt millään
innostu kirkoista ja museoista, niin koko Roomaan
käynti menisi puoleksi hukkaan. Kirstin kanssa
sitten kahden käymme joku sopiva vuosi.
Nousimme ylös yhdeksältä, alkaako rytmi aikaistua, kun menemme matkan toiselle puoliskolle.
Aamupalan jälkeen lapset haluaisivat lähteä heti
uimaan, Kirsti on kuitenkin toista mieltä, ihot liian
punaisia keskipäivän auringolle, kolmelta aikaisintaan, silloinhan siestakin päättyy ja polttavin paiste
mennyt ohitse. Päivästä kiertelin itsekseni rantoja
katselemassa ja Sofian kanssa iltapäivällä uudestaan, Sofia valitsi mieluisimman, jonne kaikki riensivät kolmen jälkeen. Uimareissu kestää normaalisti kahdesta kolmeen tuntiin, silloinkin täytyy olla
aktiivinen poislähdössä. Lapset olisivat koko päivänkin, jos siihen luvan antaisi. Muistaahan sen
lapsena itsekin, joskus koko päivä uitiin. Olin matkan alussa heikkona hetkenä luvannut tytöille uudet sortsit, kengät tai uimapuvun, tosin viidelle
vanhimmalle, päätimme kuuden jälkeen lähteä ostoksille. Mielelläni nämä reissut Kirstille jättäisin,
jostain syystä minulle matkoilla lankeavat, voisiko
olla mahdollista syystä siitä, isältä saa menemään
läpi kalliimman ostoksen kuin äidiltä, mitä nopeammin ostavat, sitä nopeammin pääsen pois. Mitä
vanhemmaksi tulen, sitä vähemmän viihdyn vaatekaupoissa, kai se näkyy pukeutimisessa, en taida
olla järin tyylikäs, saatikka trenditietoinen, tosin
jälkimmäinen en erityisesti halua ollakaan. Muutamia liikkeitä pitää kiertää, ennen kuin löytyy osalle
sopivia vaatteita, innostun itsekin yhdet sortsit ostamaan, nyt kun kerran on pakko olla ostoksilla.
Myyjän lisäksi pari hänen ystävätärtäänkin on paikalla, kaikki naisia, myyjä kyselee, ovatko kaikki
viisi minun lapsiani, kerron näin olevan, mainitsen
kaikkiaan tyttäriä minulla olevan yksitoista. Kaksi
kertaa pitää luku sanoa, ennen kuin perille menee.
Ei pidä sitä mahdollisena, miksi ei kyselen, kun
olet noin nuorikin. Siihen minä, pian jo viisikymmentä täytän eivät usko, nuorena pitävät. Saamme
Erikalle ja Henriikalla valittua, huomiseen jäävät
Karoliinan, Linnean ja Sofian ostokset, harmi. Lähtiessämme myyjä vielä tiedustelee, ovatko nämä
viisi tosiaan sinun lapsiasi, en viisti enää mainita
kuudesta muusta. Minulla on tästä reissusta Kirstille hyviä terveisiä, olen nuorekas, tyytyväinen saa
olla, tiedä häntä ilahtuuko, sama jäärä, sama se
nuorekas vai ei, mietin hänen ajattelevan. Tulee
mieleen tästä, jonka välimeren maissa ja etelämässä huomaa, ihmiset vanhentuvat nopeammin kuin

Aalto lyö rantaan.

Rivan hotellikatu, turistit saapuvat tälle kadulle.

Palmun runko
on itseasiassa
huvittavan näköinen.

Pohjoisemmissa maissa. En tiedä onko olemassa
jokin vanhenemisgeeni, joka on erilainen vai polttaako aurinko ihmisen ihon vanhaksi varhemmin.
Oman ikäluokkani ihmiset näyttävät keskimäärin
kymmenen vuotta vanhemmilta, kuin pohjoismaalaiset. Tietysti tämä on kovin suhteellista, mikä
näyttää miltäkin ja kenen mielestä, havainto on siis
minun. En ole tietenkään millään tavoin päässyt
vertailemaan ihmisten nuoruuden kuvia tämän päivän tilanteeseen verrattuna, saatikka laskemaan tai
mittamaan uurteita tai ryppyjä. Silmämääräinen
arvio minulla pelkästään on, joten kovin tieteellisenä ja vakuuttavana ei tätä havaintoani voi pitää.
Yksi asia on, jota ei voi olla kertomatta Italialaisista, se on sellainen peruspositiivisuus ja iloisuus,
jota kohtaa kaikkialla, meille usein ominainen piirre on melankolisuus. Pidämme polttaa iltaisin kynttilöitä ja kuunnella hieman surumielistä, haikailevaa musiikkia, jotenkin suomalainen romanttisuuskin on hieman surumielistä. Täällä iloluonteisuus
on niin näkyvä ja näkyvä piirre, että sitä ei voi olla
huomaamatta, liikenteessäkin usein näkee pienen
riidanpoikasen, pienen sanaharkan jälkeen paiskataan kättä ja hymyillään, nopeasti vihanpito laantuu. Nuorten asenne vanhempia kohtaan ei ole umpimielistä, vaan iloista ja kunnioittavaa, poikkeuksiakin varmasti on, tämä on siis yleisilme ja tunnelma. Tämä on yksi syy siihen, minkä vuoksi viihdymme niin tavattoman hyvin Italiassa, myös
Ranskalaisissa on havaittavissa tätä samaa, mutta
Italialaiset ovat ihan omaa luokkaansa. Tuntuu
siltä, että itsekin tällainen jöröjukka, jäykkä suomalainen harmaa mies, joka syö uuniperunoita ja pihviä, tosin sipulin kanssa, täällä muuttuu ihan toiseksi persoonaksi, aivan kuin se positiivisuus tarttuisi, vähän aikaan elää Italialaisittain ja sitten voi
palata tuttuun ja turvalliseen maahan omine käytöstapoineen. Suomalaisten parhaita puolia ovat rehellisyys, uskottavuus, sanojen mukainen ihminen,
huonoihin puoliin kuuluu kyräilymentaliteetti, melankolisuus, jääräpäisyys. Suurin piirtein sanottuna
Italialainen on käänteinen, tosin Italialainen osaa
olla tosi uskottava, ei aina tiedä, voiko luottaa.
Kumpi on sitten parempi, ei kumpikaan, sitä mieltä
olen, puutteensa molemmilla.
Suomessa paljon viljellään Italialaisesta laiskuudesta, naistennaurattajista, gigoloista ym. Pohjoisitalialaiset ovat pääsääntöisesti ahkeraa väkeä,
jotka ovat monella alalla edelläkävijöitä, kuten
muotoilussa ja monen alan teollisuudessa. Täällä
tehdään melkein kaikkea, mitä yleensä ottaen ihmiselle tehdään, laidasta laitaan, käsitykseni mukaan
vielä pääsoin italialaisella työvoimalla, käsittääkseni täällä ei ole niin suurta siirtotyövoima reserviä,
kuin muilla Euroopan teollisuusmailla on, huomautan tämän olevan tarkistamaton tieto, perustuen
silmämääräiseen havainnointiin vuosien varrelta.
Eteläinen Italia ja Sisilia ovat sitten oma lukunsa,
aivan kuin olisivat eri kansaa, siellä ei kaikki mene
niin kuin täällä Pohjoisitaliassa , syynsä varmaan

Turistihotelli

Hyvin hoidettua hotellin puutarhaa.

Korkealla Rivan yläpuolella oleva linna, hienon näköinen yövalaistuksessa, aivan kuin pilvien lomassa roikkuisi.

siinäkin. Illalla Kirsti käyn Emilian, Annikan ja
Alisan kanssa tutustumassa Rivan yöelämään, ei
ole täällä juovuksissa olevia nuoria, aikuisia eikä
vanhoja. Jos näkyy, yleensä se on turisti, suomalainen, ruotsalainen tai englantilainen. Ilta on lämmin
ja leppoisa, tänään myös illasta ukkostaa, menee
kuitenkin hieman ohi, muutamia pisaria tiputtaa,
muttei kastele. Käyn minäkin vielä yöllä Henriikan, Karoliinan ja Sofian kanssa kiertelemässä
rantoja ja kaupunkia, nauttimassa Italialaisuudesta
parhaimmillaan. Syömään mieli teki, mutta tällä
porukalla ravintolasyöminen ei mahdu matkabudjettiin.
Päivä oli lämmin ja aurinkoinen, poutapilviä risteili
yllättävän alhaalla. Illalla ukkosti, ohi kuitenkin
meni. Yöstä tulee hieman viileämpi kuin aikaisempina öinä, siltä illalla tuntuu.

Rivan purjevenesatamaa

Rivaa ympäröi kolmelta suunnalta vuoren, Rivahan sijaitsee Gardan pohjoiskolkassa.

Keskiviikko 13.6.2007
Loman loppupuoliskolla on lapsilla tylsistymisen
vaara, mitä pidemmälle loma etenee, sitä vähemmän lapset innostuvat nähtävyyksistä. Onkohan
syynä informaatioähky vai lomaähky. Ihanteellisin
loman pituus murrosikäisten kanssa olisi varmaan
kaksi viikkoa. Pienten kanssa olemme olleet kerran
melkein seitsemän viikkoa, pienet mukautuu ihanteellisesti lomailuun. Mitä enemmän on aikuistuvia
matkalla, sitä enemmän on matkalaisia, joilla alkaa
olla mielipiteitä, vahvoja sellaisia. Syntyy herkästi
konfliktitilanteita, joissa saa käyttää kaiken sen
taidon, mitä on omilta vanhemmiltaan, koulusta,
kirjoista, matkaystäviltä ja rinnalla kulkijoilta saanut, psykologiset keinot ovat kaikki käytössä, mitä
osaamme, silti tuntee niin suurta vajavaisuutta, että
pyörryttää. Vanhemmuuden koko rikkauskirjo avaa
ovensa selälleen matkailtaessa. Kaikki on otettava
vastaan, mitä tuleman pitää, mitään ei voi valita.
Tulee väistämättä mieleen eräs entinen pääministeri, joka vaikeuksissaan ennen kaatumistaan sanoi,
että hänelle kaikki tuli pyytämättä ja tilaamatta,
niin tulee matkailtaessakin asiat, kuin hopeatarjottimella ojennettaisiin.
Jos matkalla kaiken kivan antaa heti, niin loppumatkalla on vaikea keksiä aktiviteettia. Myös vanhempien oma väsymystila turruttaa aivoja, mahdollisuuksia on miljoonia, kaikkea kivaa on mahdollista keksiä, joka paikassa ja kaikkialla on mahdollisuuksia, mielenkiintoa, kauneutta ja iloa. Välillä
mitään ei keksi, välillä yhtäkkiä alkaa taas aivot
toimia ja virikkeitä löytyy.
Olin edellisiltana luvannut tänään olevan melontapäivä. Aamupalan jälkeen marssimme innoissamme järven rantaan kanoottivuokraamon, mietimme
minkälaisia kanootteja ottaisimme. Päätämme ottaa
neljä yksikkökajakkia ja yhden kaksikon. Erika ja
Linnea ottavat kaksikon, Henriikka, Karoliina, Sofia ja minä otamme yksiköt. Järvellä on kova aallokko, minua hieman jännittää kuinka selviämme,
minua lukuun ottamatta muut eivät ole koskaan
meloneet. Alkuvaikeuksien jälkeen kaikki sujuu
hyvin, teroitan kaikille rauhallisten liikkeiden tärkeyttä, ei ole helppo nostaa pystyyn kaatunutta
kanoottia, voi tulla pitkä työntömatka rantaan. Alkaa satamaan, silti selviydymme hyvin tästä yllätyksestä. Joudun lupaamaan tytöille kotimaahan
saavuttuamme, tutkimme yhdessä kanoottien hintoja mahdollista hankintaa.
Järven pohjoispäässä tuntuu jatkuvasti satavan,
olemmehan voimakkaasti Alppien vaikutusalueella, jyrkät Esialpit nousevat jyrkästi. Eteläpäässä on
tasaisempaa, vuoristot loppuvat 70m km pitkän
järven matkalla. Ruokailemme ja päätämme lähteä
välimerelle, siellä pitäisi olla ainakin aurinkoista.
Kirstin pyynnöstä ajamme Gardan länsirannan
pohjoisesta etelään, samalla voimme ihailla maisemia ja muistella menneitten vuosien reissuja järvelle. Puolivälissä aurinko alkaakin paistaa, näin

Melontaretki Gardalla harmaassa, hieman sateisessa
säässä.

Pienten alkuhorjahtelujen jälkeen pääsimme kohtuudella
liikkeelle.

Hyvin onnistuneen melontaretken jälkeen kaikki ovat
märkiä, onneksi kameralle oli muovipussi mukana.

pienellä matkalla ilma voi muuttua täysin. Järven
eteläpäässä on Italian yksi parhaimmista huvipuistoista, Gardalandia. Sieltä poistuvat vierailijat ja
lisäksi pian paljastuu yhden teistä olevan suljettu.
Nämä aiheuttavat jättiruuhkat, päätämme lähteä
pohjoisen kautta kiertämään ruuhkaa, mutkaa tulee
70 kilometriä, se ei haittaa, kun ruuhkista ei ikinä
tiedä, kuinka hitaasti ne purkautuvat, saamme ainakin ajaa normaalissa liikennevirrassa. Ajamme
maksullista tietä Parman kautta La Speziaan. Parmasta tulee mieleen Parman kinkku, Perlusconi
käytti Parman kinkkua keppihevosena saadakseen
elintarvikeviraston Italiaan, tännehän se tuli monien episodien jälkeen. Huvittavin piirre oli, kun
Chirac kertoi saaneensa Briteiltä Euroopan toiseksi
huonointa ruokaa, automaattisesti kaikki ajattelivat
suomesta saatavan huonointa ruokaa, tätä Chirac ei
tarkoittanut, mahtava aasinsilta osui kuitenkin maaliinsa. Uskon tämän olevan Suomelle kuitenkin
positiivinen asia, varmasti heräsi mielenkiinto huonon ruuan maahan ja turismi ja ruokailukulttuuri
kukoistaa. Samoinhan kävi Pieksämäelle muutamia
vuosia sitten, kun se äänestettiin Suomen tylsimmäksi kaupungiksi, asia kääntyi Pieksämäelläkin
positiiviseksi asiaksi muutamien riitojen ja yleisöosastokirjoitusten jälkeen. Berlusconi on oikeassa,
Parman ilmakuivattu kinkku on hyvää sillä lisähuomautuksella, Suomesta tuleva ilmakuivattu
poronliha, vai mikä termi se poronlihassa onkaan,
on varmasti yhtä eksoottinen ja hyvä, kunhan
markkinat vaan aukeaisivat tänne Italiaan. Berlusconin ilme olisi varmaan muikea, hänen havaitessaan kuinka ihmeellistä tuleekaan muumimamman
maasta, muutakin kuin kravatin oikojia. Kaksi tuotetta Suomessa on, mitä suurin osa omista hyljeksii, niin hienoja ruokia, niitä voisi myös tarjota
Chiracille ja Berlusconille. Suomalainen aito kesäkeitto ja vielä aidompi rantakala, jota vain Savon
maalla taidetaan oikein tehdä, näillä kahdella tuotteella herrojen suut tukittaisiin omalla häpeällä.
Pimenevässä illassa lähdimme ylittämään ja lävitse
ajamaan Apenniineja, jälleen nousimme ylös, osalla korvien kanssa ongelmia, kymmeniä siltoja ja
tunneleita, ihastuttavia ja lämminhenkisen näköisiä
kyliä korkeilla vuorenrinteillä. Minulle tulee ajaessa huoli, miten näiden kylien käy, jäävätkö nuoret
tänne, vai tulevatko hekin kaupunkeihin, tosin ihmisillä saattaa täälläkin olla vuoristotauti. He rakastavat vuoristoa, eivätkä pysty elämään tasankoihmisten seassa, puhumattakaan kaupunkilaisuudessa. Näitä mietin ja toivon ajaessa katsellen kymmeniä, jopa satoja vuoristokyliä. Samalla lupaan
Kirstille, palaamme kahdestaan sitten vanhempina
näitä kyliä koluamaan, kokemaan ja nauttimaan
pienemmällä autolla tai vespoilla. Näistä ajatuksistani matkalaiset minut herättävät kehottaen katsomaan tietä, eikä vilkuilemaan sivuille, tie on heidän
mielestään tarpeeksi haastava ilman unelmointia ja
kylien ihailua. Jotenkin vain nämä Italiankin kylät
miellyttävät ja ihastuttavat.

Merirosvoaihe leikeissä mukana, meidän ja muiden iloksi.

