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Saksan	  ja	  Italian	  kevä:ä	  

kurkistamassa	  



Lähdön	  muutokset	  

Alun	  perin	  matkalle	  piB	  lähteä	  lauantai	  aamuna,	  
AirBerlin	  muuE	  yllä:äen	  lennon	  varhaisesta	  
aamusta	  keskipäivälle,	  jolloin	  emme	  olisi	  ehBneet	  
kummity:ömme	  kastejuhlaan.	  
Lento	  onnistuEin	  muutamaan	  jo	  perjantai-‐illalle.	  
Näin	  pääsimme	  perille	  jo	  yöllä.	  Samalla	  lennolla	  oli	  
myös	  toinen	  kummipariskunta	  Anja	  ja	  Jouko.	  Riinu	  
oli	  jo	  lentänyt	  eri	  reiEä	  yksikseen.	  

Lento	  sujui	  hyvin,	  pieni	  ty:äremme	  käy:äytyi	  
hyvin	  ja	  myös	  jaksoi	  hyvin	  koko	  lennon	  ajan.	  
Düsseldorfissa	  saimme	  ennakkoon	  vuokratun	  
auton,	  jolla	  ajelimme	  navigaa:orin	  opastuksella	  
perille.	  Risto	  kysyi,	  mitä	  kau:a	  ajoimme.	  Nykyään	  
kun	  käytän	  navigaa:oria,	  ei	  kovin	  paljon	  tule	  
mieB:yä	  ajoreiEä,	  se	  on	  sinänsä	  harmi,	  sillä	  
mukavahan	  olisi	  jälkikäteen	  Betää	  missä	  on	  ajellut.	  

Tosin	  olen	  jälkeen	  päin	  hankkinut	  pienen	  kapulan,	  
jota	  pidetään	  kojelaudalla,	  sen	  gps-‐laite	  kirjaa	  
muisBin	  ajetun	  reiBn	  ja	  se	  piirtää	  Betokoneelle	  
kartalle	  ajoreiBn.	  Lisäksi	  kun	  täsmäy:ää	  lai:een	  ja	  
kameroiden	  kellot,	  ohjelma	  sijoi:aa	  myös	  kartalle	  
matkan	  varrelta	  otetut	  kuvat.	  Laite	  toimii	  myös	  
taskussa,	  jos	  aikoo	  kävellä	  paljon.	  

Cappenbergissä	  meitä	  odoEvat	  Sippolat,	  Leppäsen	  
pappa	  ja	  Riinu.	  Iltapalalla	  vaihdoimme	  kuulumisia	  
ja	  paransimme	  hieman	  maailmaa.	  



Lauantaiaamuna	  aamupalan	  jälkeen	  Alma	  oli	  
järjestänyt	  meille	  vieraille	  yllätyksen.	  Yöpöydällä	  oli	  
meille	  illalla	  monta	  yllätystä,	  suklaalevy,	  juomapullo	  
ja	  Alman	  aamun	  ohjelma.	  

Kävelimme	  ensin	  katsomaan	  heidän	  opinahjojaan,	  
samalla	  näimme	  kukkivan	  rypsipellon,	  kevään	  kauniit	  
kukat	  ja	  niin	  vihreän	  luonnon.	  

Seuraavana	  oli	  ohjelmassa	  linnan	  kirkko	  ja	  linnassa	  
taidenäy:ely,	  jossa	  kävimme.	  Lopuksi	  kävelimme	  
kylällä	  ja	  kävimme	  paikallisessa	  suklaatehtaassa,	  
jossa	  meille	  esitelBin	  sekä	  videoin,	  e:ä	  käytännössä	  
suklaan	  valmistus.	  Saimme	  maistella	  eri	  vaiheessa	  
olevia	  kaakao	  esijalosteita	  sekä	  valmista	  
suklaamassaa.	  

Tehtaassa	  on	  myös	  Betenkin	  myymälä,	  josta	  osBmme	  
tuliaisiksi	  koBin	  erilaisia	  suklaatuo:eita,	  mm.	  
Cappuccinosuklaata	  ja	  Chilisuklaata,	  erikoista	  eikö	  
to:a.	  

Kiirehdimme	  valmistautumaan	  kastejuhlaan.	  Tapio-‐
pappi	  oli	  Suomesta	  tullut	  jo	  edellisenä	  päivänä.	  	  





Kastejuhla	  oli	  läheisessä	  Evankelisessa	  kirkossa.	  
Pääosin	  saksan	  kielellä	  toimite:u	  kastejuhla	  oli	  
varmasB	  saksalaisille	  ystäville	  elämys.	  On	  hienoa	  
heille	  saada	  kosketusta	  luterilaiseen	  	  juhlaan,	  jonka	  
koru:omuus	  on	  kaunista	  ja	  puhu:elevaa.	  

Kummity:ömme	  sai	  kasteessa	  nimen	  Kalla	  Karelia,	  
kuinka	  kaunis	  nimi	  onkaan	  nuorella	  
kummitytöllämme.	  Onneksi	  KirsBllä	  on	  hyvä	  muisB,	  
hän	  muistu:aa	  minua	  nimestä,	  kun	  kysyn,	  mikähän	  
se	  toinen	  nimi	  olikaan.	  Tätä	  kirjoi:aessani	  nimi	  on	  
jo	  syöpynyt	  hyvin	  mieleeni	  ja	  muistan	  sen	  varmasB	  
myös	  tulevaisuudessa.	  

Kallan	  isot	  siskot	  ja	  veljet	  esiEvät	  meille	  musiikkia.	  
Juhlan	  jälkeen	  saimme	  ravita	  myös	  itseämme	  
runsailla	  pöydän	  anBmilla.	  

Iltapäivällä	  pideEin	  vielä	  seurat,	  kuuntelemaan	  
jäivät	  suurin	  osa	  vieraista.	  

Sunnuntaina	  oli	  messu	  ja	  seurat	  vielä	  Bönenissä.	  
Viikonlopusta	  jäi	  lämmin	  tunnelma.	  Illat	  istuimme	  
Sippoloiden	  olohuoneessa	  keskustellen.	  Asiaa	  oli	  
paljon.	  Virkistävää	  saada	  rauhassa	  keskustella	  
vapaasB	  asioista,	  jotka	  kiinnostavat	  ja	  askarru:avat	  
meitä.	  

Aamuyöstä	  lähdimme	  lentokentälle,	  Anja	  ja	  Jouko	  
Suomeen,	  me	  puolestaan	  kohB	  Italiaa	  ja	  Milanoa.	  	  

Väsyneinä	  mu:a	  onnellisina,	  näin	  voidaan	  sanoa.	  	  





Italia	  17	  –	  23.5.2010	  



Maanantai	  17.5.2010	  

Saavu:uamme	  Milanoon	  maanantai	  aamuna	  ennen	  
kahdeksaa,	  haimme	  ennalta	  varatun	  auton	  
vuokraamosta,	  tosin	  vaihdoimme	  sen	  isompaan,	  sillä	  
Fiat	  Pandaan	  ei	  mahtunut	  meidän	  iso	  matkalaukku	  
sisään.	  Alun	  perin	  meidän	  piB	  olla	  
hotellimajoituksessa,	  tuhkapilvet	  aiheuEvat	  
kuitenkin	  epävarmuu:a	  ja	  aja:elimme	  jos	  
pääsemme	  Italiaan	  asB,	  niin	  on	  parasta	  nukkua	  si:en	  
teltassa.	  

