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Puheenjohtajan tervehdys 
 

Olette astuneet Porta etruscan läpi sisälle Italian kiehtovaan maailmaan.  
Tästä etruskiportista käyköön tienne tämänkertaisiin lukuelämyksiin. 

 
AnDanten syksyn 2009 numeroon on koottu artikkeleita eri aiheista italiaksi ja suomeksi.  

Aluksi palaamme takaisin Crustumerium-kaivauksillle. Eero Jarva piti syksyllä 2008 
esitelmän kaivauksista ja nyt saimme aiheeseen jatkoa: Markus Suuronen valottaa 

italiankielisessä artikkelissaan alustavia tutkimustuloksiaan Crustumerium kaivauksista, jotka 
liittyvät hänen piakkoin julkaistavaan pro gradu -tutkielmaansa. 

 

Osa artikkeleista liittyy Oulun Dante-seuran syksyn 2009 tapahtumiin. Syksyä värittänyt 
kulttuuritapahtuma, joka järjestettiin yhdessä kielikeskuksen ja Italian kulttuuri-instituutin 

kanssa, oli italialaisen Futurismin valokuvanäyttely Pegasus-kirjastossa Linnanmaalla 9.-
27.11.2009. AnDanten edellisessä numerossa saimme jo tietoa Futurismin 100-

vuotisjuhlanäyttelystä Roomassa, ja tänä syksynä meillä on ollut ilo päästä tutustumaan 
Futurismitaiteeseen myös täällä Oulussa. Syksyn näyttelystä on luettavaksenne tarjolla 

puheenjohtajan kirjoittama artikkeli. 
 

Syksyn perinteisen Seratan teemamaakuntana oli tällä kertaa Umbria, josta Seratassa läsnä 
olleet saivatkin aimo annoksen tietoa kuvin ja pääsivät myös makunystyröin maistamaan 

maakuntaa illan menun välityksellä. Kiitämme lämpimästi italian kielen ensimmäisenä 
lehtorina Oulussa toiminutta Fiorello Di Silvestreä ja hänen Kaino-vaimoaan vierailusta 

Seratassa.  
 

Varapuheenjohtajamme ja Italian kunniavarakonsuli Ulla Kristiina Paananen on kirjoittanut 
kaksi artikkelia maakuntaan liittyen: Umbria – Italian vihreä sydän sekä Italian vihreän 

sydämen keittiö, jotka molemmat julkaistaan tässä numerossa. 
 

Anja Hokajärvi jatkaa oopperamatkojensa kokemuksista kumpuavia tarkkoja havaintojaan 
Saapasmaasta artikkelissaan Ihmettelyn ja ihailun aiheita herra B:n kotimaassa. 

 
Kiitämme jälleen casertalaista Gennaro Paolo Pisantia osoittamastaan mielenkiinnosta 

yhdistystämme kohtaan. Hän on kirjoittanut artikkelin Latiumin maakunnan eteläistä puolta 
käsittelevästä lehdestä, joka on erikoistunut alueen historiaan ja historiantutkimukseen. 

 
Olemme ensimmäistä kertaa, ainakin nykyisen AnDanten toimittajan mukana olon aikana, 

saaneet lehdellemme sponsoriapua mainoksen muodossa. Lehden lopussa on 
mainostiedote Lumian ky:ltä, joka välittää matkoja Toscanaan ja Piemonteen. 

 
Muistutan kaikkia, että Rooman Sede Centralen sivustolla osoitteessa www.ladante.it 

julkaistaan mm. "Pagine della Dante" kausijulkaisua, johon meidänkin seuramme jäsenet 
voivat saada kirjoituksiaan julkaistuksi. Jos olet kiinnostunut kirjoittamaan 2-4 sivun artikkelin 

Pagine della Danteen, voit lähettää kirjoituksesi hallitukselle ja toimitamme sen eteenpäin 
Rooman Sedelle. 

 
Oikein rauhaisaa ja rentouttavaa Joulun aikaa kaikille! 

Pirkko Kukkohovi,   
Presidente della Dante di Oulu 

http://www.ladante.it/
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Le Cascate delle Marmore, Umbria. (Kuva Pirkko Kukkohovi) 
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Markus Suuronen 

Risultati preliminari degli scavi di 
Crustumerium negli anni 2006–2008  

 

In questo articolo si portano alla luce alcuni risultati degli scavi di Crustumerium 

(progetto internazionale di Remembering the Dead and Looking for the Living) che 

non sono stati trattati dal docente Eero Jarva (Università di Oulu) durante la sua 

presentazione del 10 ottobre 2008, organizzata dal comitato della Società Dante 

Alighieri di Oulu e nel successivo articolo pubblicato in finlandese sulla rivista 

AnDante, Autunno 2008/primavera 2009, pagine 1–2. Per ulteriori informazioni, si 

veda la bibliografia supplementare, in cui ho cercato di nominare gli articoli essenziali 

sul progetto e la ricerca di Crustumerium. 

 

L’intenzione qui è di approfondire i risultati degli anni 2006–2008, in particolare, i resti 

di un edificio rustico dell’età repubblicana-imperiale e qualche altra struttura (strada, 

fossa agricola e tombe) evidentemente collegata a questo edificio. Tutti i risultati 

sono la base della mia tesi di laurea, attualmente ancora in corso di lavoro, e quindi 

sono preliminari. 

 

 

I resti dell’edificio rustico 

 

La maggior parte dei resti sono stati portati alla luce per la prima volta nel 2006 e 

questo lavoro è continuato fino al 2008. In totale l’area dei resti scavati (una parte 

delle strutture è rimasta fuori dai limiti dello scavo) è di circa 45 m2. I resti consistono 

in diversi muri, nel senso di tecnica edilizia e materiali usati, due ambienti (o meglio 

stanze) e un pozzo (fig. 1). A base delle ricerche precedenti (che sono state per la 

maggior parte di indagine di raccolta del materiale dalla superficie) svolte nel 

medesimo posto, anche dalla Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di 

Roma, non si è riusciti a localizzare i resti dell’edificio in questione. 
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Fig. 1. Resti dell’edificio rustico visto dal sud-est nel 2008 (Foto: Markus Suuronen). 

 

Di muri ce ne sono tre, costruiti senza malta con blocchi irregolari utilizzando blocchi 

di tufo e frammenti fittili di misure variabili. La lunghezza dei muri varia da 2,1 metri a 

4, 7 m e la larghezza media è di circa 0,4 m. Dell’altezza dei muri ne è stata 

preservata da 0,2 a 6 m. Sembra chiaro che i resti siano stati danneggiati in parte dai 

lavori agricoli (forse un’aratura profonda) nei tempi recenti. Basandosi sulla tecnica di 

costruzione, si potrebbe ipotizzare che questi tre muri siano dell’età repubblicana.  

 

Oltre ai precedenti muri, c’è qualche struttura costruita con la malta: un muro (c. 2,4 

m di lunghezza e 0,4 m di larghezza) e un pozzo quadrangolare. Tutti e due, 

consistono in frammenti irregolari di tufo e pietra che sono legati tra di loro con malta 

grigia chiara. Nei muri del pozzo, ci sono anche frammenti grossi fittili delle tegole e 

anfore. Le misure del pozzo sono circa 1,8 x 1,6 m, i muri sono larghi 0,4–0,6 m, lo 

spazio interno è 0,7 x 0,7 m2 e la profondità conosciuta nello scavo 1,6 m. Nel 2006, 

sul lato orientale del pozzo, è stata scoperta una concentrazione di frammenti di 

laterizi e di ceramica. Due anni più tardi è stata trovata una pietra di forma cunea e 

un altro po’ di materiale sul lato opposto del pozzo in una posizione analoga. Sembra 

possibile che queste strutture siano servite per il montaggio di un argano (= kaivon 

vinssi) che era il più commune montacarichi  per l’acqua nei tempi antichi. 
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Del muro e del pozzo, ne possiamo identificare due tecniche edilizie antiche: 1) di 

entrambi la tecnica opus caementicium, cioè la malta di sabbia vulcanica locale 

(detta pozzolana), calce e acqua, e 2) del pozzo la tecnica opus latericum/testaceum, 

una muratura realizzata con mattoni di forma rettangolare sulla malta. La prima 

tecnica è stata sviluppata nell’area di Latium e Campania all’inizio del II secolo a.C. e 

la seconda tecnica nel I secolo a.C. In altre parole, sembra che il muro di malta sia 

stato costruito alla fine dell’età repubblicana e il pozzo invece più tardi, senza dubbio 

nell’età imperiale romana. Questo viene suggerito dalla stratigrafia (l’ordine di strati 

della terra) e dagli oggetti ceramici del riempimento del pozzo. Probabilmente a 

questo periodo appartengono altri tre muri costruiti di frammenti fittili e tufo, ma dei 

quali non possiamo dire molto. Un’ipotesi è che siano serviti come un edificio 

annesso, suggeritoci dai materiali di costruzione e dalla tecnica edilizia. Sia la 

tecnica sia il materiale sono di carattere abbastanza provvisorio. 

