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Ti 24 04 2012 Ankkurit ylo s! 

Puoli neljältä aamulla totean ääneen: ”Ei nukuta, mutta väsyttää”. Mies ei kommentoi, mutta tiedän, että on jo hereil-

lä. Reilusti ennen viittä luovutan ja lähden suihkuun. Viisi tuntia unta riittää ihan hyvin. Yöntunteina reissu ja lupaus 

töihin paluusta (joka tuntui blogivieraitakin hämmentävän paljon kiinnostaneen: eilen kävijöitä toiseksi eniten (yli 

500!!) koko blogihistoriani aikana) olivat valvottaneet, mietityttivät. Mutta mitäpä niitä miettimään; elettävä ne mo-

lemmat on. 

Hyvissä ajoissahan se oli tarkoituskin lähteä. Puoli viideltä piti olla Helsingissä Vuosaaren satamassa. Me oltiin kolmel-

ta. Helsingissä oltiin ennen kahta. Ajatus lähteä kävelemään keskustan kaduille ei houkutellut: kylmä ja sataa! Men-

täiskö käymään Tamminiemessä? No joku raja se historiaharrastuksella sentään on. Päädyttiin käymään Kaivopuiston 

rannassa Cafe Ursulassa kahvilla. Ihania Toast Skageneita oli vitriineissä, mutta kieltäydyin. Tiukkis  – vielä hetken. 

Mentiin Ursulaan vähän kuin hakemaan merellistä tunnelmaa. Ei ehkä ollut sit-

ten sellaista sinistä kimmeltävää merta kuin toiveissa oli ja kuin joskus siellä on 

nähty. 

Vielä Oulu – Helsinki ajomatkasta. Melkein koko matka sumua, paikoin kovin 

sankkaakin. Heti Oulun eteläpuolella vähemmän lunta kuin kotona. Pienet joet ja 

isot ojat jo pienesti tulvivat. Melkein jokaisessa sulassa joutsenia. Hanhiakin 

nähtiin. Mutta silti ei niin kovin keväistä, vielä. Hirvaskankaan ABC:llä lounassa-

laatilla, ei-kannata-syödä-paljoa-kun-päästään-illalla-laivalle. Odotamme aiempi-

en kokemusten perusteella kelpo buffetia – kerron sitten saatiinko sellainen. 

Nyt dieselit jo ovat käynnissä, laiva hyrskyttää ja ankkurit on nostettu ja suun-

taamme Itämerelle. 

 

Laiva on Finnlines-yhtiön FinnLady. Elikkäs rahtilaivalla, tai oikeastaan ro-ro-aluksella, ollaan. 

Kun aiemmin on näitä Euroopan automatkoja-talonvuokrausreissuja tehty, niin silloin jo käytettiin tätä reittiä tai laiva-

reissutapaa. Silloin mentiin Travemündeen tai Lyypekkiin, nyt Rostockiin. Nämä risteilyt ovat aivan omanlaisensa maa-

ilma; laivan ruuma ja kannet ovat täynnä rekkoja ja kontteja, vähän matkailuautoja ja vähän tavisautoja. Ei yökerhoja, 

ei kymmeniä baaritiskejä, ei ostoskatuja, ei monia ravintoloita tai spa-osastoja. Mutta yksi ravintolasali, jossa jokaiselle 

”ruokakunnalle” osoitetaan oma pöytä, jossa sitten koko laivamatkan aamiaiset, lounas ja päivälliset saa nauttia.Kaikki 

palvelut sulkeutuvat yhdeltätoista, ei karaokea, ei kisastudioita tai mitään muutakaan. Matkustaminen on pää-

asia. Sopii meille. 

 

Torstaiaamuna klo 7 olemme Saksassa. En tiedä toimiiko netti merellä, joten jollei huomenna kuulu mitään niin tiedät-

te meidän olevan matkalla, merellä. Reissu on alkanut! 

Kirjoitettu kello 17:59 

 

http://www.satokangas.fi/blogi/2012/04/ankkurit-ylos/
http://www.satokangas.fi/blogi/2012/04/talonvuokrausta-euroopasta/
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/l%C3%A4hd%C3%B6ss%C3%A4-jo.jpg
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Ke 25 04 2012 Merella  
 altianmerellä   . . klo   .          .           .       L, tuuli 20,2 m/s 

Olemme nyt Gnydiassa. Välisatamassa kaksi tuntia ja sitten rannikkoa seuraillen Rostockiin aamuksi. 

Olemme olleet täällä Gnydiassa (Gdanskissa) ennenkin: olimme juuri silloin kun Lech Walesa ja Puolan Solidaarisuus-

liike aloitti vallankumouksen, joka oli 

tärkeä lähtölaukaus koko Itäblokin 

romahtamisessa, elokuussa 1980. 

Silloin tämä satama oli lakossa ja 

Puola julistettu sotatilaan. Me teltta-

retkeilijät emme sitä vain tienneet; 

kovin ihmeteltiin mellakka-autoja ja 

redillä olleita kymmeniä paatteja. 

Viime yönä avomerellä oli kova me-

renkäynti, välillä. Jäitäkö kolisi laivan 

kylkiin, vai ukkonenko se oli joka 

jylisi? Kuitenkin mukava olla merellä. 

Minä pidän merellä olosta, merestä. 

Liekö se geeneissä? Ovathan sukujuureni hyvinkin merelliset. Tuulen suku on asunut saaressa, Koivistolla, ainakin 

1700-luvulta lähtien. Asui niin kauan kuin sai. 

Aleksanteri Tuuli, isoisäni, jota en koskaan nähnyt, oli kalastaja, ja laivanrakentajakin. Laivanrakentajia ja -varustajia 

esi-isissä on monta sukupolvea. Me ollaan nyt vain satunnaisia laivamatkustajia. 

Lähtökohtana oli, että otan tämän päivän aikana pohjarusketuksen laivan aurinkokannella. Eihän se nyt ihan niin men-

nyt. Ei paista, aamupäivän satoi. Niinpä sitten on päivä istuttu Lobby Barissa, minä olen kirjoitellut  ja yhtäkkiä huo-

maan, että ei ole mitään, mitä minun pitäisi tehdä. Ei mitään. Kummallista. Pehtoori tehnyt ristikoita, lukenut, käynyt 

saunassa. Ja lounaalla olimme 

tietysti, johan se olikin nälkä. 

Kyllä täällä buffet on ihan yhtä 

hyvä kuin 10 vuotta sittenkin. Kala-

alkupaloissa monia herkkuja, tilli-

etikassa marinoidut herkkusienet 

spesiaaleja, ja perinteitä on hyvä 

ylläpitää; kuorellisia katkoja oli 

saatava. Lämpimissä ruoissa kas-

visgratiini maistui minulle erin-

omaisesti. Runsaahkon jälkkäri-

pöydän kakkuineen, tiramisuineen, 

http://www.satokangas.fi/blogi/2012/04/merella-2/
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Meid%C3%A4n-hytti1.jpg
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Finnlady-21.jpg
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jätskeineen skippasimme, mutta juustot muodostivat ylitsepääsemättömän esteen. Kuukauden kestänyt juustolakkoni 

loppui Appenzellerin ja brien äärellä. 

Tunnelma on rauhallinen, liki unelias, - laivassa on hyvin vähän matkustajia. Puolalainen pappi viiden lapsen ja riutu-

neen raskaana olevan vaimonsa kanssa kulkevat edestakaisin, yksi suomalainen, punakka, paksu, kalju mies istuu yk-

sikseen baarissa ja juo vuorotellen kaljaa ja giniä, yksi Berliiniin muuttamassa oleva suomalainen nelihenkinen perhe, 

muutamia venäläisiä turisteja, yksi kolmihenkinen perhe (aikuinen tytär vanhempineen) joiden paikka ruokasalissa on 

meidän vieressä ja nyt kun takana on kolme ateriaa, en ole heidän vielä kertaakan nähnyt/kuullut puhuvan mitään, 

eivät mitään, rahtareita, eläkeläispariskuntia ja me. 

Huomenna olisi tarkoitus ajaa pitkälle. Müncheniin? Olisiko vinkkejä yösijasta? Joku pikkukaupunki Baijerissa, jonne 

kannattaisi ajaa? 

Kirjoitettu kello 16:42 

 

 

to 28 04 2012 Saksan la pi 
Laivan piti olla aamuseitsemältä satamassa; siksihän juuri tämä ko. laivalinja oli valittu,että oltaisiin varhain aamulla 

valmiina kiitämään autobahnille. Esimerkiksi Travemünden laiva on nykyisin perillä aina illalla, jolloin on ensimmäiseksi 

ryhdyttävä etsimään yösijaa, siksi ei siis sitä valittu. Sensijaan Rostockiin Finnladyn piti ankkuroitua aamuseitsemältä. 

Konevian vuoksi saavuttiin satamaan kaksi tuntia myöhässä. No eihän se nyt maailmoja kaatanut, mutta pientä har-

mistusta kuitenkin... Mutta ehdittiinpä tuota tien päälle vähän myöhemminkin. 

Päivä autobaanalla. Rostock - Berliini -Liepzig -väli on ennen ajamaton. Osin entistä Itä-Saksaa. Mutta kuinka montaa 

kertaa on ajettu Pohjois-Saksasta (Travesta, Lyypekistä) Müncheniin tai muualle Etelä-Saksaan? Kymmenen? Kahdes-

taan tai linja-autonkuljettajana matkalla Portugaliin tai Alpeille, tai lasten ja ystävien kanssa... Monesti on. 

Tänään Berliiniin asti satoi. Leipzigin jälkeen pilvipoutaa ja lämpötila nousi +14 asteeseen. Kuuntelimme rokettirollia, 

muistelimme vanhoja, opiskelukesinä tehtyjä suuria Euroopan tourneitamme, katseltiin melkoisen vilkasta liikennettä. 

Omena- ja kirsikkapuut kukassa, pellot vihreitä. Kevät. Monta haukkaa nähtiin. Mitä haukkoja? Enpäs tiedä. Mutta 

entäs maisemia? No eihän niitä autobahn´illa paljon näy. Mutta tämän päivän ensisijainen tarkoitushan olikin matkan-

teko. Ja sitä tarkoitusta me toteutimme, vuorotellen ajeltiin. 

 

http://www.satokangas.fi/blogi/2012/04/bella-vista/
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/bahnilla.jpg
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Lounaalle pysähdyimme Nürnbergin kohdilla. Autohofien ravintolat ovat Saksassa melkoisia keitaita. Autosta noustes-

sa todella tuntui, että ”on kevät”. Lämmintä ja tuoksuu keväälle. Valtava tuomi kukassa ”raststätten” viheralueella.  

Ei ihan tuhatta kilometriä hurjasteltu, mutta melkein. Keskinopeus sellainen 125 km/h. 140–150 km/h  ei tunnu liialta. 

Silti vasemmalta menee autoja ohi, ja lujaa. Tänään cabrioletteja kuomut alhaalla. Lujaa. Tiet hyväkuntoisia, liikenne 

sujuvaa.  Nuorempana mekin jettiin lujempaa, - ei enää. Nykyisin on enemmän aikaa. ;D 

Vältyimme kaikilta ruuhkilta. Off-season -matkailussa sekin hyvä puoli, että moottoriteillä ei ole matkailuautoja eikä 

asuntovaunuja, ei kymmeniä charter-dösiä, ei asfaltointitöitä. Vaikka toisaalta Saksan 2–4 -kastaiset tiet kyllä vetävät 

kesälläkin erinomaisen hyvin. 

Yhdeksältä lähdettiin sateisesta Rostockista, ajettiiin läpi Pohjois-Saksan ja helteisen Baijerin, lämpötila kävi korkeim-

millaan +27 asteessa. Ajoimme sitten lopulta läpi koko Saksan. Ja viideltä olimme aurinkoisilla Alpeilla. 

 

Olemme Garmisch-Partenkirchenissä. Siis patikoimaan? No ei sentään. Mitään emme ole jalkaisin huiputtaneet. 

Tultuamme ja häthätää majoituttuamme kävimme reilun puolen tunnin kävelykierroksen tässä legendaarisessa Alppi-

kaupungissa (siitäkin huolimatta lähdimme kävelylle, että minun olisi pitänyt istua digikuvauskurssin nettiluennolla 

juuri tuohon aikaan… siis lintsasin luennolta. ;)). Ollaanhan täälläkin oltu aieminkin, mutta koskaan ei tämänkään ver-

taa pysähdytty. Kaunis on GP. 

Afterhike tai aftedrive oli joka tapauksessa ansaittu; istahdimme hotellin terassille. Pehtoori tavoistaan poiketen otti 

ison weissbier´n, minä tavoilleni uskollisena lasillisen kuohuvaa, sektiä kun Saksassa kerran ollaan. Sitten suihkuttele-

maan ja syömään. Turisteja (jenkkejä) ja paikallisia herroja alppitakeissaan ja hatuissaan oli gasthausissa, jonka ulko-

pöytään kävimme illalliselle. Kerrankin oltiin niin myöhään kuin muutkin. Makkaraa ja hapankaalta minulle. Makkaraa 

jäi, hapankaalta ei. Miksei sellaista koskaan saa muualla kuin Saksassa ja Alsacessa! Hyvää. Pehtoorille schnitzeliä. 

Syödään maassa maan tavalla. 

http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Alppien-juurella.jpg
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Gasthaus-hotel Drei Mohren on kirkon vieressä. On alppihotelli. Taidan pitää näistä maisemista. Kyllä, kyllä minä pi-

dän!! 

Täällä nyt. Huomenna 

jossain muualla. Riva 

Gardajärven rannalla? 

Ehkäpä. Huomenna Alp-

pien yli, tai siis Brennerin 

solaan. Huomiseen. 

 

 

 
pe 27 04 2012 

Bella 
Vista 

Bella Vista ~ kaunis nä-

kymä. Se on meidän hotellin nimi. Ja hotellihuone on kaunis ja näkymä ihan suurenmoinen.Ja kauniita näkymiä on 

tänään myös muutoin riittänyt. 

Aamulla olimme GP:n alppihotellin aamiaisella olimme kaksistaan, mikä ei merkinnyt että tarjoilu tai atmosfääri olisi 

ollut mitenkään huono. Päinvastoin. Jättäessämme Garmisch-Partenkirchenin kävimme vielä hyppyrimäet katsomassa. 

http://www.satokangas.fi/blogi/2012/04/bella-vista/
http://www.satokangas.fi/blogi/2012/04/bella-vista/
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Drei-Mohren.jpg
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/hyppyrim%C3%A4et.jpg
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Sitten kohti Alppeja. Innsbruck – Bolzano – Trento - ja Riva del Garda. Ehkä on parasta että latailen vain kuvia, enkä 

yritäkkään selittää mitään. Näitä suurenmoisia maisemia en osaa kuvailla, enkä juuri kuvatakaan. Seefeldissä oli vielä 

paljon lunta. Europabücken (192 m korkea silta) luona kävimme kävelyllä, pientä patikkaakin harjoitettiin. Siellä näh-

tiin roomalaisaikainen tie. Brennerin sola on ollut kovassa käytössä jo tuolloin. 

Italian puolella, Bolzanon jälkeen siirryimme pois Autostradalta, Trentoon asti ajelimme Alto Adigessa Strada del Vi-

noa, jonka varrella on kylä nimeltä Mezzocorona  Sieltä tulee Alkoonkin erinomaisen hyvä Gewürztraminer-valkkari. 

Suosittelen. Kuvassa taustalla häämöttää jo Monte Baldo (2217 

mpy), joka on Gardan alueen korkein vuori ja jonka huiputimme 

kesällä 1997, huiputimme cabinilla. Sielläkin vielä lunta. Riva del 

Gardalla olimme kahden aikoihin, lämmintä. 

 

Myöhäinen lounas, puu-uunissa paistettu rucolapizza. Rivassa on 

pilvin pimein ristoranteja, putiikkeja, MaxMaraa, Benetto-

nia, Alessia, pizzerioita, gelaterioita, paperikauppoja. 

Jos Alppien pohjoispuolella oli kevät, niin täällä on kesä. Erilainen 

kesä, mitä Italiassa on totuttu näkemään. Täällä on vehreää ja vihreää. Riva on tavattoman kaunis kaupunki. Turisti-

paikka, mutta kaunis. 

 

 

Yösija? Olin surffailut kotona (yllättävää? - niinpä!) ja hotelli 

Bellavista oli yksi vaihtoehto. Täällähän sitä nyt ollaan. 

Kaunis on näköala, kaunis on hotelli. Saahan Rivassa huo-

neita 60 eurollakin, mutta kun maksoimme sen saman, 

mitä Helsingissä on Holiday Innistä maksettava, pääsimme 

tänne.  