Tel:ahan	  vie	  ison	  Blan	  matkalaukusta,	  lisäksi	  on	  
oltava	  makuupussit.	  Makuualustat	  eivät	  mahtuneet	  
mukaan,	  osBmme	  paikallisesta	  urheiluliikkeestä	  
sopivan,	  joka	  osoi:autui	  huonoksi.	  Pumpa:ava	  
kahden	  hengen	  patja	  oli	  hyllyvä,	  kuin	  ammeessa	  olisi	  
nukkunut	  muovin	  päällä	  ja	  sen	  täyteen	  saamiseksi	  oli	  
jalkapumpulla	  pumpa:ava	  toista	  tuha:a	  kertaa,	  
ennen	  kuin	  oli	  rii:ävän	  täysi	  ja	  silB	  huono.	  
Tämä	  kanna:aa	  o:aa	  huomioon,	  jos	  aio:e	  hankkia	  
vastaavanlaisen.	  Unet	  saa	  kyllä,	  mu:ei	  
nauBnnolliset.	  

Maanantai	  päivän	  kiersimme	  Gardaa,	  katsoimme	  
maisemia,	  kävimme	  kylillä,	  kahvilla	  ja	  pienillä	  
herkullisilla	  välipaloilla	  ja	  luonnollisesB	  pizzalla.	  

Seurasimme	  varjolautailua,	  en	  Bedä	  lajin	  oikeaa	  
nimeä,	  joten	  kelvatkoon	  tämä	  nimitys.	  He	  menivät	  
risBin	  rasBin	  eivätkä	  varjot	  sotkeutuneet	  toisiinsa.	  
Käännöksissä	  jotkut	  tekivät	  hurjia	  käännöksiä,	  
nousivat	  ainakin	  30	  metrin	  korkeuteen	  ja	  sieltä	  
ympäri	  ja	  takaisin.	  Kotona	  kuulimme	  e:ei	  lajia	  pääse	  
harrastamaan	  kuka	  tahansa,	  kurssit	  on	  käytävä	  ensin.	  	  



Kun	  seurasi	  heidän	  menoaan,	  niin	  huomasi,	  niin	  on	  
parasta.	  Itse	  varmaan	  sekoi:aisi	  muiden	  touhut	  
täydellisesB.	  Gardalla	  tuulet	  tulevat	  kuin	  kellon	  
mukaan,	  Be:yyn	  aikaan	  tulee	  föhn	  tuuli,	  toisen	  tuulen	  
nimeä	  en	  muista,	  toinen	  tulee	  vuoria	  ylös	  ja	  toinen	  
alas.	  Nämä	  varmat	  tuulet	  tekevät	  Gardasta	  ja	  Comosta	  
suosi:uja	  surffaus	  kohteita.	  

Leirintäalueelle	  menimme	  varaamaan	  paikan.	  Yllä:ä-‐
vän	  paljon	  oli	  alueella	  väkeä	  jo	  toukokuussa.	  ErityisesB	  
saksalaisia	  ja	  hollanBlaisia.	  Viikonlopun	  valvomisesta	  
olimme	  yllä:ävän	  väsyneitä,	  ihasteltuamme	  
auringonlaskua	  olimme	  valmiita	  menemään	  
nukkumaan.	  

Giovanna	  ei	  oikein	  pitänyt	  pimeässä	  nukkumisesta,	  
onneksi	  mukana	  oli	  aina	  tarpeellinen	  led	  otsalamppu,	  
sitä	  kun	  himmeänä	  käyBmme,	  niin	  sehän	  kelpasi	  
prinsessallemme	  ja	  hetken	  päästä	  saimme	  jo	  lampun	  
sammu:aa.	  

Merkille	  pantavaa	  on	  nykyään	  leirintäalueen	  hinnat.	  
Tel:a	  ja	  auto	  maksoivat	  	  25	  euroa	  yöltä.	  Samaan	  
hintaan	  saa	  jo	  pienen	  mökin	  tai	  vaunun.	  Hinta	  on	  sama	  
onko	  kyseessä	  jäEtel:a	  tai	  pieni	  tel:a.	  Vertailun	  
vuoksi	  hotelliyö	  maksaa	  halvimmillaan	  40-‐50	  euroa	  
kahdelle	  +	  vauvalle	  yöltä	  ja	  monesB	  kuuluu	  mukaan	  
myös	  aamupala.	  

Sää	  oli	  aurinkoinen,	  lämpöä	  ei	  ollut	  rii:äväsB	  
italialaisi:ain,	  vain	  hieman	  yli	  20	  aste:a.	  	  Uimassa	  
emme	  käyneet.	  Alpeilta	  Gardaan	  virtaava	  kylmä	  vesi	  
takaa	  sen,	  e:ä	  veden	  lämpö	  ei	  ollut	  vielä	  yli	  20	  aste:a.	  	  	  	  	  



Tiistai	  	  18.5.2010	  

Tiistaiaamuna	  heräsimme	  ajoissa,	  meillä	  on	  tapana	  
ostaa	  kaupasta	  paljon	  erilaisia	  juomia	  sekä	  
paikallista	  leipää	  ja	  erilaisia	  herkkuja,	  joten	  pieni	  
aamupala	  voidaan	  nauEa	  heB	  herä:yämme.	  Tosin	  
pysähdyimme	  ensimmäisessä	  kuppilassa	  
saadaksemme	  nauEa	  suurenmoisesta	  
cappuccinosta	  täytetyn	  leivän	  kanssa.	  Italiassa	  on	  
myös	  mainio	  juoma	  spremuta,	  joka	  puristetaan	  
asiakkaan	  nähden	  appelsiineista,	  varmasB	  on	  
tuore:a.	  

Ajoimme	  Gardalta	  aluksi	  Soaveen.	  Soave	  on	  1300-‐
luvun	  muurin	  ympäröimä	  linnoite:u	  kaupunki.	  
Kaupunki	  tunnetaan	  maailmalla	  samannimisestä	  
valkoviinistä.	  	  

Kaupungin	  muuri	  kiipeää	  ylös	  vanhalle	  linnalle	  	  
Rocca	  Scaligera.	  Scaligeran	  suku	  on	  aikoinaan	  
hallinnut	  Veronaa	  1300	  luvulla.	  Kävin	  linnassa	  
yksin,	  Giovannasta	  ei	  tällä	  kertaa	  ollut	  kiipeilijäksi.	  
Lisäksi	  hän	  ei	  ollut	  kovin	  hyvällä	  tuulella	  
kiivetessämme	  kohB	  linnaa.	  

Linnasta	  avautui	  huikea	  näköala	  laaksoon,	  tutkin	  ja	  
mieBn	  näköalaa	  hartaasB.	  Kuinka	  nauBnnollista	  
olikaan	  olla	  jälleen	  täällä,	  toisessa	  koBmaassani.	  

Linnasta	  oli	  myös	  hieno	  näköala	  hautausmaalle,	  
josta	  oBn	  400	  millisellä	  putkellä	  kuvia.	  Samalla	  
kyllä	  huomasin,	  e:ei	  linssi	  ole	  laadultaan	  erityisen	  
hyvä,	  kohtuullinen	  sentään.	  	  



Lippuja	  on	  Italiassa	  joka	  paikassa,	  yksi	  asia	  joka	  myös	  
yhdistää,	  jostain	  ihmeen	  syystä	  rakastan	  lippuja	  ja	  
niitähän	  meillä	  rii:ää.	  Lippurivi	  Soaven	  kaupungin	  
talolta	  

Kauniit	  rakennukset	  ihastu:avat,	  muutama	  esimerkki	  
Soavesta.	  