 

Non possiamo fare molte conclusioni sul tipo di pavimento o del tetto dell’edificio. La 

superficie del pavimento non è stata preservata. Dell’esistenza del pavimento, si 

riferiscono comunque mattoncini da pavimentazione che normalmente sono stati 

usati con la tecnica opus spicatum che assomigliava a una spina di pesce. La scelta 

della tecnica nei pavimenti era sempre collegata alla funzione dell’ambiente. Negli 

spazi di soggiorno (pars urbana) hanno usato per esempio frammenti mescolati dei 

laterizi e ceramica (cioè cocciopesto), mosaici o pezzi tagliati da diversi marmi (opus 

sectile) per creare scheme geometriche. Negli spazi di produzione e di deposito 

(pars rustica e fructuaria), d’altra parte, sono stati usati diversi materiali e tecniche: 

terra battuta, cubi di cotto, pietra, mattoni da pavimentazione, cocciopesto con o 

senza decorativi o opus spicatum. Neanche del tetto è stato preservato molto, e per 

questo si può ipotizzare che i materiali siano stati riciclati, probabilmente per un’altra 

fase di costruzione. 

 

Oltre le strutture, gli scavi dell’edificio hanno portato alla luce un’abbondanza di 

oggetti. La maggior parte è ceramica romana (per esempio laterizi, ceramica da 

cucina e uso comune, terra sigillata italica etc.), in totale di 4161 frammenti (c. 54 

kg), ma ci sono anche un po’ di vetro, ossa, oggetti di metallo e tre monete corrose. 

Le scoperte ci offrono un’informazione notevole, per esempio, del periodo di attività 
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principale e del momento di abbandono del complesso degli edifici, che è successo 

probabilmente prima della fine del III secolo d.C. 

 

La strada e la fossa agricola 

 

Nel 2007 gli scavi sono continuati a circa 15 m a sud di quelli trattati nel capitolo 

precedente. Subito dopo l’apertura con la scavatrice, è stata portata alla luce una 

superficie di strada di circa 0,85 m sotto la strada odierna, che si utilizza per la 

coltivazione. La larghezza della strada è di circa 3 m e la superficie è lastricata con 

tufo chiaro grigio, probabilmente di provenienza locale. In mezzo alla strada si vede 

una traccia oscura di carro (fig. 2).  

 

 

 

Fig. 2. Una superfice della strada lastricata con tufo grigio, vista dall’ovest nel 2007 
(Foto: Markus Suuronen). 
 

Questa strada era a senso unico perché la larghezza media di 3 m non rendeva 

possibile il sorpasso di due veicoli con interasse normale di 1,4 m indicato da Esiodo 

(Le opere e i giorni, 426) e anche nelle leggi delle XII tavole: “Viae latitudo ex Lege 

XII Tabularum in porrectum octo pedes habet, in anfractum, id est ubi flexum est, 

sedecim.” (Corpus iuris Iustinianeum, 8.3.8). Tenendo in mente in particolare 

l’altezza della scoperta e il contesto stratigrafico, sembra che potremmo datare 

questa superficie all’età imperiale.  
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Le ricerche nella parte occidentale hanno messo alla luce due lunghe fosse scavate 

nel banco di tufo orientate verso sud-nord. Una delle fosse è stata presa sotto esame 

e identificata più tardi come una fossa o trincea (= kaivanto) agricola (c. 1 m larga e 

0,7 m profonda, fig. 3).  

 

La Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma ha trovato due fosse 

simili nei suoi scavi nel 1998. Di queste fosse ne conosciamo anche in altri posti più 

lontani, come per esempio ad Acqua-Acetosa Laurentina, Gabii, Ficulea e Fidenae. 

Queste fosse sono poco note e studiate, solo ora si comincia a comprendere la loro 

diffusione e importanza. Generalmente, possono essere datate all’età tardo 

repubblicana. L’ipotesi promettente è che le fosse siano servite per la coltivazione di 

alberi da frutta (forse una pera rossa e delicata detta crustumina, vedi per esempio 

Virgilio, Georgiche, 2.87–88), vini o ortaggi (vedi per esempio Plinio il Vecchio, 

Naturalis Historia, 17.35) o forse per il drenaggio di terreno o per irrigarlo. Le fosse 

sono indice di un’intensa attività agricola ma anche di un radicale cambiamento 

nell’uso del terreno. 

 

 

Fig. 3. Fossa agricola vista dal sud-ovest nel 2007 (Foto: Markus Suuronen). 
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Le tombe 

 

Con la ricerca del 2007 inoltre sono state localizzate in totale 5 probabili tombe di cui 

2 sono state prese sotto esame. La prima si può identificare senza dubbio con un 

tipo di tomba a cappuccina dove il defunto veniva messo nella fossa scavata nel 

banco di tufo con la testa verso est e coperto con tegole spioventi in posizione della 

lettera Λ e la cresta con coppi (fig. 4, sinistra).   

 

 

Fig. 4. Le tombe nel 2007. A sinistra, la tomba a cappuccina (bustum sepulchrum) 
vista dall’est ed a destra la tomba in fossa vista dal sud (Foto: Markus Suuronen). 
 

I risultati preliminari osteologici, in particolare sulla lunghezza del femore, indicano 

che la defunta era una femmina di circa 20 anni. Al lato esterno della fossa dal 

riempimento sono stati trovati anche alcuni frammenti di denti animali. Il corredo è 

costituito da una lucerna, una fibula in bronzo all’esterno della fossa, un bottone in 

bronzo e 9 chiodi di ferro rinvenuti in vari punti all’interno ed esterno della fossa. In 

una tegola dalla copertura, c’è parte di una stampa (un’impronta parziale) di piede 

(planta pedis), forse di un gatto. 

 

Le ossa bruciate trovate in situ nella fossa e i chiodi indicano certamente che si tratta 

di bustum sepulchrum dove il defunto veniva messo sopra una pila di legno nella 

fossa e dopo  la pila, detta rogus o pyra, veniva incendiata. In altre parole, il bustum 

sepulchrum era una cremazione ‘diretta’ il cui rituale si svolgeva nello stesso luogo 

del seppellimento (vedi per esempio Isidoro di Siviglia, Etymologiae, 20.10.9). 
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Normalmente la maggior parte del corredo della persona defunta veniva messa nella 

tomba dopo la cremazione. Naturalmente, i funerali antichi (come quelli moderni) 

comportavano parecchi rituali prima, durante e dopo il seppellimento. Rispetto 

all’altezza della scoperta, al tipo di tomba e le scoperte, la lucerna in particolare, la 

tomba non può essere anteriore della fine del I secolo d.C. 

 

La seconda tomba è stata trovata a circa 5 m a ovest della tomba precendente, in 

parte danneggiata dai lavori agricoli (fig. 4, destra). E’ un’inumazione in fossa 

scavata nel banco di tufo dove il defunto veniva messo con la testa verso sud. La 

documentazione osteologica ci indica che il defunto era un maschio da circa 50 anni. 

Del corredo non è stato conservato niente e dalla copertura nient’altro che gli 

scarsissimi frammenti dei laterizi. La fabrica di questi frammenti sembra imperiale. In 

definitiva, si può ipotizzare che gli abitanti dell’edificio fossero stati seppelliti in queste 

tombe. 
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Amoroso et al. 2004. A. Amoroso, F. di Gennaro & A. Schiappelli, “Un confronto tra gli 
organismi protostatali delle due sponde del Tevere: le prime fasi di Veio e di 
Crustumerio”. Bridging the Tiber - Approaches to Regional Archaeology in the Middle 
Tiber Valley. Ed. H. Patterson. Rome & London 2004, 147–177. 

De Puma et al. 2002–2003. R. De Puma, F. di Gennaro & P. Togninelli, ”Crustumerium e 
l’Etruria”. Etruscan Studies, 9. Wayne State University Press, Detroit 2002–2003, 45–
62. 

Jarva 2009. E. Jarva, ”Crustumeriumin asuinpaikkakaivaus 2008”. Fossa (Societas 
Archaeologiae Classicae Fennica) 2/2009. Helsinki 2009,  11–15. 