Illan hämyssä saavumme La Speziaan, kun emme
ennen ole poikenneet kaupunkia katsomaan, päätämme tehdä pikaisen vierailun, ajaessa katsomme,
näinkin saa jonkinlaisen kuvan kaupungista ja sen
hengestä. Ennestään tiedämme täällä olevan ison
telakan. Selvästi kaupunki osoittautuu teollisuuskaupungiksi, paljon tylsähkön näköistä ja likaista
katukuvaa. Mielikuva ei ole järin positiivinen, tosin
jostain toisesta kohtaa kaupunki saattaa ihastuttaa,
tällä kertaa kohdalle ei osu sellaista. Lähdemme
kohti suunniteltua majapaikkaa Riva Trigosoa,
pieni kylä merenrannassa, josta pääsee heti aamuuinnille. Päästessämme sinne, havaitsemme pettyneenä, ettei tällä kertaa ketään muuta ole yöpymässä täällä. Haluamme aina paikalla olevan muita
Kylä korkealla Apenniineilla.
yöpyjiä, se luo perusturvaa kaikille, yhteisössä on
hyvä elää. Lähellä olevasta Casarza Liguren kylästä löydämme rekkaparkin, jossa kolme rekkaa on
yöparkissa, ajamme joukkoon siihen, ja valmistaudumme nukkumaan, yö on jo yli puolenyön, ennen
kuin pääsemme nukkumaan. Iltapala jää puutteelliseksi, josta saan kuulla pientä naputusta, aikuinen
pärjää hyvin vähemmällä, lapset eivät tahdo hyväksyä pientä näläntunnetta. Meidän ihanat lapset elävät lähes yltäkylläisyydessä, pienikin muutos tähän, edes pientä näläntunnetta eivät tahdo kestää,
paremmin sanottuna eivät halua kestää. Ei auta
verrata mihinkään kun jo vastaan saa, palaa hei
tähän aikaan ja paikkaan. Niinpä niin, tässä ajassahan me elämme, tietäen kuitenkin niin vähän siitä
todellisuudesta, mitä miljoonat muut saavat kokea
ja miten ennen elettiin. Joillakin perusturva on
uhattuna niin pienestä, että välillä oikein masentaa.
Ei tarvita isoa kriisiä, kun osa ihmisistä on kontallaan, toki siperia opettaa, hekin nousevat nopeasti
ylös ja sopeutuvat olemassa olevaan tilanteeseen,
Ranskalainen kylä on usein kivipintainen, kauniisti pinnat
elämän perussääntöhän se on. Ihminen on loppujen rapistuneet
lopuksi sopeutumisen mestari omine iloineen, suruineen, traumoineen ja vaivoineen. Joskus miettii,
onko suuren perheen kasvatti loppujen lopuksi
yhtään sen parempi sopeutuja kuin perheen ainokainen, luonteesta ja muista ominaisuuksista kai se
riippuu, kuinka nopeasti ihminen sopeutuu. Itse
sopeutuu joihinkin asioihin helposti ja nopeasti,
joihinkin ei sitten millään, kunnes pakotetaan. Pakottaja voi olla asia, esine tai vaimo, vaimo tehokkain, hyvä niin. Jos perheenpää osaa käyttäytyä
vaimolleen niin, kuin hyvä opetus kuuluu, niin
pieneksi se vetää, silloin perheenpään päätösvalta
on niin nöyrällä tasolla, että rakennukseksi se on
koko perheelle. Ken tällaiseen sopeutumiseen kykenee, nostettakoon hattua hänelle monta metriä
ylöspäin syvine kumarruksineen. Itse en tätä tasoa
ole tavoittanut, taitaa tavoittamatta jäädä. Ilma oli
Gardalla sateinen, lähtömme jälkeen helle tavoitti
Italialaiset kylät ovat usein rapatulla pinnalla ja maalatmeidät iloisuudellaan, saimme nauttia siitä yöhön
tuja.
saakka, lämpömittari pysyi sitkeästi alle 30, sitä
rajaa ei ole vielä ylitetty, odottamaan jäämme, mikä vaivaa Italian kesää. Po joessakin vettä oli runsaasti, vaikka kuukausi pari sitten oli hälytysrajojen alapuolella, lehdestä siitä luettiin kotona.

Torstai 14.6.2007
Käytän aamulla selkeästi henkistä väkivaltaa, herätän koko matkaseurueen kahdeksalta, yllättävän
vähän napinaa saan vastaan. Kerron meidän siirtyvän Riva Trigosoon, johon meidän piti jäädä yöksi,
sinne uimaan koko porukka. Aamupalan syömme
myös siellä. Alle tunnissa leiri on purettu ja siirrytty muutama kilometri merenrantaan. Tällä alueella
on pysäköintikielto camppereille, normaalisti matkailijat vähät välittävät näistä kielloista. Viimeksi
ollessamme täällä, poliisit tekivät operaation tänne,
kaikkia camppereitä kehottivat poistumaan, sakottivat vain niitä, jotka eivät lähteneet, paremmin
sanottuna, joissa ihmiset olivat autolta poissa, tavoittamattomissa. Meille poliisi sanoi, että voimme
jäädä, koska näyttää olevan linja-auto. Pöytää ei
saa pitää ulkona, koska se on leiriytymisen merkki,
ainoana ehtona meille. Linja-auto on hieno matkustusväline, vähän rajoituksia, silti hyväksytään kaikkialle, mihin campperit pääsevät.
Aamupalan jälkeen kaikki halukkaat pääsevät välimeren lempeään syleilyyn. Uusi kokemus pienille,
jotka eivät ole vielä käyneet välimeressä tai eivät
muista edelliskertaa. Aallokkoa on, muttei kovin
korkeaa, ehkä 40 senttinen maininki. Hauska näky
on kun Elina makaa rantavedessä kellukkeen varassa ja välillä aalto pyyhkäisee yli, pitää outona suolan makua vedessä. Alisa terävästi kysyy, täältäkö
suola saadaan, kerron merisuolan saatavan merestä,
en tiedä kerätäänkö välimerestä suolaa. Kerran
muistan nähneeni suolakasoja välimeren rannalla,
mutta nyt saattavat mennä muistikuvat ja jonkun
kirjan kuvat sekaisin, joten tietoa ei ole. Parin tunnin pulikoinnin ja suihkussa käynnin jälkeen
olemme valmiit siirtymään Levantoon, jossa menemme leirintäalueelle. Siellä pääsemme huoltamaan itseämme ja välineitä. Riva Trigososta menee
merenrantaa seuraten kymmenen viisitoista kilometriä tunnelitietä, tunneli on kapea, vain yksi ajokaista käytössä. Liikennevalot ohjaavat suuntaa, on
vähimmäisnopeus 40 km/h, jota suositellaan ajettavan 60 km/h on rajoitus. Tunnelin suulla on pitkä
litania kieltomerkkejä, linja-autoille ajo on sallittu.
Maksimileveys on merkitty 1,8 m ja korkeus 2,5
m. Silti isot turistibussit ajavat tunneliin. Olen ajanut näitä tunneleita useampaan kertaan, ensimmäisen kerran 1983. Silloin ei ollut mitään merkkejä.
Viime kerralla poliisi tuli sanomaan, ettemme voisi
ajaa, kun teillä näyttää olevan camper, sanoin linjaauton olevan, ajakaa varoen, hän siihen lisäsi. Ahtaat tunnelit, joiden tuuletusaukoista välillä pilkistää välimeri, tunneleiden välissä, jyrkkien kallioiden suojassa on idyllinen Moneglian kylä. Yksi
sympaattinen kohta tunnelissa on, keskellä pitkää
tunnelia on aukko ulos, siinä on campingin kyltit,
henkilöautolla mahtuu kääntymään, meidän autolla
ei onnistuisi. Jostain syystä pidän tavattoman paljon näistä ahtaista tunkkaisista tunneleista.

Lapset hampaanpesulla yöpaikalla Casarzza Liguriassa.

Rantaa Levannossa.

Levantolaista asumista jyrkänteellä.

Deiva Marinan kylästä nousemme ylös vuorille
serpentiini teitä, sieltä moottoritielle ja seuraavasta
liittymästä jälleen alas Levantoon. Noustessamme
ylös, ylhäällä rinteellä, keskellä ei mitään, tosin
huomamme sitten se olevan aika lähellä pientä
kylää, on suuri rakennuskompleksi, joka on tyhjillään, on ollut jo pitkään. Näyttää ikkunoista ulostunkevia puita. Mietimme on jollakin mennyt hotelliyritys bankrottiin, eihän tänne ylös, kaukana
merestä, asiakkaita riitä, kun maisematkaan eivät
ole kuin vain tavallisen hyvät. Rahaa on palanut
jollakin ja paljon. Yksi mahdollisuus on rakennusvirhe tai kallioperän liikkuminen, kyseessä voisi
olla asuinrakennus, rivitalo, jossa ei voi asua. Oli
miten oli, on surullista katsoa valtavan määrän turhaa työtä ja varoja valuneen hukkaan. Levantoon
laskeutumisen aikana, hitaan sellaisen, jarruja säästellen, ihastelemme matkan varrella olevia kauniita
kyliä, alkaa näkyä Cinque Terren vaikutus, ainakin
haluan uskoa niin.
Levannossa, pyörimme vähän aikaa, ennen kuin
löydämme leirintäalueelle. Sisään ajaessamme
isäntä on paikalla. Heti kysyy perheen kokoa, samalla kun käymme jalkaisin katsomassa majapaikan, hän päivittelee ja kyselee, äkkiä hän mainitsee, teillä ei taida olla televisiota kotona, näin
myönnämme. Onkohan Euroopan erimaissa ollut
dokumentteja, joissa olisi esitelty esim. Suviseuroja ja lähemmin uskovaisia, aikaisemmin emme ole
törmänneet ihmisten tietoon meistä. Saamme paikkamme ja leirielämä pääsee vauhtiin, osa suihkuun,
Kirsti pesemään pyykkiä. Teltta pystyyn, taas
saamme pari yötä väljemmin nukkua.
Alkuillasta Kirsti lähtee puolen joukon kanssa uimaan, minä puolen joukon kanssa etsimään kauppaa, jotta saataisiin pientä täydennystä. Unohdan
rahat pois, joten täytyy löytää sellainen market,
johon visa käy. Reilut pari kilometriä joudumme
tarpomaan löytääksemme sopivan kaupan, saamme
asian hoidettua ja palaamme autolle. Istuessamme
kirkon ulkopuolella penkissä syömässä jäätelöä,
paikallinen nuori urho iskee silmänsä tyttöihimme,
ei välitä holhoojan läsnäolosta, vaan kiertelee ja
näyttää tytöille joitain käsimerkkejä, tytöt sanovat
etteivät tiedä niiden merkitystä tai eivät viitsi –70 –
80 luku nuorelle tulkata nykyajan meininkiä. Palaamme autolle, kierrämme rannan kautta nähdäksemme rannan ja rantatalot, jotka lähes poikkeuksetta ovat aina katsomisen arvoisia meren rannoilla. Muut ovat jo tulleet uimasta, ilta pimenee jo.
Kirsti lähtee halukkaiden kanssa katsomaan iltaelämää pimenevässä välimeren kylässä, minä jään
tekemään petejä, jotta katselijoiden saavuttua he
voivat kellahtaa heti pitkälleen ja ajautua siihen
maailmaan, jossa kaikki on mahdollista, unimaalimaan. Päivä oli aurinkoinen ja lämmin, poutapilviä
risteili taivaalla, tuulta oli kohtuudella, joten ilma
oli oikein miellyttävä kaikille, lämpötila jäi alle 30
asteen. Nukkumaan pääsimme yhdentoista jälkeen.

Emilia Levannon yössä

Yksinäiset alushousut Levannon yössä kuivumassa.

Pyykinkuivatusta Italialaiseen tapaan ikkunalla.

Perjantai 15.6.2007
Aamulla herätän jälleen koko matkaseurueen kahdeksan jälkeen. Tänään on kohteena matkamme
toinen Unescon perintöluettelokohde, nyt tutustumme Cinque Terreen, viiteen kalastajakylään, joista
vanhimman historia ulottuu 800 luvulle. Kylät ovat
olleet 1960 luvulle saakka tiettömät, meriteitse ja
vuoria kiertäviä kinttupolkuja on päästy kylästä
kylään. Kylien elanto on kalastuksen ja kaupankäynnin varassa. Nykyään turismi on suuri elinkeino kylillä. Autollakin kyliin pääsee kiemurtelevia
teitä, alas kyliin ei pääse, autot täytyy jättää ylös
rinteille, mikäli parkkipaikkoja on vapaana. Juna
Matkaseurue vielä yhdessä Monterossossa.
kiemurtelee tunneleissa kylältä kylälle. Se on oiva
tapa tutustua tähän upeaan kokonaisuuteen. Tosin
silloin jää parhaat palat näkemättä ja kuvaamatta,
ylärinteiltä vuoristosta saa hienoja kuvia kylistä.
Sanotaan, nämä ovat Italian kuvatuimmat kylät,
kun tutustuu näihin, ei ihmettele asiaa. Olemme
saaneet jo leirintäalueelle kirjautumisen yhteydessä
lisätietoa ja juna-aikataulun. Cinque Terren takia
ihmiset tänne pääasiassa tulevat. Majapaikkamme
kunta Lenovo on hieno kaupunki, muttei siitä mainita juuri mitään missään, jää täysin Cinque Terren
varjoon. Aamupalan aikaan selviää, etteivät kaikki
halua lähteä, on vaivaa ja haavaa. Erika, Karoliina
ja Linnea eivät lähde mukaan, he jäävät sivistämään itseään leirintäalueen antimilla.
Ehdimme juuri klo 11 junaan, junamatka ensimmäiseen kylään ei kestä kuin viisi minuuttia. Monterossossa kiertelemme kylän kapeita kujia, minä
kuvaan, Kirsti käy ostamassa kortteja. Lapset menevät kaikki kylän leikkipuistoon, saamme Kirstin Monterossossa on kylien ainoa laajempi uimaranta.
kanssa rauhassa käyskennellä ja käydä myös samalla parissa kirkossa.
Noin tunnin kuluessa lähdemme seuraavaan kylään
Vernazzaan. Meidän on tarkoitus ylittää vuoret
polkuja pitkin. Matka kestää ohjeen mukaan jalkaisin kaksi ja puolituntia. Ylös vuorelle päästyämme
meille selviää, että kävely on maksullista, paljastuu, että Cinque Terren alue on myös kansallispuisto ja puistossa kävelystä veloitetaan päivälippuna 5
euron hinta, perhelippukin on saatavana 25 euron
hintaan. Samalla varoittavat että matka polkuja
pitkin on todella raskas ja vaarallinen, Violan rattaita pitäisi kantaa olalla. Mietimme asiaa, varmistamme vielä mitä vaarallisuus tarkoittaa, he sanovat sen tarkoittavat rotkoon tippumista pahimmassa
tapauksessa. Mietimme asiaa ja päätämme, muuta
palaavat ja tulevat junalla kylästä kylään ja minä
jatkan kävellen, haluan katsella ylhäältä maisemia
ja kuvata.
Monterosson kirkko.
Polku paljastuu kirjaimellisesti raskaaksi ja osin
vaaralliseksi. Hurjia nousuja tuhansine kiviportaineen. Ensimmäisen nousun puolivälissä on suuri
joukko jo uupuneita, päätän hieman näyttää suomalaista sisua ja alan nousta kahta porrasta kerrallaan,
mahtava naururemakka kuuluu perääni, kun uupuneet katsovat perääni, tiedän temppuni typeräksi,

voimia pitäisi säästellä, eikä näytösluontoisesti
tuhlailla. Ennen kuin puolen tunnin kuluttua pääsen
huipulle puhalluttaa rajusti ja astmakohtaus on
päällä, lääkkeet autossa ja vesipullokin jäi Kirstille.
Kokemuksesta kuitenkin tiedän, että normaalit
kohtaukset menevät ohi puolessa tunnissa ilman
lääkkeitäkin. Puolituntia vain ahdistaa ja puristaa ja
sitten se ohi. Jatkan matkaa tasamaata ylhäällä ja
pian jo alkaa laskeutuminen Vernazzan kylään.
Laskeutuminen kestää noin tunnin, koko matkaan
meni aikaa hieman yli kaksi tuntia. Vähän ennen
Vernazzaa saan Kirsiltä tekstarin, vaikeuksia
las¨ten kanssa, yksi haluaa yhtä ja toinen toista ja
yksi pistää vastaan muuten vain, hän kertoo palaavansa takasin junalla Levantoon. Hän tutustuu kohteeseen jollain toisella reissulla. Vastaan hänelle,
että käyhän se näinkin, mukavampi olisi ollut porukalla mennä, asemalla aina tavattaisiin. Vernazzassa ostan ensimmäiseksi vesipullon, Kirsti jätti minulle 15 euroa, joten pärjään päivän, saan ruuan ja
juomat sekä junalipun takaisin Levantoon viimeisestä, Rio Maggioren kylästä.
Kuljeskelen aikani Vernazzan kylässä, kuvaan,
aistin ja nautin. Mietin samalla luojamme tarkoitusta, miksi nämäkin ihmiset on aikoinaan paiskattu tänne tiettömille kukkuloille ja rannoille, toki
meritie oli silloin varmasti tärkeä, vaikka tiedämme
antiikin aikaan olleen jo paljon hyväkuntoisia teitä
Roomassa. Kylien yllä vuorien toisella puolella
kulkee käsittääkseni antiikin Via Aurelia, joten
kovin kaukana tie ei ole ollut, tosin sinne on pitänyt mennä jonkin lähellä satamakaupungin kautta.
Vernazzasta Cornigliaan mennään myös vuorien
yli polkuja pitkin, kulkiessani vastaan tulee yllättävän vanhoja ihmisiä, sitkeästi he näyttävät kulkevan, rauhallisesti, välillä leväten. Huomaan myös
tasaisin välein kissoja ja niiden ruokintapaikkoja,
ovatkohan estämässä rottien lisääntymistä ihmisten
heitellessä ruokia pois. Ylhäällä kukkivat myös
kaktukset. Ylhäällä vuorilla on myös viljelmiä,
oliivipuita ja viiniviljelmiä, hankala matka kulkea,
tosin havaitsen myös hammaskiskoja, joita pitkin
viljelijät pääsevät koneellisesti liikkumaan rinteillä,
mutta tulevatko ne alhaalta asti tänne ylös. Olen
nähnyt täällä kottikärryn kokoisia, telaketju vetoisia pieniä kärryjä, näyttävät kulkevan hyvin jyrkillä
rinteillä. Ilma on harmillinen, suomalaisesta kuulaudesta ei ole toivoakaan, pilvet roikkuvat yllättävän alhaalla, kuvaamisen kannalta sää ei ole ihanteellinen, välillä taivas pisaroi, ei kastele, varoittelee vain. Luin lehdestä täällä olevan erikoinen mikroilmasto, joka vastaa aika tarkalleen Napolin ilmastoa, täällä viihtyvät ja ovat säilyneet alkuperäisinä monet kasvit ja hedelmäpuut. Agavet, mimosat, ruusut, neilikat, yrtit, palmut, aprikoosi-,
sitruuna- ja oliivipuut mm. viihtyvät täällä hyvin.
Corniglia on ainoa kylistä, joka ei ole merenannassa, vaan korkealla merestä, jyrkänteen laella, sieltä
pääsee rantaan ja merelle jyrkkiä portaita pitkin.
Kuljeskelen täälläkin aikani kujia, katselen taloja,

Kulkijoita Monterossosta Vernazzaan.