Hautausmaiden	  hautakivet	  poikkeavat	  paljon	  meidän	  kivistä.	  
Olen	  kuullut	  katolilaisuudessa	  vainajien	  olevan	  jollain	  tapaa	  
sukulaisten	  keskuudessa.	  

Kaunis	  Giazzan	  kaupunki	  MonB	  Lessinin	  ylängöllä.	  



Soavesta	  ajoimme	  kuvankauniiseen	  Giazzan	  
kaupunkiin.	  Katsoimme	  siellä	  upeita	  maisemia	  ja	  
täyBmme	  juomapullot	  raikkaalla	  lähdevedellä	  
kaupungin	  keskustassa	  olevasta	  juomapaikasta.	  

Kävimme	  Bosco	  Chiesanuovassa,	  joka	  on	  
hiihtokeskus,	  kovin	  hiljaista	  oli	  kesällä,	  tosin	  ei	  
siellä	  juuri	  mitään	  kovinkaan	  kaunista	  ollut.	  

Seuraavaksi	  siirryimme	  Bolcaan,	  joka	  Giazzan	  
ohella	  myös	  on	  MonB	  Lessinin	  ylängöllä.	  Sieltä	  on	  
löytynyt	  paljon	  fossileja,	  joista	  hienoimmat	  ovat	  
museossa	  Veronassa,	  myös	  Bolcassa	  on	  museo,	  
Giovannan	  kanssa	  ei	  juuri	  innostanut	  
museokäynnit.	  

Valdagnoon	  suuntasimme	  seuraavaksi,	  siellä	  on	  
villakehräämöjä	  ja	  1700	  luvun	  taloja	  paljon.	  Sieltä	  
pitäisi	  löytyä	  myös	  hieno	  yli	  sata	  metriä	  syvä	  rotko	  
ja	  vesiputous	  Montgna	  Spaccata,	  vaikka	  löysimme	  
paikan	  kartalta,	  ei	  ollut	  	  oikein	  minkäänlaista	  
opastusta	  paikan	  päälle,	  joten	  luovuimme	  tästä	  
nähtävyydestä.	  Valdagnossa	  kävimme	  välipalalla	  
kahvilassa,	  jossa	  oli	  erinomaiset	  leivonnaiset	  ja	  
kahvit,	  harvinaisen	  edullisesB	  vielä.	  

Suuntasimme	  kulkumme	  eteenpäin	  ja	  kävimme	  
Montecchio	  Maggioressa,	  jossa	  on	  kaksi	  linnaa	  
vierekkäin,	  tarun	  mukaan	  ne	  ovat	  Julian	  ja	  Romeon	  
linnat,	  Romeon	  linnaan	  pääsimme	  sa:umalta	  
sisään,	  kun	  siellä	  oli	  huoltoihmisiä	  paikalla.	  

Linnat	  ovat	  luonnollisesB	  romanEsen	  näköisiä	  ja	  
sieltä	  on	  upeat	  näköalat	  pohjoisen	  viinitarhoihin.	  



Ennen	  pimeän	  tuloa,	  ehdimme	  vielä	  Veronaan,	  emme	  
yri:äneetkään	  tutustua	  muualle	  kuin	  areenaan	  ja	  
paikalliseen	  kahvilaan.	  Arenassa	  käydessämme	  
saimme	  nähdä,	  miten	  oopperajuhlia	  rakennetaan	  
vanhalle	  areenalle.	  Aidan	  lavasteet	  nousivat	  vauhdilla,	  
seuraavalla	  viikolla	  olisi	  jo	  ensi-‐ilta.	  Myös	  massiiviset	  
ulkotel:aBlat	  nousivat	  ympäri	  areenan	  ympäristöä.	  
Luimme	  jostain,	  e:ä	  areenalle	  mahtuisi	  yli	  25000	  
kuulijaa,	  se	  on	  paljon	  kun	  valtavan	  Blan	  lohkaisee	  
kulissit	  vanhasta	  katsomosta.	  

Emme	  käyneet	  katsomassa	  Julian	  ja	  Romeon	  
parveke:a,	  joka	  kuuluu	  Veronan	  vakio	  	  
käynBkohteisiin.	  Asia	  on	  sinänsä	  hauska,	  ainoastaan	  
yksi	  pieni	  yksityiskohta	  häiritsee.	  Ei	  ole	  varmaa	  onko	  
Romeon	  ja	  Julian	  tarina	  to:a	  ja	  toiseksi,	  ei	  ole	  mitään	  
todiste:a	  kyseisen	  talon	  ja	  parvekkeen	  lii:yminen	  
taruun.	  Todennäköistä	  onkin,	  Veronanalaiset	  ovat	  vain	  
nimenneet	  kyseisen	  talon	  Julian	  taloksi	  aikanaan	  ja	  
turisBvirta	  on	  taa:u.	  

Yöksi	  ajoimme	  Gardalle	  leirintäalueelle.	  NopeasB	  
untenmaille	  odo:amaan	  seuraavan	  päivän	  seikkailuja	  
kohden	  Veneton	  tasankoa.	  	  



Keskiviikko	  19.5.2010	  

Gardalta	  ajoimme	  vauhdikkaasB	  MarosBcaan,	  auto	  Ford	  
Focus	  alkoi	  täristä	  jarru:aessa,	  ilmeisesB	  jarrulevy	  oli	  
haljennut,	  mieBmme	  kestäisikö	  se	  koko	  vuokra-‐ajan,	  
pääBmme	  ajaa	  ja	  toivoa	  parasta.	  

MarosBca	  on	  lähes	  täydellisesB	  säilynyt	  linnoite:u	  
keskiaikainen	  kaupunki.	  Muurit	  rakensivat	  1300	  luvulla	  
Scaligerit.	  Muurilta	  on	  hienot	  näkymät	  Castello	  
Inferiorelta	  (alalinna)	  eli	  nykyiseltä	  kaupungin	  talolta	  
Castello	  Superiorelle	  (ylälinna)	  Alalinnassa	  on	  näy:eillä	  
pukuja,	  joita	  pidetään	  joka	  toinen	  syyskuu	  
järjeste:ävässä	  ihmissakkipelissä.	  Jopa	  650	  osallistujaa	  
on	  mukana	  o:elussa,	  joka	  pelaEin	  ensi	  kerran	  1454.	  

Tunnelma	  kaupungissa	  oli	  upea,	  löysimme	  sieltä	  
patsaan,	  joka	  ilmiselväsB	  oli	  tehty	  isästäni	  Erkistä	  ja	  
äidistäni	  Eilasta.	  

Oli	  hienoja	  taloja,	  loistavia	  köynnöksiä,	  ystävällisiä	  
ihmisiä,	  eräs	  nunna	  halusi	  keskustella	  Giovannan	  
kannsa,	  tosin	  ei	  hänellä	  ollut	  vielä	  sanoja	  millään	  
kielellä.	  

Oli	  mainio	  kahvila	  ja	  hyvää	  kahvia.	  	  







Bassano	  del	  Grappan	  näkyvin	  maamerkki	  on	  Ponte	  degli	  
Alpini,	  jonka	  suunni:eli	  Palladio	  vuonna	  1569.	  Silta	  on	  
puusilta,	  tosin	  meidän	  päiville	  asB	  silta	  ei	  ole	  säilynyt,	  
vaan	  nykyinen	  silta	  vanhan	  kopiona	  on	  rakenne:u	  1948.	  
IlmeisesB	  toinen	  maailmansota	  oli	  tuhoisa	  vanhalle	  
sillalle,	  sillä	  sillan	  toisen	  rannan	  talon	  seinissä	  on	  satoja,	  
ellei	  tuhansia	  konekiväärin	  iskemiä,	  joita	  ei	  ole	  korja:u,	  
vaan	  jälkipolville	  jäte:y	  nähtäväksi.	  Sillalla	  on	  museo,	  
Museo	  delgi	  Alpini,	  joka	  kertoo	  ensimmäisen	  ja	  toisen	  
maailmansodan	  historiasta	  paikkakunnalla.	  

