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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 
 

Yhden välivuoden jälkeen saadaan taas luettavaksi odotettu AnDante. 

Danten Jumalaisen näytelmän trubaduurigalleriaan ja siinä esiintyvään oksitaanin kieleen pääsee 

tutustumaan Jari Nummen tekstissä, joka perustuu hänen meille marraskuussa pitämäänsä esitelmään. 

Anne Siikaluoma-Tervosen runon Fregellae saamme lukea alkukielellä suomeksi, ja myös italiaksi Timo 

Sirosen käännöksenä. 

Italian matkojen tunnelmiin päästään matkakertomuksien myötä: 

Päivi Pienimäki kertoo matkakuulumisia seuramme jäsenmatkalta vuoden 2018 keväällä Odysseuksen 

Rivieralle, oppaana tietenkin asiantuntijamme Timo Sironen. Anne Siikaluoma-Tervonen kertoo perheensä 

lomamatkasta osittain samoihin maisemiin Gaetaan kesäkuussa 2019. 

Italialaisen Francesca Vallonen kokemuksista Oulussa saamme lukea hänen kirjoittamassaan kertomuksessa 

Passaggio al Nord, hänen työskentelystään Caffè Dolcessa tammikuussa 2019, käännöksen on tehnyt Pirkko 

Kukkohovi. 

Uutuutena AnDantessa ilmestyvällä Puheenjohtajan puutarhapalstalla kerrotaan viljelystä ja ruoanlaitosta 

italialaisittain, Oulussa toteutettuna ja Timon vino olio -artikkelissa päästään tutustumaan italialaisten viinien 

ja oliiviöljyjen salaisuuksiin. 

Tekeekö kaiken tämän myötä mielesi päästä Italiaan! Ei hätää, keväällä 2020 tehdään Dante-seuran 

jäsenmatka läntiseen Lazioon 27.4.-3.5.2020 Majoitumme rantahotelliin Santa Marinellan viehättävässä 

pikkukaupungissa. Tutustumme antiikin etruskien kulttuuriin mm. Caeressä, Tarquiniassa ja Sutriumin 

pienessä. Faliskien mailla tutustumme Montefiasconessa viinitilalla mm. jo keskiajalla Euroopassa mainetta 

niittäneeseen Est!Est!!Est!!! -valkoviiniin. Maremma tarjoaa hulppeita kulttuurimaisemia, osin Toscanan 

maakunnan eteläosassa, mm. keskiaikaisia kyliä ja Lazion puolella Tuscaniassa upeita keskiaikaisia kirkkoja. 

Näemme Braccianon ja Bolsenan kraaterijärvien vehmaita maisemia ja käymme keskiaikaisessa Viterbossa. 

Emmekä suinkaan unohda renessanssin ja barokin ajan, saati nyky-Italian ihmeitä! Oppaana tälläkin kertaa 

Timo Sironen. 

Oulussa, 19.12.2019 

Kirsti Derome 

yhdistyksen pj 

 

 

Jäsenmatka läntiseen Lazioon 27.4.-3.5.2020 matkaohjelma ja ilmoittautumisohjeet,  

klikkaa tästä: Esite 1 tämän lehden lopussa. 

Huom: Matkan ilmoittautumisaikaa on jatkettu  21.1.2020 asti. 
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Danten Jumalaisen näytelmän trubaduurigalleria 
Jari Nummi  FM, väitöstutkija, Helsingin yliopisto 

 
Danten Jumalainen näytelmä, Commedia, lienee kaikille Italian harrastajille tuttu. Mutta moniko tietää, että 

teoksen monisävyiseen henkilögalleriaan kuuluu myös oksitaaniksi runoilleita trubaduureja ja dialogi 

oksitaaniksi? Mikä kieli on Italiassakin puhuttu oksitaani? Keitä ovat teoksessa esiintyvät trubaduurit? 