 

 

http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Riva.jpg
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Strada-del-vino.jpg
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/pizza.jpg
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Ja sisällä on tällaista. 

 

Iltasella käveleskelimme vielä vanhassa kaupungissa, istahdimme rannan ristoranteen, iltapalalle, lasilliset, hyvä on ari, 

paikallista viiniä. Garda tyventyi, ilta pimeni, viilenikin. Tänäänkin ollut lämmin (+22–24 C). Nyt meillä enää yksi yö 

ennen Umbriaa. Huomenna ajomatkaa reilusti yli 400 km, mutta tähän aikaan olemme jo perillä jos kaikki sujuu kuten 

toivottavaa on. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin, arrivederci. 

Kirjoitettu kello 21:38 
 

la 28 04 2012 Matkalla perille 
Bellavista, klo 5.25 loppuu uni. Riittävästi nukuttu?  o tiedä häntä, … Jännittikö?  o en tunnusta, mutta johan sitä 

oltaisiin valmiita jatkamaan matkaa. Aamulenkki (minimaalinen), aamiainen, auton haku parkkihallista, check-out ja 

tielle. Päätämme ajella Gardan rantatietä. Vie aikaa, mutta on sen väärti. Ja kävimme katsomassa Villa Paolaa! Se talo, 

joka meillä oli vuokrattuna  kesällä 1997 … muistoja, muistoja. 

 

Gardan rantatien jälkeen Autostradalle ja ilmastointi päälle. Jo kymmeneltä aamulla mittari näytti +25 C. Ehti iltapäi-

vän tunteina nousta +32 asteeseen. Tämän reissun lämpimin päivä? Luulen niin. Ja me ajelimme.  

http://www.satokangas.fi/blogi/2012/04/matkalla-perille/
http://www.satokangas.fi/blogi/2012/04/talonvuokrausta-euroopasta/
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Bella-Vista-3.jpg
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Bella-Vista.jpg
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Liikennettä ihan hirmuisesti, 

ja meitsin ajohukille sattui 

Apenniinien ylitys. Eihän se 

vielä mitään, mutta kun 

sattui olemaan vähän isom-

pi ”rallentare”. Tietyön 

takia ajelimme jonossa 

toista tuntia, vähän toista-

kymmentä kilometriä. Ja 

jonojen jälkeen vielä sata 

kilometriä jotensakin haas-

tavaa moottoritieajelua. 

”Vain” kahta kapeaa kaistaa 

suuntaansa, ja liikennettä 

ihan kylliksi. 

Matkalla hevoskastanjat kukassa, unikoita pellonpientareilla, viiniköynnökset jo hyvinkin vihreitä, isolehtisiä. Ajelimme 

ohi Bolognan, Firenzenkin, mutta Arezzoon oli pakko pysähtyä. Ihan pakko. Ajatuksena oli ollut käydä siellä ”tutussa” 

(viiden vuoden takaa) IperCoopissa kaupassa, mutta aika oli käynyt aika vähiin, ja priorisoimme asiat ja menimme 

lounaalle. 

Corso Italian varrella Osteria Il Grottinon ulkopöydät olivat ihan tuikitäynnä, joten tyydyttävä sisätiloihin. Otetaan 

pastaa! Bene! Pinaattiraviolia pähkinäkastikkeessa, pehtoorille 

spaghetti alla carbonara. Kaupassa jäi käymättä, äkkiä alimenta-

rista ihan välttämättömiä; leipä, pecorinopala, Cortonan punavii-

ni, Aqua con casa, cantuccineja ja sitten tien päälle. 

 

Tapaaminen signorina Giannan kanssa oli sovittu kello viideksi, 

olimme kuin olimmekin kolme yli viisi Villa Francon portilla. 

Odotin Villasta paljon, tämä on enemmän. Nyt kun kello paikallis-

ta aikaa on puolikymmenen, on jo pimeää, istun kuvan terassilla. 

Villa Franco on Gaia Travelsin välittämä Agriturismo-kohde. 

Olemme asettuneet taloksi, – ja uineet, naturalmente! 

Olemme Collazzone-nimisessä kylässä 30 km Perugiasta etelään, 

150 km Roomasta pohjoiseen. Keskellä kaunista Umbrian maa-

seutua. (Pallukat kartassa niitä paikkoja joissa ehkä käymme….) 

http://www.gaia-travels.com/umbria_huvila_franco.html
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Grottino.jpg
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/terrace1.jpg
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Tutto e posto. Kaikki on hyvin, paremminkin. 

Kirjoitettu kello 22:44 

 

Su 29 04 2012 Tutustuen, tuunaten 

Puoli kuudelta Villa Francon makuuhuoneen ikkunan takaa kuuluu ihan mieletön linnunlaulu. Kukon laulu vasta pari 

tuntia myöhemmin. Liekö läheisen Pantellan kylän kukolla sunnuntaisin myöhäisempi ylösnousun aika. 

Lämpö ei ole vielä karannut, auringonnousu Umbrian kukkuloiden takaa kaunis. On noustava, lähdettävä kävelemään 

pihalla, miettien, onko tämä vielä unta? Olisin nyt halunnut soittaa sitä huuliharppua (ks. yllä bannerikuvan teksti) jos 

osaisin. Mutta annoinkin lintujen laulaa, ja istuin itse hiljaa puutarhassa. Löytyy niitä sellaisiakin hetkiä, että minä olen 

hiljaa. 

Sunnuntain alkamista odotellessa jatkoin vielä eilen aloittamaani  talon ”tuunaamista” omaksi. Feng sui kohilleen ja 

hieman keittiön luutuamista. Ei mitään sellaista monen tunnin urakkaa kuin oli Il Palazzacciossa Toscanassa. Siellä talo 

(linna) oli monta kertaa isompi kuin tämä, mutta keittiö ihan olematon, ja se oli suhteellisen tahmainen. Täällä sen 

sijaan on kamalasti kaikkea pientä krääsää tasoilla ja avohyllyillä, mikä ei oikein minun kanssani ole hyvä yhdistelmä. 

Edellisten asukkaiden jättämiä suolapaketteja, teepaketteja, kuivakukkia, liki tyhjiä, vanhoja maustepurkkeja, lehtiteli-

neissä pinoittain vanhoja (suomalaisiakin) aikakauslehtiä … 

No minähän en voinut olla hieman järjestelemättä, siivoamatta, pistelemättä romppeita kaappeihin. Älkääkä luulko, 

että olisi ollut rasite, minähän nautin mahottomasti tämmöisestä, samalla ”tutustuin” keittiöön ja tein kauppalappua. 

Näissä vuokrataloissa on aina se, että on hankittava tiettyjä perusjuttuja. Vaikka tässä oli kyllä sekin hyvä, että meille 

oli aamiastarpeet pariksikin aamuksi valmiina täällä. Tomaatteja! Ne on näillä leveysasteilla ihan perfetto! 

Ja sitten tässä talossa on sellainen ennen kokematon erillinen juomavesisysteemi, joten kaupasta ei tarvitse kantaa 

juomavesiä kuten Italiassa tai muissa etelänmaissa yleensä. Hanasta saa myös aqua con casa eli kivennäisveden. Se-

kinhän on erinomaisen hyvä. 

Kunhan pehtoorikin kahdeksan jälkeen kömpi alakertaan, lähdimme lenkille. Naapuruston nonnat hieman katselivat 

meidän sauvakävelytepastelua, ja me katselimme kauniita maisemia. Kaikkia kukkia, kukkivia puita, viiniviljelyksiä, 

mielenkiintoinen pieni hautausmaa, jossa emme – vielä – käyneet, mutta josta varmasti saatte ”reportaasin”. 

http://www.satokangas.fi/blogi/2012/04/ankkurit-ylos/
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Umbrian-kartta2.jpg
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Ja unikkoja! Paljon unikkoja, tienpientareet, pellot, viiniköynnösten välit täynnä kukkia, kauniita unikkoja. Kuinka mon-

ta kertaa minä olenkaan niitä yrittänyt Rantapellossa saada kasvimaalla kukkimaan? Ja vain kahtena kesänä onnistu-

nut jotensakaan. Täällä sitä kasvaa kuten meillä voikukkia, joiden kukinta-aika alkaa täällä pian olla ohi. 

 

 

 

 

Uinnin ja suihkuttelujen jälkeen autolla läheisiin kyliin, jossa paikalliset juuri olivat menossa sunnuntain messuun, me 

etsimme supermercatoa, löysimme alimentarin. Collazzonessa ja Pantellassa (molemmat noin 3 km meidän Villalta) 

kaikki kiinni, mutta Collepepessä (noin 7 km) oli pieni kauppa auki. Eihän siellä sunnuntaina paljon mitään tuoretava-

raa ollut, mutta kaksi ystävällistä kauppiasta, joille oli ilo kun edes muutaman sanan osasimme italiaa. Marinoituja 

munakoisoja, joita tiedän tyttäreni haluavan tänne tultuaan varmaan joka päivä, lämmin focaccia, prosciuttoa ja pieni 

valmis tuorepastasta tehty lasagne (kaupan yhteydessä on ristorante, jonka ”deli” kauppa on…).  yt varhaisen la ce-

nan (illallisen) nautittuamme olen vakuuttunut, että käymme sieltä toistekin. 

Iltapäivällä taivas meni pilveen, nyt vain olemme. Pehtoori pesi auton, minä nukuin päikkärit. Tänne asti (tai Lappiin) 

pitää ajella, että sellaiset osaan ottaa. Siesta siis – maassa maan tavalla. Suunnittelemme viikon ohjelmaa. Ja toi-

vomme, että aurinko meille tulevina päivinä vielä palajaa.  Täällä on kuulemma ollut lämpimintä moneen vuosikym-

meneen tähän ajankohtaan. Emme reklamoi.  

 

Kirjoitettu kello 19:13 

  

http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Unikkopellonreuna.jpg
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30 04 2012 Vappuaatto Umbriassa 
Istumme Villan yläterassilla nauttien Ferrarin kuohuvaa ja mansikoita (ihan 

vaan vappuaaton vuoksi), eikä millään viitsisi lähteä sisälle tekemään ruokaa. 

Nyt paistaa, ja on lämmin. Eilen illalla ei haluttanut pihalla olla, ei edes fleecen 

ja viltin kanssa. 

Tänään päivällä satoikin – Assisi jäi käymättä, – no ehdimme vielä. 

Aamu alkoi hurjaan linnunlauluun, mutta tänään ei siivoamista. Aamiaisen 

jälkeen lähdimme lenkille: tänään ”yläkylään” = Collazzone ( ,  km suuntaansa). Ilma tuntui lähtiessä (ennen kahdek-

saa) viileälle, joten Haglöfsejä ylle ja sauvat käsiin ja menoksi. Tämä reitti kulkee kukkuloiden päällä, siis vaihtelevam-

paa kuin reitti alakylään, Pantellaan. Ja minusta tämä oli kauniimpi (jos mahdollista) reitti. Kävimme kirkolla käänty-

mässä ja poikkesimme hautausmaallakin. Vielä uskomattomampi kuin eilisen kylän hautalehto. Puolentoista tunnin 

aikana aurinko alkoi lämmittää, tuli hiki, mutta uintihan se sitten auttoi moiseen ”vaivaan”. 

Ja sitten kauppaan. Alakylän A & O oli oikein hyvin varusteltu; tullenee riittämään valikoimiltaan meidän tarpeisiin. 

Mansikoita! Eihän-ne-täällä-etelässä-koskaan-ole-niin-hyviä-kuin-Suomessa-mutta-ostetaan-nyt-kun-kerran-on-

vappu”.  ämä O  hyviä! 

Ja sitten kärryllinen kaikkea muuta tähdellistä: vessapaperista prosciuttoon, suolasta suklaaseen. Eikä maksa paljon. 

Täällä ruoka on olennaisesti halvempaa kuin Suomessa, mutta bensa melkein kaksi euroa litra ja viini … 

No, onhan vallan edullista jos ostaa bulkkia. Me emme ostaneet. Ferrari on meille monia muistoja tuova kuohuva, 

joten sillä vappua juhlistamme. 

 

 

Kaupoissa ei ollut mitään vappukrääsää, kausiherkkuja (simaa tai tippaleipiä) tai mitään, mikä kertoisi huomisesta 

Walpurista. Työnjuhla se kuulemma kuitenkin on täälläkin. Kaupat kiinni jne. 

http://www.satokangas.fi/blogi/2012/04/vappuaatto-umbriassa/
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Onnea-der-Mann.jpg
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/BIB.jpg
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Kauppakuorma käytiin talolla purkamassa ja sitten tutustumaan lähialueen kyliin. Montefalco (Umbrian viinintuotan-

non keskus) muistutti kovin paljon parin vuotta sitten käytyä Montalcinoa ja Montepulcianoa (Toscanassa); pelkäs-

tään  Piazza Communalella on neljä enotecaa. 

 

 Ja sivukaduilla monia, monia lisää.  Yhdestä haimme vähän herkkuja ja pari viiniä tulevia vieraita varten. Ja sivukadulla 

pehtoori huomasi olevansa lounaan tarpeessa. Istahdimme täpötäyteen Vinotecaan: Zuppa di Farro per me, per fa-

vor  ja Vitello e rucola pehtoorille. 

Montefalcoon johtava tie on ”La Strada del Sagrantino”. Sagrantino on Umbrian viiniviljelysten päärypäle, ja tuon 

kymmenen kilometrin pätkällä on viinitiloja, fattoreja, linnoja, viljelyksiä – paljon. Yksi isoimmista, nimekkäimmistä on 

Antonelli. Pitihän se käydä katsomassa … Lounaan nautittuamme lähdimme tyytyväisinä jatkamaan matkaa ja juuri 

kun pääsimme parkkipaikalle, tipahtivat ensimmäiset vesi-

pisarat. Isot! Sade yltyi, ja aikeemme käydä Assisissa oli 

hylättävä. 

Derutan kautta ajelimme. Siellä on tehty keramiikkaa Roo-

man vallan vuosista lähtien ja 1400-luvulla opittiin mallorca-

laisilta Majolica-posliinin teko ja sillä kylä nyt näyttää nyt vielä-

kin elävän: pääkadun varrella oli noin 40 liikettä ja niistä 36:ssa 

myytiin posliinijuttuja. Näy- teikkunaostokset riittivät meille. 

Illansuussa talolla. Sade lop- pui, sininen taivas tuli hiljalleen 

näkyviin ja nyt paistaa ja on sellainen vappuaatto, ettei kos-

kaan ennen. Eikä varmaan koskaan toiste.  

On aika iltaruoalle… melanzine, prosciutto, insalata caprese, porchini … 

Kirjoitettu kello 19:24 

  

http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Montefalco-2.jpg
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Majolica.jpg
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ti 01 05 2012 Primo maggio, la feste del lavore  
– Perugia ja Assisi huiputettu 
Toukokuun ensimmäinen, työn juhla. Niinhän se on täällä Italiassakin. 

Meillä aikeena lähteä patikoimaan ja vappupiknikille Monte Sabilliini -vuorille (n. 100 km taloltamme itään, mutta 

säätiedotus uhkaili sateella ja ukkosella – viimeistään iltapäiväksi luvattiin surkeaa keliä, joten me päätimme lähteä 

jatkamaan lähitienooseen tutustumista: mennään Perugiaan, ehkä Assisiin. Korkeallahan nekin ovat. Kukkulakaupun-

keja. Ja päätimme lähteä ajoissa, ennen mahdollista ukkosta. Perugian rautatieasema käytiin ensin tsekkaamassa: on 

luultavaa että saamme sinne vielä vastaanotettavia  ja sitten erinäisten parkkipaikanetsimisvaikeuksien jälkeen 

pääsimme Perugian kaupunginmuurien sisälle 

Paitsi että Perugia on iso kaupunki (160 000 asukasta), se on myös vanha ja kaunis kaupunki. Pari tuntia käveltiin ristiin 

rastiin. Alkoi oikeasti olla lämmin: lämpö nousi ihan reilusti yli + 20 asteeseen ja me olimme varustautuneet kuin Iisak-

kipään huiputukseen, huoh. Mutta jos se on suurin ongelma, niin aikas vähäisiä ovat huolet. 

Perugiassa oli paljon muitakin kuin me. Italialaisilla vapaapäivä.  Kaunis päivä. Juhlasta huolimatta tai sen vuoksi mo-

net kaupat auki: tämän näyteikkunan myymälä ei ollut. Ehkä merkitsi minulle säästöä. Minä niin pidin noista. 