Kaupungissa	  oli	  myös	  puutarhanäy:ely,	  lukuisia	  
istutuksia	  ja	  Blataide:a	  löytyi	  ympäri	  kaupunkia.	  KirsB	  
oli	  luonnollisesB	  valtavan	  innostunut	  tästä	  ja	  kiersimme	  
useita	  kohteita	  imien	  Betoa	  ja	  vaiku:eita.	  

Löysimme	  myös	  kaupan,	  joka	  myi	  kaikkea	  mahdollista	  
vanhaa	  tavaraa	  ja	  feikkiä.	  On	  valtava	  harmi,	  e:ei	  mitään	  
voi	  ostaa,	  kun	  ei	  pysty	  kulje:amaan	  lentokoneessa.	  
Tosin	  jos	  jotain	  aivan	  ainutlaatuista	  löytyisi,	  eikä	  se	  olisi	  
kooltaan	  massiivinen,	  sen	  voisi	  posBtse	  lähe:ää	  
itselleen.	  	  Lomalla	  vain	  ei	  taida	  kovin	  helposB	  ryhtyä	  
moiseen,	  sehän	  vie	  aikaa,	  kun	  ensin	  paketoidaan,	  si:en	  
etsitään	  posB	  ja	  italialaiseen	  tyyliin	  asia	  voi	  kaikkine	  
koreografioineen	  viedä	  aikaa	  tunB	  tolkulla.	  	  





Trevision	  hallitsijoiden	  1199	  linnoi:ama	  Castelfrancon	  
keskusta	  on	  säilynyt	  hyvin,	  siitä	  huolima:a,	  e:ä	  
vanhat	  sisääntulot	  ovat	  nykyäänkin	  vielä	  
autoliikenteen	  käytössä.	  	  
Kaupungissa	  olevaa	  Casa	  di	  Giorgionea	  pidetään	  
taidemaalari	  Giorgionen	  (1478-‐1511)	  synnyinpaikaksi.	  
Talossa	  toimiva	  museo	  kertoo	  miehestä,	  joka	  maalasi	  
Myrskyn	  kaltaisia	  tunnelmallissen	  arvoituksellisia	  
töitä.	  Hänen	  Neitsyt	  ja	  lapsi	  Pyhän	  Liberaliuksen	  ja	  
Franciscuksen	  kanssa	  (1504)	  on	  Duomossa.	  Tuzio	  
Costanza	  Blasi	  maalauksen	  taistelussa	  1504	  kaatuneen	  
poikansa	  Ma:eon	  haudan	  ylle.	  Tosin	  emme	  
havainneet	  maalausta	  kirkossa,	  voi	  olla	  e:emme	  
etsineet	  oikeasta	  paikasta.	  Toinen	  mahdollisuus	  on,	  
e:ä	  se	  on	  lukkojen	  takana	  ja	  museoituna.	  



Päivän	  mi:aan	  kävimme	  myös	  pikaisesB	  Vicenzassa	  ja	  
Thienessä,	  katselimme	  näitä	  kaupunkeja	  vain	  autosta	  
tällä	  kertaa.	  Päivän	  viimeinen	  kohde	  oli	  Asolo,	  kaunis	  
kaupunki	  ylhäällä	  esi	  Dolomiiteilla.	  Kaupunki	  on	  
sypressien	  verhoama.	  

Kuningatar	  Caterina	  Cornaro	  	  (1454-‐1510)	  hallitsi	  
aikoinaan	  tätä	  pientä,	  muurin	  suojaamaa	  kaupunkia	  ja	  
runoilija	  	  ja	  kardinaali	  Piero	  Bembo	  keksi	  verbin	  asolare	  
kuvaamaan	  sitä	  jouBlasta	  elämää,	  jota	  kuningatar	  vieE.	  

Meidän	  lisäksi	  Asolon	  kapeisiin	  kujiin	  on	  ihastunut	  myös	  
englanBlainen	  runoilija	  Robert	  Browning,	  joka	  nimesi	  
erään	  runokokoelmanansa	  kaupungin	  mukaan	  
Asolandoksi	  (1889),	  ja	  matkakirjailija	  Freya	  Stark,	  joka	  
asui	  Asolossa	  	  kuolemaansa	  (1993)	  saakka.	  

Kujilla	  oli	  paljon	  pyöräilijöitä,	  syynä	  tähän	  oli	  muutaman	  
päivän	  päästä	  kaupungin	  läpi	  aje:ava	  Giro	  d’Italia.	  
Tämä	  legendaarinen	  pyöräkilpailu	  on	  varmaan	  toiseksi	  
seuratuin	  maailmalla	  Tour	  de	  Francen	  ohella.	  Oli	  todella	  
harmillista,	  e:ei	  kilpailu	  sa:unut	  minään	  päivänä	  
matkareiEmme	  varrella,	  sillä	  olisimme	  varmasB	  olleet	  
paikalla	  todistamassa	  kaikkea	  sitä,	  mitä	  voi	  lii:yä	  
pyöräilykilpailuun.	  	  

Illalla	  myöhään	  ajoimme	  jo	  Venetsiaan,	  emme	  sentään	  
saarille,	  vaan	  jäimme	  mantereen	  puolelle	  yöksi	  
leirintäalueelle	  Camping	  Rialtolle	  hieman	  Triesten	  
suuntaan.	  Jossa	  olemme	  aikaisemminkin	  yöpyneet.	  	  

Tällä	  kertaa	  ei	  ollut	  iBkoita	  kovin	  paljoa.	  Kesällä	  
Venetsian	  alueen	  varjoisissa	  viheriöissä	  vaanii	  
koBmaisen	  tu:u	  hy:ysarmeija.	  





Torstai	  20.5.2010	  

Voiko	  olla	  matkaa	  Italiaan	  ilman	  Roomaa	  tai	  Venetsiaa.	  
Tällä	  kertaa	  emme	  menneet	  Roomaan,	  sen	  sijaan	  
Venetsia	  ei	  jäänyt	  väliin.	  Hyvin	  nukutun	  yön	  jälkeen	  
kävimme	  suihkussa	  ja	  nauBmme	  pienen	  aamupalan.	  
Olemme	  jo	  KirsBn	  kanssa	  oppineet	  nukkumaan	  tällä	  
oudolla	  patjalla.	  Mahdollisimman	  vähän	  kun	  yön	  aika	  
kääntyilee,	  niin	  kohtuudella	  yöstä	  selviämme.	  

Emme	  menneet	  bussilla,	  kun	  aja:elimme	  illalla	  
olevamme	  sen	  verran	  väsyneitä	  ja	  Giovanna	  voi	  olla	  jo	  
kiukkuinen,	  niin	  on	  helpompi	  tulla	  takaisin	  omalla	  
autolla.	  Parkkitalo	  on	  todella	  valtava	  ja	  kun	  päivän	  
parkkimaksu	  on	  parikymmentä	  euroa,	  se	  on	  varmasB	  
kohtuullinen	  bisnes.	  