Upea Vernazza ylhäältä kuvattuna.

Vernazzan kujia

niiden pieniä yksityiskohtia. Monesti ulkovalaisimet ja ovet kiinnittävät eniten huomiotani. Eräs
viinimyymälä on laittanut pulloja riviin, siinä myydään nimikkoviinejä kuvien kanssa, kansaa on eniten tutkimassa näitä pulloja, omat pullonsa ovat
saaneet mm. Il Duce, Führer, Stalin, ja Checevara.
Italialaiset osaavat tehdä pilkkaa näköjään
menneisyydestään, en tiedä nousisiko saksassa
kohu tällaisesta. Cornigliasta Manarolaan on
helppo kulkea, tasaista polkua, leveääkin.
Alkumatkasta kuljetaan satojen metrien ajan
ränsistyneiden kojujen välistä, täälläkin on ollut
aikoinaan lyhytaikainen kokeilu yrittää rahastaa
turisteja. Kylästä kylään vaeltajat eivät ole
kuitenkaan tuottaneet. Onhan huomattavasti
Ylhäällä vuorilla myös kaktukset kukkivat.
mukavampi nauttia virvokkeista ja pöydän
antimista kauniissa kylissä, kuin tällaisessa
kojumaailmassa. Manarola on hieno kylä meren
ääressä. Eniten huomiotani kiinnittää veneiden
sijainti, ne ovat kuin autot pysäköity nousevan
kyläraitin varrelle, jokainen vene on kärryjen
päällä, aamulla kalastajat vierittävät veneensä
merelle ja illalla raahaavat ne taasen ylärinteeseen.
Satama on niin pieni ja ahdas, ettei vedessä mahdu
säilyttämään. Käyn pitsalla Manarolassa, nälkä on,
energian tarvetta tuntuu olevan. Outoa syöda yksin,
ei tunnu ollenkaan luontevalta, tottuessaan lasten
tuomaan sähläykseen, pieneen tai suureen meteliin,
niin yhtäkkiä yksin syödessä on oma rauhansa,
kuitenkin niin outo. Sekin aika koittaa, jos
elonpäiviä riittää, kahdestaan Kirstin kanssa
elämme ja kuljemme, kahdestaan iloitsemme ja
kinastelemme, silloin voimme koluta tarkemmin
näitä paikkoja ajan kanssa. Kahdestaaan myös
Corniglia vuoren ylärinteellä.
voimme pitsamme nauttia, missä haluamme ja
milloin. Nyt on kuitenkin tämä aika, hyvä sellainen, nauttia osaamme tästäkin ajasta. Manarolassa
talot ovat ehkä jyrkimmässä rinteessä, siltä ainakin
vaikuttaa, kujat nousevat välillä jyrkästi ylöspäin.
Miten vanhukset täällä tulevat toimeen jalkojen
heikennyttyä, tuleeko heille oma mikromaailmansa
omaan asuntoonsa, uskaltautuvatko he ulos jyrkille
kujille. Onhan täällä tasaisempaakin, missä oma
asunto sattuu sijaitsemaan. Viimeinen kylä Rio
Maggiore, joka on siis vanhin , sinne kuljetaan niin
sanottua rakkauden käytävää, matka on lyhyt, vain
parikymmentä minuuttia. Käytävässä kerään rakkauden tunteita esiin, yksin kulkiessaan se jää
harmittavan vaisuksi tunteeksi. Täytyy sitten
myöhemmin Kirstin kanssa yhdessä kulkea ja
kokea rakkaudenkäytävän suomat tunteet. Rio
Maggiore on paljon hajanaisempi kuin muut kylät,
levittäytyy hajanaisesti ympätistöön. Nousen vielä
hissillä ylös näköalakujalle, josta parhaiten näkee
Corniglialainen puutarhan ovi kivimuurissa.
kylän eri osat. Kellon ollessa kuuden, lähden
asemalle, jalat ovat jo aika väsyneet. Mukava on
junalla paluumatka mennä, ehkä kunto ei riittäisi
paluumatkaan, jos riittäisi, tuskallista se olisi.
Junamatka on edullinen, vain 1,30, matkakaan ei
ole pitkä, noin 15 km, ratahan menee suoraan.

Palaan leirintäalueelle, jossa muut ovat käyneet
uimassa ja suihkussa, myös pyykkiä on pesty. He
ovat vapauttaneet minut ruuanlaitosta, aika pitkäänhän heidän olisi pitänyt odottaa minua valmistamaan ruokaa. Väsyneenä ja tyytyväisenä kerron
hieman päivästä, en tiedä kiinnostaako se muita.
Matkailukertomukset tahtovat olla sellaisia, niin
kuin tämä minunkin, että se ei välttämättä kiinnosta
ketään muuta kuin itseäni, matkailu on niin henkilökohtaista. Italia on ihmemaa, minne tahansa menee, aina törmää mielenkiintoisiin paikkoihin, historiaan, ilmiöihin ja kaikkeen mahdolliseen. Kulttuuri on niin vanhaa ja runsasta, että ihmiset joka
hetki tallaavat sen päällä, ei halveksien polkien,
vaan se on alla koko ajan. Kertaheitolla, ensimmäi- Manarola koko komeudessaan.
sellä tutustumiskäynnillä nämä kylät painuvat mieliin, nämä saavat oman paikkansa henkisenmateriaalin pörssissäni, ne nousevat korkealle sijoitusarvossa, monta muuta jää nyt jälkeen. Vuosien varrella henkisenmateriaalin sijoitusarvot vaihtelevat,
ne saavat oman paikkansa minun pörssissäni, sitä
ei heiluta Wallsreet tai idän pörssit, ei edes herra
Buch, ainoastaan yhdysvaltojen sijoitusarvoa hän
on laskenut. Henkisenmateriaalin pörssiäni heiluttavat kokemukset, kauneusarvot ja aistimukset,
tässä pörssissä pienet laskut eivät vie yöuniani,
päinvastoin, tätä pörssiä miettiessäni tunnen mielihyvää. Päivä oli pilvinen, hieman ripotteli, lämmintä oli vain vähän yli 20 asetta. Kirstille päivä
katkesi harmillisesti, näin käy välillä pienten lasten
kanssa.

Manarolalainen puutarha

Rio Maggiorea.

Lauantai 16.6.2007
Illalla luvattu uinti pienimmille ei toteudu aamulla.
Aamupäivällä on sen verran huoltohommia, ettemme ehdi uimaan. Monilla leirintäalueilla jos ei kirjaudu ulos puoleenpäivään mennessä, he saattavat
hinkua yhden päivän lisämaksua. Pääsimme lähtemään kahdentoista tuntumassa. Matkamme suuntautuu nyt San Gimignanoon. Kaupunki on matkan
varrella Sienaan mennessä. Matkaa ei ole Levanosta paljoa, alle kaksi sataa kilometriä. Matkan varrella käymme isossa marketissa tekemässä jälleen
täydennystä. Pieni jääkaappi ei mahdollista kovin
suurta varastoa. Ensimmäisillä matkoilla söimme
Toscanan auringon alla kumpuilevien maisemien syleipaljon säilykkeitä, sikanautaa ja lihapullia, nyt jos
lyssä ihminen tuntee Luojansa suuruuden.
ehdotammekin säilykkeitä, niin saamme sellaisen
vastustuksen, ettei sitä edes yritä murtaa. Muistamme myös Kirstin kanssa sen maun, joka seurasi,
kun joka toinen päivä söi purkista sikanautaa. Ei
auttanut mausteiden käyttö, aina se purkkimaku
tunki läpi. Emme ole seitsemään vuoteen avanneet
sikanautasäilykepurkkia, voi olla, ettei koskaan
avatakaan. On se tavallaan ihme, että tuoretta ruokaa voi syödä aika yksipuolisesti pitkäänkin, eikä
siihen kyllästy, säilötyssä ruuassa täytynee olla
jokin yhteinen maku, johon todella kyllästyy. Kolmen jälkeen saavumme San Gimignanoon, laitan
nopeasti veden kiuhumaan ja jauhelihat kattilaan.
Tytöt lupaavat valmistaa ruuan, jotta pääsen ensimmäisen ryhmän kanssa tutustumaan Gimignanoon.
Kävelymatkaa on pari kilometriä, lähemmäksi isoja
autoja ei lasketa. Yritämme reippaasti lämpöisessä
säässä kävellä. Saavumme hyvissä voimissa kapungin muureille. Kaupunki on kerrassaan kaunis ja
San Gimignanon keskiaikaiset herrat neuvonpidossa.
hyvin säilynyt, kokonaisuus häkellyttää. Paljastuu
tämäkin kaupunki Unescon maailman perintölistan
kohteeksi, joten kolmas kohde tällä matkalla, muistaako kukaan Suomen Unescon maailman perintölistan kohteita, minä muistan varmuudella, Vanhan
Rauman, Sammallahden kirkon laattia (kiviröykkiöt), Petäjäveden vanha puukirkko ja Verlan tehtaan, muita en muista tällä hetkellä. Kaikki nämä
kohteet, myös kotimaiset, ovat erinomaisia matkailukohteita maailmassa. Verlassa ja Petäjäveden
vanhassa puukirkossa emme ole vielä käyneet,
mutta tulemme käymään sopivan hetken koittaessa.
San Gimignano herätti kiinnostuksen muutama
vuosi sitten, kun kuvahaulla etsin netistä kuvia
mielenkiintoisista kohteista, en muista hakusanoja,
mutta jostain syystä tämä kylä tuli haussa esiin,
mielenkiinto heräsi välittömästi. Aina kun mielenkiintoinen lehtijuttu tai muuten vain kiinnostun
jostain kohteesta, kirjaan sen ylös, katson kartasta
sijainnin ja se jää sitten sinne käyntivarastoon. Sopivan matkan yhteydessä sitten tutustumme kohtei- Gimignanon keskus piazza, nimeä en muista tähän hätään.
siin. Myös ajaessamme kohtaamme ensiluokkaisia
paikkoja, joihin sitten tutustumme kotona ajan
kanssa, palaamme myöhemmillä reissuilla uudestaan valmiiksi pureskeltuun ja katsottuun kohteeseen.

San Gimignanon rakennuttivat aikoinaan rikkaat
kauppiaat. Vanhan kaupungin aukion, Piazza della
Cisternan ympärille he rakennuttivat 72 tornia puolustukseksi ulkoista uhkaa, mutta myös sukujen
välisiä riitoja suojellakseen. Näistä 15 tornia on
vielä hyväkuntoisina pystyssä. Kaupunki on muutenkin todella hyväkuntoinen, siisti ja kaunis. Todellinen löytö pörssiini. Kävellessämme katuja
pitkin, samaan aikaan siellä oli keskiaikainen näytelmä, ihmisiä virtasi kaduilla keskiaikaisissa puvuissa odottamassa ja kuluttamassa aikaa ennen
seuraavan näytöksen alkua. Ostimme kaupungista
meidän ryhmälle omat kylmät juomat, Elina sai
ilmeisesti elämänsä ensimmäisen oman puolenlitran coca cola pullonsa, kuinka onnelliseksi se hänet Gimignanon kauniita ja siistejä kujia.
tekikään, kuinka teatraalisin ja levein elein hän
availi pulloaan, sivistyneesti pienin siemauksin
hän, melkein viisivuotias, nautti tästä juomasta,
joka ei enää meille vanhemmille aina maistu samalle, kuin silloin lapsena. Kiirehdimme autolle,
jotta ennen pimeän tuloa Kirsti toisen ryhmän
kanssa pääsisi valoisan aikana kaupunkiin, tie on
kapea ja hieman vaarallinen kävellä pimeässä pienten kanssa. Lupasimme hakea heidät kaupungin
pääportilta tekstiviestin saatuamme. Myös toinen
ryhmämme viihtyi hyvin kaupungissa, ehkä heille
kaikki näyttäytyi paremmin, kun saivat nauttia kauniista rakennuksista pimenevässä illassa ja sitten
pimeässä, valaistussa kaupungissa. Sillä aikaa ensimmäinen ryhmä nautti Italialaista kylmenevää
ruokaa, jota emme nälissämme viitsineet mikrossa
edes lämmittää. Tekstiviestin saatuamme haimme
heidät, pieni episodi syntyi, kun Kirsti lapsien
kanssa juosten käsimerkkiä näyttäen pysäytti auEmilia Gimignanon kaivolla
tomme, muitakin ihmisiä juoksi perään noustakseen kyytiin, kun Kirsti vetäisi oven kiinni heidän
nenänsä edestä, hölmistyneenä he jäivät levittelemään käsiään, kukaan meistä ei sanonut heille,
privata, yksityinen, se olisi selventänyt asiaa. Yöksi lähdimme ajamaan kohden Sienaa. Halusimme
ajaa pientä tietä, vanhaa Via Cassiaa pitkin, etsimme erästä kylää, joka on jäänyt mieliimme, johon
yhdellä reissulla ei ollut aikaa pysähtyä, kun yöpaikkaa yömyöhäisellä etsimme. Emme kohdanneet sitä kylää, ehkä myöhemmin kohtaamme sen.
Vaikea etsiä, kun ei tiedä sen nimeä, ei tarkkaa
sijaintia, ei edes muisteta sitä, mistä suunnasta silloin lähestyimme Sienaa, sen vain muistamme,
Sienan matkan varrella se oli ja kuva on verkkokalvoille piirtynyt, heti kun ajamme kylään, tiedän
missä olemme. Joskus vielä kohtaamme, sen tiedän. Sienaan saavuimme ennen puoltayötä, tutulle
camperparkille, joten ei etsimiseen mennyt aikaa.
Sää oli lämmin, aurinkoinen, ei varsinainen hellepäivä, alle kolmenkymmenen jäi.