 

 

Siis putiikki kiinni, joten matka jatkui … 

Perugian jälkeen mietimme, mihin sitten. 

Ei sada (ainakaan vielä) joten olisiko se 

http://www.satokangas.fi/blogi/2012/05/primo-maggio-la-feste-del-lavore-perugia-ja-assisi-huiputettu/
http://www.satokangas.fi/blogi/2012/05/primo-maggio-la-feste-del-lavore-perugia-ja-assisi-huiputettu/
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/sitruunat3.jpg
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Perugian-piazzalla.jpg
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Assisi.jpg
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tänään Assisi?  Moni on siellä käynyt, moni vaikuttunut. Ja minä eniten vaikuttunut kun veljeni oli siellä käynyt, työ-

reissulla päässyt käymään. Hänhän ei mikään kaltaiseni Italia-friikki (enemmänkin Jenkeissä ja Thaimaassa aikaa viet-

tänyt) ole koskaan ollut, ja siksikin oli merkillisen kiinnostavaa, kuinka jaksoi Assisin-vierailustaan kertoa ja olla innos-

tunut. Parahiksi esikoistyttärensä rippijuhlien alla siellä oli päässyt vierailemaan (ja tyttärelleen rippiristin Franciskuk-

sen kotikaupungista ostanut) ja se, kuinka rippijuhlissa sitten Assisista puhui, pisti miettimään, että siinä on oltava 

jotain erityistä. 

On siinä. Käymme siellä vielä varmaankin uudelleen. Meillä on toinen mahdollisuus. Tänään kävelimme vanhan kau-

pungin (Centro Stroricon) päästä päähän, piipahdimme muutamassa galleriassa, joita oli paljon, yhdessä kirkossa, joka 

oli tavattoman kaunis, gelateriassa, josta pehtoori osti jäätelöä, jota ei todellakaan saanut yksin syödä, meillä oli kuu-

ma, otin varmaan puolen sataa kuvaa. 

 

Kyllä se kaunis kaupunki onkin, historiallinen, pa-

himmoilleen turistipaikka, mutta oikeasti myös us-

konnollinen keskus vielä tänään. Ja Unescon maail-

manperintökohde. 

 

Rauhan (pax) kaupunki 

Partiolaisia luostarinpihalla. 

Ukkonen alkoi nousta .. siestan aika, jäämmekö kaupunkiin lounaalle vai lähdemmekö? Lähdetään. Iso Spar-kauppa 

kaupungin ulkopuolella sai meidät vielä täydentämään Villan ruokavarastoja ja kun sade oli jo melkoinen, palasimme 

iltapäivän lopulla Collazzoneen. 

Pehtoori opetteli käyttämään pihan hiiligrilliä; erinomaisia vartaita tuli! 

 

http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Pax1.jpg
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Griglia-Pekka.jpg
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Partiolaisia-luostarinpihalla.jpg
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Illansuussa pyykkäystä ja imurointia, kuvien arkistointia, viesteilyä. Tämä vappu on eletty. Toukokuu on käynnistetty! 

Kirjoitettu kello 20:39 
 

ke 02 05 2012 Aurinko ja tyta r ovat ta a lla !  

Mercoledi? Onko tosiaan jo keskiviikko?  Rai Unon (Berlusconin tv-yhtiö) säätiedotus lupasi tälle päivälle aamusumua 

ja viileää. Aamupäivän lopulla piti lämmetä ja auringon paistaa. Ja niinhän se menikin! 

Tapani mukaan heräsin kuudelta, vaikka nyt olimme ymmärtäneet panna ikkunaluukut kiinni, ettei valo ja lintujen 

hurja laulu herättäisi. No silti täyspitkä yö; ensimmäinen tällä turneella.  Mie kun en malta iltaisinkaan nukkua. 

Kuuntelen ja katselen maaseudun rauhaa, lueskelen, käveleskelen pihalla, istun terassilla, ja mietin, onko tämä totta-

kaan… 

Lähdimme taas kimpassa lenkille. Nyt kukkulamme huipulle. Villammehan on kolmen tien risteyksessä ja nyt se kol-

mas, vielä käymätön tie. 

Luulimme käyneemme jo toissapäivänä Collazzonen kylässä, mutta se olikin Collepiedi ja tänään siis sitten huiputimme 

”oikean” Collazonen. Sekin on keskiaikainen, linnanmuureilla varustettu kukkulakaupunki. Pieni sellainen. Mutta San 

Lorenzon luostari ja kirkko siellä on. Siis taas me törmäämme San Lorenzoon! Meidän pyhimys!  (ks. täältä,  miten 

niin meidän ja katso, kuinka paljon San Lorenzo on meidän elämäämme vaikuttanut. … ) Reitti oli aluksi tylsä, mutta 

sitten kun noustiin yhä ylemmäs näköalat  aina vain huikeampia. Sumu hälveni. Collazzone on 521 mpy, meidän ta-

lommekin melkein 400  metriä merenpinnan yläpuolella. 

 

 

http://www.satokangas.fi/blogi/2012/05/aurinko-ja-tytar-ovat-taalla/
http://www.satokangas.fi/blogi/2010/09/san-lorenzo/
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Kev%C3%A4tilta.jpg
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Lenkillä kaikki ojanpientareet, talojen puutarhat, 

metsänreunat täynnä kaikkea kukkivaa! Ja sitten 

nähtiin kuollut piikkisika. Uuh! Melkein kymmenen 

kilsan lenkin jälkeen aurinko paistoi siniseltä taivaal-

ta. Pehtoori lähti vielä salille, mutta minulla alkoi 

ensimmäinen allaspäivä! Helleraja ei mennyt rikki (+ 

24 C), mutta jumalaisen lämmintä oli. 

Ja sitten kun jo aloin melkein huolestua tulikin tyttä-

reltä tekstari: Roomassa ollaan! 

Norwegianin lennolla Oulu–Helsinki–Rooma tullut tytär ja kaverinsa (Klippaniksi puhutellaan,  ) olivat ajelleet Fiu-

micinon lentokentältä aeroporto-expressillä Terminille (Rooman päärautatieasema), ja sieltä junalla Terniin. Vähän 

reilu (14:16 - 15:22) tunti oli mennyt junamatkaan ja pikkuisen reilu tunti meillä meni edestakaiseen hakureissun Col-

lazzone – Terni. 

Nyt meillä on siis täällä seuranamme kaksi nuorta naista. Kovin väsynyttä on tämä Suomen vapusta tullut opiskelija-

aines. Tytär oli viettänyt ensimmäisen opiskelijavapun (viime vuonna Strassessa ja kaksi edellistä Hesburgerilla), ja 

Klippan tietysti riennoissa mukana.  Tänne on hyvä tulla hemmoteltavaksi ja levähtämään.  Onneksi juuri tänään 

paistoi. 

 

Altaalla illansuussa ehdittiin vielä olla. Kuinka tekeekään hyvää kun näkee, kuinka tytär nauttii. Kuinka hyvälle tuntuu 

kun tulivat. Ja sitten tietysti tervetuliaisillallinen. Saltimbocca alla romanaa tein pääruoaksi. Olenhan sitä tehnyt Ran-

tapellossakin varmasti kymmenen kertaa, mutta miksei se siellä maistu sellaiselle kuin täällä? Ja tuntuiko minusta vain, 

mutta kovin olivat väsyneet opiskelijaneitokaiset nälkäisiä. Nyt jo nukkuvat, ovathan räntäsateisesta Oulusta aamunel-

jältä matkaan lähteneet. 

Kirjoitettu kello 20:49 

 

to 03052012 Canonin kanssa lenkilla  Vol. 5 (Collazzone)  

 
 
- Buon giorno, signora! 
- Buon giorno. 
 

Naapurin (500 m) isäntä jo tervehti aamulla kun ohi kävelimme. Ei silti yhtenä aamuna murk-

kuikäiset pojat matkalla kouluun tervehtivät, vähän mörkisti, mutta giorno kuitenkin. Olemme 

maalla. Maalla on mukavaa.  

Tänään meidän Pikku Myy näytti aamulla klo 6.20 vain +8 C.  Mutta ei pilveäkään taivaalla. 

Lenkille taas vähän eri reitille. Jätin sauvat Villan seinustalle, ja otin mukaan kameran. 

http://www.satokangas.fi/blogi/2012/05/canonin-kanssa-lenkilla-vol-5-collazzone/
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Saara-ja-Klippan-arrivo.jpg
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 Iltapäivällä lähdin vielä uudelleen kävelylle lähelle…  

 

Tämän minä muistan kauan. 

Juuri tämä - että täällä on kevät, ei läkähdyttävän kuuma, eikä luonto ole palanut, kuivuudesta käpristynyt, vaan on 

kevät! – on niin hurjan hienoa. Olen ollut aiemminkin keväällä Italiassa, – viikon maaliskuussa (pääsiäisenä 2005 pojan 

kanssa), viikon huhtikuussa (pääsiäisenä 2003 tyttären kanssa), viikon toukokuussa (esikoista odottaessa pehtoorin 

kanssa 198 ), mutta nuo kaikki ovat olleet Roomassa.  yt olemme landella. Olemme maalla, Umbrian kukkuloilla, … se 

on jotain niin hienoa, perfetto. Tämän minä muistan kauan. 

Muutoin päivä kulunut altaalla, aurinkoa ottaessa (+ 20 – 24 C varjossa, ei pilveäkään, keväinen tuuli), ulkona silittäes-

sä, pihapiirissä kuvatessa, nuoret nukkuivat univajeen-

sa pois, nauttivat lämmöstä ja levosta. Salaatit sekä 

lounaalla että iltasella maistuivat. Kehittellimmepä 

ihan uuden lohi-pinaatti-mozzarella-lasagnenkin, sitä 

tehdään täällä toistekin. Teimme ruokaa kimpassa niin 

kuin täällä tarkoitus onkin. Mukavasti sujui, hyvälle 

maistui. Tytär ja Klippan aikoivat osallistua seuraavaan 

Master Chefiin. Menestystä toivotan.  

Kirjoitettu kello 21:34 

 

pe 04 05 2012 Allaspa iva  
Tänään vielä paistoi. Oliko loman viimeinen aurinko-

päivä? Sitä tässä hieman jännitellään, mutta tänään onkin sitten otettu kaikki irti auringosta.  

Aamulenkillä, altaalla ja illansuussa Perugiassa. Auringossa kävelty, löhötty, luettu, uitu, höpötelty, lounastettu.. Illalla 

kävimme Perugiassa näyteikkunashoppailuilla, käveleskelemässä ja syömässä. Istumassa Piazza Communalen reunalla. 

Sellainen päivä tänään. 

 Kirjoitettu kello 23:27 

http://www.satokangas.fi/blogi/2012/05/allaspaiva/
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/T%C3%A4m%C3%A4n-min%C3%A4-muistan-kauan.jpg
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Lohilasagen-iltaauringossa.jpg
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la 05 05 2012 Villa Francossa uusia ihmisia  
Aamulenkki auringossa, ja vitkutellen aamiainen, eilen Perugiaan bilettämään jääneet nuoret naisetkin [voi kunpa 

tietäisitte, kuinka minä (pöhkö) olin huolissani, ja odotin yöllä] heräsivät ajoissa, ja lähdimme alkuperäissuunnitelman 

mukaan Todin lauantaimarkkinoille. Sateenuhka oli olemassa, mutta siitä viis… 

Todissa markkinat, ja sitten – luonnollisesti -  centro storico – joka olikin varsin miellyttävä. Tytär totesi ”tämähän on 

leppoisan oloinen” ja niinhän se olikin. 

Markkinoilta lähdimme kävelemään kohti Piazza del Popoloa. Siellä lunch break tai siis cappuccino/espresso -tuokio. Ja 

aukion laidalla herkkukauppa Principi. Hmmm… Tyydyin ostamaan vain yhden vuosikertabalsamicon, joka sitten illalli-

sella todettiinkin erinomaiseksi. 

Eikä sada. Mistä olimme äärimmäisen tyytyväisiä. Ja poutasää jatkui  – koko illan. Myös silloin kun Juniori vuokra-

autolla kaartoi Villamme portille – mukanaan avokkinsa, sisareni ja eksnaapurit. Nyt meillä on talo täys mukavia ihmi-

siä! Tuosta vaan Suomen raskaasta viikon lomalle Italiaan… pientä säätämistä on ollut, mutta olen niin ylpeä että poika 

sai loman järjestetyksi. Kuntsareita ja supliikkia. Ennen armeijan harmaista ei kesken kaiken ulkomaille lähdetty … nyt 

voi lähteä… Yesh! 

Oulun räntäsateesta aamuyöllä lähteneet halusivat uimaan ja meistä tuntui vaan niin mukavalle kun tämän riemun 

saimme tarjota. Eikä tarjottu illallinenkaan meidän keittiössä ollut kenellekään vastenmielinen. Päinvastoin; liki klisei-

sen Italia-menun tattirisotot, grillivartaat, munakoisopaistos, insalata mista ja vaihteeksi mansikat ja jäätelö upposivat 

äärimmäisen hyvin. 

 

Viikosta tulee varmasti hyvä. 

Kirjoitettu kello 23:24 

 
 

http://www.satokangas.fi/blogi/2012/05/14169/
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/LA-Cena.jpg
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06 05 2012 Sunnuntaiajelulle Assisiin, kauppaan ja illallinen  
 

Sunnuntai Collazonessa. Aamu on pilvinen. Tämähän me tiedettiin. Vähitellen Villan molemmista kerroksista kömpii 

hyvin nukkuneita lomalaisia keittiöön, pihalle, laitellaan aamiaista… Kahvi tuoksuu ja monella on loman aloittamisen 

tuntu. 

Mietitään mitä tehdään, osa lähtee kuntikselle (tässä Villassa  – meidän uima-altaan alla – on kuntosali joka on kolmen 

loma-asunnon yhteiskäytössä ja kun meidän naapureissa ei nyt ole ketään, on pieni kuntosali ja sen yhteydessä saunat 

(!, suomalaiset tarvitsevat saunan Umbriassakin) yksin meille. 

Tänään sellainen viipyilevä aamiainen, joista kovasti pidän, ja kun sitten yön kestänyt sade hiljalleen tokeni, me van-

husosasto (pehtoori, meitsi ja eksnaapurit) päätimme lähteä lenkille. Kävelimme Pantallan kirkolle ja kävimme näyt-

tämässä ”vieraille” cimitarion (hautalehdon). Reilun tunnin lenkillä vähän ripsi, mutta vain vähän. 

Villassa yhteispäätöksellä päätämme lähteä ajelulle. Menemme Assisiin. Ajetaan Folignon kautta. Viitta meidän talon 

nurkalta sinne näyttää 20 km. Viittahan voi olla vaikka mitä; matka Folignoon oli varmasti sen 50 km. No, olipahan 

saitteri. Ja vuokra-autoon mahduimme kaikki yhdeksän, joten mukava ”rekiretki” oli. 

Tänään Assisi kovin erinäköinen kuin Vappupäivänä. Hiljainen, pilvinen, lussakka. San Fransiscuksen kirkossa juuri 

messu kun menimme sisälle. Hieno. Alkoi olla il Pranzon aika. Lounaaksi herkkuja? Ehei, mehän olemme reipasta ja 

terveellisiä elämäntapoja noudattava porukka, joten etsimme Trattorian. Sivukadun varrella viehättävä paikka, joka 

http://www.satokangas.fi/blogi/2012/05/sunnuntaiajelulle-assisiin-kauppaan-ja-illallinen/
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Colazione.jpg
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oli liki täynnä paikallisia, italialaisia perheitä sunnuntailounaalla. Liityimme joukkoon. Odottelimme pasta-

annoksiamme aika kauan, mutta kyllä se kannatti. Olimme oikein tyytyväisiä, eikä edelleenkään hinta huimannut. 

Kolmen jälkeen lähdimme jatkamaan matkaa halki Assisin kauniin kaupungin, kun kaduilla alkoi näyttää tältä, to-

tesimme että on aika lähteä Supermercatoon hakemaan ruokaa ja juomaa. 

 

Ostimme ihan hurjan paljon kaikenmoista, ja edullista on. Villassa neljän pinnassa. Erittäin hyvin kaikki suhtautuivat 

ajatukseen päiväunista. Illansuussa alkoi yhteinen ruoanlaittosessio. Eikä me tänäänkään huonosti syöty.  

Nyt buona notte. … 

Kirjoitettu kello 23:04 

 

07 05 2012 Suklaata, syntta ria , swimming poolia 
Maanantai(ko)? Sateen uhka on, yöllä oli kova myrsky, vielä kuudelta kylmä. Ja satoi. 