Vaporetolla	  seilasimme	  aluksi	  Rialtolle,	  jossa	  kävimme	  
aamukahvilla.	  Siitä	  kävellen	  menimme	  Markuksen	  
torille.	  Vime	  reissusta	  tornin	  remonE	  oli	  valmistunut	  ja	  
osa	  kirkonkin	  julkisivuremonEa	  oli	  valmistunut.	  	  

Torni	  Campanile,	  joka	  alun	  perin	  rakenneEin	  1173	  
majakaksi,	  romahB	  kasaan	  14.7.1902.	  	  Ainoat	  uhrit	  
olivat	  torni	  juurella	  Logge:a	  ja	  	  talonmiehen	  kissa.	  
Logge:a	  on	  tornin	  juurella	  olevat	  veistokset.	  Ehkä	  
tämän	  vuoksi	  torneja	  seurataan	  ja	  korjataan	  ajoissa,	  
ennen	  kuin	  vahinkoa	  	  pääsee	  tapahtumaan.	  	  

Torilla	  oli	  taasen	  kalliissa	  kahviloissa	  orkesterit	  
viihdy:ämässä	  kalliiden	  kahviloiden	  asiakkaita.	  Kerran	  
on	  kysy:y	  kahvin	  hintaa,	  jo	  -‐80	  luvulla	  kahvi	  maksoi	  6	  
euroa	  kupillinen.	  Jonkinlaisen	  laskuopin	  mukaan	  se	  
voisi	  olla	  nykyään	  20	  euron	  luokkaa.	  	  



Huokausten	  sillan	  ympäristö	  oli	  remonBssa,	  sillan	  
ympäristö	  on	  verho:u	  taivaan	  väreillä	  ja	  mainoksilla.	  
Sillan	  alla	  lukee	  oivallisesB	  ”Huokausten	  taivas”.	  
Venetsiassa	  on	  aina	  paljon	  väkeä,	  nyt	  aamulla	  väkeä	  oli	  
yllä:ävän	  vähän,	  tosin	  pian	  jo	  huomasimme	  väkimäärän	  
lisääntyneen	  	  runsaasB.	  

Näimme	  erikoisen	  Blanteen	  Docen	  palatsin	  edustalta,	  
jossa	  iso	  risteilijä	  meni	  Venetsian	  ohitse,	  sen	  perässä	  tuli	  	  
pienempi	  laiva,	  joka	  suihkuE	  ve:ä	  ristelijän	  perään,	  ei	  
kuitenkaan	  sen	  päälle.	  MieBmme	  mikä	  on	  syy	  tähän,	  
ainoa	  minkä	  keksimme	  on,	  vesisuihkulla	  yritetään	  estää	  
aaltojen	  syntyminen,	  joka	  on	  haitallista	  kaupungille.	  

Pyrimme	  käymään	  paikoissa,	  joissa	  aikaisemmin	  emme	  
ole	  käyneet.	  Kiertelimme	  kävellen	  kilometri	  kaupalla,	  
välillä	  käyBmme	  vapore:oa	  ja	  taas	  kävelimme.	  Emme	  
tällä	  kertaa	  käyneet	  muilla	  saarilla,	  hieman	  
suunni:elimme	  reissua	  Buranon	  saarelle,	  se	  olisi	  
kuitenkin	  vienyt	  aikaa	  melkein	  koko	  päivän,	  joten	  
jäBmme	  sen	  seuraaville	  reissuille.	  

Se	  mikä	  yllä:ää,	  kun	  ei	  osta	  ihan	  parhaista	  
turisBpaikoista	  kahvia,	  se	  on	  yllä:ävän	  edullista.	  Ja	  
täällä	  on	  lähes	  turha	  yri:ää	  kahvilan	  vessaa	  käy:ää,	  
mikäli	  ei	  ole	  ensin	  ostanut	  tai	  ilmaissut	  aie:a	  ostaa.	  

Kirkkoja	  on	  niin	  valtava	  määrä,	  e:ei	  niitä	  jaksa	  juuri	  
reagoida	  ja	  osa	  on	  myös	  sulje:una	  heikon	  kunnon	  
vuoksi.	  On	  valtava	  urakka	  korjata	  niitä,	  eikä	  kaikkia	  
varmaan	  kunnosteta	  ainakaan	  sisältä	  messu	  käy:öön,	  
sillä	  ei	  niihin	  varmaan	  seurakuntalaisia	  kaikkiin	  edes	  
riitä.	  





Venetsian	  merimahdin	  perusta,	  Arsenalen	  telakka	  
rakenneEin	  1100	  luvulla.	  1300-‐1500	  luvulla	  sitä	  
laajenneEin,	  jolloin	  siitä	  tuli	  maailman	  suurin	  
merivoimien	  telakka.	  Laajimmillaan	  Arsenalessa	  
työskenteli	  16000	  miestä.	  

Arsenalen	  kulta-‐aikaan	  siellä	  pystyEin	  valmistamaan	  
hämmästy:ävän	  nopeasB.	  Nopeimmillaan	  saaBin	  yksi	  
alus	  valmiiksi	  vuorokaudessa.	  	  Ranskan	  Henrik	  III	  näki	  
omin	  silmin	  valmistuksen	  tehokkuuden	  vuonna	  1574,	  
jolloin	  yksi	  kaleeri	  valmistui	  siinä	  ajassa,	  joka	  Henrikiltä	  	  
meni	  virallisella	  juhla-‐aterialla.	  

Arsenale	  on	  pääosin	  sulje:u	  edelleen	  yleisöltä,	  joten	  
reunoilta	  voi	  kurkkia	  sisäpuolelle	  ja	  Betenkin	  sisääntulon	  
sillalta.	  Arsenale	  on	  Italian	  puolustusvoimien	  käytössä.	  
Osa	  Bloista	  on	  näy:elykäytössä	  Venetsian	  biennaalissa.	  

Myös	  Venetsiassa	  on	  kerjäläisten	  joukko,	  osa	  kerjää	  
avoimesB	  aukioilla,	  yksi	  hyvä	  paikka	  on	  yleisövessojen	  
luona,	  he	  vaaBvat	  maksua	  ovella	  ja	  kun	  menee	  sisään,	  
niin	  siellä	  on	  virallinen	  maksupiste	  ja	  kun	  tulee	  ihmiset	  
vihaisina	  ulos,	  ovat	  hävinneet	  paikalta	  tullakseen	  pian	  
taas	  uudelleen.	  Katselin	  aukiolla	  kiertelevää	  mummoa,	  
mieBn,	  miten	  hän	  pystyykin	  vääntämään	  jalkansa	  niin	  
huonoon	  asentoon,	  sillä	  en	  usko,	  e:ä	  he	  ovat	  kaikki	  
rampoja,	  hyvin	  ovat	  roolinsa	  opetelleet.	  Ihmiset	  antavat	  
yllä:ävän	  helposB	  ja	  oma-‐aloi:eisesB	  heille	  rahaa.	  
Kerjäläiset	  eivät	  ole	  heille	  ongelma,	  kuten	  meille	  täällä	  
Suomessa.	  En	  	  silB	  anna	  rahaa	  heille,	  en	  täällä	  Suomessa,	  
enkä	  Italiassa.	  





Ei	  pidä	  unohtaa,	  Venetsiassa	  asuu	  kymmeniä	  tuhansia	  
venetsialaisia,	  joiden	  työpaikka	  on	  Venetsiassa,	  on	  
paljon	  muitakin	  työpaikkoja	  kuin	  turismi.	  