Oksitaani ja Oksitania: kappale Italiaa 

Antiikin Rooman laajentaessa valtakuntansa rajoja levisi latinan kieli uusille seuduille. Keskiajan kuluessa 

näillä imperiumin entisillä alueilla syntyi latinaan pohjautuvia, eli romaanisia kieliä. Alueella, joka käsittää 

suunnilleen Etelä-Ranskan, Val d’Aranin seudun Kataloniasta, sekä palan Italian Piemontesta kehittyi 

oksitaani (occitan). Näitä seutuja kutsutaan Oksitaniaksi (oksitaaniksi Occitània, italiaksi Occitania). Ranskaksi 

nimitys on Occitanie, mutta kyseessä on eri asia kuin samanniminen, muutama vuosi sitten luotu 

hallinnollinen région. Oksitania on kielellinen ja kulttuurillinen vyöhyke, sillä yhtenäistä poliittista 

kokonaisuutta siitä ei muodostunut. 

Piemonten ”Oksitaanilaaksot” (Valli Occitane) eivät kuitenkaan ole ainoa Italian oksitaaninkielinen alue. 

Historiallisen sattuman vuoksi oksitaaninkielinen saareke syntyi kauas Calabriaan, Guardia Piemonteseen, 

jonne Piemontesta katolisen kirkon vainoja paenneet valdolaiset aikoinaan asettuivat. 

Oksitaniasta käytetään myös nimitystä Pays d’Oc, eli ”Ocin maa”. Tämä nimitys (kuten occitan) selittyy 

romaanisten kielten jaottelulla niiden kyllä-sanojen mukaan: ”langue d’oui” (ranska), langue de sí (italia), 

sekä ”langue d’oc” (oksitaani). Toisaalta ”langue d’oc” vie ajatukset helposti Ranskan Languedocin seuduille 

ja siellä puhuttuun oksitaanin murteeseen. Sama ongelma on usein käytetyllä nimityksellä ”provensaali”, joka 

tarkkaan ottaen on Provencen puheenparsi. Mutta nimitys ”oksitaani” kattaa kaikki kielen variaatiot. 

Oksitaaniksi luotiin malli eurooppalaiselle kansankieliselle runoudelle sen noustessa haastamaan latinan 

antiikista periytynyttä asemaa. Keskiaikana oksitaani olikin ihailtu kulttuurikieli, mutta nykyisin sen 

tulevaisuus on erittäin uhanalainen. 

Dante tunsi oksitaaninkielisen kulttuurin, ja sai siitä myös vaikutteita tuotantoonsa. Italian lisäksi 

Commediassa ei ole muita kieliä kuin oksitaania, jollei latinankielisiä ilmauksia oteta lukuun. Commedian 

henkilögalleriassa on myös oksitaaninkielisiä trubaduureja. Ennen kuin selvitämme, keitä Jumalaisen 

näytelmän trubaduurit ovat, tutustukaamme hieman trubaduurien kulttuuriin. Trubaduureihin liittyy useita 

väärinkäsityksiä. 

Trubaduurit 

Vaikka Oksitania pääosin kattaa nykyisen Etelä-Ranskan, keskiajalla se erosi paitsi kielellisesti, myös 

poliittisesti pohjoisesta. Pariisilla ei tuolloin ollut juurikaan sanomista Oksitanian asioihin. Ero oli myös 

kulttuurillinen; kun pohjoisessa luotiin sotaisaa chanson de geste -runoutta ranskaksi, Oksitaniassa 

runollisena ihanteena oli trubaduurin rakkaus ylhäiseen aatelisnaiseen. 

Trubaduurit eivät olleet kierteleviä laulajia, vaan laulettua lyriikkaa luovia runoilijoita. Ensimmäinen tunnettu 

trubaduuri oli Englannin historiasta paremmin tunnetun Rikhard Leijonamielen isoisoisä, Poitiers’n kreivi ja 

Akvitanian herttua Guillaume IX (1071‒1127). Guillaume oli tunnettu värikkäästä elämästään, 

naisseikkailuistaan ja taisteluistaan. Kaikki trubaduurit eivät toki olleet aatelisia, ja heidän taustansa oli hyvin 

vaihteleva. 
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Myös naiset loivat trubaduurilyriikkaa, naistrubaduureista käytetään nimitystä trobairitz. Mainittakoon, että 

trobairitz-runoihin kuuluu keskiaikaisessa kontekstissa perin harvinainen, lesbolaista rakkautta edustava, 

runo. 