Eikä hieman apaattista tunnelmaa auttanut, että Klippanin oli lähdettävä. Pehtoori lähti seitsemän aikaan viemään 

nuoren naisen Ternin rautatieasemalle… me muut laittelimme aamiaista, mietimme mitä tehdä, odottelimme synttä-

risankaria aamiaiselle. 

Alkuperäissuunnitelman mukaan päätimme lähteä kohti Peruginan suklaatehdasta. Vuokra-Mersu-Vito kuskinaan 

melkein ammattikuski lähdimme kohti pohjoista. 

Ja löysimmehän me! Tehdaskierrokselle päästiin alakoululaisten kanssa tutustumaan suklaan tekoon.  Siellä ei saanut 

kuvata  . Olisin halunnut kuvata niitä suklaaketjuja, tai sitä kuinka jonkun työtehtävänä on päivästä toiseen purkaa 

isoja pääsiäismunia paketista, ja laittaa ne koneeseen takaisin uusia sellofaaneja varten. Kyllä oli sekin mukava nähdä. 

Rautatehtaassa ja sellutehtaassa on tullut käytyä, kymmenillä viinitiloilla, mutta nyt suklaatehdas! Ja sitä me porukalla 

mietimme, kuinka italialaiskoululaiset olivat koko tunnin esittelyn ja kierroksen ajan kovin hiljaa, kohteliaita ja rauhalli-

sia. Ja kuinka opet jaksoivat ja katsoivat tarpeelliseksi säätää koko ajan!  

http://www.satokangas.fi/blogi/2012/05/suklaata-synttaria-simmer-poolia/
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/sade.jpg
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Kierroksen jälkeen tehdasmyymälään – 

luonnollisesti. Kaikille meille löytyi ostetta-

vaa, vaikkei kukaan oikein hurjaksi suklaa-

friikiksi tunnustautunutkaan. 

Lähdimme palailemaan kohti Collazzonea. 

Aurinko pilvien välistä, kauniita kumpuilevia 

maisemia. Collepepessä pysähdyimme 

hautausmaalla, ja Collazzonessa kävimme 

kävelyllä, linnoitusmuureilla ja pienillä kujil-

la kävelimme, ”kylämme” kirkossa kävim-

me. 

Sen hetken, että auto Villan pihalla pysähtyi, oli porukkamme loihtinut lounasbuffetin … ja kunhan saimme hieman 

suolaista ja hieman proseccoa oli aika siirtyä aurinkoiselle altaalle. Kuinka lämpö ja aurinko eilisen ja aamuisen sateen 

jälkeen olivatkaan mieluisia. Melkein kuului hykertelyä … 

Synttäripäivästä huolimatta tänään vähän sellainen arkisempi menu: insalata tomato e bruschtetta pesto, Pasta con 

salmone, spinaci e mozzarella, pane ja sitten jälkkäriksi eilen Assisista ostettu ”synttärikakku” = ihanan rapea, sisältä 

vähän sitkeä marenki, iso marenki. 

Sen lisäksi – naturalmente – mansikoita ja lime-mascarpone-kastiketta. Annoin itseni ymmärtää, että ruoka maistui. Ja 

sitten meidän nuoret, jotka tänäänkään eivät lähteneet Perugian iltaelämään, katselivat muumeja ja nauttivat viinistä 

(ristiriita? höpö, höpö), muistelivat lapsuuttaan, ja kaikin puolin lussakkaa oloa. Illan lopuksi pistettiin vielä seurueen 

miesten kanssa Suomen maanpuolustus ennen ja nyt kohilleen. 

Nyt, huomista aurinkoa odotellessa, buona notte. 

Kirjoitettu kello 23:44 

 

ti 08 05 2012 Jotenkin va lipa iva  :)  

Nukuin myöhäiseen, tänään ei ollut minulla aamiaishukia: systeri ja tytär olivat luvanneet laitella kaiken valmiiksi, ja 

me pehtoorin kanssa heräilimme puoli kahdeksan tienoissa ja saimme mennä valmiille aamiaiselle. 

Lenkille? Kuka lähtee? Kävelimme viileässä, syksyisen tuntuisessa aamussa Piedicolleen, tervehdimme kirkon portai-

den vieressä istuvia harmaita miehiä, jotka kuorossa vastasivat Buongiorno. Piipahdimme kylän muutamalla pikkuku-

jalla ja palasimme takaisin. Syysaamu vaihtui kesäksi. Linnut lauloivat, maisemat edelleen suurenmoiset. 

Muiden liukuessa uima-altaalle jäin hetkeksi hoitelemaan tiedottajan juttujani, ja sitten liityin auringonpalvojien po-

rukkaan. Torkuttiin, luettiin, kuunneltiin lintujen laulua, mietittiin, onko tämä tottakaan, uitiin, välillä kävimme ”taka-

pihalla” pitämässä lounastaukoa (eilisistä syntyi nopsasti pari salaattia) ja sitten osa porukasta lähti käymään Todissa, 

osa iltapäivälenkillä, osa jäi altaalle. 

http://www.satokangas.fi/blogi/2012/05/jotenkin-valipaiva/
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Piedicollessa-Custom1.jpg
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 Illansuussa oli aika lähteä viettämään tuplasynttäreitä: naapurikylä Gruttista, ristoranta Le Nocista oli varattu pöytä. 

Poika oli taas kuskina, kartanluku on vähän retuperällä, mutta illallispaikkaan löydettiin. Ja tuntui että koko Gruttin 

kylä (3 +  ) oli tullut katsomaan meidän ”gruppoamme”. Meitä oli juhlapöydässä tasan kahdeksan (otto), ja kun ker-

roin, että meillä tunnettu termi ”OttoMatti” (pankkiautomaatti) tarkoittaa italiaksi kahdeksaa hullua, niin oli aika väis-

tämätöntä, että juttu vei siihen, että porukastamme tuli Gruppo Otto Matti! Ja minulle kovin tärkeitä ihmisiä nämä 

kaikki, – siinä heitä katselin, jatkoin juttua, ettei kukaan pientä liikutustani huomaa… 

Ruokaa tilattiin vähän ”hazardilla”. Alkupaloja ”otto”, pääruoaksi ”bambi” (= metsäkaurista) kahdeksalle, vähän viiniä, 

otimme maljan Oulunkin suuntaan, vähän aquaa, ja lopulta me kaikki vierimme ulos ristorantesta. Ja eihän se taas 

maksanut paljon mitään, varsinkaan meille (sisäpiirin juttu). Nauroimme niin, että nämä synttärivuodet eivät edes 

karttuneet: nauru pidentää ikää. 

Villalle ajellessa Jupiter ja Venus ja kukkuloiden kylien valot olivat jotain niin kaunista. … Once in a lifetime …. 

Kirjoitettu kello 23:27 

http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Aamulenkki.jpg
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/altaalle-Custom1.jpg
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09 05 2012 Reissu puolessa: Villa Franco on hyva ksi havaittu 
Umbriassa on oltu nyt puolitoista viikkoa, – ja ollaan vielä saman verran! Kahden viikon päästä vasta kotona. Reissu 

siis puolessa. 

Tämän Villa Francon varasin jo vuosi sitten; eikä mikään pikainen, ex tempore -päätös ollutkaan. Haave oli ollut jo 

kauan, ja toteutus kohti toteutumistaan vei aikaa. Sekä Interhomen että Gaia Travelsin sivuilla surffailin yhden jos 

toisenkin illan ja viikonlopun ja etsin Villaa, joka täyttäisi kaikki asettamani vaatimukset: Italia (ei Toscana koska ollaan 

jo oltu siellä), lähellä Roomaa tai muuta lentokenttää, josta olisi lyhyt matka ja kohtuulliset yhteydet talolle, tarpeeksi 

tilaa (halusin että voidaan kutsua nuoret kavereineen ja ystäviä käymään), uima-allas, maaseutu, mutta lähellä pitää 

olla paljon kiinnostavia kohteita. Ja sitten päädyin tähän. Villa Franco. 

 

Miksi tähän aikaan vuodesta: ajattelin, että vapun ja helatorstain pidennetyt viikonloput mahdollistaisivat ”vieraiden” 

pääsyn tänne. Oma vuorotteluvapaa, juuri toukokuu on töissä ollessa kiireisin, hektisin kuukausi, joten nyt kun kerran-

kin oli mahdollisuus lähteä jonnekin, niin nyt. Ja ohi sesongin ja juuri se että luonto olisi täällä kukkiva, vihreä, ei lä-

kähdyttävä. 

Villamme on keskimmäinen kolmesta loma-asunnosta. Ja sitten näiden ”yläpuolella” rinteessä (yläkuvassa vasemmalla 

valkoinen rakennus) on iso juhlahuoneisto/tilausravintola, jossa ei koko aikana ole ollut mitään toimintaa. 

Naapurissamme on siis kaksi taloa. Tämä pieni, neljälle hengelle vuokrattava Nocio. 

http://www.satokangas.fi/blogi/2012/05/reissu-puolessa-villa-franco-on-hyvaksi-havaittu/
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Il-Moraiolo-Custom.jpg


S i v u  | 25 

 

 

Ja sitten toisella puolen on Villa Gianna. 

 

 

Ja tässä meidän Villa Franco. 

http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Nocio-Custom1.jpg
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Villa-Gianna-Custom.jpg
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Sisääntulossa on tämmöistä 

Näillä kolmella talolla on yhtei-

nen kuntosali kuten jo kai olen 

kertonutkin. Mutta nyt vapun 

jälkeen kun täällä ei ole ollut 

muita kuin me, on se ollut 

yksinomaan meidän käytössä. 

Pehtoori, tytär ja eksnaapurit 

siellä aikaa viettävät…. Minä 

nautin ulkona kävelemisestä, 

uimisesta. 

Mitäkö tänään on tehty, kai-

kenmoista, mistä kannattaisi 

kertoa, mutta posteilenpa 

niistä huomenna. 

Kirjoitettu kello 22:47 
  

http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/ulkoa-Custom1.jpg
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Villassa-065-Custom1.jpg
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to 10 05 2012 Keskella  kaunista Umbriaa, keskella  kesa a  
Eilen Orvietossa, tänään Villa Francon pihalla. 

Eilen hyvin varhain aamulla kuulen kun alakerrasta kuuluu kohtuullista kolinaa: Juniori on luvannut viedä J:n ja tätinsä 

(siis systerini) Roomaan, ja matka kohti Terniä ja Rooman junaa alkoi aikaisin. Onnistuin nukahtamaan uudelleen. Enkä 

kovin paljon edes päivän aikana ollut heistä huolissaan; sekä poika että sisar ovat käyneet Roomassa usein ennenkin ja 

viesteilivät koko ajan, joten no problem. Ja kuinka paljon olivat yhdessä päivässä ehtineet! Colosseum, Pantheon, 

Vatikaani ja Pietarin kirkon aukio, Espanjalaiset portaat, Trastevere, Santa Maria Maggiore, Hard Rock Cafe, Corso, 

Vittorio Emmanuelle…. Minulla menisi viikko noihin…  Ja minä olen sentään nähnyt nuo kaikki monta kertaa aiem-

minkin. …  Ja toivat tuliaisia, synttärilahjoja. Olivat ehtineet shoppaillakin vaikka ja kuinka. Kuten eläväisen raportin 

pojalta palattuaan saimme. … 

Samaan aikaan toisaalla. … Me harrastimme kuntoilua aamupäivällä; me pehtoorin kanssa lenkillä, tytär ja eksnaapurit 

salilla, ja sitten puolelta päivin lähdimme autolla kohti Orvietoa. Puolensataa kilometriä, mutta kovin mutkaista. Perille 

päästyämme päätämme jättää auton ”alas” parkkiin ja mennä Funicularilla ylös. Ihan hyvä ratkaisu. 

Kaupunki oli mukavasti he-

räämässä turistikauteen; silti 

leppoisaa oloa. Tärkein kohde 

Duomo. Kaksi vuotta sitten se 

jo nähty. Ja nytkin se oli vai-

kuttava. Tällä kertaa meillä 

aikaa mennä sisällekin (kat-

somaan vaikuttava ”Viimeinen 

tuomio”). Tytär ei päässyt; 

minihameesta on haittansa. 

Pikkuisemme sitten istui kir-

kon portailla meitä muita 

odotellen… 

 

  

Duomon jälkeen aika Il Pranzolle. Lounaspaikkamme Vinosus . Paikan mainio isäntä itse meille serviiserasi. Tyttären 

kanssa testasimme paikallista herkkua tagliatelle mustan tryffelikastikkeen kanssa. Olihan se erinomaista. Muut naut-

tivat maitoporsasta insalato miston kanssa. Eivät valittaneet.  

http://www.satokangas.fi/blogi/2012/05/14219/
http://www.satokangas.fi/blogi/2010/07/keskiajalta-hieman-yhteysvaikeuksia/
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Saara-Orvieto-Custom.jpg
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Lounaan jälkeen kävelimme Orvieton hiljaisilla 

kaduilla, luulen säästäneeni erinäisiä euroja, 

koskapa oli siesta-aika ja laukkukauppa kiinni. 

Mutta ehkäpä meillä on ensi viikollakin asiaa 

Orvietoon. Löysimme L:lle kaivattua balsami-

coa, minulle kalenterin töihin (huoh) ja nau-

timme lämmöstä.  

 

Kaupan kautta talolle, jossa vaatimaton ilta-

ruoka: äyriäissalaattia, herkkusienimuhennos-

ta, leipää, jälkkäriksi mansikoita ja sen sellais-

ta. Kun olimme lopettelemassa, Rooman 

kävijät palasivat: kokemuksia, tuliaisia, synttärilahjoja ja puhetta  ja pulputusta…. 

Rooman kävijöille uni maistui aamusella, me muut kuntoilimme. Minä yksikseni Collazzoneen. Parin tunnin lenkillä liki 

sata kuvaa. Ja hyvä olo. Sieltä palattua nuorten kanssa kauppaan. Nuorilla lounashuki. Parman pikkusalaatti ja pizzapa-

lat olivat menestys. (laittelen joku päivä tänne koosteen lounassalaattiemme ohjeista… ). Iltapäivä Unon pelaamista, 

aurinkoa, lepoilua, surffailua, uimista, kaikenmoista. 

Illallisella Arezzon ankka olikin Umbrian kalkkuna, sanoivat hyväksi… Minä pidin kesäkurpitsalisäkkeestä enemmän. Ja 

jäätelöstä  

Ai niin, poika oli yllätyksestä yllättynyt.  

Kirjoitettu kello 23:02 
 
 

pe 11 05 2012  Vaihdon ja auringon aika  

Jäähyväisten aika. Jo viideltä aamulla herään ikävään, tytär ei vielä ole edes lähtenyt ja minä jo ikävöin. Kuuden jäl-

keen kahvittelimme ja halailimme; pehtoori lähti viemään tyttären Terniin ja Rooman junalle. Norwegian lensi Roo-

masta Helsinkiin, ja edelleen Ouluun. Juuri tuli viesti että tyttö on turvallisesti kotonaan. 

Gruppo Otto Matti hupenee täältä huomenna kokonaan. Viime lauantaina tulleet lähtevät huomenaamulla, mutta 

saamme ”paluupostissa” VMP:n tänne. Ja ensi viikolla tulee vielä kolme muuta ystävää. Näin on hyvä. Näin oli tarkoi-

tuskin. 

Kun kerran olin hyvissä ajoin hereillä ajattelin käyttää hyödykseni sitä, että Pantallan A & O -kauppa aukeaa jo kahdek-

salta, joten aamutuimaan kävin ostamassa mansikat, Ferrarit, tuoremakkaroita ja focacciaa. Tänään jälkkärinä kesän 

ensimmäinen mansikka(mascarpone)kakku. 

Me jäimme Villalle kun poika ja tyttöystävänsä, systeri ja eksnaapurit lähtivät ”piipahtamaan” Perugiassa. Pari nu-

hanenää jaksoivat lähteä mukaan, me emme. Olihan Perugiasta löytynyt laukku sisarelle, pojalle T-paita. Pizzallakin 

olivat käyneet, joten me nautimme kaksistaan lounaan yläkerran terassilla. Ja olivat sitten ajelleet vähän Assisin suun-

http://www.satokangas.fi/blogi/2012/05/14229/
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Maitopossua-Custom.jpg


S i v u  | 29 

 

taan ja vähän vanhaan kaupunkiin ja vähän vaikka mihin, vähän sinne sun tänne, joten iltapäivällä vasta liittyivät seu-

raamme altaalle. 

