
Seniorit Italiassa 26.10. – 1.11.2018  

Tampereen aamuöinen maisema on pimeä ja hiljainen.  Sitten etäinen humina vahvistuu 
Vuolteen onnikan ääneksi.  Kolmisenkymmentä senioria Ylöjärveltä on poimittu jo 
aamukolmelta kyytiin, ja naurusta ja kommenteista päätellen kaikki ovat heti täydessä 
iskussa ja ihana Italia siintää mielessä. 

Kuljettaja esittelee itsensä ja matkanjohtajamme Arja juttelee leppoisaan tapaansa ohjeita 
ja vinkkejä matkaa ja Helsinki-Vantaan lentoasemaa varten. Lentoasemalla meitä on 
vastassa Resviarian Jaana. Lähtöselvitykset on tehty puolestamme valmiiksi, joten laukut 
hihnalle, turvatarkastukseen ja aamukahveille. Helsingistä joukkomme on vielä 
täydentynyt, ja niin meitä on koossa 36 innokasta matkalaista. 

Lento Roomaan on mukavan lyhyt, ja siellä tuloaulassa odottaa oppaamme Mervi 
Kaskinen. Mervi ottaa komennon tottuneesti. Tämä italialaistunut suomalainen signora on 
rautaisen ammattitaitoinen ja osaava ihan kaikessa. 

Pimeän syksyisen kotimaan jälkeen Italian valo on huikaiseva. Rooma jää pian taakse, ja 
ajelemme lehtevissä maisemissa etelää kohti. Ensimmäinen pysähdyspaikkamme on 
ravintola Castelli Romanin viinikukkuloilla. Meille on luvattu ”kevyt lounas”, ja varsin pian 
selviää ”keveyden” sisältö. Primo pittin, alkuruuan jälkeen saapuu toinen eturuoka, pastaa, 
sitten varsinainen pääruoka ja lopuksi tuhti pala kakkua. Vesi- ja viinipullot tyhjenevät ja 
leipä on houkuttelevan rapeakuorista. Täyttävää ja herkullista! 
Seuraava etappimme on Montecassinon luostari, benediktiiniveljien pääluostari. 
Bussimme kiipeää serpentiiniteitä jyrkän vuoren huipulle.  Jalkaudumme ihailemaan 
taitavasti kunnostettua linnamaista luostaria, jonka holveista on juhlavat näkymät kauas 
ympäristöön. 

.          
Matka jatkuu vähitellen kohti Sorrentoa. Mervi-opas jaksaa kertoa meille historiasta, 
maantiedosta, kasveista, kulttuurista … Aikainen herätys, runsas ruoka ja auton tasainen 
hurina vaimentavat retkeläiset kuitenkin melko hiljaisiksi. Pehmeä hämärä vaihtuu illan 
pimeydeksi. Ja matka jatkuu ja jatkuu – kuljettajamme on tainnut lähteä jossain pikkukylän 
tienhaarassa vähän vikasuuntaan. 

Vihdoin kuullaan Mervin helpottava tieto, että Sorrenton hotelli odottaa muutaman minuutin 
päässä. Flora-hotellimme majoittaa meidät kodikkaisiin huoneisiin. Huonekaluissa on 



alueelle tyypillisiä puuleikkauksin toteutettuja koristeluja. Intarsia eli puunleikkaustyö on 
täällä edelleen hyvin arvostettua. 

Illallinen odottaa. Edessä on pian tutuksi tuleva ravintolasali. Vieraat ovat turisteja, mutta 
tunnelma on italialaisen värikäs ja todella äänekäs. Ruuat, viinit ja vedet melkein lentävät 
pöytään, tarjoilijapojat eivät ääntään säästele. Keittoa, pastaa, lihaa, kalaa ja tietysti 
lopuksi se iso kakkupala. Grazies!  Buona Notte! Kiitos ja hyvää yötä!  

 

            
Lauantaiaamun valjetessa valkeni myös, millainen näkymä avautui hotellimme 
parvekkeelta: siinä edessämme Napolinlahti hohti sinisenä, kaunis Sorrenton kaupunki 
sykki värejä ja elämää. Sinne siis, pikkukaupungin kujille. Mervi johdatteli meidät aluksi 
Correalen museoon, jossa ihmettelimme huonekaluja ja taideteoksia aina 1400-luvulta 
asti. Museon puutarhakin oli nähtävyys, erityisesti mieleen jäivät keltaisena hohtavat 
sitruunapuut, joiden maku oli Mervin mukaan aivan omaa luokkaansa: makea, raikas ja 
kirpeä. 
 

Sitruunasta toiseen – heti museokäynnin jälkeen eteen putkahti hedelmätarha, jossa 
mainoksen mukaan maistatettiin limoncelloa. Tokihan sitruunalikööriä oli maistettava! 
Maistattajakin oli tyytyväinen, kun joukkomme pois tui paikalta ostoksineen. 

 

          



 
Iltapäivä vierähti Sorrenton kujilla. Kaupunki tarjosi monenlaista nähtävää: putiikkeja vieri 
vieressä, pieniä gallerioita ja houkuttelevia kahviloita ja pitserioita. Muutamat hyppäsivät 
kierrokselle ”junan”vaunuun ja saivatkin hyvän kokonaiskuvan ja opastuksen tästä 
kaupungista, jonne tunnettu laulukin kehottaa palaamaan aina uudelleen. 
Laulusta, tanssista ja musiikista saimme nauttia myös illalla Tarantella-esityksessä. Upeat 
laulajat kajauttelivat meillekin tuttuja lauluja ja eloisat tanssijat vetivät esityksiinsä mukaan 
jopa meitä hitaanpuoleisia hämäläisiä.  