Sunnuntai
17.6.2007
Aamulla herättelin kahdeksan jälkeen matkalaisia,
jotta ehtisimme kaikki käymään Sienassa ja illaksi
ehtisimme vielä uimaan lago Trasimenolle. Lähdin
taas ensimmäisen ryhmän kanssa, myös nuorimmainen Viola halusi lähteä. Kahteen eri ryhmään
jakamisen suurin syy on, ettei autoa tarvitse aina
siivota varkaita varten, jos vähänkin arvokasta on
näkyvissä tai edes viitteitä siitä, niin Italiassa lyödään lasi sisään ja tyhjennetään auto nopeasti. Kaksi kertaa minun mukana ollessa on autoon menty,
joten ei haluta kokea sitä uudestaan. Ikkunan löytä- Matkaseurue Sienan helteessä.
minen on tuskallista, sitä ei välttämättä saa tilaamatta. Kaksi kertaa olemme tulleet pois ilman sivulasia. Siena on harvinainen kaupunki, lähes aitona
muurikaupunkina se on harvinainen, monet pitävät
Sienaa mielenkiintoisempana kuin kilpailijaansa
Firenzeä. Gotiikan kaupungiksi kutsuttu Siena on
rakennettu kolmelle harjanteelle Toscanan kumpuilevaan maastoon. Kaupungin vanhassa keskustassa
on goottilaisten palatsien reunustama, simpukan
muotoinen Piazza del Campo, Italian kauneimpia
aukioita, joissa pidetään kaksi kertaa vuodessa hevoskilpailu Palio, joka hullaannuttaa Italialaiset
tavalla, joka onnistuu vain Italialaisilta. Ei meidän
suomalaisten luonteella saavuteta sellaista hullaantumisen tasoa, ehkä jääkiekon maailmanmestaruudesta tuli jotain sellaista. Campolla nautimme
myös kylmät juomat, erityisen nautittavalta tuntuu Italian kauneimpia aukioita Sienan Piazza del Campo,
kylmä juoma lämpimässä ilman alassa, sitä voi
alla Sienan katedraali.
verrata talvella kylmästä ulkoilmasta saunaan pääsyä, miellyttävyystaso on hyvin samankaltainen.
Campon jälkeen menemme katedraalille, isossa
remontissa on kirkko ja jälleen kerran katolisen
kirkon toiminta yllättää, kirkkoon on sisäänpääsymaksu, on todella hämmästyttävää, että uskonnon harjoittamisesta joutuu maksamaan, mehän
emme mene uskonnon harjoituksen vuoksi kirkkoihin, vaan kirkkojen ulkoisten avujen vuoksi. Useat
kävijät ovat katolisia, olen huomioinut kirkoissa
useiden kävijöiden osallistuvan omalla hartaudella
katolisen kirkon uskonnon harjoittamiseen. Suurempi osa turisteista katselee kirkkoja hyvin eleettömästi, kukin omalla tyylillään, miettivät mitä
miettivätkään, sitähän muut eivät voi tietää.
Lähdemme autolle parin tunnin kiertelyn jälkeen,
toinen ryhmä pääsee myös katsomaan Sienan kauneutta, heillä on sikäli parempi onni, he näkevät
poliisikulkueen, joka soittokunnan tahdissa marssivat läpi vanhan keskustan. Heidän palattuaan lähdemme kovan sadekuuron jälkeen ajamaan kohti
lago Trasimenoa, järvi Toscanassa. Saamme näin
monin eri tavoin olla Toscanan auringon alla.
Trasimeno on Italian matalimpia järviä, toisesta
päästä se on hyvin matala, saa kävellä 100 metriä
rannasta, ennen kuin vesi ylettää kaulaan asti, loppukesästä vesi rannassa on hyvin lämmintä, selväs-

Ajamme Sienasta hyvin Trasimenolle hyvin tyypillisessä Toscanalaisessa maisemassa, kumpuilevaa,
vaihtelevaa ja täällä on Italialaisittain harvinaisesti
myös yksittäisiä maatiloja ja taloja paljon, Umbriassa myös on tämänkaltaista, muualla Italiassa
yleistä on kyläasuminen, maat ja pellot ovat kullakin sitten ympäristössä. On toki yksittäisiä maatiloja ympäri Italiaa, yleisvaikutelmaa yritän kuvailla.
Illaksi ehdimme löytää nukkumapaikan, uimaan
emme enää ehdi, ruokailemme jälleen pimenevässä
illassa. Alkuyöstä lähden lasten kanssa läheiseen
linna kaupunkiin kiertelemään, Castiglione del
Lago on hieno kaupunki, vanhan linnoituksen sisällä on asuntoja ja toimintaa monenlaista, on ravintolaa, matkamuistomyymälää, kiinteistönvälittäjää, sairaalaa, kaikkea mitä pieneen linnoitukseen
mahtuu. Paljon täälläkin remontoidaan, viimeisestä
käynnistä täällä on laitettu paljon rakennuksia kuntoon. Meillä Suomessa on muutama hieno linna,
muutama rauniolinna, hienoja sellaisenaan, täällä
vastaavia on satoja, ellei tuhansia. Euroopan eri
maista sai takavuosina linnoja jopa ilmaiseksi tai
nimellistä korvausta vastaan, mikäli sitoutui linnojen saneeraukseen ja ylläpitoon, harvalla meistä
siihen olisi varaa. Kieltämättä vanhassa linnassa,
usein korkealla, kauniit maisemat ja inspiroiva
linnaympäristö; miellyttävä tapa varmasti elää ja
vanheta. Sukujuhlatkin olisivat silloin arvokkaassa
ympäristössä.
Miten kävisi Markus-pojan, jos varoja tällaiseen
linnanherruuteen olisi, voiko ihminen säilyä samana ihmisenä ja persoonana, jos hän tavallisesta
asuntolainaisesta muuttuisikin linnanherraksi. Siinäpä pulma, ollako sama persoona vai ei.
Itse kääntyisin sille kannalle, että persoona jonkun
verran minulla muuttuisi, tuntisin itseni luultavasti
hieman paremmaksi ihmiseksi, jos ei nyt ihan heti,
kuitenkin pikkuhiljaa muutosta syntyisi. Ihminen
on siitä ihmeellinen, kun saa menestystä ja kunniaa, harva on se persoona, joka säilyy vaatimattomana, varmaan heitäkin, joilla on enemmän ymmärrystä ja sydämen sivistystä kuin minulla ja säilyttävät sen oman vaatimattoman pienen minänsä
kurissa, nuhteessa ja ojennuksessa. Kun työelämässä on törmännyt jopa siihen, että taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja on niin tärkeä, ettei tahdo
mahtua omiin vaatteisiinsa, niin silloin on mieli
murheellinen, ei kummoista virkaa hänellekään ole
annettu, kun jo sadevesi valuu sieraimista sisään.
Sinänsä tärkeä toimi elämisen ja asumisen kannalta. Aito vaatimattomuus ja ystävällisyys on mielestäni vanhemmuuden jälkeen vaikein amatöörilaji.
Palasimme autolle puolen yön maissa, pedit nopeasti kuntoon ja unten maille.
Päivä oli ensimmäinen todellinen hellepäivä, mittari kipusi ensimmäisen kerran yli 30 asteen, saimme
tuntea ihollamme sen tutun nihkeyden, mikä välimeren hellivästä helteestä on seurauksena. Tietoisena huomisesta aamu-uinnista saa yössä mietiskelijän tuntemaan silti olonsa mukavaksi.

Tyttäret Castiglione del lagon muurin valoheittimen loisteessa

Castiglionen yöllinen kuja kukkineen

Castiglionen ostos ja ravintolakatu yöllä.

Maanantai 18.6.2007
Aamulla välimeren ilmaston helle jatkuu, heti aamusta auringonpaiste on kuuma, hiekka jalkojen
alla on polttavan kuuma, aamupalan jälkeen pienien kanssa lähden järveen pulikoimaan. Kirsti ei
pariin päivään halua uida, joten uimisen ilot jää
minun osakseni. Vesi on järvessä lämmintä, veden
lämpötilan lähennellessä 30 astetta, niin siellä voi
olla vaikka kuinka pitkään, missään vaiheessa ei
tunnu, että olotila on epämiellyttävä. Tunnin vedessä ollessaan, aikuinen ihminen turhautuu, lapset ei
ollenkaan. Heidät on käskytettävä pois vedestä,
jotta ihon palamiselta välttyisimme, tosin jokainen
Taivasalla nukkujia sää suosi.
on jossain vaiheessa palanut, kuka enemmän, kuka
vähemmän. Välillä käymme syömässä ja taasen
pulikoimaan Trasimenon lämpimään veteen. Päivä
kuluu iltaan näissä merkeissä. Alkuillasta lähdemme siirtymään Lagi di Bolsenolle, tällä järvellä
emme ole ennen käyneet. Järven lähellä on Bagnoregio, joka on huomisen kohde, jossa aiomme käydä kaikki, paitsi Viola. Bolsenolle ei ole matkaa
kuin vajaa sata kilometriä, siirtyminen pieniä teitä
pitkin käy hitaasti, pari tuntia menee aikaa. Löydämme helposti Bolsenon camperparkin, sitä pitää
perhe, joka veloittaa 13 euroa vuorokaudelta, mietin, miten ihmeessä sillä tulee toimeen. Aamulla
huomaan vain toisen isovanhemman paikalla, joten
ehkä pariskunta käy muualla töissä ja tästä tulee
lisäansioita. Paikka on viehättävä, hedelmäpuut
kasvavat ympärillä, sen verran maistiaisia otamme
kirsikkapuusta, saadaksemme Violan uuden mekon
värjättyä pilalle.
Meidän vieressä on isomatkailuauto, suurin näkemäni. Pituutta n. 10 m ja korkeutta yli 3 m. Saksa- Violan tyylinäyte Bolsenolla
laispariskunta siinä elelee. Kun rymysakki rysäyttää rohjolla viereen, pitää molempien käydä kurkkimassa monta kertaa, ikään kuin arvioiden tilanteen turvallisuutta ja rauhallisuutta. Väistämättä
tulee mieleen saksalaisten mielestäni oudoin puoli.
Lomalla ollaan n. 300 000 arvoisella matkailuautolla, yövytään normaalin kansan parissa 13 euron
maksulla, silti ei sanota päivää, kurkitaan vaan.
Yhtälö on minun päässäni mahdoton muille kuin
saksalaisille. He voivat olla upporikkaita ja välineet sen mukaisia, silti ei raaskita maksaa yöstä
kunnon hintaa vaan saattavat joutua rymysakin
viereen ja saada esteettistä haittaa rohjoista. Päiväähän ei tietenkään ole pakko sanoa, jokainen
meistä saa elää omaa elämäänsä omassa arvomaailmassaan. Niinhän mekin teemme, arvomaailma se
on meilläkin, omasta mielestämme ihan hyvä, joidenkin muiden mielestä kenties ei, se ei taas ole
meidän murhe, emmekä voi vaikuttaa siihen muu- Bolsenon kaupunki, taustalla Bolsenon järvi
toin kuin omalla käytöksellämme. Päivä oli jälleen
normaali Italialainen helle, nautintoa kaikki tyynni,
lapset vain eivät haluaisi muuta kuin uida. Välillä
napistaan, miksei voida olla yhtä tai kahta viikkoa
veden äärellä paikallaan. Se olisi ihan oma juttunsa.

Tiistai 19.6.2007
Tulikohan ostettua huonot akut, kun matkan alkupuoliskolla, alkumatkasta taka-akkujen kesto oli
jääkaapin kanssa lähes 20 tuntia, ennen kuin invertteri hälytti jännitteen alhaisuudesta. Nyt kesto on
enää 8 tuntia, voiko akut huonontua neljässä viikossa, kun niitä jatkuvasti rasittaa, laskelmieni mukaan akkujen pitäisi ehtiä latautua kahden tunnin
ajolla, asiaa pitää tutkia kotona. Ehkä olisi pitänyt
hankkia taka-akuiksi ns. asuntovaunuakut, jotka
pitävät jännitteen paremmin ja pitempään, mutta
eivät välttämättä toimi käynnistysakkuina. Vedenkeitintä ja mikroa ei käytetä muutoin kuin auton
Bagnoregiolainen puutarha
ollessa käynnissä, se on turhan kova rasitus akuille. Lapset halusivat illalla nukkua taivasalla. Paikka on ihanteellinen, camperpark on aidattu ja portit
kiinni, meidän takana ei ole enää muita, joten tyttöjen pihalla nukkuminen ei aiheuta vaivaa muille,
saksalaisetkaan eivät näe auton taakse. Lupaamme
nukkua ovet auki, jotta jos on kysyttävää, niin
olemme kuulolla. Yö on lämmin, on miellyttävä
nukkua ovet auki ja antaa ilman kiertää. Yöllä jonkin verran häiritsee koirien yöllinen konsertti, usean kilometrin säteellä kymmenet koirat osallistuvat
tähän öiseen ilonpitoon. Muistuu mieleeni lapsuuden –60 luvun aika, jolloin kaupungissakin pidettiin koirat ulkona. Nykyään koirat pidetään ilmeisesti yöt sisällä, kun en muista kuulleeni vuosiin
kaupungissa koirien öisiä konsertteja.
Aamupalan jälkeen joukolla uimaan Bolsena järveen. Järvi osoittautuu erinomaiseksi, kirkasvesi ja Bacnoregio parhaimmillaan alla asutusta, kujaa ja kuksyvä. Rannan hiekka hyvin tummaa, ei aivan yhtä
kaloistoa.
mustaa kuin lähellä Roomaa sijaitseva Bracciano
järven hiekka. Kahden tunnin uimisen jälkeen komennus pois järvestä, vastenmielisesti uiminen
lopetetaan. Olen silti sitä mieltä, vaikka lapset pistävät vastaan, ei tänne pelkän uimisen takia tulla,
se on vain pieni lisämauste, itse asiassa aika iso
lisämauste, jos rannalla oloaika lasketaan yhteen,
siitä tulee ainakin viikko, ehkä kaksi. Siirrymme
autolla nyt Bagnoregioon, joka on vanha Italialainen kaupunki. Asuntojen hinnat ovat aika edulliset,
joten ei ilmeisesti ole työllisyydeltään parasta mahdollista aluetta. Joka paikassa missä näen kiinteistövälittäjiä, käyn katsomassa mielenkiinnosta alueen hintatasoa. On kiinnostavaa seurata erialueiden
hintatasoa, se kertoo alueesta ja sen tilasta. Bagnoregioon jätämme auton camppereille tarkoitetulle
parkkipaikalle, näyttää olevan maksullinen, emme
vain tiedä mihin maksu pitää suorittaa, joten ilmainen pysäköinti näyttää olevan meille.
Kävelemme halki Bagnoregion, kaunista vanhaa
asutusta, nuoria ei paljoa näy, vanhoja sitäkin
enemmän. Hämmästyttää aina kukkien paljous, ne
luovat erityistä kauneutta tänne vanhojen talojen
keskelle, valtaisa on väriloisto, johon täälläkin ja
niin usein Italiassa törmäämme. Tosin vuodenaikakin on ihanteellinen kukkien kannalta.

Bagnoregion laidalla on näköalatasanne, siitä avautuu näkymä, jota olemme halunneet tulla katsomaan. Korkealla kalliolla, jonka seinämät ovat pystysuoria, on kylä joka nousee ylväänä korkeuksiin.
Civita di Bagnoregio, kuolevaksi kaupungiksi kutsuttu kylä. Kallioperä on vulkaanista, joka rapautuu
pikkuhiljaa. Kylän historia ulottuu kauas etruskien
aikaan tai jopa villanova kulttuurin edustajat asuivat täällä 900-800 ekr. 1450 parinkymmenen vuoden aikana täällä sortui useita taloja alas. Aikaisemmin tänne johti kannas, jota pitkin tie kulki.Tie
sortui vuonna 1553. He rakensivat sen jälkeen silta/
pengertien, joka palveli 1960 luvulle asti, sekin
välillä sortui, nykyinen silta onkin sitten lujaa tekoa, ruma tosin. Silta on kapea ja jyrkkä, pienet
Häkellyttävä näky, Civita di Bagnoregio
autot mahtuvat kulkemaan. Täällä Italiassa vespoista tunnettu Piaggia valmistaa pientä kuormaautoa, jolla pääsee hyvin ahtaisiin paikkoihin. Sellaisia näkyy vanhojen kaupunkien kuljetushommissa. Nousu kylään on yllättävän raskas, puhalluttaa
ylhäällä kovasti, lepäämme hieman kaupungin portilla, siitä on hyvät näkymät laaksoon. Lähdemme
kiertämään pientä kylää, täällä asuu vakituiseen
ainoastaan parikymmentä ihmistä, jotka saavat
elantonsa turismista. Aikaisemmin he ovat valmistaneet viiniä ja oliiviöljyä, on ollut hommansa raahata niitä tänne ylös. Paljastuu myös, että täällähän
on myös pieniä eläinsuojia, , onhan joka kylässä
aikoinaan ollut eläimiä, ruoka on jotenkin heille
kasvatettu vuoren rinteillä ja tasanteilla, joita he
ovat tehneet kallioperään. Kylä on todellinen helmi, istuskelemme ja ihastelemme näkymiä. Jälleen
ihmiskäsi on tehnyt omiin tarpeisiinsa vain oman
elämänsä vaatimat suojat ja toimenpiteet, jälkipolville on syntynyt nautittava kokonaisuus, jota me
saamme ihailla ja nauttia. Käymme pienessä museLähes ylhäällä, pieni Elinakin urheasti käveli ylös
ossa, jossa kerrotaan oliivin käsittelystä. Kirkkoon
poikkeamme, joka on isossa remontissa, sielläkin
katolinen kirkko kehottaa kävijöitään antamaan
almua kirkon rakentamiselle. Vetoomus ei tuota
tulosta, poistumme viereiseen kahvilaan kahville ja
jäätelölle. Istumme kahvilan ulkopöydässä pitkään,
lapset saavat toisenkin jäätelön, jotenkin ne maistuvat täällä ylhäällä ja helteessä erityisen hyviltä.
Eräs amerikkalainen nainen sanookin tytöille heidän oleva erityisen onnekkaita, kaksi jäätelöä. Hän
haluaa ottaa meille kuvan meidän kameralla, jossa
koko joukko syö jäätelöä. Tytöt sanovat hänen ottaneen omalla kamerallaan jo kuvan. Nähtyämme
tarpeeksi, emme kuitenkaan kylliksemme lähdemme paluumatkalle. Reissumme kesti kaikkiaan kolme tuntia. Kirsti vähän ihmettelee ajankäyttöämme
pienessä kylässä. Me siihen, nauttia piti, ei muuta.
Hän lähtee Karoliinan kanssa kahden, kun ensimmäisessä ryhmässä oli suurin osa. He saavat osakseen vielä parempaa, eräs asukas kutsuu heidät
Kuvan kaunista puutarhaa muurien ja talojen keskellä
puutarhaansa, kertovat sen olleen hyvin kaunis.
Talo sijaitsi jyrkänteen reunalla ja heidän kurkistettuaan kiviaidan yli, suoraa pudotusta oli yli tarpeen, vilkaisu riitti, kuulemma tuli mieleen, jos