Olin ajatellut lintsata aamulenkin, mutten malttanutkaan vaan lähdin tepastelemaan Assignanoon päin. Miten tämä 

reitti olikin meiltä jäänyt kokeilematta. Muutaman kilometrin päästä taloltamme löytyi 1500-luvun bastioni, Mura 

Castellane. Jos poikkeuksellisen lämmin toukokuu merkitsee hyvää viinisadolle, niin Umbrian vuosikerrasta 2012 tulee 

erinomainen. Tänään on ollut (tulopäivää lukuun ottamatta) kaikkein helteisin päivä, mutta täällä kukkuloilla tuulee, 

välillä leppeästi, välillä vähän reilumminkin, joten ilmanala on varsin miellyttävä. Ja ruskettava. 

Kun on tullut kovin vähän viime aikoina nukutuksi ajattelin että otan altaalla pienet unoset: ja juuri kun olin oliivipuun 

katveessa vaipunut aurinkoiseen uneen, pärähti hyvin lähellä ruohonleikkuri käyntiin. ”Meidän” Enricohan se siellä oli 

toimessaan. Enrico on talkkari, joka huolehtii näiden kolmen loma-asunnon piha- ja puutarha-alueista, oliivipuuleh-

dosta, uima-altaan puhtaudesta ja kaikesta muusta, mikä kuuluu talkkarille. Enrico vain murahtelee muille, mutta 

tervehtii minua kohteliaasti. Se on mukavaa. 

Ja sitten meillä on myös ”housekeeper”, taloudenhoitaja, land-lady Gianna, joka vaihtaa vesisäiliön patruunat, hom-

maa korjaajan telkkaria varten, toimittaa espressokeittimeen oikeanlaiset patruunat, vaihtaa kerran viikossa petivaat-

teet, ja käyttää matkatoimisto/agriturismoagentteja täällä. On lomasesongin alku ja viime viikolla kävi kolme eri ryh-

mää katsomassa tätä huushollia, …  o jollei enempää trafiikkia ole niin ok. Gianna puhuu olemattoman vähän englan-

tia, minä olemattoman vähän italiaa, mutta tulemme ymmärretyksi. Mutta siis unoset jäi ottamatta. Otin aurin-

koa.  Ja allaskuvia. Tässäpä kooste. 

 

Jäähyväisillallisella kaapintyhjennysruokia, ja sitten pienenä ”väliruokana” päärynähilloa, joka oli maustettu balsam i-

colla. Pecorino, hillo ja umbrialaisesta rypäleestä tehty sagrantino olivat oiva yhdistelmä. Etten sanoisi makujen har-

moniaa… Ja kyllä me taas porukalla paikallisia vihanneksia ja hedelmiä kehuttiin, on ne vaan niin hyviä. 

http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Allaskollaasi1.jpg
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Nyt on ensimmäinen ilta kun kuuluu kaskaiden laulu. Ah, onnea! 

Kirjoitettu kello 22:30 

 

la 12 05 2012 Helteinen lauantai – poikkeuksellista ta a lla kin 
Ikkunaluukut avattuani olen iloinen että säätiedotus oli oikeassa. On tulossa aurinkoinen lauantai, ennätyksellisen 

lämmintä on täällä. Olen nukkunut hyvin. Tutto e posto. 

Laittelemme pehtoorin kanssa aamiaisen,  kotiinlähtevät vielä kävelivät aamulla pihalla, imivät Umbrian kaunista mai-

semaa mielen muistipaikkoihin. Eksnaapuri, jota on parikymmentä vuotta Rölliksi meidän piireissä kutsuttu, piti oikein 

kiitospuheenkin. On vaan ollut niin hienoa kun ovat olleet täällä. He olivat monia, varmaan kymmeniä kertoja talon-

vahtina ja kesäkukkien kastelijoita, Elmerin ruokkijoita ja postin kerääjiä, kun me olimme reissussa. Ja hienoa oli, että 

olivat täällä yhtä aikaa meidän nuorten kanssa; olivathan eksnaapurit heille sellaisia vara- tai lisäisovanhempia vuosi-

kausia. 

Juniori ei erityisen riemastunut ollut, kun Kuopion 

rykmentin autokomppania Kajaanissa jo kutsuu, ja 

miniäkokelas aikoi jäädä välille elikkäs Roomaan. 

Saatikka systeri: samanlainen (pahempi?) Italian 

ystävä kuin mekin, suunnitteli jo seuraavaa reissua, 

tai pariakin. Ja kun nämä lähtivät, niin minustakin 

osa lähti. Tai jäi kolo, tai jotain… 

Meidän oli aika lähteä lenkille, semminkin kun 

Gianna tuli siivoamaan taloa ja Enrico huoltamaan 

pihaa. Kävelimme melkein pari tuntia. Pois tieltä 

olimme kun muut siivosivat. Ei niin huono tilanne. 

Ja lämpö nousi. Tänään se nousi ennätyslukemiin: 

iltapäivällä palatessamme Ternistä auton mittarissa kävi + 33 C. 

Mutta siis lenkin jälkeen ehdimme vielä käydä kaupassa ennen kuin lähdimme Terniin: VMP  tuli Roomasta klo 14.33 

junalla.  

Villalla laittelimme kevyttä, myöhäistä lounasta. Olen 

saanut keittiöön erinomaisen apuvoiman (ei edel-

lisissäkään mitään vikaa ollut  ) – insalata caprese, 

kliseistä Italia-ruokaa mutta täällä sekin on parempaa 

kuin kotona. Ihan kuten aamiaispöydässä porukalla 

todistimme: munakokkelikin on täällä parempaa kuin 

kotona. Pientä Italia-hurmoksellisuutta havaittavissa. 

Pientä.  

http://www.satokangas.fi/blogi/2012/05/helteinen-lauantai-poikkeuksellista-taallakin/
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/l%C3%A4hd%C3%B6ss%C3%A4.jpg
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/KM-tulo-002Ternin-asemalla1.jpg
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Iltauinnilla, pihapiiriin tutustumista, kuulumisten vaihtamista. Kävimme naapuritalonkin pihalla … 

 

Hieman huolestuneena katselimme säätiedotuksia, mutta se on sitten huomisen murhe. Viimeinen Villa Francon viikko 

on alkanut. 

Kirjoitettu kello 22:46 

 

su 13 05 2012 A itienpa iva  Umbriassa 
 

La Cantina del Mercataccio oli meidän (äitienpäivä)lounaspaikkaamme tänään. Lähdimme puolen päivän jälkeen Villal-

ta ajelemaan kohti Todia. 

 

http://www.satokangas.fi/blogi/2012/05/aitienpaiva-umbriassa/
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/naapurissa1.jpg
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Confette.jpg
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Jälkiruoat olivat perfetto, eikä ravioleissa pähkinä ja 

tryffelikastikkeen kanssakaan ollut mitään moittimis-

ta. Ruoan kanssa oivallinen valkoviini oli (umbrialai-

sesta rypäleestä tehty) Grechetto di Todi -viini. He-

delmäinen viini, johon tuli mukavasti happoja ruoan 

myötä. Buono! 

Todin Piazza del Popololla oli antiikkimessut, mutta 

vältyimme ostoksilta. 

 

Pehtoori on kauan aikaa haaveillut meidän pihalle, 

puutarhaan, tykkiä. Olen ehdottomasti kieltänyt moisen hankkimisen. Nyt yllytin ostamaan tämän pienen (korkeintaan 

metrin pituinen), mutta ei hankkinut. 

Erityisen iloisia olimme kun herkkukauppa Principi oli auki. 

Saimme tyttärelle toivomaansa tuliaista, ja itsellekin. Ja Villalle 

herkkuja. Onko tänne oikein ruokalomalle tultu? No on! Ei voi 

välttyä konössööriydeltä ja herkutteluilta. Pehtoori onkin jo 

kohta kolme viikkoa selittänyt, että ulkomaiden ruoissa ei ole 

kaloreita.  

Kun Todiin oli tutustuttu, oli iltapäivän lopulla aika palata Col-

lazzoneen. 

Ilma viileni todella, nyt on jo kylmä (+   C, hrrrr….) 

Onneksi olimme jo aamupäivän auringossa ehtineet käydä kävelemässä tutustuttamassa VMP:n lähitienooseen, ihai-

lemassa kumpuilevia maisemia. Ja aamu-uinnillakin muutamat olivat ehtineet käydä. 

Ja me löysimme nyt kolmannella kerralla etsimämme reitin Pantallan kirkon sisällekin. Kaunis kirkko päältä, fasadi 

erityisen upea, mutta sisältä näytti merkillisen kolkolta, kylpylältä?, varastolta, mutta kynttilöitä kävimme sytyttele-

mässä runsaamminkin … 

Kirjoitettu kello 18:50 

 

14 05 2012 Ukkosen kautta aurinkoiseen oloon 
Oli synkkä ja myrskyinen yö. 

Eilen illalla vielä istuessamme illallispöydässä alkoi ukkonen. Eikä ollut mikään pieni rytinä vaan Ukkonen isolla uulla ja 

rytinällä. Tuli aina uudelleen ja uudelleen päälle. Korkealta näki komeasti, kuinka salamat ristiin rastiin löivät. Talossa 

valot räpsyivät ja myrsky piiskasi ikkunoita. Lämpötila laski alle kymmeneen. Syksy helteisen kesän jälkeen? 

http://www.satokangas.fi/blogi/2012/05/ukkosen-kautta-aurinkoiseen-oloon/
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Todissa-yll%C3%A4pidossaa.jpg
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/tykki-21.jpg
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Me kuitenkin olimme valmiita nukkumaan jo varsin var-

hain.  Mutta kahden jälkeen myrsky yltyi niin kovaksi, että he-

räsimme …  Oliivipuiden oksat viuhuivat ja viistivät maata, ikku-

naluukut kolisivat, .. puolen tunnin jälkeen tyyntyi kunnes taas 

aamuyöllä alkoi uudelleen. Kivitalon jykevyys alkoi tuntua mer-

kittävän hyvältä tekijältä. 

Aamulla oli hyytävän kylmä. Oikeesti. Aamiaisen jälkeen ei len-

kille, vaan lähdimme neljästään autolla tutustumaan lähikyliin. 

Collazzonen kylä meille jo tuttu, mutta Torgiano (viinin ja oliiviöljyn ystävien mekka) olivat kohteina. Pikkuteitä kierrel-

len pari tuntia ajelimme. Oliiviöljymuseo oli kiinni, viinimuseo auki, mutta meillä rajallisesti aikaa, sillä tiesimme saa-

vamme vielä yhden vieraan Ternin asemalle. Siis puolelta päivin paluu Pantallaan, ja kauppaan. Taas kerran kärryllinen 

ruokaa ja juomaa…  

 

Ystävämme E., jota oli jo odotettu kovasti, tuli kahden junalla Terniin. Oli huippua, että saimme maailmaa kiertäneen, 

monella mantereella asuneen E:n tänne, vihdoin Italiaan. Hän kun ei ole koskaan Italiassa käynyt. Ferrarilla toivotim-

me tervetulleeksi, ruusu minua ilahdutti. Viinikerhomme edustus on nyt täällä. Buono! 

Saamme olla isäntinä ja emäntinä täällä landella, keskellä lintuja. E. tietää ja tuntee linnut ja paljon kasvejakin, kuten 

lounaan jälkeen parin tunnin iltapäivälenkillä taas kerran havaitsimme. Opimme paljon uutta, ja minustahan ei ole 

mitään mukavampaa kuin kävellä … Paitsi kävellä kauniissa maisemassa ja hyvässä seurassa.  

Ei meillä täällä Villa Francossa ole kovin hiljaisia ihmisiä parin viikon aikana muutenkaan ollut, mutta nyt ei enää tarvit-

se ollenkaan ajatella ”mistähän juteltaisiin”. Meitä on sen verran monta, jotka eivät arkaile juttuja aloittaessaan, mon-

ta vuosikymmeniä ystäviä olleita olemme, joten lussakkaa on istahtaa yhteisen pöydän ääreen tai kimpassa lähteä 

pikkuteitä kävelemään. Yhteisiä kiinnostuksia ja kysymyksiä on paljon. Ja naurua. Sitäkin on paljon. Se on hyväk-

si.  Unikin on. Buona notte! 

 

Kirjoitettu kello 22:46 

 

ke 15 05 2012 Assignanossa linturetkella  ja Assisin ralli! 
Tänään palasi aurinko. Ja tänään olen kokenut jotain mitä en koskaan aiemmin, enkä varmaan koskaan tämän jälkeen! 

Aamiaisen jälkeen vuorossa Umbrian toinen linturetki. Kävelimme Assignanoon, ja montakohan lintua kuulimme, 

tunnistimme (lue: E. tunnisti ja kertoi meillekin). Peukaloinen, etelän satakieli, pähkinänakkeli ja ties mitä. Olisihan 

meillä kaksistaankin ollut mukava, mutta kyllähän meillä viidestään oli vielä mukavampaa. 

http://www.satokangas.fi/blogi/2012/05/assignanossa-linturetkella-ja-assisin-ralli/
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Coallzzone-Custom.jpg
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Lenkin, aamu-uinnin, tyttären soiton (kuinka tulinkaan iloiseksi soitostaan, 

asiastaan, ilosta liki kyynelehdin) ja ”kaupunkikuntoon” laittautumisen jälkeen 

lähdimme ajelemaan kohti Assisia. Kolmatta kertaa tämän oleilun aikana. 

Kahdella edellisellä sateen uhka, tänään ei. Ajattelimme että nyt ”tavallisena” 

tiistaina, aurinkoisena tiistaina, pääsemme tutustumaan hartaaseen hiljaiseen 

Assisiin. Eihän se ihan niin mennyt. 

Ennen kuin menimme luostarikaupunkiin kävimme tutustumassa Santa Maria 

degli Angelin kirkkoon (jossa ei tietenkään saanut kuvata), joka oli äärimmäi-

sen vaikuttava, ihan merkillisen iso kompleksi, kirkko kirkossa, museo, ruusu-

puutarha, kelvollinen matkamuistomyymälä (luulen että eräs ystäväni ilahtuu 

tuliaisesta), ei brameilua, kerrassaan tutustumisen arvoinen 1500-luvun alun 

basilica. 

Sieltä lähdimme kohti Assisin kaupunkia, jo sinne mennessä katselimme, jotta Giro d´Italia  (vrt. Ranskan ympäriajo) on 

näillä seuduin joku päivä. Assisin parkkihallissa ymmärsimme, että näinhän se on: se on täällä tänään! 

Koko Assisi oli vaaleanpunaisen etappivärin peittämä, ilmapalloja, viirejä, tv-kameroita, aidattuja kulkureittejä, jos 

jonkinlaista markkinahumua…  satoja, tuhansia ihmisiä oli tullut kaupunkiin katsomaan kun tämän Italian läpi kulke-

van, kolme viikkoa kestävän kilpapyöräilyn suurkisan tämän päivän matkan maali ol Assisin Piazza del Comunella. Juuri 

siellä, mihin oli sovittu Helsingistä Rooman kautta meille tänne tulevien ystävien tapaaminen kello kahdeksi.  Viimeiset 

Villa Francon vieraat oli määrä tavata lounaalla Assisissa ja sitten tulla kimpassa talolle. 

Tapasimmekin heidät. Kävimme (taas) trattoria Pallottassa syömässä tagliatelle con Ragu alla Sagrantino. …  Ja mitä 

sitten tapahtuikaan… Se on jotain ihan huikeaa…Kerron huomenna. Yritän saada jopa videon liitetyksi… 

Kun otin tämän 

kuvan en tien-

nyt, mitä tulisi 

tunnin päästä 

samassa paikka 

tapahtumaan. 

Kerron huo-

menna. Näihin 

kuviin, näihin 

tunnelmiin. 

 

Kirjoitettu kello 

23:17 

 

 
 
 

http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Assignano.jpg
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/luostarin-pihalla.jpg
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16 05 2012 Giro d’Italian etapin loppusuora – my way :) 
 

Eilisestä seikkailusta lupasin 

kertoa. Siispä: olimme eilen 

Assisissa ja siellä oli Giro 

d´Italia -

kilpapyöräilyn etapin maali. 

Kaupunki täynnä humua ja 

hulinaa, jota me emme 

olleet osanneet odottaa, 

emmekä kovastikaan toivoa. 

Mutta sehän toi oikeastaan 

lisäarvoa vierailulle, tosin 

kaupungin ”luonne” oli 

täysin hukassa. 

 

Paraateja ja marenkeja. Paljon kaikkea vaaleanpunaista. 