Jarva et al. 2008. E. Jarva, A. Kuusisto, S. Lipponen & J. Tuppi, ”Excavations in the Road 
Trench Area and Research Prospects in the Future”. Alla ricerca dell’identità di 
Crustumerium: Primi risultati e prospettive di un progetto internazionale. Atti della 
giornata di studio organizzata dall'Institutum Romanum Finlandiae e dalla 
Soprintendenza Speciale ai Beni Archeologici di Roma, 5 marzo 2008. Roma 2008, 1–
13. Sito: http://www.irfrome.org/dokumentit/Jarva.pdf 

Kuusisto 2008. A. Kuusisto, ”Studies on the Road Trench Burial Ground in Crustumerium, 
Central Italy”. Fossa (Societas Archaeologiae Classicae Fennica) 3/2008. Helsinki 
2008, 5–12.  
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Eero Jarvan kuvia Crustumerium-kaivauksilta  

 

Crustumerium: Haudankaivajien iloa. (kuva: Eero Jarva) 

 

Crustumerium: Kaivausalue idästä. (kuva: Eero Jarva) 



~ 11 ~ 
 

 

Crustumerium: Löytöjen pesua. (kuva: Eero Jarva) 

 

Crustumerium: Läytäjä tutkitaan. (kuva: Eero Jarva) 



~ 12 ~ 
 

 

 

 

 

 

Crustrumerium: Tierakenteita. (kuva: Eero Jarva) 
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Pirkko Kukkohovi 

ITALIALAISEN FUTURISMIN 
VALOKUVANÄYTTELY OULUSSA 9.-27.11.2009 
 

“SCHEGGE DI FUTURISMO” - “FUTURISMIN SIRPALEITA” 
100 VUOTTA MARINETTIN MANIFESTISTA 
Tiedekirjasto Pegasus, 2. krs., Yliopistokatu, Linnanmaa. 
Avoinna kirjaston aukioloaikoina: 
ma-to 8-19, pe 8-17, la 10-15. 
 
OPASTETUT KIERROKSET  -  VISITE GUIDATE  SUOMEKSI / IN ITALIANO  
Oppaina kielikeskuksen italian kielen opiskelijat /  
Come guide gli studenti del corso avanzato del Centro Linguistico. 
perjantai 13.11. klo 14-16 
lauantai 14.11. klo 12-14 
tiistai 17.11.klo 16-18 
lauantai 21.11. klo 12-14 
 

Futurismi-näyttelyn järjesti Oulun yliopiston kielikeskus yhdessä Oulun Dante 

Alighieri seuran kanssa. Näyttely saatiin Ouluun Helsingissä toimivan Italian kulttuuri-

instituutin avustuksella ja se liittyi yhdeksännen italian kielen maailmanlaajuisen 

viikon ”IX Settimana della Lingua Italiana nel Mondo 2009” tapahtumiin. Viikon 

teemana tänä vuonna oli ”Italian kieli taiteessa, tieteessä ja teknologiassa” - 

“L’italiano tra arte, scienza e tecnologia”. Näyttelyllä juhlistettiin samalla italialaisen 

Futurismin 100-vuotisjuhlaa, sillä futuristisen liikkeen perustamisen ajankohdaksi 

katsotaan italialaisen taiteilijan ja kirjailijan Filippo Tommaso Marinettin vuonna 1909 

kirjoittama Futurismin manifesti.  

 

Vuodesta 1942 perustetun Italian kulttuuri-instituutin (eli IIC:n) toiminnan tavoitteena 

on vahvistaa ja edistää Suomessa italian kielen ja kulttuurin tuntemusta kaikkine eri 

aspekteineen noudattaen Suomen ja Italian välille solmitun kulttuurisopimuksen 

henkeä. Instituutti on suoraan Italian ulkoministeriön alainen yksikkö ja Italian 

suurlähetystön rinnalla se toimii Italian valtion virallisena edustajana kulttuuriasioihin 

keskittyen. Se toimii samalla Suomen asiantuntijana Italiaan päin. Instituutin tehtäviin 

kuuluu mm. järjestää erilaisia kulttuuritapahtumia ja toimia välittäjänä suomalais-

italialaisissa kulttuurikontakteissa. Kulttuuritapahtumat käsittävät hyvin laajan kirjon 

kulttuurin eri aloja kuten taiteen, tieteen, teatterin, musiikin, tanssin, elokuvan, 
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kirjallisuuden, muodin, muotoilun, valokuvan, kustannustoiminnan sekä kielitieteen 

alat. Se toimii myös yhteistyökumppanina näyttelyjen, konserttien, esitelmien, 

seminaarien, videoesitysten ja monien muiden tilaisuuksien järjestämisessä. 

Instituutti hoitaa lisäksi Italian valtion apurahojen myöntämiseen liittyviä tehtäviä ja 

avustaa Italiasta Suomeen lähetettyjä italian kielen lehtoreita.  

 

Paikallisella tasolla toimiva Oulun Dante Alighieri –seura omalta osaltaan pyrkii 

tekemään tunnetuksi oululaisille ja Oulun lähiseudun asukkaille Italian kieltä ja 

kulttuuria. Seura on toiminut Oulussa jo yli 40 vuotta. Oulun Dante-seura järjestää 

tapahtumia tiiviissä yhteistyössä Italian kulttuuri-instituutin kanssa, ja Futurismi-

näyttely onkin tämän yhteistyön osoituksena aikaan saatu tapahtuma.  

 

 

Italian kulttuuri-instituutin varajohtaja Giovanni Sciola  
Ballan Frecce della vita –teoksen äärellä. (Kuva: Pirkko Kukkohovi) 
 

Futurismi-näyttelyn avasi maanantaina 9.11. Italian kunniavarakonsulin Ulla Kristiina 

Paanasen kanssa Italian kulttuuri-instituutin varajohtaja Giovanni Sciola. Sciola piti 

lisäksi kielikeskuksessa maanantaina 9.11. klo 17 esitelmän Futurismista, johon 
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myös Dante-seuran jäsenet olivat tervetulleita. Paikalla olikin lähes kolmekymmentä 

kuulijaa. 

 

Sciolan kaksipäiväisen vierailun aikana hänellä oli tapaamisia oululaisten eri 

kulttuuritahojen kanssa. Tapaamisia oli niin kaupungin kulttuurivastaavan kuin 

muidenkin kulttuuri- ja koulutusyksiköiden edustajien kanssa. Futuristi-näyttelyn 

myötä me Oulun Italian ystävät toivomme, että yhteistyö instituutin kanssa tiivistyisi 

entisestään niin, että oululaiset pääsisivät nauttimaan tulevaisuudessa lisääntyvässä 

määrin monipuolisesta ja korkeatasoisesta italialaisten kulttuuritapahtumien 

tarjonnasta. Tähän asti italialaisia tapahtumia on ollut tarjolla valtaosin lähinnä 

pääkaupunkiseudun asukkaille, mikä on luonnollista instituutin sijaitessa Helsingissä. 

Tärkeää olisi kuitenkin huolehtia Italian näkyvyydestä myös täällä pohjoisessa - 

säännölliselle ripaukselle italialaisuutta tulisi tehdä tilaa Oulunkin 

tapahtumakalenterissa ja näin rikastuttaa kaupungin monikulttuurisuutta. 

 

Futurismi-näyttely oli samalla Oulun yliopiston kielikeskuksen italian kielen 

opiskelijoiden projektityö. Projektilla pyrittiin tuomaan oppimista luokkahuoneen 

ulkopuolelle todellisiin kielen käytön tilainteisiin ja tarjota samalla yleisölle 

mahdollisuus tutustua italialaisen kulttuurin yhteen mielenkiintoiseen aspektiin italian 

kieltä unohtamatta. Italiasta liikkeelle lähtenyt 1900-luvun alun taidesuuntaus 

Futurismi pyrki vaikuttamaan aikanaan kaikkiin taiteen aloihin kuvataiteesta aina 

arkkitehtuuriin, elokuvasta sanataiteeseen ja jopa gastronomiaan – italialainen 

ruokakulttuurihan luetaan omaksi taiteen alakseen: ”l’arte della cucina”. Futuristit 

halusivat hylätä kaikki vanhat perinteet ja luoda jotain aivan uutta. He ihannoivat 

vauhtia, liikettä, uusia kehitteillä olevia koneita, autoja erityisesti, ja niiden luomaa 

dynamiikkaa ja vaikutusta ihmisten arkielämään. Tekniikan tuleminen näkyi erityisesti 

kaupunkien elämässä ja futuristit suorastaan hurmioituivat ajatellessaan uuden 

tekniikan tuomia mahdollisuuksia tulevaisuudelle. Tulevaisuuden kehityksen tuli 

näkyä heidän mielestään myös taiteessa niin käytettävissä tekniikoissa kuin 

käsiteltävissä sisällöissä. Opiskelijoiden kanssa oli mielenkiintoista etsiä eri 

taiteenalojen manifesteista esille kumpuavia teemoja ja miten ne heijastuivat 

taiteilijoiden töissä. 
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Opiskelijoiden projektissa yhdistyivät monet eri tasot: opiskelijat olivat näyttelyssä 

mukana olevien teosten ja taiteilijoiden lisäksi tutustuneet - pääosin italiankielisiä 

lähteitä apuna käyttäen - myös kyseisen aikakauden Italian yhteiskunnalliseen, 

sosiaaliseen sekä poliittiseen historiaan sekä teollistumisen kehittymiseen Italiassa. 