Rakkaus oli trubaduurilyriikan tärkein aihe, mutta trubaduurin rakkauden kohde ei ollut kuka tahansa nuori 

neito, vaan naimisissa oleva ylhäinen aatelisnainen. Trubaduurien rakkauskäsityksen mukaan avioliitto oli 

pelkkä yhteiskunnallinen sopimus, jossa todellinen rakkaus ei voinut toteutua. Rakkauden lisäksi 

trubaduurilyriikan aiheisiin kuului esimerkiksi politiikka ja uskonto. Myös sodasta tehtiin trubaduurirunoutta, 

kuten pian tulemme näkemään. 

Trubaduurien lyriikkaa esittäviä taiteilijoita kutsuttiin jonglööreiksi. Keskiajan jonglöörien toimenkuvaan 

kuului hyvin monenlaisia yleisön viihdyttämiseen liittyä taitoja; vasta myöhemmin termin merkitys rajoittui 

lähinnä sirkusartistiin. Jonglöörit olivat myös muusikoita, ja trubaduurilla saattoi olla palveluksessaan 

useitakin jonglöörejä taidettaan esittämässä. 

Myös Italiassa luotiin trubaduurilyriikkaa oksitaaniksi. Italialaisista trubaduureista tunnetaan esimerkiksi 

1200-luvun puolivälin tienoilla vaikuttanut Bonifaci Calvo. Osalla Commediankin trubaduureista on yhteys 

Italiaan. 

Kefalofori Bertran de Born 

Helvetissä Dante tapaa Bertran de Bornin (n. 1140–1215), joka oli paitsi trubaduuri, myös aatelismies ja 

soturi. Bertran de Bornin elämää sävyttivät taistelut ja perheriidat. Ei ole siksi yllättävää, että hänen 

runoudessaan esillä ovat poliittiset teemat, sota ja jopa sodan ylistys. 

Omassa perheessä Hautefortin kotilinnan hallinta aiheutti konfliktin Bertranin ja veli Constatinin välille. 

Selkkauksessa oli osallisena myös edellä mainittu Rikhard Leijonamieli. Myöhemmin Bertran osallistui myös 

Rikhardin perheen sisäiseen välienselvittelyyn. Tässä Englannin kuningashuoneen riidassa mukana olivat 

Rikhard, hänen veljensä Henrik ”Nuori”, sekä heidän isänsä Henrik II. Sotaisten vaiheiden jälkeen Bertran de 

Born vetäytyi viimeisiksi vuosikseen luostariin. 

Commediassa Danten ja Bertran de Bornin kohtaaminen on varsin makaaberi: trubaduuri esiintyy 

kefaloforina. Tämä kreikkalaisperäinen termi viittaa marttyyreihin, jotka taiteessa esitetään kantamassa 

päätään. Mutta marttyyrin asemaa Dante ei Bertran de Bornille kuitenkaan suonut. 

Syy Bertran de Bornin paikkaan Helvetissä selittyy edellä mainituilla perheriidoilla. Kuvaus Commediassa on 

symbolinen: pää on irti ruumiista aivan kuin perheenjäsenet ovat erossa toisistaan. Mutta trubaduurisoturin 

osuus kuningasperheen välirikkoon lienee vähäisempi kuin usein on esitetty – varsinkin kun otamme 

huomioon hänen sovinnollisen asenteensa konfliktin jälkeen. 

Bertran de Bornin ystäväpiiriin kuului trubaduuri Arnaud Daniel, jonka tapaamme hiukan myöhemmin. 

Danten oppaan maanmies Sordello 

Sordello oli kotoisin Goitosta, Mantovan seuduilta; näin hän oli Danten oppaan Vergiliuksen maanmiehiä, ja 

siis italialainen oksitaaniksi runoillut trubaduuri. Taustaltaan Sordello edusti alempaa aatelia. Hän syntyi 

1200-luvun alkupuolella, ja viimeinen maininta tästä trubaduurista on vuodelta 1269. 