Lapset	  leikkivät	  piazzoilla	  samalla	  tavalla	  kuin	  meidän	  
lapset	  täällä.	  VarmasB	  ympäristö	  on	  innoi:ava	  ja	  luova.	  
Suurin	  ero,	  e:eivät	  lapset	  väl:ämä:ä	  kovin	  usein	  ole	  
auton	  kyydissä	  ja	  itse	  asiassa	  lapset	  voivat	  nähdä	  auton	  
vasta	  suhteellisen	  vanhana.	  

Kahviloita	  ja	  ravintoloita	  on	  niin	  paljon,	  e:ä	  osa	  on	  
varmasB	  enimmäkseen	  paikallisten	  käytössä.	  Kävimme	  
kauempana	  yhdessä	  ravintolassa,	  jossa	  asiakkaat	  olivat	  
selväsB	  pääosin	  paikallisia.	  Kun	  samaan	  ravintolaan	  tuli	  
turisteja,	  jotka	  tarjosivat	  englanBa,	  huomasimme,	  e:ei	  
kukaan	  henkilökunnasta	  puhunut	  englanBa.	  

Kävimme	  eräässä	  kirkossa,	  jossa	  oli	  soiBnmuseo	  tai	  
näy:ely.	  Ensikertaa	  elämässäni	  näin	  viola	  de	  gamban	  ja	  
monta	  eri	  versiota	  soiEmesta.	  Erityisen	  kiinnostava	  
soiBn	  on	  meidän	  Viola	  ty:ömme	  vuoksi.	  Viola	  on	  
italiaksi	  myös	  violeE	  ja	  orvokki.	  

SoiBnmuseossa	  oli	  paljon	  erilaisia	  viuluja,	  selloja,	  
kontrabassoja,	  huiluja,	  oboeita	  ja	  sun	  muita	  soiEmia.	  
Museossa	  oli	  kuvaaminen	  kielle:y,	  se	  ei	  tuntunut	  
kiinnostavan	  ketään,	  joten	  itsekin	  oBn	  kuvia	  ilman	  
salamaa,	  eikä	  kukaan	  huomau:anut	  minulle	  tai	  
kellekään	  muillekaan	  mitään,	  vaikka	  muut	  käyEvät	  
salamaa.	  



Tämä	  kaunis	  rakennus	  on	  ehkä	  maailman	  kaunein	  sairaala,	  Ospedale:o	  viralliselta	  nimeltään	  Scuola	  grande	  di	  San	  Marco,	  
eli	  Pyhän	  Markuksen	  suuri	  koulu,	  mairi:elevaa	  minulle.	  Kävimme	  sisällä	  toteamassa,	  kyllä	  se	  on	  sairaala.	  



Ospedale:on	  vieressä	  on	  SanB	  Giovanni	  e	  Paolon	  kirkko,	  
Se	  on	  yksi	  hienoimmista	  Venetsian	  gooElaisista	  kirkoista.	  
Kirkon	  rakensivat	  domikaanimunkit	  1200	  luvun	  lopulla.	  
Sitä	  on	  sano:u	  Venetsian	  Pantheoniksi,	  koska	  siellä	  on	  
peräB	  25	  dogen	  hautamuistomerkkiä	  

Kirkkoon	  ei	  päässyt	  sisälle	  maksama:a	  
sisäänpääsymaksua,	  emme	  mene	  mihinkään	  kirkkoon,	  
johon	  on	  pääsymaksu,	  sillä	  se	  on	  vastoin	  kaikkea	  
uskonnon	  vakaumusta	  ja	  periaate:a.	  

On	  kovin	  outoa	  ajatella,	  jos	  ihminen	  haluaa	  sielunhoitoa,	  
hän	  maksaa	  ensin	  sisäänpääsymaksun.	  Nämä	  joidenkin	  
kirkkojen	  sisäänpääsymaksut	  ovat	  häpeäksi	  katoliselle	  
kirkolle.	  Jos	  ei	  ole	  varaa	  pitää	  auki,	  olisi	  si:en	  parempi	  
pitää	  ovet	  sulje:uina.	  



Santa	  Maria	  della	  Salute	  on	  Venetsian	  näy:ävimpiä	  kirkkoja,	  se	  sijaitsee	  Grande	  Canalen	  
vastarannalla.	  Henry	  James	  vertasi	  sitä	  ”hienoon	  naiseen	  salonkinsa	  kynnyksellä….kupolit	  ja	  
voluutat,	  simpukankuorin	  koristetut	  ulkoiset	  tukikaaret	  ja	  patsaat	  muodostavat	  pröystäilevän	  
kruunun	  ja	  sen	  leveät	  portaat	  levi:äytyvät	  maahan	  kuin	  iltapuvun	  laahus”	  Kirkko	  rakenneEin	  
kiitokseksi	  siitä,	  e:ä	  Venetsia	  vapautui	  vuoden	  1630	  ru:oepidemiasta.	  	  



La	  Fenice,	  kuuluisa	  oopperatalo	  tai	  paremmin	  tea:eri,	  
sillä	  siellä	  esitetään	  sekä	  oopperaa	  e:ä	  näytelmiä,	  
sijaitsee	  yllä:ävän	  ahtaalla	  paikalla,	  kuten	  lähes	  kaikki	  
rakennukset	  Venetsiassa.	  O:amani	  kuvat	  valehtelevat,	  
sillä	  olen	  o:anut	  ylemmän	  kuvan	  12	  millisellä	  
laajakulmalla.	  Sisälle	  emme	  päässeet,	  ulkoa	  
jouduimme	  pelkästään	  tutustumaan.	  

La	  Fenice	  rakenneEin	  1792	  klassisBseen	  tyyliin	  ja	  oli	  
yksi	  	  monista	  yksityistea:ereista,	  joissa	  esiteEin	  
näytelmien	  lisäksi	  oopperoita	  kaikille	  kansankerroksille.	  	  
Joulukuussa	  1836	  sisäBlan	  tuhoutuivat	  tulipalossa,	  
mu:a	  vuo:a	  myöhemmin	  tea:eri	  avaEin	  uudelleen	  
kuin	  tuhkastaan	  noussut	  tarulintu	  fenics.	  Siitä	  nimitys	  
italiaksi	  La	  Fenice.	  

Vuonna	  1996	  tea:eri	  tuhoutui	  	  uudestaan	  tulipalossa	  
fasadia	  lukuuno:ama:a.	  La	  Fenice	  rakenneEin	  
uudestaan,	  tosin	  rakentamiseen	  lii:yi	  kaikenlaista,	  
korrupBota	  ja	  petoksia	  ja	  kaikkea	  muuta.	  Uudestaan	  
enBstä	  ehompana	  se	  kuitenkin	  avaEin,	  tällä	  kertaa	  ei	  
vuo:a	  myöhemmin	  vaan	  vuonna	  2004.	  

Dall’	  incendio	  si	  risorge	  dalla	  ignoranza	  no!!	  
Lippujen	  välissä	  on	  banderolli,	  jotain	  tyytymä:ömyy:ä	  
on	  tea:erissa,	  sillä	  julisteessa	  lukee	  ”tulipalosta	  
noustaan	  kyllä,	  Betämä:ömyydestä	  ei!!”	  

La	  Fenice	  sijaitsee	  kapeiden	  kujien	  verkostossa,	  
valtavan	  mielenkiinoista	  alue:a.	  Etsiessämme	  
tea:eria,	  yllä:äen	  se	  olikin	  edessämme,	  vaikka	  
luulimme	  se	  olevan	  hieman	  eri	  paikassa.	  