Projekti huipentui neljään opastettuun näyttelykierrokseen, joissa opiskelijat toimivat 

taideoppaina niin suomen kuin italian kielellä näyttelyssä vierailevalle yleisölle. Näin 

he saivat mahdollisuuden jakaa oppimaansa - ei vain keskenään vaan myös 

laajemman yleisön kanssa.  

 

Toivon mukaan myös Oulussa asuvat ja oleskelevat italialaiset löysivät tiensä 

näyttelyn opastetuille kierroksille. Projektin yksi tavoite oli tarjota italian opiskelijoille 

mahdollisuus käyttää italian kieltä syntyperäisten kielten puhujien kanssa ja 

vastavuoroisesti italialaisille mahdollisuuden saada kontakteja Italiasta 

kiinnostuneiden suomalaisten kanssa. Näyttely oli merkittävä siinäkin mielessä, että 

se tarjosi foorumin meillä harvinaisemman kielen käyttämiseen. Oulussa on kasvava 

joukko syntyperäisiä italian puhujia ja toisaalta suuri joukko italian kieltä opiskelevia 

ihmisiä. Kielen opiskelijoille olisi tärkeä saada mahdollisuuksia päästä käyttämään 

orastavia italian kielen taitojaan syntyperäisten kielenpuhujien kanssa myös omassa 

kotiympäristössään niin, ettei se aina vaatisi matkustamista Saapasmaahan.  

 

Näyttelyssä ”Futurismin sirpaleita – Schegge di Futurismo” oli esillä 13 valokuvaa 

tärkeimpien Futurismia edustaneiden taiteilijoiden teoksista, jotka liittyvät 

maalaustaiteeseen, kuvanveistoon sekä arkkitehtuuriin. Mukana oli mm. Boccionin, 

Ballan, Severinin, Prampolinin, Sant’Elian, Ferrazzin sekä Marchin töitä. Näyttelyssä 

oli nähtävänä myös opiskelijoiden projektityön tuloksia eli esittelyjä suomeksi ja 

italiaksi kyseisistä teoksista ja taiteilijoista sekä Futurismin taustoista sekä 

vaikutuksista muihin taiteen aloihin. Opiskelijat toimivat oppaina perjantaina 13.11. 

klo 14-16, lauantaina 14.11. klo 12-14, tiistaina 17.11. klo 16-18 sekä lauantaina 

21.11. klo 12-14. Yleisöä vieraili paikalla mukavasti niin, että opiskelijat pääsivät 

käytännössä laittamaan tietonsa ja kielitaitonsa peliin. Kiitämme kaikkia opastetuilla 

kierroksilla käyneitä. 
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Ulla Kristiina Paananen 

Umbria – Italian vihreä sydän 

 

Orvieton näkymät ympäröiville kukkuloille. (Kuva: Ulla K. Paananen) 

 

Umbria, pehmeä, lämmin, salaperäinen sana. Kyseessä on maakunta, josta 

suomalaiset tietävät vähän, sillä matkailu markkinoi naapuria. Matkailumessujen 

suuret värilliset mainokset houkuttelevat Toskanan rannikolle, Chiantin viinien ja 

Firenzen nähtävyyksien äärelle. Sellaiselle, joka haluaa nähdä alkuperäistä Italiaa, 

maistella paikallisia ruokia ja asua edullisesti, Toskana on kallis ja turistien 

kansoittama. Monet ovat lukeneet kertomuksia amerikkalaisten huviloista ja 

eläkevuosien asunnoista ja erityisesti niiden korjaamisiin liittyvistä ongelmista, Italian 

nälkää näkeville on tarjolla nyt myös elokuva samasta aiheesta. Mutta suosittelen 

kuitenkin siirtymistä askeleen itään, Italian vihreään sydämeen, Umbriaan. 

 

Umbrian nimi tulee alueella asuneista umbreista, yhdestä niistä indoeurooppalaisista 

kansoista, jotka vaelsivat Adrianmeren ympäri. Umbrit asettuivat Apenniinien 

vuoristoon noin 1.000 - 700 vuotta eKr. Alueella asui tällöin paikallisia tyrrheneiksi 

kutsuttuja asukkaita, joiden kulttuurista ei ole tarkempaa tietoa. Nämä paikalliset 

asukkaat kutsuivat tulijoita ehkä nimellä umru. Alueelle muutti useita kansoja, myös 
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etruskit, ja Tiber-joesta muodostuikin raja etruskien ja umbrien välille jälkimmäisten 

hyväksyessä umbri nimen itselleen. 

 

Etruskikulttuuria on tutkittu paljon, kuten tällä alueella vierailleet tietävät. Hehän 

synnyttivät vahvan kulttuurin Keski-Italiaan. Etruskit muodostivat 12 kaupungin liitto-

kunnan, jolla oli yhteinen kieli ja kulttuuri, mutta ei valtiomuotoa. Kukoistavimmillaan 

kulttuuri oli 700 - 500 eKr. Heidän kieltään osataan lukea, mutta säilyneet tekstit ovat 

yksipuolisia luetteloita ja lyhyitä tekstejä, joten kielen koko rakennetta ei tunneta. Sen 

sijaan umbreista on vähän jälkiä, ainoastaan piirtokirjoituksia jonkin verran. Näiden 

perusteella heidän kielensä arvellaan olevan lähellä latinaa. Arkeologisia kaivauksia 

on tehty vähän, koska he asuivat hajallaan vuoristossa eikä selviä asutuskeskuksia 

ole hahmotettavissa. 

 

Umbrian maakunta on siis Italian keskiosassa, maan geologinen keskipiste 

sijaitseekin juuri Narnin lähellä. Pääkaupunki on Perugia, joka on tunnettu erityisesti 

suklaaherkkujen tuottajana. Maisemaa voi luonnehtia vaihtelevaksi, sillä noin 8.500 

neliökilometrin pinta-alasta 53 prosenttia on vuoristoa, 41 prosenttia kukkuloita ja 

loput 6 prosenttia tasaista maata. Tämä on Pohjois-Pohjanmaan tasankoihin 

tottuneelle erilaisuudessaan innostavaa maisemaa, sillä kaikkina vuodenaikoina siinä 

on nähtävissä runsaasti värisävyjä sekä valon ja varjon vaihteluja, palapelimäistä 

leikkiä. Erityisesti silmää viehättävät kukkulakaupungit, joista kuuluisin lienee Orvieto, 

yksi etruskien 12 kaupungin liitosta. 

 

Orvieto sijaitsee Umbrian eteläosassa ja sinne on helppo saapua vaikkapa junalla 

Roomasta. Matka vie aikaa vain noin tunnin eikä junalippukaan maksa kuin alle 

seitsemän euroa. Rautatieasema sijaitsee varsinaisen kaupungin juurella, vanha 

Orvieto sijaitsee tuffikivikukkulalla 325 metriä merenpinnan yläpuolella. Ympäröivästä 

tasangosta tämä linnoituskaupunki nousee 200 metriä korkeammalle ja asukkaita 

ylhäällä linnoituksessa on noin 25.000. Kaupunkiin voivat autolla ajaa vain siellä 

asuvat. Muut tulijat jättävät autonsa ja bussinsa kukkulan juurelle pysäköintitaloon, 

josta noustaan umpinaisella alumiiniseinäisellä hissillä hetkessä keskustaan vievän 

pikkukadun alkuun. Suljettua tilaa ja hissiä ei sovi pelätä, jos aikoo helpoin konstein 

päästä kulttuurin keskelle! 



~ 19 ~ 
 

 

Kaupungin kadut ovat kapeat, niin kuin kaikissa italialaisissa keskiaikaisissa 

kaupungeissa. Juuri ja juuri tavallinen pikkuauto sopii puikkelehtimaan sokkeloissa, 

jalankulkija saa välillä litistyä seinää vasten päästääkseen nunnan ohjaaman Fiat 

600:n ohitseen. Kaikesta huolimatta myös pikkubussiliikenne toimii kukkulan kaikilla 

kulmilla. Eksymään täällä ei pysty; ovaalinmuotoisen kaupungin pisin halkaisija on 

vain 1.500 metriä. 

 .   

Orvieton vanha tuomiokirkko eli Duomo. (Kuva: Ulla K. Paananen) 

 

Orvieto on kuuluisa paitsi etruskihaudoistaan myös upeista keramiikkatuotteistaan. 