Kyllähän happening loi Assisiin tutustumiselle uutta tuntua. Päätimme kuitenkin, että häivymme kukkulakaupungista, 

luostarikaupungista ennen kuin pyöräilijät tulisivat maaliin (klo 17) ja ennen kuin valtava yleisömäärä lähtisi purkau-

tumaan kaupungista ja parkkitaloista pois. Jo parkkihalliin mennessä ja maksuja kassalla selvitellessä saimme varoituk-

sia, että voisi olla vaikea päästä pois ennen kuutta, koskapa kaikki tiet olivat suljetut ja pyöräletkoille varatut. Päätim-

me kuitenkin yrittää. 

Sitten oli vielä sellainen juttu, että päätimme, että pehtoori menee Roomasta vuokra-autolla (pienehkö musta, Italian 

kilvillä oleva Peugeaut) tulleiden ystävien kyytiin ja oppaaksi ja että minä ajan meidän autolla VMP ja E. kyydissä pe-

rässä. 

Juuri ja juuri pääsimme ulos parkkiluolasta, kun ensimmäisen kerran saimme jännittää, pääsemmekö pois vai onko 

odotettava pari tuntia… Okei, lupa lähteä kaupungista saatiin: ”Ajakaa nopeasti ja VAI  kohti Perugiaa.  opeasti.” – 

Mehän ajoimme. Eikä mennyt kauaakaan kun meidät pysäytettiin uudelleen: ” o way. Matka seis. Tässä odotatte pari 

tuntia.” 

Mutta sitten joku järjestysmiehistä/carabineereistä päättikin, että ”okei, jos menette, niin menette  YT ja nopeasti 

sittenkin,  ja menkää tuon edessä olevan poliisiauton ja toimitsija-auton perässä – ja vauhdilla!” –  Ja niinhän sitä sit-

ten mentiin. I. edellä Italian-kilpisellä Pösöllä ja minä meidän autolla perässä. Siis ulospäin varmaan näytti siltä, että 

letkassa meni ensin poliisit, sitten järkkärit, sitten joku pieni musta toimitsija-auto ja lopuksi me neljä meidän autol-

la…Ajelimme – kohti vanhaa kaupunkiako?!!! Ei voi olla totta!! 

E. vieressäni etupenkillä hoksaa, että olemme kilpapyöräreitillä! Enhän minä voinut muuta kuin ajaa. Kadun varsilla oli 

jo satoja ihmisiä, jotka odottivat pyöräilijöitä saapuviksi, ja me ajelemme siinä rännissä ”edestä pois”. Ja ajelemme 

aika lujaa, ”poliisisaattueessa”. 

http://www.satokangas.fi/blogi/2012/05/14283/
http://www.gazzetta.it/Speciali/Giroditalia/2012/en/fotogallery.shtml?2012_tutto_1
http://www.gazzetta.it/Speciali/Giroditalia/2012/en/fotogallery.shtml?2012_tutto_1
http://www.gazzetta.it/Speciali/Giroditalia/2012/en/fotogallery.shtml?2012_tutto_1
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Giro-d%C2%B4Italia-marengit-22.jpg
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VMP takapenkillä keksi avata takaikkunat ja vilkutella yleisölle, jolta saimme jo paljon aplodeja. Edessä menevät ystä-

vät pehtoori kyydissä eivät niinkään herättäneet huomiota kuin meitsi kyytiläisineen.  londi nainen, vieressä ”turva-

mies” joka videoi ja takapenkillä harmaa, yleisölle vilkutteleva pariskunta, …  tämmöinen seurue ulkomaalaisella autol-

la hurruuttelee Assisin luostarin pihalla ja vanhan kaupungin kapeita katuja, Giro d´Italian etapin loppusuoralla. 500 

metriä ennen maalia meidät ohjattiin pois reitiltä, ja pian jo kaupungin muurin ulkopuolelle. Huh! 

Olen ennenkin ajellut tiukoissa paikoissa, onnikallakin tiukoissa paikoissa, mutta olihan tämä jotain ihan huikeaa. Hir-

veääkin ehkä, vähän jännittävääkin ja hujauksessa ohi. Yleisö taputti enkä edes älynnyt isommasti pelätä tai hermoilla. 

Ei mennyt kauankaan kun näimme pyöräilijöiden tulevan ja lähtevän nousemaan kohti Assisia ja viimeistä paria kilo-

metriä, jossa me olimme juuri äsken vielä autolla ajaneet. 

Ihan mieletön juttu! 

_____________________________ 

Tänään? Hieman rauhallisempi päivä.  

Olemme ulkoilleet. Aamupäivällä porukalla lenkki Collazzoneen. Lepoa, lukua, lounasta. 

Iltapäivällä osalla porukasta kävimme vielä tunnin tepastelemassa Pantallan suunnassa ja olihan se taas sitten nälkä. 

Porukalla teimme hurjan hyvän illallisen. Fenkoli-pecorino -salaattia ja crostineja, pääruoaksi scampeja ja penne al 

limone, pinaatti-mozzarellaa, jälkkäriksi sitruuna posset, maraschinomarinoituja mansikoita ja pannacotta jätskiä. Va 

bene! Ja juttuja. Kaikenmoisia unijuttuja… Kömminpäs minäkin jo unille… Kilpapyöräetapin kirjeenvaihtajanne vetäy-

tyy unille. 

Huomenna Orvieto-päivä. Buona notte! 

Kirjoitettu kello 23:22 

 

to 17 05 2012 Ja a hyva iset Orvietossa 
Helatorstai Umbriassa aukeni kylmänä, mutta aurinkoisena. Merkillinen päivä tänään: ei lenkkiä, ei uintia. Rauhaisasti 

aamutoimet. Aamiainen. Päiväohjelman suunnittelua yhdessä. 

Tänään ensimmäiset tämän viimeisen Umbrian-viikkomme vieraat lähtivät kotiin, ja päätimme, että on parasta tehdä 

niin, että ajellaan koko seitsemän hengen porukka, kahdella autolla Orvietoon, josta Rooma-Helsinki iltakoneelle läh-

tevät VMP ja E. saattoivat lähteä lounaan jälkeen kohti Roomaa. 

Kun olimme ajelleet kauniin reitin Collazzonesta Orvietoon kello oli 11. Silloin olimme Orvieton funicularin ala-

asemalla ja auton mittari näytti +19 C, aurinko paistoi pilvettömältä taivaalta. Erinomaisen oivallinen sää kaupunkiin 

tutustumiseen. (kuvia on taas yllin kyllin, tänään meni rikki 2500 kuvan raja!!, mutta nyt en ryhdy niitä maan, lupaan 

huomiseksi… ) 

http://www.satokangas.fi/blogi/2012/05/jaahyvaiset-orvietossa/
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Pehtoorin kanssa löysimme Duomon sivukadulta Enotecan, josta kävimme tilaamassa viinit kotiin itselle ja monille 

talollamme viivähtäneille: mutta Ferraria ei ollut, Antonellin viinejä ei ollut… Mikä meitä tietysti harmitti. Ehkä huo-

menna vielä ajelemme Torgianoon tai Montefalcoon tilaamaan, ehkä emme. Mutta mitäs me tästä piccoloenotecasta 

löysimmekään: San Lorenzon viinit. 

Ja NYT se laukkukauppa oli auki. Ei kameralle passelia cityreppua täältäkään, mutta kesälaukun löysin. The Bridge on 

merkki. Tältäkin Italian matkalta siis laukku. Oikeastaan mitään muutahan en ole ostanutkaan. Mistä olen tyytyväinen. 

Huomenna hankin joitakin mausteita ja vähän ruokatarvikkeita, mutta ei yhtään astiaa tai vaatetta ei ole tullut hanki-

tuksi!! Ei kenkiä, ei kirjoja (ai niin paitsi yksi Assisin luostarin kirjakaupasta, keittokirja sekin… ja italiaksi. Siis ihan op-

pimistarkoituksessa sekin ostettu.) Va bene! Lounas (kaniraviolit olivat jotensakin vähäisen näköisiä lautasella, mutta 

maultaan suuria!!) vielä ennen kuin oli jäähyväisten aika. Luulemmepa että meiltä lähtivät tyytyväiset ystävät … siitä 

meillä hyvä mieli… 

 

Jäämmekö Orvietoon shoppaamaan vai palaammeko Villalle? I & M jäivät Orvietoon ja ajelivat sitten vielä Todiin, 

mutta me lähdimme ”kotiin”. Altaalle. Ylläpitorusketuksen hankintaan. Löhöilimme altaan reunalla parisen tuntia, 

vähän jo haikeutta mielessä. Muut lähtevät, yksi toisensa perään, pian mekin. 

Ilta vielä näiden ”veteraaniystävien” kanssa. Juuri näiden joiden kanssa melkein kaikki edelliset talonvuokrausreissut 

on tehty… Illallinen ei niin huono, vaikka enimmäkseen kaappientyhjennysaineksia käytettiinkin. Levollista, leppoisaa 

helatorstai-iltaa vietimme. Mikä pieni historioitsija ja hyväntekijä I:ssä asuukaan!  

Nyt enää huominen. Enää yksi päivä. … 

Kirjoitettu kello 23:05 

 

pe 18 05 2012 Villa Franco hiljenee 

 

Villa Francossa (myös Il Rosetona tunnettu) on hiljaista ja autiota. Onneksi ei ole ollut kolmea edellistä viikkoa. Ma-

kuuhuone toisensa perään on tyhjentynyt… 

L:set lähtivät aamiaisen jälkeen ajelemaan Perugiaan ja sitten Roomaan ja lentäen kohti kotia. He olivat meidän vii-

meiset vieraat täällä. Heidänkin, jos joidenkin, kanssa on vaan kovin helppoa olla. … saimme vihdoin näiden kolmen 

päivän aikana päivitettyä kuulumisemme. 

Meillä oli tänään eilisen lerppuilun jälkeen kunnon aamulenkki: sauvojen kanssa Pantallaan, alakylään, apteekkiin 

(laksatiivit jo tarpeen…  ) ja samaa reittiä takaisin ylös. Lämmin tuli, ihan patikkameininki. Aamun viileys vaihtui 

lenkin aikana yli 20-asteen lämpöön, joten oli ilo käydä – vielä kerran – aamu(päivä)uinnilla. 

Ja sitten alkoi Suuri Pakkaus Operaatio. Kolmen viikon aikana olemme (= olen) ehtinyt asettua taloksi oikein kunnolla; 

joka kaapissa ja tasolla on jotain omaa. 

http://thebridge.it/
http://www.satokangas.fi/blogi/2012/05/villa-franco-hiljenee/
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Auringon häivyttyä iltapäiväksi pilvien taakse pää-

timme tehdä vielä yhden pienen retken: mennään 

Torgianoon lounaalle. Siis Torgianoon toisen kerran. 

Tuntuu että olemme täällä käyneet kaikissa paikois-

sa (ainakin) kaksi kertaa: Todissa, Perugiassa, Or-

vietossa, Assisissa (kolmesti siellä) ja sitten lähikylis-

sä, jotka ovat lenkkimatkan päässä, monta monituis-

ta kertaa…. kertoo mistä? niissä on niin paljon näh-

tävää, että voi käydä parikin kertaa. 

Tänään Torgianon reissuun tuli uutta potkua kun päätettiin, että käydään samalla  katsomassa Brufan Scultori a Brufa 

– La Strada del Vino e dell Arte, maisemareitti, jonka varrella paljon viininviljelyksiä ja taideteoksia (meidän mielestä 

useimmat ruostuneita rautamötiköitä – toteaa taidehistorian opinnoissaan kovin hitaasti etenevä vuorotteluvapaalai-

nen). Mutta jos emme taiteen päälle niin ymmärtäneetkään niin ruoan päälle ymmärsimme. Löysimme – ihan tuhan-

nen vahingossa – ristorante Si-

ron Torgianon sivukadulta. 

 

Kun kahden aikaan sinne menimme, 

oli sokkeloinen paikka täynnä (n. 100 

henkeä?) ja meteli huumaavaa. Italia-

laisia työmiehiä rakentajaliivit pääl-

lään, tummapukumiehiä, perheitä, 

yksi isohko turistijoukkio, nuoripari, 

jonka anorektisen laihalla naisella 

Vuittonin suunnattoman (mautto-

man?) suuri olkalaukku ja huikeat 

mustat lakerikorkkarit, muutaman 

naisen lounasseurue. Rustiikki perheravintola täynnä paikallisia, ja me mahduimme mukaan. 

Oli aika ”autenttinen olo”. Primi piatti molemmille: minulle – taas – ravioleja ja tryffelikastiketta, jossa myös pähkinää 

(pitää kokeilla kotona) ja pehtoorille Norcian tuoremakkarasta tehty kastike penneille. Otimme pullollisen viiniäkin, 

tosin joimme siitä vajaat puolikkaan, pehtoorille tippa ja minulle pari lasillista (enemmän kuin puolet jäi pöytään). 

Otimme myös espressot, ja olimme yllin kyllin kylläisiä kun paikasta lähdimme. Ja lasku? Huikeat 30 euroa! 

Eilisen Orvieton viinitilauksen jäätyä vähän ”vajaaksi” ajelimme vielä Cantina Lungarottiin. Lungarottin aatelissuku on 

hallinnut näitä ”meidän” lähiseutuja vuosisatoja, sekä taloudellisesti että muutoin. Stada del Cantinan varrella on 

suvun isot viinitarhat ja tuotantolaitokset. Viime vuonna Vin´Italyssä Italian toiseksi parhaaksi rankattu Rubesco Riser-

va 2006 (70 % Sangiovese)  ja muutama muu vino tuli shipattua. Tänään tilauksen hoito tuntui olevan paljon vakaam-

malla pohjalla kuin eilen Orvietossa. Paluu Villalle, viimeisiä kuvia, videoinkin, – saapa nähdä. Vessatkin halusin kuvata 

(pöhkö? jep, jep) ja siinä viimeistään hoksasin, että paljonpa kannatti käydä kampaajalla värjäämässä hiuksia ennen 

reissuamme; nyt olen PALJO  blondimme kuin lähtiessä… 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Brufa#Scultori_a_Brufa_-_La_Strada_del_Vino_e_dell.27Arte
http://it.wikipedia.org/wiki/Brufa#Scultori_a_Brufa_-_La_Strada_del_Vino_e_dell.27Arte
http://www.hotelsirotorgiano.it/contattaci.php?idLingua=2
http://www.hotelsirotorgiano.it/contattaci.php?idLingua=2
http://www.lungarotti.it/en/vino/
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Hiljainen-VIlla-Franco.jpg
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/siro-Custom.jpg
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Illan ohjelmassa auton putsausta [pehtoori] ja pakkaamista ja kuvaamista [meitsi] – hyvin varovaista summaamistakin 

jo teimme: kaksi viikkoa olisi ollut liian lyhyt aika, vielä viikko olisi hyvä, mutta kyllähän täällä jo on oltukin. Ja kun 

Ouluunkin kuulemma on jo tullut kesä – tai ainakin alkukesän merkkejä – niin huomenissa lähdemme ajelemaan kohti 

Travemündea ja sitten Oulua. Keskiviikkoiltana olisi tarkoitus olla kotona. Mutta aiomme vielä nauttia matkalla olosta, 

joten ehkäpä palaan huomenissa ”linjoille” Madonna di Campodigliosta… viikonloppuja kaikille teille… Umbriasta to i-

vottelen ja kiitän mielenkiinnosta. Villa Franco hiljenee. 

Kirjoitettu kello 22:08 

 

la 19 05 2012 Arrivederci Umbria 
 

Todellakin vain näkemisiin, me tulemme vielä, ihan varmasti. 

Kolme kaunista ja lämmintä viikkoa vietimme ihanassa rauhassa, keskellä Umbrian kukkulaista, vehreää maisemaa. 

Pientä haikeutta lähtiessä kuitenkin oli. Onneksi aamu oli aurinkoinen, joten portilla saimme vielä viimeisen kerran 

katsella kaunista villaamme aamuauringon valos-

sa. Lenkille ja uimaan olisi vielä haluttanut men-

nä, mutta ei auttanut, vaan kohti pohjoista oli 

lähdettävä. 

Kotimatkalle oli luvattu puolipilvistä, mutta liki 

koko päivän paistoi. Ajoimme ”itäistä” reittiä, 

Cessna – San Marino – Bologna –  Trento. Auto-

stradaa suurimmaksi osaksi, liikennettä vähän ja 

neljä kaistaa vetivät hyvin. Mantovan kohdalla 

poikkesimme pois moottoritieltä: kannatti poike-

ta. Ei, ei sen ison Outlet-keskittymän takia (ihan 

samanlainen kuin Toscanan kompleksi) vaan sen, että kaupungissa oli paljon katseltavaa. Se vaikutti varsin viehättäväl-

tä, vauraalta, komeita taloja ja vielä komeampia puutarhoja kaikilla niillä alueilla, joiden läpi ajelimme. 