sortuma tulisi nyt, menoa olisi.
Kierrellessämme kylää, osa paikoista oli remontissa. Kuulimme aivan kuin kalliota porattaisiin. Mieleeni tuli, hehän injektoivat kalliota, joten kuolevan
kylän myytti voi ollakin vain teoriaa, kyllä kai nykytekniikalla yksi kylä voidaan pitää kallion päällä,
mikäli ei tule maanjäristystä. Viimeisestä talon
sortumasta sentään on kulunut vuosisatoja. Kirstin
ja Karoliinan reissu kesti vajaa kaksi tuntia, joten
he olivat huomattavasti tehokkaampia kuin me
muut. Onnittelut siitä heille, mielenkiintoinen asia,
mitä on tehokas matkailu ja sen tuomat nautinnot.
Kirstin pitäisi pitää siitä oma esitelmä, mutta, ei
taida suostua kirjoittamaan. Lähdimme jatkamaan
matkaa kohden itäpuolen välimerta, päästäksemme
Yhteinen jäätelö ja kahvihetki Civitassa
Adrianmeren syleilyyn. Lähdimme ajamaan poikittain ylittäen taas Apenniinit, nyt pieniä teitä pitkin.
Joten emme ennakkoon tiedä, kuinka korkealta
ylitämme, kun emme ole ennen tätä tietä ajaneet.
Tie kulkee kolmen pienen järven kautta. Apenniinien ylitys oli suhteellisen helppo, pääasiassa laaksoja pitkin tie pujotteli, vain kerran piti käväistä
korkeammalla reilussa kilometrissä. Järvet paljastuivat padotuiksi tekojärviksi. Uimareita ei näkynyt
ja veden väri ei houkutellut, jätimme uimiset näillä
tekojärvillä varmuuden vuoksi väliin.
Laskeuduimme kohden välimerta Civitanovan kaupunkiin, josta lähdimme ajamaan kohden Anconaa.
Jonkun kylän kohdalla ikkuna auki ajaessamme
kuulin selvästi pakoputken olevan poikki, mietin
mistähän kohtaa se on poikki. Pöntön vaihdoin
muutama vuosi sitten ja näiden autojen putket ovat
kyllä vahvoja, mutta jostain on poikki. Päätämme
ajaa ensimmäiselle camperparkille ja aamulla katsotaan mitä voimme tehdä. Minulla on aina mukaPieni virkistyshetki on aina helteessä tarpeellinen
na erikokoisia letkunkiristimiä, rautalankaa, narua,
nippusiteitä, vulkanoituvaa teippiä ym. joilla väliaikaisia korjauksia voin tehdä, oivallisia apuvälineitä. Peltiä saan kahvipurkeista, joita en ole vielä
heittänyt roskiin, näillä saatamme pärjätä, jos putki
ei ole katkennut pahasta paikasta. Ajaessamme
camperparkkin siellä on kaksi autoa ennestään.
Toisessa oleva vanhempi pariskunta on täysin yllättynyt tulostamme, he eivät saa millään tuijotus
vaihdetta päältä pois, tunnin verran herra seisoo
vieressä ja toljottaa, ei sano mitään, rouva selvisi
vähemmällä. Tekisi mieli hieman säikäyttää, että
rosvoamalla elelemme, ei kannata ottaa riskiä tähän jäädäkseen. Mutten sitten kuitenkaan, oli se
niin hauska näky, ihminen täysin riisuttuna länsimaisen sivistyksen suomasta kasvatuksesta, mikä
on sopivaa ja mikä ei. Saivatpahan seurata meidän
yöllistä ruuan laittoa ja ruokailua. Upea suomalainen perhe Italian yössä päivällistää. Olivat hävinneet hyvin aikaisin aamulla, ehkä huonosti nukutun
yön jälkeen hermot pettivät. Kaikkeen olemme
Jokaisessa kylässä, pienessäkin on aina kirkko, niin Civitottuneet, joskus osa siirtyy autolla muutamia kym- ta di Bagnoregiossakin.
meniä metrejä kauemmaksi turvaan, osa joskus on
lähtenyt, kuitenkin suurin osa jää ja keskustelee
kansamme kuin ystävät, se lämmittää mieltä.

Keskiviikko 20.6.2007
Valtaisa linnunlaulukonsertti tervehtii meitä aamuisin herätessämme. Lapsena luulin kaikkien laululintujen muuttavan pohjoiseen ihmisten iloksi laulamaan ja syömään iki-ihania hyttysiämme. Iso on
varmaan joukko se, joka pohjolaan muuttaa. Näyttää kuitenkin siltä, myös muiden eurooppalaisten
ihmisten iloksi laulajia jää tai muutto jää lyhyemmäksi. Useina aamuina liikenteen pauhun seasta
kuulee voimakasta linnunlaulua, virkistävää.
Lintuasioissa kun kelvottomia olemme, tunnistamme varmuudella vain variksen, talitiaisen ja mustarastaan, emme tiedä laulajien lajeja.
19 vuotta sitten nuori pari sai vastaanottaa ensimmäisen prinsessoistaan. Esikoisemme syntyi kauniina, helteisenä kesäpäivänä. Kokemattomina isänä ja äitinä katsoimme mitä meille annettu oli.
Tunsimme kiitollisuutta ja tyytyväisyyttä. Normaalien kolmen päivän sairaalassa olon jälkeen perhe
kotiutui pieneen Meilahtelaiseen yksiöön. Juhannus lähestyi.
Tuntui epätodelliselta uusi perhe-elämä, kaikki oli
opettelua. Vaikka molemmat tulemme isoista perheistä, luulisi kaiken olevan lastenhoidossa ja perhe-elämässä kantapään kautta opittua. Vanhemmuus on kokonaisuudessaan mielestäni vaikein
amatööriala, alusta lähtien ihminen kohtaa itsensä
vanhempana jos ei nyt ihan nolla tilanteesta, ei
paljon muutakaan. Vanhemmuudessa on jotain
samaa kuin armeijaan menossa, olet periaatteessa
kuullut kaiken, silti kaikki pitää kokea ja aloittaa
alusta.
Yhdentoista lapsen vanhemmuuden kokemuksella
olisi vanhemmuuden aloitus ollut huomattavasti
helpompaa, vähemmän aikaa vievää ja lapsen ns.
haittavaikutus perheen arkielämään olisi ollut minimaalinen.
Elämän yksi hienoimmista piirteistä on, jokainen
saa aloittaa alusta sen riemun ja juhlan, jonka vanhemmat ja esivanhemmat ovat jo kokeneet kaikilla
mausteilla. Sitä tunnetasoa, tietotasoa voi siirtää
jälkipolville vain rajatusti, vastaanottokykykään ei
välttämättä ole jälkipolvilla kovin korkealla tasolla.
Asiassa on hyvätkin puolensa, elämän pitää mennä
eteenpäin sukupolvelta toiselle, jos kaiken ottaisimme vastaan pureksimatta, pysähtyisikö elämä
paikalleen. Meillä vanhemmilla on paljon myös
viisaita neuvoja lapsillemme, osa on kuitenkin varmasti jälkijättöisiä, joita omassa näppäryydessämme emme aina havaitse.
Näissä merkeissä heräämme Anaksen kylästä, läheltä Civitanovaa. Heräämme ennen yhdeksää,
jotta auton alla ei kuluisi koko päivä, vaan pääsisimme myös uimaan ja matkassa vähän eteenpäin. Paluumatkamme on hitaasti alkanut, nyt menemme kotia kohti, käännekohdan matkassa aistii,
palaamisen tunteen aina aistii, se on haikea, vaikka
pitemmältä lomalta aina silti mielellään kotiin palaakin.

Esikoisemme ristiäiskuva vuodelta 1988

Vahvoja vaikutteita ihmiskäden luovuuden vaikutuksesta
arkielämäämme. Bagnoregiolaisen kahvilan tuoli.

Uimisen riemut avautuvat lapsille ja lapsuudessa.

Aamupalan jälkeen ryömin auton alle, totean ilolla
pöntön olevan ehjä ja tukevasti paikallaan, pöntön
ja pakosarjaan kiinnittyvän pitkän käyrän välissä
on sellainen paksu haitari putki, noin 500 mm, ajattelen sen ottavan vastaan pitkän putken tärähdykset
ja liikkeet ja vaimentavan niitä. Se on siististi liitoksesta poikki, ihanteellisesta kohdasta, siihen saa
pellistä pannan väliin ja toimenpide jää pieneksi ja
toimivaksi. Vaihteiston suojapanssari on estänyt,
ettei putken pätkä ole päässyt tippumaan tielle,
joten kaikki on enemmän kuin hyvin. Irrotan suojapanssarin, kiinnitän pannat, varmuuden vuoksi
laitan molempiin päihin, kiristän rautalangalla ja
letkunkiristimellä. Suojapanssari takaisin ja homma on valmis. Aikaa meni enemmän suojapanssarin irrotukseen ja kiinnitykseen kuin pantojen laittamiseen.
Etu uudessa autossa on melkoinen, toki uusi autokin voi reistailla, tällaiset viat ovat aina vanhemmissa autoissa potentiaalisia, kaikkea ei voi matkaa
varten vaihtaa, vaikka etukäteen asioita tutkii ja
miettii. Kahdeksan vuotta vanhassa autossa alkaa
olla jo sellaista, johon ei voi varautua millään lailla. Uutta autoakaan ei ole varaa vaihtaa milloin
haluaa, kompromisseja kaikki tyynni tämä elämä.
Ennen puoltapäivää olemme jo tienpäällä etsimässä
uimapaikkaa. Ajelemme ja katsomme samalla merelle päin, mistä löytäisimme hyvän parkkipaikan,
uimarannan ja suihkun. Välimeressä ei haluta uida,
jos ei ole suihkua käytettävissä, suolan jäädessä
ihon pintaan, helteessä ihon nihkeys moninkertaistuu suolan vaikutuksesta. Olemme aikaisemmin
useasti kokeilleet, enää ei innosta. Kunnat järjestävät suihkuja merenrantaan hyvin, joten uimapaikkaa etsimme kylien ja kaupunkien kohdalta. Löydämme hyvän uimapaikan Senigallian kohdalta.
Lapset uimaan minun kanssa, itse vain pulahdan ja
menen sitten valmistamaan ruokaa, Kirsti pääsee
myös lämpimän meren vaikutuksesta nauttimaan.
Ruokailun jälkeen lähdemme jatkamaan matkaa,
ajamme pitkin välimeren rantaa, uimarantaa on
satoja kilometrejä, elokuussa takavuosina, kun eurooppalaiset lomailevat, emme koko päivänä löytäneet yhtään parkkipaikkaa, johon automme olisi
mahtunut. On käsittämätön asia, kuinka paljon
ihmisiä on rannalla loma-aikaan. Aikoinaan ystäväni kertoi olleensa häämatkalla Rivieralla, kertoi
rannalla olleen niin paljon väkeä, ettei kaikki mahtuneet pitkälleen, vaikea ole uskoa, onhan tuota
rantaa. Ensimmäisen kerran kun itse koin tuon saman, ihmetys oli suuri, mitä kaikki ihmiset täällä
rannalla tekevät, mitä he hakevat. Itse en ole rantaihmisiä muuten kuin on mukava käydä uimassa,
en voi ymmärtää tätä rantaelämää. Joku parempi
kroppainen tietysti sanookin, ettei tuolla vartalolla
voi ymmärtääkään, siinäkin tietysti puolensa. Tuntuu kuitenkin kovin vieraalta ajatukselta minulle
kaikki tämä, mihin rannalla törmää. Yksi tärkeä
havainto puoltaa rantaelämää. Päivän paahde ei
tunnu muutamien kymmenien metrien päästä

Matkalla voi kohdata kauneutta pienissäkin asioissa.
Civita di Bagnoregio, hautakammion lukko.

Meidän Elli ja oma juomapullo

merestä. Meren lempeys vilvoittaa mukavasti rannalla. Täällähän suurin osa ihmisistä ei mielestäni
edes käy uimassa, heille riittää kaikki muu meren
ympärillä.
En voi silti olla havaitsematta vahvoja narsistisia
vaikutteita rantaelämässä.
Lapset tykkäävät omalla luonnollisella tavallaan
tästä yli kaiken.
Riminille pysähdymme, osa lapsista ei ole vielä
löytänyt sopivia shortseja, kenkiä, paitoja tai uimapukuja. Jokaisella on lupa ostaa yksi tuote. Rimini
on vahvaa turistialuetta, uimarantaa kilometri tolkulla, aurinkotuoleja ja –varjoja silmänkantamattomiin. Onneksi meidän ei tarvitse kulkea näillä lomilla. Osa ihmisistä nauttii suunnattomasti, kun
viikon saa levätä aurinkotuolissa, lukea ja mietiskellä, meille tämä ei sovi.
Cerviasta löytyy camperpark, johon ajamme ja
majoitumme. Lähden neljän vanhemmasta päästä
olevien tyttäriemme kanssa kylälle, kiertelemme,
katselemme, havaitsemme paljon lomailevia lapsiperheitä ja vanhempia ihmisiä. Käymme pitsalla ja
palaamme autolle. Meitä on vain kolmessa asukkeja, yksi matkailuauto, me ja yksi asuntovaunu, jossa näyttää majailevan syrjäytyvä ihminen omissa
oloissaan.. Kirsti miettii miehen epämääräisyyttä.
Vastaan hänelle epämääräisen miehen lähettyvillä
majoittuu epämääräinen perhe, nämä kaksi tekijää
muuttuvat meille positiiviseksi asiaksi, joten nukkumaan meidän sopii käydä. En millään muotoa
halua antaa käsitystä, etteikö Kirstin mietteitä kannata ottaa vakavasti, aina on paikallaan arvioida
paikan turvallisuus ja olosuhteet. Se on meidän
oikeus ja velvollisuus. Ihminen ei voi poistaa riskejä elämästä, niiden pienentäminen on kuitenkin
mahdollista.
Nukkumaan pääsimme puolen yön maissa. Ilma oli
matkamme lämpimin, 30 astetta meni rikki. Iltakin
on lämmin. Oikea välimeren yöilma on kuin linnunmaitoa, ilmaa voi ottaa käsiin, sitä voi muovailla, sen voi ojentaa tai heittää toiselle, hän voi muokata sitä edelleen ja antaa sen takaisin. Oikea välimeren yöilma saa juronkin miehen runolliseksi,
hieman arkilyriikkaa pulppuaa raavaimmankin
miehen huulilta, kun hän saa kokea aitoa välimeren
yöilmaa, sitä lämmintä.

Sukulaispoikamme mukaan nimetty Opa museo Sienassa

Alkukesän matkailussa saa nähdä kukkaloistoa parhaimmillaan.