Vanhan ja uuden tuomiokirkon välillä sijaitsevat varsinaiset ostoskadut. Niin upeita 

suuria keramiikkakulhoja ja värikkäitä vateja en ole missään nähnyt aikaisemmin! Vieri 

vieressä on pieniä myymälöitä, joiden tuotteet ulottuvat kadulle asti. Perinteisen okran 

ja ruskean sävyisen keramiikan rinnalla on sinistä, punaista, vihreätä, keltaista, 

violettia kannua ja lautasta. Muotoilu on sekä perinteistä että modernia, saven kaikki 

mahdollisuudet hyödyntävää käyttö- ja taidekeramiikkaa. 

  

Orvietossa valmistetaan yhä myös etruskityyppisiä astioita: mustia, hohtavia, sileitä ja 

elegantteja. Tässä runsaudensarvessa on myös herkkukauppoja, joista voi löytää 

aitoa umbrialaista juustoa, lihaa, säilykkeitä ja tietenkin viinejä. 
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Uuden tuomiokirkon fasadi on Italian upein goottilainen julkisivu. Sen miljoonat 

pienet mosaiikkipalat hehkuvat kultaa ja kirkkaita värejä. Kauempaa tasangolta 

katsottuna Duomo nousee yli koko kaupungin ja hohtaa kuin taivaallinen 

ilmestys. Sen rakentaminen aloitettiin 1300-luvulla ja vuosisatojen kuluessa 

siihen on syntynyt lisää kappeleita ja koristeita. La Cappella Nuova eli La 

Cappella della Madonna di S. Brizio on aivan erityisen upea kappeli, jonka 

seinät ovat täynnä sekä Vanhan että Uuden Testamentin tapahtumia, joita eri 

taiteilijat vuosisatojen ajan ovat niille maalanneet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orvieton uusi Duomo, jonka kullasta saa vain vaatimattoman aavistuksen 
kameran välityksellä. (Kuva: Ulla K. Paananen) 
 
Niitä tutkimalla voi hyvin nähdä taidehistorian eri suuntaukset vaikkapa tarkastele-

malla tapaa, miten ihminen kuvataan. Katsoessa kuvaa viimeisestä tuomiosta 

ajatukset väkisinkin siirtyvät Haukiputaan kirkon maalauksiin. Samalla tavoin kuvatut 

henkilöt helvetin tulessa ja piinassa tai taivaaseen kulkemassa muistuttavat toisiaan 

niin, että miettii kuvakielen kulkemista Etelä-Euroopasta pohjoisen Suomen 

kirkkomaalarille.  
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Orvietossa on tietenkin myös pieniä ja mukavia ruokapaikkoja, joissa voi syödä 

ylikansallista pizzaa tai sitten paikallisia herkkuja, possunlihaa, oliiveja ja tryffeleitä, 

sekä juoda palan painikkeeksi alueen punaviinejä, joiden historia ulottuu etruskeihin 

asti. Taiteilija Luca Signorelli, joka maalasi Duomon upeita frescoja, joi tarinoiden 

mukaan 1.000 litraa paikallista viiniä vuoden aikana. Itsenäisyystaistelija Garibaldin 

kerrotaan myös halunneen orvietolaista viiniä tuhannen miehen armeijalleen. 

 

 

 

Näkymä matkalta Ternin kaupungista kohti Cascate delle Marmore vesiputouksia. 
(Kuva: Pirkko Kukkohovi) 
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Ulla Kristiina Paananen 

Italian vihreän sydämen keittiö  
 

Kaikilla Italian maakunnilla on aivan omanlaisensa ruokakulttuuri, ei siis ole erityistä 

italialaista keittiötä. Kaikissa Välimeren maissa ruuanlaittoa yhdistää runsas 

kasvisten käyttö, naudan ja lampaan liha, oliiviöljy ja ajankäyttö. Toisin kuin meillä 

nykyään aikaa ruuanvalmistukseen käytetään runsaasti samoin kuin ruuasta 

nauttimiseenkin. Ystäviä tavataan erityisesti ruuan ääressä ja ruuasta keskustellaan 

pitkin päivää. 

 

Karkeasti luonnehtien Italiassa työpäivä aloitetaan melkein olemattomalla 

aamiaisella, aikuisille riittää tavallisesti kahvi ja keksi. Kun saavutaan töihin, 

mietitäänkin jo, milloin mennään nauttimaan aamun cappuccinot briochin kanssa. 

Lempeä aamupäiväkahvi nautitaan rauhassa työtoverien kanssa keskustellen ja 

aletaan hiljalleen suunnitella lounasta, joka syödään vasta kello 13-15 välillä. Kiireiset 

liikemiehet tai kevytruokaa etsivät naiset syövät vain pikaisesti pizza biancan, öljyllä 

ja suolalla maustetun pizzapalan, tai tramezzinon, täytetyn kolmioleivän, jollaisia 

näyttää meille Suomeenkin tulleen.  

 

Ne onnelliset miehet, joilla vaimo tekee osa-aikatyötä eli on kotona suurimman osan 

päivästä, menevät kotiin nauttimaan pastaa tai jotain muuta kevyttä ja tällöin riittää 

yksi ruokalaji vallan mainiosti. Opiskelijat syövät mensassa eli ruokalassa valintansa 

mukaan linjastosta kevyen alkupalan, pastan tai liharuoan ja jälkiruoaksi hedelmän 

tai jogurtin, leivän ja juomaksi coca-colaa, vettä tai harvemmin viiniä. Mikäli mensan 

ruokaan on kyllästytty, mennään ystävien kanssa syömään pizzaa. Mensassa toki voi 

myös syödä pizzaa, mutta sen saaminen kestää kauan ja luennoille voi tulla kiire. 

Iltapäivällä sitten poiketaan pienelle cafèlle eli silloin on espresson aika, jottei ala 

nukuttaa. Ja työpäivän päättyessä illalla kahdeksan tienoilla syödään perheen 

yhteinen illallinen, jolloin kysellään päivän kuulumiset lapsista vanhuksiin asti. 

 

Viikonloppuisin mennään usein syömään ystävien ja suvun kanssa jonnekin ulos, 

sillä kodeissa on harvoin tilaa ja mahdollisuuksia laittaa isoille joukoille ruokaa. 

Tällainen viikonloppulounas voi kestää useita tunteja ja ruokalajeja onkin sitten 
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runsaasti. Mikäli tällöin noudatettaisiin suomalaista ripeää toimintaa, ei pöydästä 

kykenisi nousemaan ilman avustajia. Mutta koska Italiassa ateriointi tapahtuu 

hitaasti, ruokia valitaan kauan ja hartaasti, tarjoilijalle vaihdetaan tilausta joskus kaksi 

tai kolmekin kertaa ja lautaselle jätetään surkeilematta ruokaa, ei syömisen jälkeen 

tunne itseään ylensyöneeksi. Ja hyvät, ruokiin sopivat juomat täydentävät aterian ja 

ruoansulatusryyppy eli digestivo saa vatsahapot tasapainotettua niin, että ei 

muistakaan istuneensa aterialla neljä tuntia ja syöneensä alkupalojen, alkuruuan ja 

kolmen pääruuan, salaatin, jälkiruoan ja kahvin lisäksi vielä paikallisia erikoisuuksia. 

Ainoa, mikä olotilaa voi haitata, on aterialla syntynyt väittely päivän politiikasta tai 

kirjallisuuden nykytilasta. 

 

Italian sydämen eli Umbrian keittiönkin perusta lepää yksinkertaisessa ja 

paikallisessa ruuassa. Näillä alueilla tunnetaan sieniruuat, sillä tällaisessa maastossa 

kasvaa runsaasti erilaisia sieniä, joista arvokkain ja tärkein on tryffeli. Ylistetty musta 

tryffeli esiintyy Spoleton, Trevin ja Martanin vuorilla. Täällä tyypillinen jouluruoka on 

strangozzi tryffelin kera. Käsintehty pasta on vahvaa, pyöreätä nauhaa, jota 

kutsutaan paitsi strangozziksi myös bigolik si, cirioliksi tai umbricelliksi . Alueelle 

ominaisin ja perinteisin tapa syödä tryffeliä on valmistaa munakas, johon sitä 

laitetaan ja jossa sen maku tulee parhaiten esille. Mustaa tryffeliä lisätään myös 

Apenniineilta tulevaan lampaan ja lehmän maidosta tehtyyn juustoon Caciottaan. 

Tryffelin tärkeyttä kuvastavat myös erilaiset juhlat sen kunniaksi: loppuhelmikuussa 

on juhlat Norciassa, maaliskuussa Schegginossa, myöhään lokakuussa Gubbiossa ja 

marraskuussa on juhlia Città di Castellossa, Fabrossa ja Valtopinassa. 

 

Muita keittiön raaka-aineita ovat mansikka, hasselpähkinä, viinimarjat ja vadelmat, 

jotka muinoin muodostivat maalaisruuan perustan ja joista nykyisin valmistetaan 

hilloja ja mehuja. Lisäksi alueella tuotetaan erittäin hyvää hunajaa. Vuoristosta 

saadaan maitotaloustuotteita eli erittäin laadukasta maitoa erilaisten juustojen raaka-

aineeksi. 