 

Syy, miksi poikkesimme oli se, että halusin isoon supermercatoon ostamaan yhtä sun toista ruokatarviketta kotiin 

vietäväksi ja muutamia tuliaisia talon- ja Elmerin vahdille. Löytyihän se IperCoop, joka oli yhtä moninaisesti gourmettia 

tarjoava kuin oli Arezzossa (viisi vuotta sitten). Ja kuinka minua nyt harmittikaan, että Collazzonessa tai lähelläkään ei 

ollut mitään tuollaista. Mitä kaikkea olisikaan voitu talolla kokkailla! Tuoreita kaloja ja äyriäisiä, hyllymetreittäin erilai-

sia lihatuotteita, kania ja ankkaa, joita kaipasin Villa Francon keittiössä… Ja entäs delin pienet kakkuset ja muut jälkkä-

rit … Pehtoori tosin lohdutti että ajattelehan, kuinka paljon sitten olisi syöty ja paisuttu jos vielä nuo kaikki herkut 

olisivat olleet mahdollisia. 

Menimme Centro Commercalin ravintola-pizzeria-pasticceheria-gelateria -siipeen ja otimme pizzapalat ja piccologela-

tot (jätskit) lounaaksi. Kassalla kyselivät, mistä olemme tulossa kun olemme niin ruskeita! ;)  Italiastahan me. Hih. 

Olihan Mantovassa toki vähän erilainen ilmanala kuin Umbriassa, mutta meistä edelleen lämmintä ja kyllä sielläkin 

olisi voinut päivettyä. 

http://www.satokangas.fi/blogi/2012/05/arrivederci-umrbia/
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/L%C3%A4hd%C3%B6ss%C3%A4-Francosta.jpg
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Iltapäivällä matka jatkui. Kohti Dolomiitti-Alppeja. Eipä ole niillä ajeltukaan kuin 34 vuotta sitten. Tarkoituksena etsiä 

yösija Madonna di Campodigliosta, jonne on haaveiltu joskus lähtevämme laskettelemaan tai patikoimaan. Ajateltiin 

että käydään nyt – kun se kerran on melkein matkan varrella – tsekkaamassa paikka.  Ehkä pienesti oli ajatuksena että 

tehdään pikkupatikka tänäänkin. Käytiinhän me. Huiputettiin suorastaan. Noustiin 1663 mpy: autolla sittenkin – luon-

nollisesti ja todettiin että onhan viehättävä Alppikylä. Täynnä hotelleja ja turistihoukutuksia, urheiluvaatekauppoja ja 

ristoranteja. Ja kaikki KIINNI!! Jostain sivukadulta 

löysimme lupaavan näköisen Albergon, autojakin 

pihalla vaikka kuinka paljon, ja syykin selvisi: häät! 

Siis ei sinne. 

Päätettiin että palataan samaa reittiä ja mennään 

”alhaalla” olevaan kaupunkiin nimeltä Cles. 

Viehättävä ja ”elossa” oleva tämä on. Hotellin etsin-

tään meni tovi, mutta nyt ihan soppeli yösija. Tässä 

olisi ollut paikkakunnan kehutuin ”localita tipico 

prodotti” tms. ravintolakin. Siis sellainen jossa olisi 

ollut tarjolla tyypillisiä trentolaisia herkkuja ja mitä me teimme? Menemme pienen kävelylenkin jälkeen piazzan toisel-

le puolelle: on pizzan aika! Pizza al forno (puu-uunissa paistettu ohutpohjainen pizza!!) Italia aloitettiin pizzalla Rivassa 

ja nyt viimeisenä Italian iltana halusimme pizzaa. Perfetto! 

Allora, Italia alkaa olkaa aika lailla eletty .. tällä kertaa. Arrivederci! 

Kirjoitettu kello 22:09 

su 20 05 2012 Maanja ristys, autobahn ja Nu rnberg  

 

Heräämme aamuyöstä kun koko hotelli tärisee!!? Maanjäristys?! Niin me arvelimme. Kesti muutaman sekunnin ja 

sitten hiljeni ja rauhoittui. Nukahdimme. 

Aamu-uutisista näimme että Bolognan lähellä, Ferrarassa, oli ollut kuuden magnitudin tuhoja tehnyt maanjäristys, 

jossa oli kuollut muutamia keramiikkatehtaan työntekijöitä. Me ajelimme eilen noiden tehtaiden (kolme isoa peräjäl-

keen)  ohitse. Mutta viime yön majapaikkamme oli 200 km pohjoisen järistyksen keskuksesta, mutta tuntuihan tärinä 

silti. Uusi kokemus. Ei ole mitään tarvetta kokea uudelleen. (Viisi vuotta sitten olin tyttären kanssa Kiinassa, jolloin 

Sichuanin maakunnan ISO maanjäristys vei tuhansia ihmisiä kuolemaan, mutta me emme tunteneet järistystä muuta 

kuin myrskynä (tsunamiko?) rannikolla. 

http://www.satokangas.fi/blogi/2012/05/villa-franco-hiljenee/
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/h%C3%A4%C3%A4vastaatto-Madonna-di-Campodiglio-Custom.jpg
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Tänään aamuseitsemältä hotellimme vieressä olleessa kirkossa soitettiin kiitoskelloja! Pitkään ja hartaasti, mutta on-

nistuimme vielä nukahtamaan. Oli hyvä nukkua: varsinkin minulla kun on viime viikoilta aika lailla univajetta – puolille 

öin tuli kuvia perattua ja järkkäiltyä, bloggailtua ja surffailtua ja sitten aamuisin en malttanut nukkua – ihan sama,  

olinko aamiasvuorossa vai en. 

Tänään lähdimme siis ”vähän myöhässä” (= puoli kymmeneltä) tien päälle, ja sekä se sitten oli se ratkaiseva tekijä, että 

jouduimme pariin  suurehkoon moottoritieruuhkaan: ensin Italian puolella ennen Itävallaan rajaa ja sitten toisen yli 

tunnin kestäneeseen maleksintaan München – Nürnberg välillä. Ei, ei siellä näkynyt mitään tietöitä tai onnettomuuk-

sia, vaan sitä liikennettä vaan on NIIIIN paljon. Tarkoitus oli olla neljältä Nürnbergissa jotta ehtisimme tutustua van-

haan kaupunkiin, eihän se mennyt ihan niin kuin suunniteltu oli. 

Tällä kertaa minä ajelin Brennerin solan ja Alppien yli, jotta pehtoori sai vuorostaan ihailla maisemia. Ehdimme kuiten-

kin pois tienpäältä ennen kuin rekat pääsivät mukaan liikenteeseen. Ne eivät saa olla moottoriteillä sunnuntaisin en-

nen kuutta: kymmeniä ja satoja rekkoja on levähdyspaikoilla ja ratzeplatsella odottamassa starttia… 

Kirjoitettu kello 23:38 

 

ma 21 05 2012 Saksaan ja sen la pi  

 

Tämä postaus laivalta, nettiyhdeyden auettua, mutta toimiessa kovin hitaasti. Liitän tämän meripäivän aikana paljon 

kuvia tähän juttuun, joten iltasella ne nähtävissä…  Ehkäpä jopa video ja kuvia Assisin Giro-rallista…  (kl    .   Europa-

link, Itämeri)   

Lauantaina iltaviideltä majoittuessamme Nürnbergissä oli lämmintä +32 C. Aika lämmin.  Hotelli Burghotel oli kaupun-

ginmuurien sisäpuolella ja sitä voidaan kyllä suositella. 

http://www.satokangas.fi/blogi/2012/05/villa-franco-hiljenee/
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Pientä siistiytymistä ja sitten kohti vanhaa kaupunkia, jossa olimme käyneet 

ensimmäisellä Isolla Euroopan Kiertueellamme elokuussa 1978. Sen jälkeen 

paljon uutta tehty ja sotaa edeltävää rakennuskantaa jäljitelty. Joistakin 

taloista näkyi  hyvin vanhan ja uuden saumakohta. 

Reilustikin tunnin verran käveleskelimme, päällisin puolin nähtävyyksiä 

katselimme. Muurille noustiin (Nürnberg huiputettu  ) ja Pyhän Lauri käytiin 

täälläkin etsimässä. Halstaristahan sen Laren tuntee… 

Ja Raatihuone, jossa pidettiin sodan jälkeen Nürnbergin oikeudenkäynti – 

itse  asiassa 13 oikeudenkäyntiä. Jyhkeän talon seinien sisällä moni natsi 

(Göring, Speer …)  ja muu sotarikollinen saivat tuomionsa. 

 

 

 

 

 

 

 

Olimme kesällä 1978 vain tovin kaupungissa, ja ainoa minkä muistan oikein hyvin, oli tämä Heilig-Geist-Spitalen –

rakennus. Pyhän Hengen sairaala on rakennettu 1200-luvulla ja 1400-luvun lopulla on myös Baijerin keisarillisten jalo-

kivien säilytyspaikka ja ties mitä. Vanha viinikellarikin siellä taitaa olla. 

Tämäkin rakennus on jälleenrakennettu sotien jälkeen. Ensimmäisellä kerralla sen nähdessämme sitä kovin ihailimme 

ja toivoimme, että olisi ollut rahaa mennä sinne syömään. Ei ollut. Lauantaina oli. 
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Iso Weinstub täyttyi pian japanilaisista, joiden ilmeitä, eleitä ja äänekästä ruokailua oli mielenkiintoista seurata: söivät 

valtavia annoksia siansorkkia ja muita raskaita liharuokia, käyttivät haarukkaa ja vähän veistäkin, prost-huudahduksin 

kilistelivat isoja oluttuoppejaan ja silmin nähden humaltuivat jo yhdestä weissbier-tuopista. 

Ruokalistalla oli myös paljon parsaherkkuja ja mehän halusimme niitä. Ja Nurnberger-makkaraa. Eläissäni en ole noin 

isoja parsoja nähnyt. Eivätkä koostaan huolimatta olleet puumaisia, vaan hyvin napakoita ja herkullisia. Hintataso alkoi 

olla jo ihan eri kuin Italiassa, mutta silti vielä kaukana suomalaisista ravintolahinnoista. Siltikin vaikka ko. paikka var-

masti oli yksi  ürnbergin ”turistimmeista”. 

Ilta todettiin paljon valoisammaksi kuin meillä Umbriassa… 

Seitsemän tunnin maanjärisyttömän yöunen jälkeen baana kutsui. 

Onneksi lähdettiin ajoissa. Matka sujui vauhdilla (125 km/h keskinopeus Würztburgin ja Göttingenin ohi, kerran käytiin 

Raststettellä espressolla ja vaihdettiin kuskia (autobahnilla ajamiseen ja vauhtiin turtuu hirveän äkkiä)  ja puoli kahden 

kieppeissä päätimme pitää lounassalaattitauon. Goslarin kohdalla ajeltiin isolle Autohofille ja nautittiin ulkopöydässä 

(lämpötila edelleen hellerajan yläpuolella) auringosta ja lounaasta. 

Mutta sitten kun oltiin palaamassa baanalle, hoksattiin, että kaikki ei ole kunnossa: tie ei vedä. Pitkästi toista tuntia 

kului jonossa maleksimiseen, muutama kilometri vain edettiin. Autojonon välissä puikkelehti muutama ambulanssi ja 

poliisiauto, kolari siis jossain edessä. Kun pääsimme onnettomuuspaikan kohdalle siinä enää lakaistiin tuhkaa: kolaris-

sa oli selvästikin palanut  … 

Meidän matka pääsi sitten taas jatkumaan. Enimmäkseen vauhdilla, mutta tietöitä riitti. Aina puolensataa kilometriä 

sujui joustavasti  ja jotensakin lujaa, mutta sitten tuli 10 kilometrin hidastus, jolloin vauhti putosi kuuteen-

kahdeksaankymppiin… Ja liikennettä oli. Yli yhdeksäntuntiseksi venyneen ajopäivän aikana vaihdeltiin kuskia ja käytiin 

espressolla (ja huomattiin tulleemme Alppien pohjoispuolella; saksalainen espresso ei ole mistään kotoisin, ei mistään) 

aika tiuhaan. 
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Ajatuksemme olla hyvissä ajoin iltapäivällä Lyype-

kissä ei ihan toteutunut. Olimme kuudelta. Mikä 

merkitsi ehkä taloudellista säästöä: ei jäänyt aikaa 

shoppailla. Olin vähän toivonut löytäväni kesäken-

gät ja ehkä kukkamekonkin, ehkä jopa vähän (vaa-

te)tuliaisia nuorisolle mutta häthätää yhden fark-

kupaidan ehdin. Parsaa. Ei niin hyvää kuin Nürn-

bergissä mutta maistui. 

Puoli kymmeneltä olimme Travemünden satamas-

sa …. nyt laivassa. 

Kirjoitettu kello 09:46 

 

ti 22 05 2012 Matkamietteissa  matkalla kotiin 
Itämeri aurinkoinen heti aamusta. Mutta tuulinen, niin tuulinen että laivan ulkokansilla on tullut piipahdettua vain 

muutaman kerran. Kertakaikkisen tekemätön merellinen päivä. 

 
Europalink on ihan samanlainen laiva kuin mennessä Finnladykin; nyt vain on sekä matkustajia että rekkoja varmasti 

kaksi, kolme kertaa niin paljon kuin mennessä. Ja meillä aika lailla eri fiilis. Nyt on matka takana, paluu kotiin. Ei huono 

fiilis tämäkään, mutta … 

Kuukauden kestänyt pitkä matka, minulle jo kymmenes Italian matka, on ohi. Ihan erilainen matka kuin mikään kos-

kaan, – olenkin pohtinut monta kertaa että onkohan tämän hienon, monin elämyksien, levollisen, aurinkoisen, maa-

seudun rauhan ja kauniin ympäristön (sekä maisemat että Villa), hyvän seuran ja oman rauhan jälkeen enää tyytyväi-

nen mihinkään. Toisaalta mietin, että tuota kaikkeahan meillä on Hangasojallakin.  

 

Eilen maanantai-iltana Lyypekissä auringon laskiessa (tosin paljon myöhemmin kuin Umbriassa jossa pimeä oli yhdek-

sältä) mietimme, että niin Kiinan kuin USAn matkat saatikka Etelä-Afrikan reissu ovat olleet tavattoman hienoja ja että 

Peruun me edelleen haluamme ja Japaniinkin, mutta lopultakin Euroopassa reissaaminen on kovin antoisaa ja sopii 

meille. Patikkaretki Skotlannin nummilla ja ryhmämatka Islantiin, laivamatka Hurtigrutenilla ja vuokratalo Napolinlah-

delta – esimerkiksi – olisivat sellaisia jotka meille sopisivat. 

 

Sitä paitsi kotimaanmatkailukin on mukavaa: viime kesän Naantali–Turku -turnee tai edellisten kesien kartanokierrok-

set ovat olleet mieluisia, hienoja paikkoja nähty, tuokioita eletty, uusiin ihmisiin tutustuttu. Ja Lyypekkiin, Berliiniin tai 

Hampuriin olisi kiva piipahtaa joulutorille, ja nyt kun Oulusta on suorat lennot Köpikseen niin siellä olisi mukava käydä, 

ehkä vuokrata auto ja pitkästä aikaa kierrellä Tanskankin maaseudulla. Sinne on kyllä yksi kahden viikon matka aika-

naan jo tehtykin (ennen pehtoorin armeijaan menoa kesällä 1977). 

 

Ja Italiaan voisin toki aina lähteä, sen yhdennentoistakin kerran. Tämän Umbrian kuukauden jälkeen olemme entistä 

vakuuttuneempia että toukokuussa tai kesäkuun alkupuolella matkailu sinne ja siellä on varmaankin parasta aikaa. 

Luonto on niin kaunis, tosin nythän meillä oli ihan tavattoman hyvä tuuri: koko loman aikana oli keskimääräistä läm-

http://www.satokangas.fi/blogi/2012/05/matkamietteissa-matkalla-kotiin/
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/lyypekin-kalaravintola-Custom.jpg
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pimämpää, eivätkä muutamat sateet meiltä 

”pilanneet” mitään. Vuosikymmeniin ei Kes-

ki-Italiassa ole ollut niin helteistä toukokuuta 

kuin nyt. 
  

Vaikka ajatukset viivähtelevät enimmäkseen 

kuluneissa viikoissa, niin välillä minä muistan 

vallan erinomaisen hyvin ja vähän ahdis-

tuneenakin, että vuorottelusta on kaksi kuu-

kautta jäljellä… Siispä Hangasoja taitaa olla se 

ainoa reissukohde pitkään aikaan. Paitsi että 

kesäkuun puolivälissä on työreissu (kongressimatka) Lahteen – miksi minä olen luvannut mennä esitelmöimään? Kah-

den tunnin luentokin pitäisi sitä varten valmistella… Auts! 