Katolisissa	  kirkoissa	  on	  paljon	  madonnan	  kuvia	  ja	  patsaita,	  
kirkossa	  kävellessä	  ja	  kohdatessa	  madonnan,	  katolilaiset	  
tekevät	  risBn	  merkkejä	  ja	  kumartavat.	  En	  Bedä,	  onko	  kyseessä	  
siunauksen	  saaminen	  vai	  onko	  kyseessä	  vain	  tapa.	  

Illalla	  lähdimme	  kohB	  majapaikkaa	  ja	  yllätyimme,	  kun	  
vapore:o	  ei	  klo	  21	  jälkeen	  mennyt	  enää	  Tronghe:oon,	  joka	  on	  
parkkipaikkasaaren	  pysäkki.	  Menimme	  linja-‐autoaseman	  
pysäkille,	  jossa	  kävimme	  pikapizzalla	  ja	  kävelimme	  
parkkitalolle.	  Matkaa	  on	  muutamia	  kilometrejä	  ja	  
ihme:elimme	  muu:unu:a	  käytäntöä.	  Matkalla	  huomasimme	  
syyn,	  lahden	  yli	  on	  rakenne:u	  muutamassa	  vuodessa	  ilmarata,	  
jossa	  ilmajuna	  vie	  matkalaisia	  parkkialueelle.	  Hyvä	  Betää	  
tulevia	  reissuja	  reissatessa.	  

Haikein	  mielin	  jäBmme	  Venetsian,	  koimme	  jälleen	  kerran	  
Venetsian	  taian,	  kapeat	  kujat,	  kanaalit,	  kaarisillat,	  upeat	  
palatsit,	  gondoolit,	  ihmiset	  Venetsian.	  Olen	  kotona	  monta	  
kertaa	  kuunnellut	  radioateljeen	  ohjelman	  ”Venetsian	  pojat”,	  
kuulokuvia	  Venetsian	  pojista	  -‐50	  luvulta.	  Erityisen	  hyvä	  ja	  
antoisa	  ohjelma.	  

Venetsiaa	  on	  niin	  suunna:omasB,	  e:ä	  mielenkiintoa	  rii:ää	  
joka	  käynnille.	  On	  paljon	  paikkoja	  johon	  on	  tutustu:u,	  
runsaammin	  on	  niitä	  paikkoja,	  johon	  ei	  ole	  tutustu:u.	  

Yöksi	  menimme	  Campingille	  ja	  aamulla	  suuntasimme	  KirsBn	  
toivomuksen	  mukaan	  Comolle,	  mieluisa	  paikka	  järvi	  onkin	  koko	  
meidän	  perheelle.	  

Automme	  Ford	  Focus	  oli	  jarru:aessa	  jo	  eri:äin	  epämielly:ävä,	  
uskoimme	  sen	  kuitenkin	  kestävän	  takaisin	  Milanoon.	  	  	  



Perjantai	  21.5.2010	  

Toukokuu	  on	  Italiassa	  kukkien	  loiston	  aikaa,	  luonto	  on	  tulvillaan	  
kukkaloistoa,	  samoin	  puistojen	  kukkaistutukset	  ja	  miljoonien	  
italialaisten	  ovenpielissä,	  ikkunoilla,	  parvekkeilla	  ja	  pihoilla.	  

Eräs	  kukka,	  joka	  röyhysi	  runsaana	  monin	  paikoin,	  tosin	  jostain	  
syystä	  en	  kuvaa	  kyseisestä	  kukasta	  o:anut.	  KirsB	  ei	  Bennyt	  
kukan	  nimeä,	  minä	  nimesin	  sen	  kärhäkäksi.	  

Ajellessamme	  Venetsian	  kosteikko	  alueilla,	  näimme	  valtavia	  
määriä	  kalloja	  kasvamassa	  villinä	  ojanpenkoilla.	  Olimmehan	  juuri	  
olleet	  risBäisissä	  ja	  kummity:ömme	  nimihän	  on	  juuri	  Kalla.	  
Hauska	  oli	  nähdä	  paljon	  kalloja.	  

Villinä	  kasvavat	  kukat	  kuihtuvat	  	  pääosin	  kesäkuun	  aikana,	  
ruohokin	  palaa,	  eikä	  paljoa	  vihreää	  näy	  muualla	  kuin	  puistoissa,	  
viljelmillä	  ja	  puissa.	  Tosin	  hoide:uja	  kukka-‐alueita,	  ihmisten	  
hoitamia	  kukkia	  näkyy	  läpi	  pitkän	  kesän	  marraskuulle	  asB.	  

Syksyllä	  luonto	  saa	  ve:ä	  ja	  syksyiset	  luonnonkukat	  kukkivat	  
jälleen.	  

Como	  järven	  lounaishaaran	  pää	  on	  hyvin	  lähellä	  Sveitsin	  rajaa,	  
joten	  on	  selvää	  järven	  sijainB	  lähellä	  Alppeja.	  Järvi	  on	  syvä,	  
syvimmältä	  kohdalta	  yli	  400	  metriä,	  järvi	  on	  Euroopan	  syvimpiä.	  

Pohjois-‐Italian	  syvien	  järvien	  vesimassat	  saa:avat	  olla	  
suuremmat,	  kuin	  Suomen,	  aika	  yllä:ävää.	  	  	  	  	  



Comon	  rannoilla	  on	  paljon	  huviloita,	  uimarantoja	  tai	  
turisBrantoja	  ei	  juuri	  ole,	  järvi	  on	  säilynyt	  ainutlaatuisen	  
kauniina	  ja	  tavallaan	  alkuperäisenä.	  

Ihailen	  paljon	  näitä	  kyliä	  ja	  huviloita,	  uskallan	  jopa	  
haaveilla	  sellaisen	  omistamisesta,	  se	  on	  kuitenkin	  vain	  
haave,	  meillä	  ei	  ole	  minkäänlaisia	  taloudellisia	  
mahdollisuuksia	  kalliisiin	  huviloihin	  tai	  edes	  järven	  
ranta	  asuntoihin.	  

Monilla	  Euroopan	  rikkailla	  on	  täällä	  huvila,	  toisaalta	  on	  
hyvä	  rikkaiden	  olemassa	  olo,	  muutenhan	  nämä	  
ränsistyisivät,	  ei	  meillä	  tavallisilla	  ihmisillä	  olisi	  varaa	  
pitää	  kaikkea	  kunnossa,	  huviloita	  ja	  puutarhoja.	  

Comojärvi	  on	  kolmehaarainen,	  pohjoinen	  haara,	  
kaakkoishaara	  ja	  lounashaara.	  Koko	  järven	  ympäri	  
menee	  Be,	  ja	  me	  kiersimme	  päivän	  aikana	  koko	  järvi.	  
Järven	  eri	  osien	  rannat	  vaihtelevat	  maastoltaan	  kuin	  
maisemiltaankin.	  Kaikkialla	  on	  silB	  kaunista.	  

Comon	  kaupungissa	  kävimme	  ravintolassa,	  jonka	  nimi	  
ei	  ollut	  kovin	  italialainen	  Tom	  &	  Jerry,	  pizzat,	  jotka	  
saimme,	  oli	  parasta	  vuosiin,	  mitä	  olemme	  Italiassa	  
saaneet.	  Italiassa	  pizzojen	  taso	  ei	  usein	  meitä	  vakuuta.	  

Kävimme	  vanhalla	  tutulla	  parkkipaikalla	  järven	  rannassa	  
San	  Sirossa,	  jossa	  olemme	  yöpyneet	  monesB.	  Sieltä	  on	  
upea	  näköala	  Rezzonicon	  kaupunkiin,	  jota	  aina	  olen	  
ihaillut,	  kaupunki	  on	  hieno	  sekä	  järveltä,	  e:ä	  itse	  
kaupunki.	  	  	  