 

Trevin lähellä tuotetaan kuuluisaa mustaa selleriä, joka oikeastaan on tumman 

vihreätä, väkevää, pidempää kuin muut lajikkeet eikä siinä ole säikeitä. Sitä syödään 

kevyen oliiviöljypohjaisen kastikkeen kanssa ja lisäksi ripotellaan parmigianoa. 

Lokakuussa Trevissä vietetään jopa Mustan Sellerin Festivaaleja. Myös sipuli on 
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umbrialainen laaksojen tuote, samoin kuin alkujaan Hollannista tuotu punainen 

peruna, josta tehdään erinomaisia gnoccheja . 

 

Umbriassa on myös järviä, suurin ja ehkä kuuluisin on Trasimeno, jonka kalaa 

syödään maakunnan pohjoisosissa. Suomessa kuvitellaan, että olemme oikeita 

kalansyöjiä, mutta kyllä Umbrian keittiössä osataan valmistaa vähintään samanlaisia 

kalaruokia kuin meilläkin. Kalalajeja ovat taimen, hauki, harjus, ahven, karppi ja 

kuore, muinoin suutarit ja särki olivat järvien ylpeys. Haukea ja karppia valmistetaan 

porchettan eli sianlihan kanssa, ja erityisesti ahventa hiillostetaan oikeilla puuhiilillä 

kuten myös siikaa. Kuhaa kalastetaan Corbara ja Alviano -järvistä sekä Tiberjoesta. 

 

Perinteiseen umbrialaiseen ruokavalioon kuuluvat myös linssit ja speltti, joita on tällä 

alueella viljelty vuosisatojen ajan. Muinoin linssikeitto oli koko Umbrian väestön 

arkiruokaa, nyt se on jälleen yksi perinteisen keittiön parhaista ruuista. Speltti kasvaa 

köyhillä vuoristorinteilläkin, ja paraslaatuisin vilja tulee Spoletosta. Vuosisatojen ajan 

Spoletossa on syöty spelttikeittoa Pyhän Nikolauksen, kaupungin pyhimyksen, 

juhlissa. Perinteisenä kasvi pidetään myös peltonätkelmää, köyhien palkoa, jota 

aiemmin syötettiin myös karjalle, mutta jonka maanviljelijät keksivät uudelleen 

pöytäänsä. 

 

Macelleria eli italialainen lihakauppa. (Kuva: Ulla K. Paananen) 
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Entä sitten liha! Sianliha on Umbrian keittiön kuningas, väitetään. Lihaa joko 

paistetaan puilla lämmitetyssä uunissa, jolloin siihen laitetaan mausteeksi yrttejä, 

valkosipulia, pippuria ja villifenkolia tai pannulla laakerinlehtien kera. Porchettan 

arvellaan olevan peräisin Umbriasta, kyseessä on erityisellä tavalla paistettu 

possunliha. Erityisesti Norcian alueella valmistetaan maukkaita salameja ja 

makkaroita. Macelleriasta voi ostaa mortadellaa, bolognaa, mazzafegatia, corallinaa 

ja capocolloa, jotka valmistetaan vanhojen reseptien mukaan ja noudattaen 

perinteistä valmistustapaa. 

 

Erityinen kuivaliha on prosciutto tai spalletta, jotka tulevat itäisestä osasta maakuntaa 

eli Norcian alueelta. Patriarkaalisella ajalla oli tapana tarjota lapsen syntymisen 

kunniaksi vieraille tätä lihaa: poikalapsen kunniaksi prosciuttoa (kinkkua) ja tytön 

spallettaa (lapaa). Valmistusohjeet ovat satojen vuosien takaa ja aikaa tarvitaan lihan 

ilmakypsyttämiseen. Kinkku ja lapa pestiin ensin viinillä ja vedellä, suolattiin ja 

maustettiin kahdesti pippurilla ja valkosipulilla, ja annettiin kypsyä vuodesta kahteen. 

Lasten syntymät tuli siis ennakoida hyvissä ajoin, jotta vieraille oli laadukasta 

herkkua tarjolla. Lisäksi kyse oli syksyn toimista, sillä siat teurastettiin usein ilmojen 

jo viilennettyä. Samalla saatiin myös teurasjuhlat kylään. 

 

Etruskeilla oli tapana istuttaa oliivipuut riveihin, minkä vuoksi vieläkin Umbrian 

viljelykset muodostavat hauskoja ruudukoita. Oliivi oli myös etruskien vaurauden 

osoitus, ja roomalaiset käyttivät oliiveja maksuvälineenä. Niinpä Umbrian oliiviöljyä 

kutsutaan nestemäiseksi kullaksi. Oliivi tarvitsee runsaasti aurinkoa ja hedelmien 

karsintaa, jotta saatava sato olisi mahdollisimman hedelmäistä ja vähähappoista. 

Umbrian oliiviöljy kuuluu paitsi Italian myös maailman parhaimpiin, ja suurin osa siitä 

on extra vergine -öljyä. 

 

Tuhansien vuosien ajan on tällä alueella viljelty oliivin lisäksi viiniköynnöstä, sillä 

lukuisat kukkulat ja maan savi- ja kalkkipitoisuus suosivat köynnöksen kasvua. Tämä 

lisää myös viinien makujen ja lajikkeiden määrää. Arvokasta on myös se, että 

Umbriassa on runsaasti kotoperäisiä rypälelajikkeita. Näistä voisi nimetä grechetton, 

drupeggion, procanicon ja malvasian, ainoana tummana lajikkeena sagrantinon, 

jonka fransiskaanimunkit toivat Iberian niemimaalta ja josta luultavasti on valmistettu 
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erityisesti suloista juomaa sakramenttien juhlistamiseen. Torgianossa, Perugian 

lähellä, vietetään myös vuosittain marraskuun lopussa kansainvälistä viinikilpailua, 

jossa asiantuntijat arvioivat Italian maakuntien parhaimpia viinejä yrittäen löytää 

niistä ylivertaiset. 

 

Kuvassa Lungarottin viinitarhoja Torgianossa. (Kuva: Ulla K. Paananen) 

 

 

Banco di assaggio eli viinikilpailun tuomaristo aloittamassa  
kolmen päivän maistelu-urakkaansa. (Kuva Ulla K. Paananen) 
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Palazzo Gallenga  Perugian Università per Stranieri yliopiston keskuspaikka.  
(Kuva: Pirkko Kukkohovi) 
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Näkymä Piazza IV Novembrelta Palazzo dei Priorille aamuauringossa.  
(Kuva: Pirkko Kukkohovi) 

 

Umbrian suurin järvi Lago Trasimeno heinäkuisen illan hämärtyessä. 
(Kuva: Pirkko Kukkohovi) 
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Anja Hokajärvi 

 

IHMETTELYN JA IHAILUN AIHEITA HERRA B:N 
KOTIMAASSA 
 

 

Olemme viime aikoina saaneet lukea lehdistä, miten herra B – jääköön herra B:n nimi 

tässä mainitsematta - hänen käydessään Suomessa jonakin tarkemmin 

määrittelemättömänä vuonna kuljetettiin, ilmeisen vastentahtoisesti, ihmettelemään 

jotain vanhaa puukirkkoa, joka herra B:n mukaan hänen kotimaassaan olisi jo aikaa 

sitten pantu maan tasalle. Arvostelu tuntui hieman kohtuuttomalta, kun otetaan 

huomioon että herra B:n kotimaassa on lukemattomia vanhoja rakennuksia, joita ei 

suinkaan edes huonokuntoisina panna maan tasalle. Sen sijaan niistä on rakennettu 

mm. mitä hienoimpia taide- ja muita museoita. 

 

NO. Rouvat L ja A viettivät heinä-elokuun vaihteessa 2009 viikon Luccassa. Lucca 

on ikivanha toscanalainen kaupunki, josta tuli Rooman valtakunnan siirtokunta jo 

noin 180 eKr. Onneksi vuosisatojen kuluessa kenenkään mieleen ei ole tullut – tai ei 

ainakaan ole onnistunut - panna maan tasalle tätä viehättävää muurien ympäröimää 

kaupunkia, joten rouvilla L ja A oli erinomainen tilaisuus ihmetellä, ihan 

vapaaehtoisesti, mitä kaikkea vanhoihin rakennuksiin oli onnistuttu kätkemään. 