Torstai 21.6.2007
Illalla huomasimme Cervian kylällä puutarhanäyttelyn, kolme kaupunkia on osallistunut siihen, yhtä
en muista, toinen oli Fano ja kolmas Helsinki. Kerroin Kirstille tästä, hänkin halusi lähteä katsomaan
Helsingin aikaansaannosta Italian maaperällä. Helsingin puutarha edusti tuntureita, lunta ja revontulia.
Liikkeelle lähdimme puoliltapäivin. Uimapaikka
tulisi löytää tänään, jotta vielä kerran lapset saisivat
vanhempien kanssa lämpimässä välimeressä uiskennella.
Aamusta tunsimme päivästä tulevan lämmin, tuuHelsingin puutarhanäyttely Cerviassa.
lenvire ei ole enää raikas, vaan se tuntuu iholla
pikemminkin kuumana henkäyksenä. Ajamme rantatietä ja löydämme pienen etsiskelyn jälkeen Lido
Estensiltä uimapaikan, jossa on myös suihkut.
Ajamme parkkiin alueelle, jossa ei ole lupaa pysäköintiin, silti alueella on kymmeniä camppereitä,
joiden asukit näyttävät olevan enimmäkseen italialaisia ja vanhempaa väkeä. Tulomme aiheuttaa
kovan pulinan ja elehdinnän joukossa, mieleen
tulee väen olevan valehtelijoiden clubia.
Jään autolle muiden mennessä uimaan. Uimapysähdykset vievät aikaa kaikkine koreografioineen aikaa monta tuntia, siirtymäpäivien aikana,
jossa järvi on vieressä ja kaikki käyvät vain pienellä pulahduksella, siitä selviää tunnissa. Kun uimalelut kaivetaan esiin ja muutenkin pitkän kaavan
mukaan lapset haluavat välillä makoilla ja käydä
suihkussa , aikaa kuluu helposti viisikin tuntia.
Sehän on lasten lomaa parhaimmillaan.
Uintiretken jälkeen syömme ja lähdemme ajamaan
Etualalla lumiset tunturit, taustalla revontulet
kohden Venetsiaa, tarkoitus on yöpyä ennen Venetsiaa camperparkissa, jos löytyy. Italian camperparkeista ei ole annettu koordinaatteja kaikista,
joten niiden löytäminen on välillä hankalaa.
Ajamme pientä rantatietä, matkanopeus on alhainen, paljon liikennettä ja paljon rekkoja. Saamme
nähdä useita Italialaisia kamikaze ohituksia, korvakuulolta ohitetaan. Italian onnettomuustilastot ovat
todella synkät, ihmisten luonne näkyy liikenteessä,
impulsiivisuus ja malttamattomuus ovat heidän
luonteenpiirteensä, joka näkyy hyvin liikenteessä.
Siitä on etunsakin, he ovat mainioita luovimaan
liikenteen seassa, tällaiset liikennejärjestelyt aiheuttaisivat kaaoksen meillä, lisäksi kaikki joustavat,
jos joku haluaa liikennevalo jonossa ohittaa koko
jonon, se sallitaan hänelle. Meillä torvet soisivat ja
nyrkkitappelu olisi herkässä, jos tällä tavoin
ajaisimme. Jos itse huomaa ajaneensa väärään
suuntaan, vilkku päälle, käsimerkeillä ja katsekontakteilla yhteys muihin, sen jälkeen voin tehdä liiFanon tuottama luovuus Cerviassa.
kenteen seassa järjettömänkin käännöksen. Italiassa kaikki toimii omalla tavallaan. Liikenteeseen
tottumaton varmaan tuntee kaaosta, kaikessa on
kuitenkin ideansa, liikenne on kuin avohässäkkä,
jossa jokaisella on kuitenkin paikkansa.

Italialainen kun hermostuu liikenteessä, ottamalla
katsekontaktin, moikkaamalla, käsiä levittelemällä
ja hymyilemällä hän sulaa, vastaan saa iloisen
tervehdyksen. Tämä puoli Italialaisesta on hieno.
Heidän elämän asenteensa on kepeän iloinen, usein
kuulee iloisia tervehdyksiä naurun kanssa. Meille
tuttu melankolisuus on lähes tuntematon käsite
täällä. Italialaiset ovat tunteeseen vedon mestareita,
sillä vaikutuksella, että myös itse lankeavat siihen.
Kaupassakin ostoksilla ollessamme aina kehuivat
kuinka hyvältä näyttää, lasten siihen sanoessa ei
näytä, vaihtaessa tuotetta, he siihen heti sanomaan
paremmalta näyttää. He ovat myös takinkääntämisen mestareita. Kääriäisen Seppo on vakaa mielipiteissään verrattuna Italialasiin, heille takinkääntäJos Italialainen haluaa pysäköidä varjoon autonsa, se voi
minen on normaalia, jokapäiväistä ja asiaankuulusitten olla vaikka jalkakäytävällä, eikä se haittaa muita
vaa. He ovat sitä mieltä, että on typerää pitää kiinni Italialaisia.
mielipiteistään. Asiat muuttuvat ja takinkäännös
kuuluu asiaan.
Olen miettinyt tätä asiaa paljon, me koemme ensi
alkuun epärehellisenä takinkäännön. Asiaa pohdittuani olen huomannut tämänkin asian olevan vahvasti kulttuurin sidonnainen, jokin asiat vain onnistuvat paremmin ja sujuvammin, jos takinkääntö
tehdään. Meillä se muistetaan pitkään, historian
kirjoistakin saa lukea meillä tapahtuneista asioista.
Italialaisille se on normaalia, asiaan kuuluvaa demokraattista toimintaa.
Eniten minussa ihmetyttää Italialaisissa, miten he
Rooman vallan aikaan onnistuivat pitämään koossa
niin suurta valtakuntaa. Eiväthän he olleet Italialaisia vaan Roomalaisia, Garipaldihan yhdisti pienet
kuningas- ja ruhtinaskunnat nykyiseksi Italiaksi.
He ovat luonteeltaan jollain tavalla mammanpoikia. Eivät rohkeita, vaan taitavia sanankäyttäjiä.
Miten he aikoinaan onnistuivat sotarintamalla, kun
uudempi historia tuntee Italian sotahistorian synkkänä. Mussoliini ja Hitler muutaman satelliittivaltion kanssa perusti akseliliiton, Mussoliini ei pystynyt täyttämään omaa osuuttaan, ei edes Italian puolustamisessa. Hitler toi omat joukkonsa estämään
Italian miehitystä, onnistuikin aika hyvin siinä. Ei
Saksalaisetkaan voineet mitään liittoutuneiden ylivoimalle, pitkitettyä saivat Italian miehitystä. Italialaiset jättivät herkästi asemansa, heillä ei ollut
ilmeisesti sodassa tarvittavaa paineensietokykyä.
Kokonaisia rintamalohkoja pakeni kauhun vallassa,
kun saivat niskaansa tykistökeskitystä. Ehkä Roomalaisilla oli aikoinaan suuri tekninen etumatka ja
sotataktiikka, ne omaamalla hieman surkeammillakin miehillä pärjää.
Emme löytäneet camperparkia, joten illan pimetessä päätämme ajaa Venetsiaan tutulle leirintäalueelle, Camping Rialtoon, joka on muistimme mukaan Marian kuva on usein seinissä, maanteillä omissa rakenmuutama kilometri Triesten suuntaan. Leirintäalue teissa, kaikkialla.
löytyy, ajamme sisään. Hoidettuamme muodollisuudet kaikki rientävät suihkuun. Alan valmistamaan ruokaa, Kirsti lajittelee pyykkiä, loppumatkasta pestään ainoastaan välttämättömin pyykki.
Pimenevässä, hellivässä niin lämpimässä illassa

kotimaasta niin tuttu vaiva, kiusallinen, harmillinen, hermoja raastava, ikävä, tympeä - itikat, tänään niitä lentää Venetsian yössä. Venetsia on suoaluetta ja täällä on myös hyttysiä. Alkukesästä ne
vaivaa täälläkin enemmän. Olemme olleet täällä
aikaisemmin myös heinäkuussa, silloin itikoita on
vähän. Osa lapsista kiusaantuu, kun he verenhimoisina käyvät kimppuumme. Nämä itikat ovat rodultaan sellaisia, jotka eivät inise, ei pimeässä tiedä
mitään, ennen kuin tuntee kutinan. Hyvin kiusallista. Hyttysiin törmää Euroopan maissa harvakseltaan, Luojamme on säästänyt valtaosan Euroopan
kansoista näiltä hirvittäviltä verenimijöiltä.
Sanotaan, että tietyn määrän pistoksia saatuaan
ihminen tulee immuuniksi itikoille, itse en valitettavasti voi uskoa tähän. Yhden kesän, neljä kuukautta asuimme suomalaisella mökillä itikoiden
seassa, sattui olemaan paha itikkakesä, tuhansien ja
tuhansien pistojen jälkeen edelleen olo oli vastapiestyllä. Iltojen saunomiset toivat helpotusta elämään.
Liittyessämme Euroopan unioniin, pessimistisimmät lausunnot koskivat, pian suomi ostetaan meiltä
pois, kaikki rannat menevät ulkomaalaisille. Sanoin silloin ja olen edelleen samaa mieltä. Itikoiden
keskelle tulijoita ei kovin paljon ole ja kuka sitä
kotoaan kauaksi lähtee. Päivä oli matkamme lämpimin. 35 asteen raja oli todellisuutta. Auringossa
aurinko oli todella polttava. Nukkumaan pääsemme
rauhatonta yöuntamme itikoiden seassa puolilta
öin. Yöstä tulee mielenkiintoinen, ovet ja ikkunat
on lämmön vuoksi pidettävä auki, joten ovet selällään itikat pääsevät seurauksemme, äänettöminä
vaanimaan kahtatoista uhriaan, ei viattomia, kuitenkin tähän vaivaan syyttömiä.

Utuinen vuoristokylä Apenniineilla

Italialaista asennetta liikenteessä

Via on jo antiikin ajoista ollut tien nimenä.

Perjantai 22.6.2007
Saalistajat vaanivat saalistettavia koko yön, saalistajat saivat omansa, minunkin harvinaista verta B
rh– jäi Italian yöhön varmistamaan saalistajien
suvun jatkon. Ne ottivat omansa kuin raakalaiset
keskiajalla, me emme merkinneet heille mitään.
Yritin suojautua niitä vastaan omilla keinoilla. Sivelin yöllä itseni kokonaan Treenimentillä, aineella, joka on tuttu hevosurheilusta. Aineen vaikutus
on kaksijakoinen, ensiksi se lämmittää lihakset, sen
jälkeen se jäähdyttää ne. Samalla toivoin että aineen tuoma haju, joka ihmiselle on tuttu aniksesta,
saisi saalistajat kavahtamaan ja jättämään meidät
rauhaan. Osa lapsistakin käytti samaa menetelmää.
Aineen jäähdyttäessä lihakset, silloin pystyy käyttämään peittoa lämpimässä yössä, joten ainakin
mekaaninen suojautuminen onnistui.
Aineesta sen verran, eräs lääkäri, joka oli taannoin
asiakkaani, kertoi sen olevan kelvollista ihmiselle,
vaikka se on myynnissä hevosurheilukaupassa.
Myös apteekista saa samaa ainetta eri tuotenimellä,
ero on siinä, että apteekissa pieni tuubi maksaa yli
kympin, litran Treenimenttipullon saa viidellätoista
eurolla, joten hintaero on melkoinen. Ensisijassa se
on hyvä kovan urheilusuorituksen jälkeen, toiseksi
lihaskrampeissa ja suonenvedoissa vallan mainio
laukaisija.
Nousimme huonosti nukutun yön jälkeen ylös kahdeksan jälkeen. Valmistauduimme lähtemään koko
joukolla Venetsiaan. Leirintäalueen edestä pääsee
myös bussilla Venetsiaan, päätimme kuitenkin
mennä autolla parkkialueelle, jotta palatessamme,
yöllinen mahdollinen selkkaus jäisi kokematta bussissa, kun väsyneet ja turhautuneet pienokaiset
palaavat kanssamme. Parkkialueelle saavuttuamme
ihmetyttää isojen autojen vähyys alueella. Pienautoille on oma iso monikerroksinen parkkitalo,
isommille autoille iso kenttä.
Parkkialueen vierestä pääsee vesibussilla minne
vain, ostimme kaikille 12 tuntia kestävät liput, jotka käyvät kaikkiin alueen vesibusseihin. Ajoimme
ensin Grande Canaalia pitkin, huomioikaa, Pyhän
Markuksen torille. Korostin lapsille useampaan
kertaan torin tärkeyttä Venetsialle ja koko muun
Euroopan kehitykselle. Eivät he kovin vakuuttuneita olleet kertomastani.
Pääsimme vesibussissa ulos keulapenkeille, josta
oli mainiota suorittaa laaja-alaista Venetsian kuvausta. Tämä on aikaisemmin jäänyt vajaaksi, kun
bussissa olemme joutuneet olemaan ahtaudessa
hankalissa paikoissa. Kiertelimme toria, katsoimme
ulkoapäin kirkkoa, tornia, kellonsoittajia ja paljon
muuta. Kävimme myös kurkistamassa huokausten
siltaa, erään runon alku tuli mieleeni, tekijää en
muista, sen muistan, että jokin runoilija oli vangittu
ja vangit kulkivat Docen palatsista huokausten siltaa vankityrmään. Runon alku soi päässäni, olisi
tehnyt mieleni lausua se kokonaisuudessani mielessäni, mutta en nyt tavoittanut sitä. Jotenkin tähän

Grande Canaalen liikennettä ja asutusta

Venetsiassa on myös nopeusrajoitukset ja liikennesäännöt, valvonta toimii kuten muuallakin.

Grande Canaalle mahtuvat kaikki tasapuolisesti mukaan,
väistellään ja odotetaan, joustavuus on hieno nähtävyys.

tapaan se meni; kuljin sillalla huokausten jne. Jos
joku muistaa runon ja runoilijan, olisin kiitollinen
tiedosta.
Kohti Muranon saarta lähdimme Markuksen torilta
vesibussilla, Muranon saari on kuuluista lasinpuhalluksesta. Matka saarelle kestää reilut puolituntia. Viola halusi koko ajan olla vain laivassa, joten
hänelle oli mieluisaa matkanteko. Muranoon saavuttuamme meillä oli onni matkassa. Yhden lasinpuhaltamon ovi oli auki, kettingit rajasivat katsoma-alueen, saimme nähdä koko joukolla, kuinka
taidelasia valmistetaan. Kovin helpolta tekniikka
vaikuttaa, mutta jos itse yrittäisi, tuskin lasikukkoa
saisi edes syntymään, ehkä vinoutunut rumaankanpoikanen olisi mahdollinen, vieläpä väriviMatkalla Muranoon
kainen. Ainakin se kuvastaisi hyvin omaa vajaavaisuutta.
Luonnollisesti emme päässeet edes yrittämään, osa
lapsista kiinnostui valtavasti tästä, tiedä vaikkapa
kotimaassa jossain vaiheessa harjoittelu onnistuisi.
Kiertelimme Muranoa pari tuntia, kävimme kaupassa ostamassa evästä ja juotavaa lisää, kantaa ei
huvita kovin suuria määriä. Juotavaa tällainen porukka tarvitsee päivän aikana n. kymmenenviisitoista litraa.
Palasimme Muranosta pääsaarelle. Lähdimme kävellen käymään Ponte Rialtolla, jotta paremmat
kuvapaikat saisimme. Matkaa on pari kilometriä.
Matkan varrella ostimme pitsat, komeassa rivissä
portailla söimme innolla niitä. Venetsiassa on parhaiten havaittu suuri perhe, jostain syystä täällä
ihmiset hyvin huomaavat suuren perheen. Hauska
välikohtaus oli eräällä pysäkillä vesibussiin noustuamme, laiva lähti jo laiturista, kun eräs mies tuli
pysäkkilaiturin ikkunasta huutamaan meille. Bravo Lasinpuhaltaja työssään, perinteiset työtavat edelleen
eurooppalainen suurperhe, peukalot pystyssä hän
käytössä taidelasin puhalluksessa.
toivotti meille onnea ja menestystä, esitys sai täydessä vesibussissa hilpeän huomionsa Italialaiseen
tyyliin. Rialtolta menimme vesibussilla parkkialueelle, josta sitten illan jo pimetessä ajoimme leirintäalueelle. Kaikki menivät suihkuun saadakseen
raikastusta päivän vaivoista. On rankkaa kaikille
kulkea kantamuksineen pitkin Venetsian kanaalien
ylittäviä siltoja portaineen. Venetsiassa on sellaista
taikaa, jota missään muualla ei ole. Se kutsuu yhä
uudestaan kulkijaa kokemaan sitä ainutlaatuista
elämää, mitä ihmiskunnassa ei missään muualla ole
tässä laajuudessa. Kaikki toiminnon tapahtuvat
veneillä, on poliisiveneet, ambulanssiveneet, jäteveneet, taksiveneet, rahtiveneet. Se on ihmeellinen
venemaailma. ”Kai tunnet Venetsian, kadut siellä
vettä on, sä huomaat aivan pian, se on paikka verraton, sun gondoli ovelta noutaa, se on tapa kulkijain….”, mukava on laulaa tätä laulua ja ajatuksin
yhtyä mukaan mandoliinien iloluontoiseen, elämän
Muranon rakennuskanta on huomattavasti matalampaa ja
täyteiseen säestykseen. Päivä oli lämmin ja puolisirompaa kuin Venetsian pääsaarella. Ehkä myös hieman
pilvinen, kuvauksen kannalta ei paras mahdollinen.
tilavampaa.
Lapset pärjäsivät paremmin, kun auringon polttavuus jäi sinne pilvien toiselle puolen. Valmistauduimme ottamaan vastaan yölliset vaanijat.