Lauantaiaamuna suuntasimme kaunista merenrantatietä kohti näkyvää maamerkkiä 1281 
metriä korkeata Vesuviusta, joka purkautui vuonna 79 ja hautasi alleen Pompein kupungin 
ja tappoi tuhansia ihmisiä. Kaupunki on ollut argeologisten kaivauksien kohteena vuodesta 
1748. Suomalaissyntyinen oppaamme Marja esitteli meille asiantuntevasti 
rauniokaupungin asuinrakennuksia, kauppoja, katuja ja kylpylöitä.  

       

 

Pääsimme maistelemaan Vesuviuksen rinteellä sijaitsevan viinitilan antimia 
lounastaessamme siellä. Ateria oli jälleen runsas, ja tilan luomutuotteita tarjoiltiin 
anteliaasti. Paluumatkalla teimme vielä kiertoajelun värikkäässä Napolissa ja 
jalkauduimme sen keskustaan, jossa ehdimme pistäytyä Forumilla. 
Seuraava päivän ohjelma jouduttiin muuttamaan huonon sään vuoksi, koska Caprille eivät 
laivat liikennöineet. Pääsimme tutustumaan sorrentolaiseen intarsia-taiteeseen ja 
Limoncello-sitrusliköörin valmistukseen. Moni halusi poiketa paikalliseen kirkkoon ja 
katsella kaupungin kauppoja ja tai istuskella kahviloissa. Sää oli jo tuolloin lämmin mutta 
kostea, ja illalla saimme tuntumaa italialaisesta rajuilmasta, kun myrsky, sade ja ukkonen 
pieksivät tätä Sorrenton pikkukaupunkia ja koko eteläistä maata.  

Seuraava päivä valkeni taas aurinkoisena, ja pääsimme näkemään Unecon 
maailmanperintökohteen Amalfin rannikon huikeat maisemat. Taitava kuljettaja ohjasi 
turvallisesti bussia matkatessamme vuoriston ja Välimeren välissä kulkevia serpentiiniteitä. 
Liikenne oli vilkasta ja tiet niin mutkaisia ja kapeita, että jouduimme välillä pakkautumaan 
kolmeen pikkubussiin päästäksemme vuorenrinnettä alas Positanoon.  

 



          

Amalfiin emme kovan merenkäynnin vuoksi päässet laivalla, mutta jännittävän 
bussimatkan jälkeen saavutimme sen. Aurinko paistoi ja vuorenrinteille kiipeilevät talot 
näyttivät maalauksellisilta.  Vierailimme Amalfin tuomiokirkossaa, joka oli rakennettu 
valtakunnan loistoaikana. Maalauksia ja kalleuksia oli ympärillämme ihailtavana 
mielettömät määrät. Ehdimme tehdä ostoksia ja nauttia katukahviloiden tarjonnasta ennen 
paluumatkaa, joka sujui jo pelottomasti meri- ja vuoristomaisemia ihaillen. Välillä 
bussimme joutui pysähtymään väistääkseen liikennettä uskomatttoman kapeissa 
kohdissa. 

Viimeisenä iltana hotellissa kokoonnuimme laulamaan Ritva Pulkkisen säestyksellä 
italialaissävytteisiä lauluja: O sole mio, Santa Lucia ja Palaja Sorrentoon.  Lievää haikeutta 
saattoi aistia illallisella tutuissa pöytäkunnissa.  
 

Aamulla varhain olikin aika lähteä kohti Roomaa, jossa teimme kiertoajelun ja näimme 
keskeiset turistikohteet mm. Colosseumin ja Espanjalaiset portaat.  Monimuotoisen 
lounaan jälkeen kuljimme keskustassa ihastellen kaduilla kalliiden muotiliikkeiden ikkunoita 
ja piazzoilla antiikinaikaisia rakennuksia ja upeita patsaita. Lyhyt vierailu tässä ikuisessa 
kaupungissa synnytti nälän palata joskus pitemmäksi aikaa.  



            

Illalla kokoonnuimme yhteiselle aterialle lyhyen matkan päässä hotelliltamme. Saimme 
taas totutusti pastaa, lihaa ja perunaa, mutta jälkiruoaksi tarjottiin herkullista pannacotta. 
Kun viimeiset viinipisarat oli saatu tyhjättyä laseista, palasimme hotellille yöunille 
herätäksemme virkeinä aamiaiselle. 

Matka lentoasemalle alkoi kaatosateessa, joten oli aika hyvästellä ihana Italia. 
Matkaselvitys oli tehty etukäteen, joten pääsimme vaivatta lähtöportille.  Sujuvan lennon 
aikana ehti tajuta, miten paljon oli saanut kokea uutta ja ennennäkemätöntä tämän viikon 
aikana. Matka onnistui yli odotusten: Resviarian ohjelma oli  monipuolinen ja oppaamme 
erinomaisia. Sääkin suosi meitä, sillä lämpöä riitti jopa 24 astetta päiväsaikaan ja iltaisinkin 
tarkeni hyvin. Vähäinen ei ollut myöskään sosiaaalinen anti, kun oli saanut tutustua 
mukaviin matkakumppaneihin.  

Teksti: Kaarina Södergård ja Kaija Kiuru 

Kuvat: Arto Eerola ja Kaija Kiuru 

 

 

 

 

 

 

 