 

Vierailut Luccan turistitoimiston nettisivuilla ennen matkaa eivät lupailleet musiikin 

lisäksi kovin kummoista ohjelmaa sille viikolle. Turistitoimisto oli kuitenkin 

ensimmäisen aamun ensimmäinen vierailukohde. Yllättäen sieltä löytyi monenlaista 

informaatiota, ja erityisen kiinnostavalta tuntui heti Il Festival Suoni & Visioni. Ideana 

näytti olevan tuoda Luccan historiallisen keskustan erilaisiin vanhoihin rakennuksiin 

nykytaiteen tapahtumia. Festivaali oli alkanut jo 5. heinäkuuta, ja tapahtumia näytti 

ohjelmassa riittävän syyskuun alkupuolelle saakka. 
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Esitteittä tutkittiin tarkkaan: mitkä tapahtumista olisivat auki juuri meidän vierailumme 

aikaan. Päivämäärät löytyivät helposti, mutta kellonaikojen kanssa tulikin eteen 

ongelma. Esitteissä olleet kartatkin erosivat toisistaan. Koska vain yhden museon 

aukioloaika oli selvä, sinne suunnistettiin ensimmäiseksi. Muiden kohdalla 

noudatettiin periaatetta ”käydään katsomassa onko se auki”. Ihmettelimme kyllä, 

miksei kaikkien näyttelyiden aukioloaikoja ollut esitteissä. Oliko kysymys siitä, että 

aikataulut yleensäkin herra B:n kotimaassa ovat enemmän suuntaa antavia kuin 

tosissaan otettavaksi vai eivätkö aukioloajat olleet vielä selvillä esitteiden 

painatuksen aikaan. Karttojen koodit eivät auenneet koko aikana: tapahtumia oli 

sijoitettu paikkoihin 1, 2, 3 … ja paikkoihin A, B, C … jne. Ja ainakin yhdessä 

tapauksessa kartalla paikkaan 3 sijoitettu tapahtuma olikin paikassa A, tai 

päinvastoin. Olisiko ollut liian yksinkertaista vain numeroida tai aakkostaa paikat. 

Kaikki näyttelypaikat lopulta löysimme, sisäänpääsyn kanssa ei ollut yhtä hyvä onni. 

Näkemättä jäi Artspotting-näyttely galleriassa, jonka ohjelman mukaan piti olla auki 

heinäkuun puolesta välistä syyskuun alkupuolelle sekä espanjalaisen taiteilijan 

Santiago Sierran näyttely NO, jonka osoite oli Ex Cavallerizza – suomeksi kai 

voitaisiin sanoa maneesi. 

 

Cavallerizza = luogo, per lo più chiuso, adibito all´insegnamento dell´equitazione o 

all´addestramento dei cavalli. 

Paikka oli kirjaimellisesti chiuso, ovet yhtä lukuun ottamatta oli muurattu umpeen ja ainoa 

jäljellä oleva oli tiukasti suljettu, päällä vielä kieltomerkki vietato l´ingresso ai non addetti, 

vaikka näyttelyn olisi pitänyt olla auki 18. heinäkuuta – 10. elokuuta. Turistitoimiston 

nuorimies kertoi, kysyttyään ensin asiaa esimieheltään, että NO tarkoittaa tosiaan NO, 

näyttelyä ei ole, mikä sitten myöhemmin saadun informaation mukaan ei kuitenkaan pitänyt 

paikkaansa. Sisään ei kuitenkaan onnistuttu pääsemään, mikä oli vahinko, sillä kyseessä 

oli nettihaun perusteella kiinnostava taiteilija. Onneksi netistä löytyi myöhemmin kuvasarja 

näyttelyn ”pystyttämisestä” ja sen keskeisestä – ehkä jopa ainoasta – teoksesta. 
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Santiago Sierra, NO. Ex cavallerizza, 

Lucca. 2009. 

 

 Oma sydänkäyrä ei olisi 
varmasti näyttänyt näin 
säännölliseltä bastionissa 
käynnin jälkeen. 

 

Vaikuttavin kaikista näyttelyistä ja näyttelytiloista oli maan alle San Paolinon 

bastioniin sijoitettu Keep Living – Memory and fear –niminen näyttely. Paikka oli 

selvästi merkitty karttaan, mutta sisäänkäyntiä jouduimme sitkeästi etsimään. Kun 

sen lopulta löydettyämme lähdimme ovelta varovaisesti kulkemaan pimeään, 

mielessä käväisi pieni pelko: onko sitä ihan joka paikkaan itsensä työnnettävä. 

Yhtään kun ei tiennyt, mitä on odotettavissa. Pimeisiin ja kaikesta päätellen valtaviin 

onkaloihin oli sijoitettu muutama videoteos, joiden sisältöä aika tyhjentävästi kuvasi 

nimi Memory and fear. Kun sydän pompottaen palasimme maan sisältä ulko-ovelle, 

sisääntuloa vartioinut nuori mies kysyi, mistä päin me olemme. Kerrottuamme 

olevamme suomalaisia hän kysyi, haluaisimmeko nähdä, millaiselta paikka näyttää 

valaistuna. Suomessa ei juuri pääse ihmettelemään bastionia, ei pimeässä eikä 

lampunvalossa, joten totta kai halusimme. Kävelimme hänen kanssaan onkaloiden 

perälle, hän kertoili mitä tiloissa oli aikoinaan ollut ja sitten hän sanoi, että paikalla on 

luccalaisille erityisen kipeä merkitys: bastionin luoliin oli sodan aikana tuotu Luccan 

asukkaita useiksi päiviksi suojaan saksalaisilta. Epäilenpä, että emme olisi nähneet 

bastionia valaistuna emmekä kuulleet sen sodanaikaista historiaa, jos olisimme 

sanoneet olevamme saksalaisia. Tarina toi kokonaan uuden ulottuvuuden näyttelyn 

otsikkoon. 
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Aika moneen kiinnostavaan näyttelyyn onnistuimme viikon aikana pääsemään. 

Lähes kaikkiin oli vapaa sisäänpääsy, mikä tosin selvisi vasta näyttelypaikalla. 

Luccan kaupunki ja yritysmaailma tarjosivat nämä taidenautinnot asukkaille ja 

turisteille. Esitteiden niukasta informaatiosta saattoi johtua, että kaikissa näyttelyissä 

saimme vaeltaa kahdestaan. Itse näyttelyiden lisäksi oli kiinnostavaa nähdä, miten 

tyylikkäästi vanhoista palatseista ja luostaritiloista oli tehty modernit näyttelytilat. Jopa 

erilaiset paloturvallisuuteen liittyvät laitteet oli onnistuttu ”naamioimaan” niin, että ne 

näyttivät taideteoksilta. 

 

NO. NO. ”O si mangia quello che c´è, o si và fori da cognomi”. Vuosia sitten, 

Firenzessä käydessään, rouva A sattui ravintolaan, jonka seinällä huoneentaulussa 

oli edellä mainittu lause. Hyvin vapaasti suomennettuna se kai tarkoittaisi, että 

asiakas syö sitä mitä talossa on tai lähtee. Ravintolassa oli oikein ruokalistakin. 

Tiukan näköinen täti – hovimestari, kokki, tarjoilija, kassa ja herraties mitä muuta – 

otti sujuvasti vastaan asiakkaan tilauksen, ja kantoi sitten pöytään ”mitä talossa sattui 

olemaan”.  

 

Samanlainen henki näytti levinneen laajemmaltikin. Loppuviikosta meitä jo nauratti, 

että onnistuisimmekohan koko aikana saamaan sitä mitä olemme tilanneet. Luccassa 

emme saaneet grillattuja kasviksia kalan lisäkkeeksi, vaikka ne olivat ruokalistassa. 

Ne olivat tarjoilijan mukaan loppu. Sen tilalle kuvittelimme tilanneemme 

kesäkurpitsaa, mutta meille tuotiinkin lautasellinen kesäkurpitsaa ja lautasellinen 

barbabietolaa. Barbabietolaksi sanottu kyllä näytti enemmän mangoldilta, tai 

vihannekselta jonka vieressä vihanneskaupassa oli lappu verza. Maukkaita olivat 

kyllä molemmat. Toisessa luccalaisravintolassa tilasimme ravioleja talon tapaan. 

Tarjoilija vielä vahvisti että ”erinomainen valinta”, ja kantoi sitten eteemme 

lautasellisen tortelloneja. Herra B:n käsityksen mukaan Suomessa ei edes tiedetä, 

mitä on prosciutto. Ehkä siellä ei myöskään tiedetä, mitä ovat raviolit tai tortellonit, 

saattoi tarjoilija ajatella. Me saatoimme vain toivoa, että tortellonit oli tehty ”talon 

tapaan”. Kun poikkesimme ruokakauppaan ostamaan yöpalaa oopperan jälkeen 

hotellissa syötäväksi ja pyysimme kauppiasta leikkaamaan palan leipää ja panemaan 

väliin pari siivua juustoa, ulos kävelimme kädessä paperipussi, missä oli kaksi isoa 

juustoviipaleilla täytettyä leipäpalaa.  
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Firenzessä pienen ravintolan nuori tarjoilija/kokkipoika suositteli kevyeksi lounaaksi 

juustoja hunajan kanssa ja hedelmäsalaattia. Kun pyysimme palan leipää tai 

sämpylän juustojen lisäksi, järkyttynyt nuorimies ilmoitti että ”no, no, signora, se ei 

missään tapauksessa sovi”.  