Lauantai 23.6.2007
Toisesta yöstä selvisimme hieman paremmin leirintäalueella. Yöllinen kevyt tuuli hankaloitti saalistajien matkantekoa. Kuitenkin ne verenhimoiset
yksilöt, jotka selvisivät auton sisään, saivat rauhassa mellastaa ja nauttia juhla-ateriaansa. Heräsimme
paukamiemme kanssa, kuka enemmän tai vähemmän kiusaantuneena. Kirstiä eivät yleensä kotona
hyttyset häiritse, nyt hänkin sai nauttia tästä kamalasta vaivasta. Suoritimme tutut huoltotoimet ja
pääsimme jatkamaan matkaamme kohden pohjoista
puolen päivän jälkeen. Jostain syystä mieleen nousi
Juha Vainion sepittämä ”matkalla pohjoiseen” josta ei muuta muistunutkaan sitten mieleen. Nyt on
se aika, jolloin matkamme pohjoiseen alkaa, se on
haikeaa, samalla mukavaa. Olemmehan matkalla
kotiin, kepeästä ilosta kohden surumielistä harmoniaa, johon sekoittuu suomalaista ironista hurttihuumoria. Kuunnellessa ja verratessa Italialaisten
ja suomalaisten lauluja, niissä on valtava ero sävelessä, sanoissa ja esitystavassa. Usein suomalainen
laulaa haikeasta menetetystä rakkaudesta, jossa
mukana ripaus itsetuhoista poismenoa, laulutyyli
on melankolista, iloisissakin lauluissa. Molli sävyttää duurissakin laulettavia lauluja, vakaa on tyylimme. Olemme lauluissamme vakavasti otettavaa
pohjoisen kansaa ”matkalla pohjoiseen”. Italialaisissa lauluissa ilo raikaa, rakkaus on läsnä tässä ja
nyt, menetystä ei surra, sehän on vasta edessä, ei
nyt, sävel on monesti duurissa. Ihminen on kokonainaisuudessaan mukana lauluissa, kädet levällään otetaan laulun sanoma vastaan tavalla, joka
saa minunkin sydämen sykkimään hetkeksi tavalla,
jota perusluonteeni ei omaa. Hetken saan nauttia
siitä ilosta ja elämän onnen kepeydestä, josta tämä
kansa saa nauttia koko ajan.
Pysähdymme matkalla pienelle Caldonazzo järvelle uimaan. Järvi on lähellä Trentoa. Uimisen jälkeen sovimme menevämme kohti Baijeria, kohteena pieni kunta Schwangau, jossa yövymme ja
käymme kohteessa, joka ei jätä ketään kylmäksi.
Siihen liittyy mystiikkaa, huhuja, valheita, hulluutta, kaikkea mahdollista. Ajamme Baijeriin Itävallan läpi kapean kaulan kohdalta, n. 60 kilometriä
on matkaa Italiasta Saksaan Itävallan läpi. Moottoriteitä emme käytä, kun pitäisi hankkia ajolaite,
koska auto painaa yli 3500 kg. Ajamme Brennerin
solan kautta, josta on kaikenlaista kulkijaa kulkenut läpi kautta historian, nyt me menemme siististi
ilman vaikeuksia autolla. Voimme vain kuvitella
vaikeuksia, joita entisajan kulkijat ja sotijat kohtasivat Alppien solissa ja rinteillä. Saavuimme
Schwangauhun ennen puoltayötä, emme mahtuneet
läheisille camperparkeille, joten ajoimme Itävallan
puolelle takaisin yöksi huoltoasemalle. Sen olemme oppineet, jos iso perhe majoittuu myöhään yöllä camperparkiin liian ahtaalle paikalle ja aiheuttaa
pientä häiriötä elämällään. Helposti saksansukuiset
kansalaiset mussuttavat meille jostain elämän säännöistä, jotka ovat itse keksineet. Huoltoasemilla ei
kukaan.

Kokematta jäi tälläkin matkalla gondoliretki, ehkä seuraavalla kerralla.

Brennerin solan silta on ollut Euroopan korkein maantiesilta, en tiedä onko tällä hetkellä. Alla tyttäret ihailemassa
Brennerin solaa ja siltaa.

Sunnuntai 24.6.2007
Ihmismielen oikut ovat tutkimattomat, ensimmäistä
kertaa reissuillamme törmäämme ilmiöön, jota on
vaikea ymmärtää. Olemme lukeneet Itävaltalaisten
nurkkakuntaisuudesta, sisäänpäin lämpenemisestä.
Tämä on kuitenkin aivan uutta, kuinka joku voi
rakastaa roskapönttöään niin, että kettingeillä lukitsee kannet kiinni, jottei kulkijat pääse laittamaan
roskia pois. Aamulla Kirsti yritti löytää huoltoasemalta roskapönttöä, löydettyään sen, yrittäessään
laittaa roskat sinne, aseman työntekijä tuli pitämään hänelle luentoa roskien jättämisestä. Mieli
teki jättää roskat maahan, veimme ne kuitenkin
Neuschwanstein, Ludvig II:n satulinna
Saksan puolelle. Yleinen puhtaus on kovasti riippuvainen roska-astioiden määrästä ja sijoittelusta.
Tällä lailla meille on opetettu ja annettu ymmärtää,
Itävallassa on ilmeisesti aivan oma oppinsa, pitäisi
melkein tehdä tutkimusta, onko heillä jokin salainen tekniikka, jolla asia hoituu paremmin.
Aamutoimen jälkeen lähdimme takaisin Saksan
puolelle Schwangauhun. Tarkoituksemme on käydä Neuschwansteinissa, Baijerin kuninkaan Ludvig
II linnassa, josta aiemmin hieman mainitsinkin.
Ludvig II oli erikoinen kaveri, hän rakennutti eläessään kolme linnaa, josta tämä on mielikuvituksellisin, se ei ole oikeastaan millään lailla aito, se
on sen ajan feikkiä, kopiota ja jäljitelmää. Hän halusi tehdä unelmien linnan, jossa on mm. talvipuutarha, tippukiviluola ja herätessään näkymä Alpeille. Hän maalautti ystävänsä Rikhard Wagnerin
ooppera-aiheita linnan seinille. Valtaistuinsaliin
hän ei halunnut sijoittaa valtaistuinta, koska hän
halusi pyhittää paikan suurimmalle kuninkaalle,
Linna ylempää Alpeilta kuvattuna, jonne kiipesimme
Vapahtajalle Jeesukselle. Huhutaan hänelle olleen
Karoliinan ja Elinan kanssa.
suhde Wagnerin kanssa, hän oli kerran kihloissa
serkkunsa kanssa, mutta siitä ei tullut mitään.
Salzburgin musiikkijuhlat perustettiin Ludvig II:n
avokätisyyden ansiosta, ilman hänen varojaan,
Wagnerilla ei olisi ollut varaa moiseen.
Myöhemmin hallitus totesi Ludvig II:n syyntakeettomaksi, mielenvikaiseksi ja kykenemättömäksi
valtionjohtajaksi, hänet vapautettiin hallitsijan tehtävästä, pian tämän jälkeen hänet löydettiin Neuschwansteinin läheisestä järvestä hukkuneena. Siitä
on muodostunut myytti, jota ei tiedetä vieläkään,
hukutettiinko hänet vai hukuttautuiko hän. Huhutaan hänen yrittäneen itsemurhaa aiemminkin.
Päätimme mennä linnaan jälleen kahdessa ryhmässä, ensimmäisenä lähdin minä Erikan, Karoliinan,
Linnean, Elinan ja Violan kanssa. Yllätyimme, kun
täällä pääsee alle 18 vuotiaat ilmaiseksi, viimeksi
seitsemän vuotta sitten käydessämme, vain pienet
lapset pääsivät ilmaiseksi. Täällä on mainio lippujärjestelmä. Alhaalta ostetaan liput ja päätetään,
Viola, Karoliina ja Elina Linnan kaiteella.
opastuksen kieli. Lipuissa on kellon aika ja ryhmän
numero, millä mennään sisään. Näin ei tarvitse
jonottaa ylhäällä, vaan jos on paljon ihmisiä, saa
kaikessa rauhassa odottaa vuoroaan kuppilassa.

Loma-aikaan täällä on paljon ihmisiä, saattaa olla
jopa neljän tunnin jono linnaan, sen vuoksi tämä
jonotusjärjestelmä on hieno keksintö.
Ylös linnalle kävely vie aikaa puolesta tunnista
aina tuntiin, riippuen kunnosta ja nousuhaluista.
Sinne pääsee myös hevosrattailla ja linja-autolla
toista reittiä, me kuitenkin päätimme kävellä päästäksemme oikeaan tunnelmaan mennessämme korkealla olevaan linnaan. Omalla vuorollamme kiersimme linnan oppaan viemänä, nopeasti he vievät
ryhmänsä läpi linnan, nopeat selostukset, melkein
läpikävelyä, silti jotain ymmärsin selostuksesta.
Linnassa on kaikenlainen kuvaaminen kiellettyä,
vetoavat tekijänoikeuslakiin, tiettävästi kuninkaan
kuolemasta on kulunut runsaasti aikaa, joten oudolta kuulostaa. Lopuksi meidät ohjataan linnan keittiön kautta isoihin myymälöihin. Täällä on se syy
miksei saisi kuvata, halutaan myydä kuvat, videot,
julisteet ja kaikki se muu krääsä ja rihkama, jota
ilmankin vallan hyvin tulisimme toimeen. Täytynee tunnustaa, ostimme pari julistetta ja yhden ison
kuvan. Lähdemme kiireesti alas, jotta toinen ryhmä
pääsee ylös. Matkalla ostamme vielä hienon Tirolilaisreuhkan. Kirsti lähtee toisen ryhmän kanssa
ylös, minä lähden Karoliinan ja Elinan kanssa kiipeämään linnan taakse nouseville Alpeille, sieltä
kuvittelen saavani hyviä kuvia. Meidän Elina on
kova kävelemään, ensiksi nousimme linnaan, nyt
hän haluaa kiivetä uudestaan ja vielä korkeammalle.
Ylhäältä saan kuvattua, mutta en ole ollenkaan
tyytyväinen, linnan taustana on nyt tasanko ja järvi,
alhaalta kuvattuna taustana on Alpit, ne ovat taustana mielestäni huomattavasti parempi. Julisteissa
olevat kuvat on ilmeisesti kuvattu lentokoneesta,
sen jälkeen muokataan kuvankäsittelyohjelmalla, ei
ne muuten olisi niin hyvän näköisiä.
Linnea lähettää tekstiviestin milloin palaamme,
kertoo jonkun tarvitsevan virtaa auton käynnistämiseen. Olemme jo matkalla alas, arvioin aikaa
menevän viisitoista minuuttia vielä. Päästessämme
autolle, he ovat saaneet jo apua, jostain syystä he
eivät saa autoa käyntiin. Tulevat pyytämään nyt
minulta apua. Ajan auton sinne, pistän kaapelit
kiinni ja auto käynnistyy, joten pieni apu minulta,
iso apu heille. On todella tympeä hetki matkalla,
jos auto ei lähde käyntiin. Kirsti palaa illasta ja
lähdemme jälleen kohti pohjoista. Ajamme autobahnaa pitkin kolmesataa kilometriä ja jäämme
huoltoasemalle yöksi. Matkalla ostin pizzoja ja
mikrossa on myöskin grilli, jolla lapset lämmittivät
ne. Kaikille maistuivat hyvin. Päivä oli lämmin ja
aurinkoinen. Nukkumaan pääsimme puoliltaöin.

Erika ja Tirolilaisreuhka

Hetkeä ennen linnaan menoa pieni lepohetki.

Viereinen Hohenschwangaun linna.

Maanantai 25.6.2007
Heräsimme taas normaaliin roska-aamuun, Saksassa ei kukaan rakasta roska-astioitaan niin, ettei anna sinne matkailijan laittaa matkan vaivoista ja
virkistyksestä aiheutuneita jätteitä. Saksassa on
parkkipaikoilla ja huoltoasemilla esimerkillisesti
järjestetty jätteiden keräily ja lajittelu. Myös Italiassa ja Ranskassa kyseiset toiminnot olivat valtavasti kehittyneet. Itävaltaa pitäisi ajaa hieman ristiin ja rastiin, jotta kokonaiskuva jätteiden keräilystä tarkentuisi. Nyt olen joutunut yhden huoltoaseman perusteella antamaan aika kovan tuomion kansan käyttäytymisestä.
Tästä huomaamme, kuinka mielikuvat asioista,
ilmiöistä, ihmisistä ja kansoista syntyvät. Minä
joudun kohtaamaan armaan Kirstini kanssa monta
erilaista tilannetta Itävallasta, ennen kuin tämä epämiellyttävä kokemus vaihtuu positiivisuuden puolelle. Meillä on yksi fantastinen muisto Itävallasta.
Vuosia sitten ajelimme autolla Itävallassa, pysähdyimme tankkaamaan. Nuorehko mies oli tankkaamassa, hän kurkisti auton sisään ja havaitsi ison
tyttöjoukon, hän kysyi onko kaikki minun, vastasin, vanhin on sukulaistyttö, muut ovat omia prinsessojani. Hän siihen lisää, montako niitä on, kerroin silloisen lukumäärän. Hän keskeytti tankkaamisen ja lähti sisään. Palasi sieltä karkkilastin
kanssa, jakoi jokaiselle tyttärelle oman annoksen ja
tuli jatkamaan tankkausta. Tämä muisto saa tilanteen muuttumaan, saan nostettua tunnelmaa hieman
korkeammalle suhteessa Itävaltalaisiin. Itävallasta
nousee mieleen kuuluisia ihmisiä, taitavia, lahjakkaita, viisaita myös eräs maailman tunnetuin korpraali oli Itävaltalainen. Nyt huomaan tilanteen Itävaltalaisista nousseen jo sille tasolle, että annan
piut paut roskapönttöään rakastavalle miehelle,
hyväksyn tämän epätavallisen rakkauden johtuvan
varmasti hänen traumaattisesta lapsuudestaan. Jotain on varmasti tapahtunut hänen lapsuudessaan,
että hän aikuisena miehenä köyttää kettingeillä
luukut kiinni vahtiakseen vain sitä, ettei kukaan
laita roskia hänen astiaansa. Vajavaisten tietojen
vuoksi en pysty enempää analysoimaan tilannetta,
joten jätän tämän miehen tarinan tähän.
Lähdimme ennen puoltapäivää liikkeelle matkaa
päivän kohteeseen on vajaa sata kilometriä. Menemme ehkä Euroopan parhaiten säilyneeseen keskiaikaiseen kaupunkiin, jossa edelleen asutaan ja
eletään. Kaupunki välttyi sodan kauhuilta, säilyi
ehjänä ja on meille ilona ja elävänä historiana opettamassa meille entisajan elämästä ja toiminnasta.
Rothenburg ob der Tauber sijaitsee lähellä Würzburgia ja Nürnbergiä. Emme ole aikaisemmin käyneet tässä kaupungissa, joten mielenkiinnolla odotamme tätä uutta tuttavuutta. Löydämme hyvin
opasteiden avulla parkkipaikalle, johon campperit
ja linja-autot ovat tarkoitettu. Lähdemme jälleen
kahdessa porukassa liikkeelle. Minä ensin

Pääportti kaupunkiin, josta nykyään ajetaan autolla.

Kaupungin muurin pituus on yli kolme kilometriä, ylhäällä voi kävellä ja ihailla kaupunkia ja tutkia vanhoja
ampuma-aukkoja ja torneja.