 

Mutta vielä on kesää jäljellä, sehän vasta alkaa Suomessa. Sitä kohti. Huomenna illalla jo Rantapellossa. Toivottavasti 

lumet on sulaneet. Mökiltähän ne eivät vielä ole. Pian lähdemme laivan illalliselle: syön vadillisen katkoja ja vähän 

juustoja, nautin lasillisen Loiren laakson Pouilly Fume -vallkoviiniä ja lasillisen toscanalaista La Volte 2007 IGT-viiniä ja 

sitten loppuu tämä herkuttelukuukausi ja alkaa kurinpalautus ruoka- ja viinielämässä!   

 

Kirjoitettu kello 17:02 

 
 

23 05 2012 Hiljalleen paluu todellisuuteen: Umbria on eletty 
 

Il Viaggio Grande on tehty! Tai oikeastaan:  se ei ollut ”vain” matka. Se oli pala elämää. Se oli unelma, joka toteutui. 

Sellaista ei ole koskaan ennen tehty, eikä se enää samanlaisena, onnellisena toukokuuna koskaan enää toistu. Eikä 

tarvikaan. Se oli hieno kuukausi. Kaikille niille, jotka sen onnistumisen tavalla tai toisella mahdollistivat, lähetämme 

kiitoksia…. 

 

Tänään aamulla laiva oli Vuosaaren komeassa, uljaassa, uudessa satamassa puoli yhdeksältä ja puoli tuntia sen jälkeen 

me olimme jälleen tien päällä. Kovin hiljaiselta vaikutti Helsinki – Oulu väli.  Vuorotellen taas huristeltiin ja tänään 

aikataulu piti; neljältä olimme  Rantapellossa. ”Sulkeuduttuaan ympyrä on ummessa”. 

 

Meidän ympyrä oli hieno. Numeroina: 

- 6350 kilometriä auton mittariin 

- 23 yötä Italiassa, 4 laivoilla, 2 Saksassa 

- Villa Francossa kävi 14 vierasta 

- ylimääräisiä kiloja tuli joitakin 

- nolla  uranaa tai mitään muutakaan ”ylimääräistä” lääkettä 

- 3 kassillista ruoka- ja viinituliaisia (+ shipatut jotka toivottavasti joskus tulevat) 

- vähintään 10 km kävelyä päivittäin 

http://www.satokangas.fi/blogi/2012/05/hiljalleen-paluu-todellisuuteen-umbria-on-eletty/
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Piedicolle.jpg
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- neljää päivää lukuun ottamatta 

uintia enemmän tai vähemmän 

- kaksi luettua kirjaa 

- postauksia kaikkina 29 päivänä 

- rahaa kului kaikkinensa tuhansia 

euroja 

- yli 3000 kuvaa tuli otettua 

- yksi huikea ”ralli” Assisissa ajettua 

- kymmeniä ihania tomaatteja, mo-

nia uusia ruokia, vain kaksi pizzaa 

nautittua 

Ei sairastumisia (pari nuhaista vierasta toisella viikolla, ei muuta), ei pieniäkään onnettomuuksia, ei tavaroiden ka-

toamisia, ei yllättäviä rahanmenoja. Paljon enemmän näkemistä ja kokemista kuin oli odotettukaan. Paljon enemmän 

aurinkoa ja lämpöä kuin uskalsimme toivoa. 

Siis mistä meidän Umbrian matka oli tehty? 

Se oli tehty keväästä, kukista, italialaisista herkuista, auringosta, ystävistä, lämmöstä, linnunlaulusta, proseccosta, 

kauniista miljöistä, rautatieasemakäynneistä, kulttuurimaisemista, historiasta, keskiaikaisista pienistä kylistä, vanhois-

ta linnakaupungeista, tekemättömyydestä, levosta vaikkei ehkä niinkään unesta, rauhasta, tärkeistä ja rakkaista ihmi-

sistä, kulkemisesta, olemisesta, San Lorenzon läsnäolosta, aamu-uinneista, yhteisesti tehdyistä ja nautituista illallisista 

ja (ehkä kaikkein parhaista) hetkistä aamulenkeillä. Kauniin Umbrian kauniissa maisemassa yksin, yhdessä kaikkien 

Villan asukkaiden kanssa, kaksistaan tai Juniorin mukana ollessa… Aamulenkit olivat minulle ehkä sitä parasta …  iissä 

oli jotain ainutlaatuista. 

 

 

Minä elän tätä reissua vielä kauan, joten varoittelen jo nyt teitä hyvät blogilukijat, joudutte vielä viivähtämään Umbri-

assa … Tulossa on salaattiohjeita ja kuvia cimitarioista, takaumia samettisiin iltoihin ja aurinkoisiin aamuihin, puheen-

sorinaan ja maaseudun rauhaan, unikkopelloille ja viinitiloille,  niitä kaikkia tulee vielä olemaan.  Ja kuvia.  Paljon kuvia. 

 

Tänään sokerina pohjalla, jo moneen kertaan lupaamani: Giro d´Italian Assisin etapin maaliintulo Audilla. Klikkaa 

video auki TÄSTÄ (lataus kestää pienen tovin, video pari minuuttia) 

Kirjoitettu kello 22:16 

 

  

http://www.satokangas.fi/Matka/Giro.avi
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Giro-Club1.jpg
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Piedicolle-2.jpg
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Villa Francon salaatteja  
______________________________________ 

Kaikki kolme Umbrian viikkoa söimme paljon salaatte-

ja. Lounaalla (erityisesti silloin kun olimme talolla) oli 

vain kaksi salaattia ja ehkä focacciaa tai pizzapaloja 

lähikaupasta, ei muuta, ja se olikin jo aika hyvää. Var-

sinkin toinen salaatti oli yleensä edellisen illan ruoan 

jämistä rakenneltu… 

 

Vein mukanani kaksi keittokirjaa, jotka osoittautuivat-

kin oivallisiksi innostajiksi: vanhat opukset olivat Marja 

Lindforsin ”All´Italiana, Ruokaa Italiasta” ja ”Cucina 

Povera (köyhä keittiö), Ruokia Etelä-Italiasta”.  

 

Salaateista piti kirjoittamani: ensiksikin Insalata Capre-

se, tomaatti-mozzarella -salaatti. Onhan se klisee, 

mutta Italiassa se on jotain ihan muuta kuin Suomessa, 

jossa se on usein tehtävä ”lentotomaateista”. Erityi-

sesti esikoisemme ja ystävänsä Klippan olivat sen pe-

rään. Varmaan söivät sitä joka päivä. Ja vaikka nuoret 

naiset ovat hoikkia kuin mitkä, ei mozzarrellaa ollut 

koskaan liikaa. Perugian ristorantessa salaatti tarjottiin 

näin: 

 Villa Francossa ko. salaatista tehtiin kahden ja neljän 

ja seitsemän hengen (yläkuvassa) versioita. Sitten yksi 

parhaista salaateista nautittiin kun oli nuorenparin 

lounasköksävuoro. 

Salaattipohja pussista, vähän rucolaa, paljon hunaja-

melonia, minitomaatteja, purkista pikkusipulei-

ta, kurkkukuutioita, ja sitten se juju: Parman kinkku 

(prosciutto) viipaleet levitetään leivinpaperin päälle ja 

sen jälkeen ne käytetään uunissa (~200 C) noin 5–10 

minuuttia (eivät saa kärähtää), kinkkuviipaleiden anne-

taan hetki jäähtyä ja sitten ne silputaan salaatin päälle. 

Pinjansiemenet, basilikasilppu ja mustapippuri sekä 

luonnollisesti oliiviöljy ja balsamico viimeistelevät 

salaatin. Siitä ei jäänyt mitään, ei mitään. (Huonohkos-

sa kuvassa keskellä). 

Salaatteihin voitaneen lukea myös salsat ja crostinit. 

Tytär teki yhtenä iltana crostineja. 

 Tomaattihakkelus uunissa paahdettujen patonginpa-

lasten päällä: se on siinä. Hakkeluksen voi tehdä monin 

tavoin. Yksi äärimmäisen hyvä versio hakkeluksesta on 

ns. 

Leilan salsa 

2½ dl tomaatteja pieninä palasina (kanta ja siemenet 

pois) 

½ dl purjoa tai kesäsipulia 

2 valkosipulin kynttä 

1½ dl rypsiöljyä 

½ dl punaviinietikkaa 

2–3 tl hunajaa 

2 rkl silputtua tuoretta basilikaa 

suolaa, mustapippurirouhetta 

Kaikki aineet vain sekaisin. 

Tämä on siis hyvää myös tuoreen patongin tai esimer-

kiksi tomaatti-mozzarella-salaatin kanssa. Se säilyy 

muutaman päivän jääkaapissa. Jos säilyy.  

Tein sitä tänäänkin. Sen resepti on myös LappItalia-

keittokirjassani. Tänään otin itsekin ko. opuksen esille 

pitkästä aikaa. Ja voin kyllä suositella. Siellä on monta 

hyvää kesäreseptiä. Katso vaikka. Jollei sinulla ole ko. 

kirjasta itselläsi niin se on nettiversiona täällä KLIKS) 

Ja sitten ohje, jota en ole tainnut ennen kirjoitella, 

vaikka hyvänen aika!! olisi kyllä kannattanut! 

Meillä kaikilla jää joskus pastaa, jota ei viitsisi heittää 

poiskaan, mutta josta saa seuraavan päivän lounaan, 

eväsruoan, alkusalaatin tai jotain. Tämäkin idea on 

noista edellisistä keittokirjoista, mutta olen soveltanut 

lämpimän ruoan salaatiksi. Tätä olen tarjonnut Umbri-

assa, Toscanassa, Hangasojalla, Rantapellossa … ja aina 

siitä on tykätty. 

Sitruunapastasalaatti tai jotain sinnepäin 

Kun pastaa jää laita se kylmään, mutta lorauta sen 

joukkoon oliiviöljyä – sopivasti. Riippuu pastan mää-

http://www.satokangas.fi/Keittio/LappItalia_sisallysluettelo.html
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rästä. 2 -5 rkl lienee aika sopiva.  Kun seuraavana päi-

vänä on salaatin aika,  sekoita keskenään yksi silputtu 

valkosipulin kynsi, 2 dl turkkilaista (tms.) jukurttia, 

puolikkaan sitruunan raastettu kuori ja vähän sitruu-

namehua. Sekoita tämä kasti pastaan ja sekoita pasta 

salaatin joukkoon. Salaatiksi sopii hyvin joku kaupan 

valmis pussisalaatti ja lisäksi kurkkua, ehkä tomaattia, 

mitä mieli tekee, mitä kaapissa sattuu olemaan. Tämä 

ON hyvää. Miehetkin pitävät tästä  

Ja sitten vielä salaatti jonka M. teki Villa Francossa. 

Ohje edelleen noista em. kirjoista ja on erikseen mai-

nittava että Italiassa toukokuussa fenkolit olivat jotain 

ihan muuta kuin meillä täällä talvella… siis kannattaa 

valita tuoreita, pieniä, herkullisia… 

 

Fenkoli-pecorinosalaatti 

 

2–3 fenkolia 

Kastike 

7 rkl oliiviöljyä 

1 tl dijoninsinappia 

½ tl suolaa 

mustapippuria 

2 rkl sitruunamehua tai valkoviinietikkaa 

1 valkosipulinkynsi 

1 dl pecorinolastuja 

persiljaa (sileälehtistä luonnollisesti jos italialaista 

ruokaa tehdään…  ) 

Sekoita öljyn joukkoon sinappi, suola, mustapippuri, 

sitruunamehu ja valkosipuli silputtuna. 

Huuhtele fenkolit, leikkaat suikaleiksi. Nosta suikaleet 

kulhoon, kaada kastike päälle ja ripottele pinnalle 

persilja ja pecorino. 

 

 

 

 

 

Mukavahan se oli Italiassa salaatteja(kin) tehdä kun 

raaka-aineet (ainakin siellä landella)  olivat ensiluok-

kaisia ja varsin edullisia. Todin lauantaimarkkinoilta 

ostin tällaisen satsin ja maksoi 10 euroa. Mitä yksin 

parsanippu maksaa Suomessa? Viisi euroa? 
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Cimitario – hautaustapa italialaisittain 

Umbrian -ja monien muidenkin Italian maakuntien – hautalehdoista. 

Muutaman kilometrin päässä taloltamme – alaspäin, siis kohti Pantallan kylän keskustaa – oli pieni aidattu hautaus-

alue, sypressien reunustama hautapaikkojen alue. Kukkulalla. (huom. kuvassa  autot parkkipaikalla, niitä oli siellä ai-

na.) 

Pantallan lisäksi taloltamme kävelymatkan päässä olivat Piedicollen ja Collazzonen hautalehdot. Collepepen kylän 

hautapaikoilla kävimme autolla. Nämä hautauspaikat olivat aina kukkulalla. 

Nämä hautalehdot eivät ole ihan sellaisia hautausmaita, mihin me olemme tottuneet, vaan niissä on perheillä omat 

pienet hautakappelit tai sitten hauta-arkut on pantu seiniin. Marmori- ja graniittikappeleita ja -muureja. 

 

Ja kukkia. Tuoreita kukkia, sekä noissa kappeleissa sisällä että hautaseinien lokeroissa. Jatkuvasti tuoreita kukkia.  Joka 

kerta kun ajoimme tai kävelimme  Pantallan hautalehdon ohi, oli parkkipaikalla vähintään pari autoa. Sunnuntaisin – 

ennen ja jälkeen messun – parkkipaikalla oli jatkuvasti trafiikkia. Nuo-

rehkot miehet, perheiden isät, näyttivät useimmiten haudalle kukkia 

vievän. Eivät viipyneet kauan – mutta veivät kukat. Olisiko sosiaalisella 

paineella pienessä yhteisössä osansa? Jos perheen/suvun kappelissa 

tai nonnan haudalla ei kukkia vaihdettu tarpeeksi tiuhaan, miten yh-

teisö reagoi? 

Meille hieman oudolta näyttivät kuvat, jotka oli hautapaaseihin kiinni-

tetty. Joskus hautakivi kertoi myös ammatista, sitä ei ollut merkitty 

”tittelinä” kiveen, kuten Suomessa usein tapana 

on, vaan se kerrottiin kuvassa. Tällaiset olivat 

kyllä harvinaisuuksia. 

Italialaisia hautausmaita on nähty muuallakin. 

Kaksi vuotta sitten Montalcinossa kävin lukitun 

portin takaa kuvaamassa tällaisen: siellä on 

hautaseinät ja hautapaadet (maan päällä) mutta 

ei kappeleita (vähävaraisempia kuin umbrialai-

set?) 

http://www.satokangas.fi/blogi/2012/05/cimitario-hautaustapa-italialaisittain/
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Pantallan-cimitario-Custom.jpg
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Piedicollen.jpg
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Vähän samankaltaisia olivat hautapaadet Sisiliassa Forza d Agron korkeilla rinteillä. 

Myös tulomatkalla, esimerkiksi lauantaina Mantovassa, näimme samanlaisia hautalehtoja kuin Umbriassa oli. Manto-

van hautausmaan portilla oli vielä iso kukkakauppakin. 

 

Pantallan ja Collazzonen perhekappelit olivat komeita - ja varmasti kalliitakin. Ja yhtä isohkoa perhehautaa muurattiin 

koko sen ajan kuin me kylällä 

asuimme. 

Tästä kuvasta pidän. Kuvanakin. 

Lasten haudoissa ei yleensä ollut-

kaan kuvia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

RIP.  Rest in peace ja sama latinaksi: 

 
 

http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Montalcino-Custom.jpg
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/RIP.jpg
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Sisiliassa-2008_2-Custom.jpg
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Tullio.jpg
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Pyhimys-kantaa-lasta.jpg
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Tämä matkakertomus on kooste Tuulestatemmattua-blogini päivityksistä, joita matkalla kirjoittelin. 

 

Paljon kuvia on netissä: http://www.satokangas.fi/kuvat 

Samoin Assisin Giro-rallin linkki on netissä. Ks. Tuulestatemmattua  

( http://www.satokangas.fi/blogi/2012/05/hiljalleen-paluu-todellisuuteen-umbria-on-eletty/  ) 

 

http://www.satokangas.fi/blogi/2012/05/hiljalleen-paluu-todellisuuteen-umbria-on-eletty/
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