Rezzonico,	  keväällä	  taustalla	  vielä	  toukokuussa	  näkyvät	  lumihuippuiset	  esi	  Alpit	  



Alla	  sadevesiviemäri	  Ben	  ali,	  samassa	  Blassa	  myös	  wc	  



Comolta	  siirryimme	  illalla	  myöhään	  lähelle	  Milanoa.	  Emme	  
halunneet	  mennä	  leirintäalueelle	  yöksi,	  sillä	  aamulla	  olisi	  
herätys	  ennen	  kuu:a,	  jo:a	  ehBsimme	  luovu:aa	  auton	  ja	  
ehBsimme	  lennolle	  Düsseldorfiin	  kahdeksaksi.	  

Emme	  olleet	  pitkään	  aikaan	  nukkuneet	  autossa,	  joten	  
mieBmme,	  saammeko	  unta	  ja	  pystymmekö	  edes	  
nukkumaan.	  Todella	  hyvin	  nukuE,	  vaikka	  auto	  oli	  
muutaman	  metrin	  päässä	  moo:oriBestä.	  

Huoltoasemalla	  nukkumisesta	  on	  se	  hyvä	  puoli,	  aamulla	  
pääsee	  pesulle	  ja	  kahville.	  	  

Olimme	  muutamia	  päiviä	  aikaisemmin	  ostaneet	  muutamia	  
italiankielisiä	  kirjoja	  opiskelua	  varten.	  Kun	  on	  paljon	  ihmisiä	  
kielialueella,	  niin	  kirjat	  ovat	  käsi:ämä:ömän	  edullisia,	  
verra:una	  koBmaiseen	  hintatasoon.	  

Moo:oriteiden	  varsilla	  olevat	  isot	  huoltoasemat	  ovat	  
muutenkin	  laadukkaita,	  kahvilapuolella	  ei	  tarjota	  
pikaruokaa	  tai	  muovipussiruokaa,	  vaan	  yksilöllistä	  
asiakaspalvelua,	  hyvää	  ruokaa	  ja	  laadukasta	  kahvia.	  
Suurimman	  ketjun	  nimi	  on	  tutun	  tuntuinen	  ”Autogrill”	  



Lauantai	  22.5.2010	  

Aamulla	  ehdimme	  hyvin	  lennolle,	  lento	  Milanosta	  
Düsseldorfiin	  kestää	  vain	  reilun	  tunnin,	  joten	  olimme	  
yhdeksän	  jälkeen	  jo	  autoa	  hakemassa.	  Ajoimme	  
suoraan	  Moselin	  laaksoon,	  jossa	  kevät	  oli	  pitkällä.	  
Viiniviljelmät	  eivät	  vielä	  olleet	  täydessä	  vihreydessä,	  
joten	  paras	  aika	  oli	  vielä	  edessä.	  

Moselin	  rannoilla	  oli	  käsi:ämä:ömän	  paljon	  leiriytyjiä,	  
asuntoautoja	  ja	  –vaunuja	  oli	  tuhansia	  pitkin	  joen	  
rantoja.	  Alueella	  oli	  pitkä	  viikonloppuvapaa,	  mu:a	  
tuskin	  se	  oli	  syy	  kymmeniin	  tuhansiin	  ihmisiin	  retkellä	  
Moselin	  rannoilla.	  IlmeisesB	  oli	  paikallinen	  juhla,	  emme	  
tosin	  käyneet	  keneltäkään	  kysymässä,	  mistä	  oli	  
kysymys.	  

Pian	  huomasimme	  myös	  liikenteestä	  olevamme	  
Saksassa,	  Saksassa	  ei	  hyväksytä	  luovaa	  italialaista	  
ajotyyliä,	  vaan	  jokaisella	  on	  vuoronsa.	  Kaikki	  sujuu	  
hyvin,	  kunhan	  muistaa	  järjestyksen.	  Tosin	  Saksan	  
liikenne	  on	  monin	  kerroin	  mielly:ävämpää	  	  verra:una	  
umpimieliseen	  koBmaiseen	  liikennekul:uuriin.	  

Ajoimme	  Trieriin	  saakka,	  Trier	  on	  hieno	  	  kaupunki,	  
roomalainen	  kul:uuri	  näkyy	  sielläkin.	  Kaupungin	  
perusB	  n.	  Vuonna	  15	  eKr	  keisari	  Augustus,	  kaupungin	  
nimi	  oli	  tuolloin	  Augusta	  Treverorum,	  josta	  nimi	  Trier	  
on	  johde:u.	  Trierin	  roomalaiset	  muistomerkit	  
riemukaari	  (Porta	  Nigra)	  tuomiokirkko	  sekä	  
Liebfrauenkirche	  ovat	  Unescon	  
maailmanperintölue:elossa.	  





Trierin	  lähellä	  on	  kylä	  tai	  kaupunki	  nimeltä	  Markus,	  
emme	  käyneet	  nyt	  siellä,	  ilman	  muuta	  joskus	  siellä	  
on	  käytävä.	  Siellä	  näyE	  olevan	  myös	  muita	  markus	  
aiheita,	  kuten	  Markusberg	  

Trierin	  keskusta	  oli	  yllä:ävän	  hieno,	  vanha	  keskusta	  
oli	  hyvin	  säilynyt,	  ainoastaan	  hieman	  hai:asi	  
vanhojen	  talojen	  liikeBlat	  isoine	  näyteikkunoineen.	  
Yllä:ävän	  vähän	  oli	  silB	  julkisivua	  pila:u.	  

Vanhassa	  keskustassa	  saimme	  myös	  hyvää	  jäätelöä,	  
luonnollisesB	  italialaista.	  

Päivällä	  kävimme	  syömässä	  Moselin	  rantakylässä	  
ravintolassa,	  pizzat	  Blasimme,	  vaikka	  Saksassa	  olisi	  
ollut	  viisaampaa	  syödä	  saksalaisempaa	  ruokaa.	  Pizza	  
oli	  hyvää	  ja	  palvelu	  mielly:ävää.	  

Yöksi	  ajoimme	  takaisin	  lähelle	  Düsseldorfia,	  
pääBmme	  yöpyä	  nytkin	  autossa.	  Hyvin	  kyllä	  nukuE.	  
Iltapalaksi	  oBn	  voileivän,	  jossa	  oli	  paikallisesB	  raakaa	  
jauhelihaa,	  pidin	  mausta	  kovasB,	  KirsB	  kyllä	  varoi:eli	  
raa'an	  jauhelihan	  vaaroista.	  

Iltapalaa	  syödessämme,	  oli	  Euroopan	  mestareiden	  
liigan	  loppuo:elu,	  jossa	  oli	  vastakkain	  Bayern	  
München	  ja	  	  muistaakseni	  Real	  Madrid.	  Bayern	  
München	  oli	  tukevasB	  tappiolla,	  joten	  Saksalaiset	  
eivät	  innostuneet	  seuraamaan	  enää	  peliä.	  	  

Aamulla	  ajoimme	  Düsseldorfiin,	  luovuBmme	  auton	  ja	  
olimme	  valmiit	  paluulentoon	  Helsinkiin.	  Kun	  
menimme	  Helsingissä	  lentoken:ä	  bussilla	  
parkkipaikalle,	  huomasi	  sen	  valtavan	  eron,	  mikä	  
meillä	  on	  mihin	  tahansa	  muuhun	  maahan,	  arvaa:eko	  
eron.	  	  	  