Isomman porukan kanssa. Kävelemme kaupunkiin
pääportista, nousemme ensiksi muurin kävelysillalle, kierrämme puolikilometriä muureilla, kunnes
Viola huomaa hevosrattaat, hän sanoo pontevasti
kolmivuotiaan kirkkaalla äänellä, ”nyt mennään
hevosilla”, se on pienen suusta niin osuvasti sanottu, että myönnyn jos hinta ei ole kohtuuton. Menemme muurilta alas neuvottelemaan hinnasta.
Hän lupaa ottaa meidät kyytiin kolmella kympillä,
kertoo kierroksen kestävän 45 minuuttia. Hinta on
mielestäni kohtuullinen, joten nousemme kyytiin.
Hän kertoo odottavansa vielä lisää matkustajia,
laskeskelen rattaisiin mahtuvan 12-14 matkustajaa,
joten useita mahtuu vielä kyytiin. Kerron lapsille,
etten ole ikinä raaskinut missään kaupungissa men- Tytöt hevosajelulla Rothenburg ob der Tauberissa
nä hevosilla, tämä on näppärän Violan ansiota.
Jännityksellä odottavat kaikki mitä tuleman pitää.
Ei mene kauaa, kun saamme seuralaisia ja pääsemme kaupunkikierrokselle hevoskärryissä. Kaksi
vahvaa hevosta vetää raskasta kärryä, hyvin jaksavat vetää meitä. Kuljettaja selostaa kaupunkia ensiksi saksankielellä ja sen jälkeen englanniksi.
Kaikkea en ymmärrä, kuitenkin jotain saamme
lasten kanssa matkaevääksi kaupungista. Hän näyttää ja kertoo rakennuksista. Kesken matkaa Viola
ilmoittaa, ”mennään jo pois”, näinkö vähän matkan
innoittaja jaksaakin olla mukana. Tällä kertaa hän
ei saa tahtoaan läpi.
Hevosajelun jälkeen kiertelemme vielä kaupungilla. Löydämme käsittämättömän ison joulumyymälän, jossa on myytävänä tuhansia erilaisia koristeita
ja laitteita, kiertelemme myymälää ja ihmettelemVahvat hevoset jaksoivat hyvin vetää meitä mäkiä ylös.
me ihmeellistä koristemaailmaa. Saamme vahvan
näytön siitä, kuinka pienen asian ympärille voidaan
rakentaa isoa toimintaa. Havaitsemme näitä isoja
liikkeitä olevan useita. Kirsti myöhemmin kertoo
tämän olevan kaupungin yksi suuri asia, monet
ihmiset tulevat ympäri Saksaa tänne kerran vuodessa hankkiakseen yhden koristeen joka vuosi. On
kuulemma jossain perheissä ja suvuissa perinne.
Käymme ihailemassa myös hyvin kaunista ja sympaattista tornia, Markus turmia, kerroin hevosajelulla kuskille tornin olevan kaunis ja nimikin miellyttää. Kuvaamme kaupunkia monelta eri suunnalta
ja etsimme mukavia kuvakulmia. Harmittaa keskiaikaisen kaupungin kuvaamisessa autot ja nykyaikaiset myynti– ja mainostelineet. Tuskin saan yhtään kuvaa, jossa ei olisi näkyvissä näitä nykyajan
vempeleitä. Mietin, miksi yritän löytää tällaisia
kuvakulmia, mehän elämme nykyajassa. Jotenkin
vain tuntuu keskiaikaisen kaupungin kuvauksessa
häiriötekijöiltä nämä asiat. Kiireellä lähdimme kolmen tunnin kiertelyn jälkeen autolle, jotta Kirsti
ehtii muiden kanssa vielä kaupunkia kiertämään ja
myymälöitä ihastelemaan. Heidän lähdettyään alkaa nousta taivaanrantaan mustia synkkiä pilviä,
onko lähes kolmen viikon hyvä lomasää päätymäsHevoskuskin mukaan kuvatuin paikka kaupungissa.
sä. Syömme samalla välipalaa. Matkan loppuvaiheessa alkaa ruuanlaitto tuntua vaikealta ja liian
aikaa vievältä, pitäisi päästä eteenpäin ja samalla

Myös pystyä ravitsemaan matkalaisia kohtuullisesti. Toisen ryhmän palatessa saankin hieman nuhteita, kun ruokaa ei ole. Puolustelin ajan menneen
lasten vahtimiseen ja matkakertomuksen kirjoittamiseen. Vastaus ei tyydytä nälkäisiä matkalaisia.
Muutkin ottavat välipalaa. Lähdemme liikkeelle
seiskatietä kohti Hampuria, tarkoitus on päästä
mahdollisimman lähelle Hampuria. Seiskatie menee Kasselin ohi. Tämä alue on tunnettu mäistään,
meidän rohjomme jokainen hevosvoima oli tärkeässä käytössä noustessa mäkiä ylös. Mäet ovat sekä
suhteellisen jyrkkiä että pitkiä. Rekat ovat kovilla
näissä nousuissa ja laskuissa puolestaan jarrut. Itävallassa ajoimme niin jyrkkää mäkeä ylöspäin,
ettei automme jaksanut nousta ylös kuin kakkosvaihteella, vauhti kiihtyi huimaan 40 nopeuteen.
Jyrkkyys oli 17 %, en muista aikaisemmin ajaneeni
niin jyrkkää mäkeä. Suomessa ei yleensä ilmoiteta
kaltevuuksia, meillä yleensä valtateiden kaltevuudet jäävät maksimissaan 7 % tienoille.
Sää on huonontunut ja sataa vettä ajoittain. Matkalla osa lapsista valittaa nälkäänsä. Lupaan hakea
huoltoasemalta jotain syötävää. Puolilta öin pysähdymme huoltoasemalle, sieltä ei löydy mitään järkevää syötävää, joten menemme seuraavalle asemalle. Sieltä löytyy sentään kokojyvä leipää ja nakkeja. Näillä saan enkelimme rauhoittumaan. Samalla lupaan huomenna olevan ruokaa, lupaan ostaa vaikka pizzat, joita voimme paistaa mikron
grillissä.
Tänä yönä on ollut rekkoja paljon liikenteessä.
Löydämme silti hyvän yöpaikan huoltoasemalta.
Karo ja Alli keskiaikaisen ikkunan edessä, jossa todennäPääsemme nukkumaan yhden tienoilla. Illasta on
köisesti keskiajalta onkin vain talon seinä.
alkanut satamaan, näyttää siltä, että huomenna ilma
huononee edelleen. Matkan loppuminen alkaa olla
jo mielessä. Yksi hyvä puoli on, että loppuu ahtaassa tilassa petien teko ja jatkuva tavaroiden edestakainen lemppaaminen. Katselen muiden nukkumaan menon jälkeen vielä rekkojen menoa, kun he
yrittävät löytää yöpymispaikkaa. Taitavasti he ajavat kapeista väleistä, kun rekat täyttävät osittain
ajokaistatkin huoltoasemilla. Yhdellä isolla huoltoasemalla voi olla yli sata rekkaakin yöpymässä,
ahdasta on, silti ei esiinny eripuraa. Jos joku ei
mahdu lähtemään, hän ilmoittaa siitä äänimerkillä
tai käy koputtamassa ikkunoihin ja oviin. Muutaman naisen näen myös ohjaavan isoa autoa, tosin
yleinen näky se ei ole. Matka on loppumaisillaan,
silti toivoo, että porukalla jaksaisimme innostua
vielä pienistä asioista, joita kohtaamme tai näemme. Lomaähky on kuitenkin loppua kohti paheneva
ilmiö, jota vastaan täytyy taistella. Jälkeenpäin
harmittaa moni asia, miksei me pysähdytty siellä,
miksei me käyty siellä. Aika on niin rajallinen ja
Jo keskiajalla vuokrattiin majoitustilaa kahdella kielellä.
nähtävää paljon. Vaikka koko elämän matkustaisi
ja katsoisi, silti vähän ihminen ehtisi maapalloamme nähdä. Tässäkin asiassa huomaa ihmisen rajallisuuden, luojan luomia pieniä ihmisiä olemme.

Tiistai 26.6.2007
Kosteaan aamuun heräämme huoltoasemalla 100
km päästä Hampurista. Hitaasti kaikki heräilevät,
aamupalaksi syömme eilisen illan ostoksien rippeitä. Lapset haluaisivat ajoissa syötävää, jottei eilisen
kaltaista tilannetta synny. Lupaan heille ennen iltaa
tapahtuvasta ruokailusta.
Ajamme kohden Hampuria. Haluamme käydä
Planten und Plumenissa, joka on kasvitieteellinen
puutarha, jossa on myös vesiurut ja vesiaiheista
toimintaa. Olemme joka reissulla käyneet täällä.
Nyt emme näe vesiurkuja, emme voi odottaa iltaa
ajanpuutteen vuoksi, illalla meidän on oltava jo
Ulkonäön lisäksi on syytä tutustua myös kukkien tuokkaukana.
suihin, minua on valistettu, mitä jalostetumpi kasvi tai
Puisto on iso, siellä on eriaiheisia puutarhoja, vuokukka, sitä vähemmän tuoksua. Koristekirsikassa on
sikymmenten ajan puiston alueista osa on pidetty
valtaisa määrä kukkia, tuoksu puuttuu, luojan luomassa
samanlaisena Huomaamme portin luona, josta aina
on aina myös tuoksut mukana.
sisään tulemme muutoksen, ylikulku silta on purettu pois, vastapuolelta on purettu hotelli pois, tilalle
on laajentunut jo ennestään valtaisa messukeskus.
Saksassahan pidetään valtavia messuja. Meille suomalaisille tutut Helsingin messukeskuksen messut
ovat pieniä ja vaatimattomia Saksan messuihin
verrattuna. Minulle tuttu Finnbuild rakennusmessut
ovat meidän suurimmat rakennusalan messut. Saksassa on pelkästään rakennusalan ovimessut suuremat kuin meidän rakennusmessut.
Kiertelemme puistoa vain toisesta päästä, lapset
menevät heti vesipuistoon, jossa vesisuihkuilla saa
leikkiä pallojen kanssa. Pari tuntia vietämme aikaa.
Kirsti pääsee mieliharrastuksensa kukkien ja kasvien pariin. Täältä voi katsoa, miltä kukat ja kasvit,
mitä hän on suunnitellut joskus laittavansa meille,
kunhan saadaan rakennusta eteenpäin, jotta pääsPuutarha on hyvin hoidettu.
tään pihavaiheeseen.
Lähdemme kahden jälkeen eteenpäin. Päätetään
käyvämme kaupassa Flensburgissa, muistimme
mukaan sisään tultaessa on iso market, josta saamme ruokatarpeet. Flensburg on viimeinen kaupunki
ennen Tanskaa. Kaupassa lapset kysyvät, miksi
täällä on kaikki tekstit myös tanskan kielellä. Päättelemme alueen olevan kaksikielistä. Raja on varmasti vuosisatojen ajan vaihdellut täällä kovasti.
Myös Ruotsi oli käsittääkseni täällä vallassa 30vuotisen sodan aikana, joissakin Pohjois-Saksan
kylissä näkyykin vielä sen ajan ruotsalaisvaikutus.
Talvella oli juttua tästä aiheesta Hesarissa.
Kaupasta saamme ruokamme, pääsemme jatkamaan matkaa, syömme tällä kertaa autossa ajon
aikana, pizzamestarit aloittavat pitsan paistamisen,
kukin vuorollaan saa omansa. Huvittava piirre on
pizzojen valinnassa. Otamme muutamia eri lajeja,
sitten sovitellaan kuka ottaa mitäkin, syntyy vahvaa keskustelua kuka ottaa mitäkin, helpointa olisi Vesileikit ovat lapsille mieluisia.
ostaa kaikille samanlainen, mutta sekään ei ole
hyvä, sillä kokemuksesta tiedetään, että aina on
joku, jolle juuri se valittu pizza ei sitten maistu
millään. Tasapuolisesti jakaminen on taitolaji,
vaikka nytkin kaikki saavat oman pizzan.

Matkan edetessä jokainen saa vuorollaan maistuvan pizzan, lopulta kaikki ovat tyytyväisiä. Olemme edenneet jo pitkälle, kun viimeinen saa syötävänsä. Yhden pakastepizzan paistaminen kestää
pizzasta riippuen viidestä kymmeneen minuuttiin,
menee aikansa, ennen kuin viimeinen saa syötävänsä.
Iso Beltti on jo ylitetty, lähestymme Kööpenhaminaa ja Juutinraumaa. Silmiin pistävää on rikkoutuneiden autojen määrä tänään Tanskan moottoritien
varteen. Näimme lähes parikymmentä autoa rikkoutuneena, ennen emme ole törmänneet tähän
näkyyn.
Lapset huomaavat käydessämme parkkipaikan vessassa, siellä on huumeruiskuille oma roskaastiansa. On maailman meno muuttunut, tämä on
uusi havainto matkallamme, ikävä sellainen.
Juutinrauman ylityksen jälkeen Ruotsin puolella on
rajamiehiä ja –naisia mielestäni normaalia enemmän. Jostain syystä pohjoismaiden rajoilla en
enemmän valvontaa kuin muissa Shengen maissa.
Suomen rajoilla ei juuri tulli miehiä näy, jostain
syystä Juutinrauman jälkeen lähes aina rajamiehet
ovat paikalla. Meitä ei kuitenkaan pysäytetä, se
miellyttää.
Päätämme ajaa yöksi ainakin Malmöstä pois, Malmöhän on Ruotsin levottominta aluetta, siitä olemme viime vuosina uutisista kuulleet ja lehdista lukeneet.
Ruotsissa on huoltoasemat pääsääntöisesti vanhoja
ja ikäviä, vahingossa ajamme ohi uudesta ja nykyaikaisesta, joten ehdotan seuraavaa järkevää, jossa
on hyvä yöpyä. Se on Brahehus kauniilla paikalla
lähellä Grännan kaupunkia Vätternin rannalla. Se
on 300 km Tukholmasta. Rankkasateessa yöllä
ajamme määränpäätämme kohti. Väsyttää jo kovasti. Lapset nukkuvat kaikki. Kellon ollessa jo yli
yhden saapuessamme Brahehusiin. Viimeistä kertaa reissullamme käymme nukkumaan. Aamusta
voimme nukkua pidempään, huomiseksi jää vain
300 km ajo. Tänään ajoimme yli 900 kilometriä.
Koko päivän satoi, välillä rankasti, kohti pohjoista
vyöryvä säärintama on mukana ”matkalla pohjoiseen” matkaavia. Lapsien tunnelma on odottava,
useita päiviä ovat hehkuttaneet tunnelmista laivalla, lähinnä runsasta aamupalaa, sanovat kerrankin
saavan syödä niin paljon kuin jaksavat. Totta, reissussa ei ole mitään mahdollisuutta sellaiseen ruokailukulttuuriin, jossa kaikkien toiveet toteutuisivat, silloin ei ehdittäisi muuta tehdä kuin Turun
satamassa viettää loma ja valmistaa ruokaa ja välipalaa tunnin välein. Sellaista elämä on.

Matkan johtaja yllä ja matkan taloudenhoitaja alla Planten und Plumenin puistossa.

Keskiviikko 27.6.2007
Matkamme viimeinen herätys autossa matkalla.
Tunnelma on vaisu, myöhään yöhön ajaminen tuntuu, heräämme kymmenen jälkeen. Vettä sataa
edelleen, tosin ohutta sadetta, joka ei paljoa kastele. Brahehus on matkailijoiden suosima pysähdyspaikka, useita suomalaisiakin matkaajia näkyy.
Puolen päivän jälkeen lähdemme liikkeelle. Loppumatka on leppoisa, niin vähän enää ajettavaa. Nyköpingiin pysähdymme ostamaan päivän ruuan.
Vaihteeksi pakastepizzat.
Syömme ajaessa matkalla Tukholmaan. Kirsti ehdottaa, aikaa kun jää muutamia tunteja, voisimme
käydä katsomassa Ruotsin kuninkaan linnaa, ei
keskustan, vaan sitä linnaa jossa kuningasperhe
asuu, Drottningholmin linnaa.
En tiedä missä linna sijaitsee, gps sen sijaan tietää,
nähtävyyksistä löytyy myös Drottningholmin linna.
Pääsemme mukavasti gps:n opastamana paikalle.
Tässä vaiheessa matkaa kukaan ei oikeastaan halua
jalkautua, vaan katsomme linnaa autosta ulkoapäin.
Linna on hieno, hyvin tyypillinen pohjoisen linna,
puutarha iso ja hyvin hoidetulta näyttää.
Yllättävän pieni tie kulkee linnalle, näillä teilläköhän Kaarle Kustaa on hurjastellut, joissa lehdissä
on kirjoitettu.
Aika kuluu nopeasti, yli viiden on jo kello. Laiva
lähtee 20.15 Värtahamnenista, joten on aika suunnata matka satamaan. Ruuhkaa on paljon, matkanteko hidasta, joten hyvä on olla aikaisin liikkeellä.
Saavumme terminaaliin tuntia ennen laivan lähtöä.
Lähtöselvitys järjestää meille yllätyksen, ilmoittavat ettei meillä ole varauksessa mukana autoa. Sanon, että tätä se teettää uuden omistajan kanssa,
puhelinmyynti siirretty Viroon, jossa henkilö joka
otti tilauksen vastaan, kielitaito oli puutteellinen,
muutenkin sekoili. Muistan, kuinka minun piti
monta kertaa hänelle teroittaa, meitä on kaksitoista
ja auto, mennen tullen sama paketti aamupaloineen. Muutaman kerran jouduin oikomaan, silti
näköjään tuli virhe. Herra lähtöselvityksestä kertoo
laivan olevan täysi. Minä hänelle, ei kai me matkalla voida autoa tännekään jättää. Mielessä pyörii,
tässä ei ihan vähällä luovuteta, nostan metelin, miten asiakkaita, isoa lapsiperhettä kohdellaan. Hän
soittaa laivan lastaajille, kysyy tilannetta, he onneksi lupaavat yhden lisäauton kyllä mahtuvan.
Hieno homma, tosin joudumme maksamaan autosta nyt jälkikäteen. Herra lähtöselvityksestä kehottaa
reklamoimaan yhtiölle virheestä, lupaan hoitaa
asian. Ajamme laivaan ja nousemme ylös hytteihin.
Nyt voimme nauttia kunnon suihkussa ja nukkua
yömme hyvässä pedissä. Lapset kiertävät laivaa
illasta, suorittavat pienet ostoksensa. Nukkumaan
kaikki käyvät hyvissä ajoin, herätys on kuudelta.
Lapsia miellyttävä meriaamiainen tarjoillaan 6.30.