 

NO. NO. NO. ”Vietare, il nuovo ‘giogo’ d´estate”. Otsikko on Luccan sanomalehden Il 

Tirrenon sivulta tiistailta 4. elokuuta. Mitä kaikkea tämä uusi kesäleikki sitten kieltää 

ihmisiltä, erityisesti turistikeskuksissa: 

Genovassa ei saa leiriytyä yöksi historialliseen keskustaan. 
Lericissä bikinit on kielletty uimarannan ulkopuolella. 
Sanremossa ei saa ylipäänsä kuljeskella kadulla uimapuvussa. 
Viareggiossa ei saa nostaa jalkoja penkeille. 
Capri on kieltänyt piknikit ja puukengillä kävelyn. 
Maionessa ei saa uida yöllä. 
Vogherassa on kielletty istuskelu penkeillä klo 23 jälkeen. 
Eracleassa hiekkalinnojen rakentaminen on ehdottomasti kielletty. 
Sorrentossa katutaiteilijat saavat olla paikallaan vain 15 minuuttia. 
Sisiliassa on nuotioiden/kokkojen teko kielletty rannoilla. 
Ja koko Italiassa hieronta hiekkarannoilla on kielletty. 
 

Lehdessä todetaan, että erityisesti hiekkarannat ja historialliset keskustat ovat 

muuttumassa ”miinakentiksi” turisteille, joiden kustannuksella kunnat paikkaavat 

budjettivajettaan. 

 

Luccan kaupungissa oli kaupunginjohtajan määräyksellä No 29201/08 kielletty 

pulujen syöttäminen. Sääntöjen rikkojaa uhkasivat sakot, 25 – 500 euroa. Järkevä 

päätös, millä ei kyllä yritetty erityisesti rahastaa turisteja, sillä asiasta kertovia kortteja 

oli kahviloissa, turistitoimistossa ja muissakin julkisissa paikoissa. Hupisaarilla 

sunnuntai-aamuisin käydessä tulee kyllä mieleen, että Suomessakin voisi kieltää 

yhtä ja toista. Miten sakkojen periminen onnistuisi, niin Italiassa kuin Suomessa, 

onkin jo toinen juttu. 

 

 Lisätietoa ja hienoja kuvia Luccan kaupungista sekä Suoni & Visioni –näyttelyistä 
osoitteista www.comune.lucca.it,  www.luccaportal.it ja www.freevax.it.  
Santiago Sierrasta ja NO-näyttelyn tekemisestä kuvasarja  
osoitteessa www.santiago-sierra.com. 
 
 

http://www.comune.lucca.it/
http://www.luccaportal.it/
http://www.freevax.it/
http://www.santiago-sierra.com/
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GENNARO PAOLO PISANTI  
 

 GLI ANNALI DEL LAZIO  
 
Tra le riviste periodiche che si occupano di storia del territorio, di storia "locale" (ma 
anche la storia "locale" è storia generale, si sa), va certo segnalato il periodico Annali 
del Lazio Meridionale. Storia e storiografia. La rivista, che esce ormai da nove anni, è 
semestrale ed è diretta dal professore Antonio Di Fazio, che è stato sino a qualche 
anno fa preside del Liceo Vitruvio di Formia, oltre che autore di diverse pubblicazioni 
(tra le quali ricordiamo almeno Giulia Gonzaga e il movimento di Riforma, edito da 
Caramanica di Minturno). Il sito web della rivista è www.annalilazio.it, dove si 
possono consultare gli archivi e gli indici con i numeri arretrati.  
 
Il numero più recente è uscito a giugno e contiene interventi di Rosario Malizia che 
illustra il Templum di Terracina, con  una storia del quartiere medievale della località 
laziale, che è molto ricca di monumenti storici. L'autore fa qui una 
analisi approfondita su cosa sia da intendere per Templum (si è persino ipotizzato  
abbia a che fare con l'ordine dei Templari, che nel Lazio ebbero dei possedimenti), 
giungendo sino all'epoca  moderna, quando il quartiere fu  duramente  segnato dagli 
eventi bellici nel 1943. Segue un intervento di Pier Luigi De Rossi sulla comunità 
ebraica di Terracina. Sulla base di atti notarili di Terracina e di Latina l'autore fa 
interessanti precisazioni sulla presenza della comunità ebraica a Terracina che 
risulta dalla Descriptio del 1472, e nelle località laziali limitrofe (Sezze, Cori).  
 
Antonio Di Fazio  firma poi un ampio  saggio sul Risorgimento, sulla base di 
consultazioni presso l'Archivio di Gaeta, con interessanti considerazioni sull'assedio 
del 1861, quando le truppe piemontesi del generale Cialdini e dell'ammiraglio 
Persano, duramente colpirono per mesi la città ove si era rifugiato l'ultimo 
rappresentante di Casa Borbone, il giovane Francesco II con la consorte Maria Sofia. 
Segue il saggio di chi scrive sulle monete di Carlo di Borbone, il sovrano che regnò a 
Napoli (e anche in Sicilia dal 1735) dal 1734 al 1759. Tutte le monete del sovrano 
sono analizzate, quelle in oro, in argento, in bronzo, con i prezzi in importanti 
aste numismatiche; Roberta Biasillo passa poi in rassegna alcune pergamene 
conservate a Montecassino nella celebre Abbazia, citando gli studi e le "scoperte" 
fatte dallo storico minturnese Pietro Fedele, con  analisi di tutti gli aspetti linguistici.  
 
Salvatore Tramontana ricorda quindi uno storico del Sud, Gaetano Cingari, che fu 
deputato socialista e poi parlamentare europeo per il PDS, nonchè storico 
dell'Università di Messina. Ada Filosa descrive il progetto La Memoria del Territorio, 
con le attività didattiche che hanno interessato i giovani studenti alla storia e 
all'archeologia del territorio laziale. Completano poi il fascicolo, le recensioni tra cui 
ricordiamo quella di Massimiliano Di Fazio, che è dottore di ricerca in archeologia 
presso l'Università di Roma La Sapienza.  
 
www.annalilazio.it Annali del Lazio Meridionale. Storia e storiografia. 

http://www.annalilazio.it/
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Mainosilmoitus: 

 

MAJOITUSTA TOSCANASSA JA PIEMONTESSA 
 

 

Lumian tarjoaa majoitusta Toscanasta ja Piemontesta Italiasta. Toscanan 

maa/viinitilat sijaitsevat Firenzen ja Sienan alueilla ja niitä on yhteensä 26. 

Kullakin tilalla on useita vuokrattavia huoneistoja. Vuokrausaika on lauantaista 

lauantaihin. Viikkovuokraushinnat ovat huoneiston koosta riippuen n. 400-1100 

€ ja 8-22 hengen ryhmille sopivien erillisten villojen vuokraushinnat ovat n. 

2000-4900 €/viikko. Joillakin tiloilla on oma ravintola, josta on tilattavissa 

aamiaiset ja päivälliset. Kaikilla viinitiloilla järjestetään maistiaisiltoja omille 

vieraille. Parhaat ajankohdat matkustaa lomanviettoon Toscanaan ovat touko-

heinäkuu ja syyskuu. 

 

Yhteistyökumppanina Lumianilla Italiassa on konsortio Chiantiferie ja 

Lumianilla on näiden tilojen yksinedustus Suomessa. 

 

Lähimmät lentokentät sijaitsevat Firenzessä ja Pisassa. Myös Rooman kautta 

Toscanaan pääsee vaivattomasti ja ehkä edullisimmin. 

 

Piemonten tarjonta on aloitettu tänä vuonna. Majoitusta on tarjolla parhailla 

viinialueilla Albassa, Brassa, Barolossa, Novi Liguressa, La Morrassa, Acqui 

Termessä, Gavissa jne. 

 

Piemontessa vuokrausajat ovat väljemmin valittavissa. Parhaat ajankohdat ovat 

toukokuusta lokakuun loppuun, syys- ja lokakuu ovat suosituinta tryffeliaikaa. 

Erikoisuutena Piemontesta löytyi Barolon viinialueelta pienehkö Villa, jossa 

palvelu toimii hienosti myös suomeksi. Hinnat ovat jotakuinkin samaa tasoa 

kuin Toscanassa. 

 

Paras lentoyhteys on Milanoon, josta ajoaika eri tiloille on vain 1,5-2 tuntia. 

 

Lumian ky 

www.lumian.fi 

P. 0400 383600 

 

http://www.lumian.fi/


 
 

 

 

 

 

 

 