Sordellon elämästä historiaan on jäänyt eräs värikäs tapaus. Veronassa ollessaan hän sieppasi kreivi San 

Bonifacion vaimon Cunizzan; tempaus lienee tapahtunut Cunnizzan veljen Ezzelino da Romanon aloitteesta. 

Tapahtumien johdosta trubaduurin oli vaihdettava maisemaa, ja hän vietti aikaa Provencessa, Espanjassa ja 

Portugalissa. Hän vaikutti myös mahtimiesten hoveissa. Sordello lienee kuollut Italiassa. 
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Sordellon maine tunnetuimpana italialaisena trubaduurina perustunee paljolti hänen esiintymiseensä 

Commedian henkilögalleriassa. Sordello on Kiirastulessa, jossa hän tervehtii Danten opasta Vergiliusta ja 

esittäytyy tämän maanmiehenä. 

Miglior Fabbro Arnaud Daniel 

Petrarca soi Arnaud Danielille teoksessaan Trionfo d’Amore kunnianimen Gran Maestro d’Amore (“Fra tutti 

il primo, Arnaldo Daniello, Gran maestro d’amor, ch’ a la sua terra.”). Mutta kovin paljon emme tämän 

trubaduurin elämästä tiedä. 

Arnaud Danielin tuotanto sijoittuu vuosien 1180 ja 1210 välille. Trubaduurin tausta lienee Ribéracin 

aatelisperheissä. Hän oli oppinut mies, mutta lienee harjoittanut jonglöörin ammattia. Tämä on katsottava 

arvonalennukseksi, sillä keskiajan hierarkiassa jonglööri oli trubaduurin alapuolella. Syynä 

ammatinvaihdokseen lienevät olleet taloudelliset vaikeudet. 

Danielin runouden hallitseva ominaisuus on äärimmilleen viety monimutkaisuus. Hän kuului nk. trobar clu -

koulukuntaan, jonka piirteenä oli sanoitusten vaikeaselkoisuus. Daniel oli myös sestiinin kehittäjä. Sestiini on 

taidokas runomuoto, jossa ensimmäisen säkeistön loppusanat toistuvat määräjärjestyksessä seuraavissa 

säkeistöissä. Arnaud Danielin tuotannon joukossa on myös eräs aiheeltaan varsin kaksimielinen runo. 

Epäilemättä mielenkiintoisin Commedian trubaduureihin liittyvä kohtaus on Kiirastulessa, jossa Arnaud 

Daniel esittelee itsensä oksitaaniksi. Dante johdattaa kohtaamiseen seuraavasti: ”Fu miglior fabbro del parlar 

materno. Versi d’amore e prose di romanzi.” Viimeksi mainitusta voisi päätellä, että Dante asetti Arnaud 

Danielin itsesäkin yläpuolelle. (Mutta minä kysyisin, mihin viittaa romanzi?) Seuraavassa trubaduurin 

oksitaaninkielinen puheenvuoro, jonka suomeksi on kääntänyt Elina Vaara: 

 

Sanella auliisti hän alkoi: ”Kovin 

mieleeni pyyntönne on kohtelias, 

en voi, en tahdo teiltä salaan jäädä. 

 

Arnaldo olen, itkein, laulain kuljen : 

samalla kertaa hullun menneisyyden 

ja toivomani ilonpäivän näen. 

 

Nyt teiltä pyydän nimeen voiman, joka 

portaikon huipulle on oppaananne: 

muistelkaa joskus minun tuskiani!” 

 

Itse asiassa Arnaud Danielin puheenvuoro muistuttaa erään toisen trubaduurin runon alkusäkeitä. Kyseinen 

runo kuuluu trubaduurille nimeltään Folquet de Marseille. Häneen tutustumme, kun ponnistamme 

Kiirastulesta ylös taivaallisille asuinsijoille. 

Antikristus taivaassa Folquet de Marseille 

Vaikka Dante on sijoittanut Folquet de Marseillen (n. 1150–1231) taivaaseen, on kyseessä varsin ristiriitainen 

hahmo. Trubaduurin tausta oli Marseilleen asettuneessa genovalaisessa kauppiasperheessä. Folquet aloitti 

kauppiaana ja trubaduurina, mutta myöhemmin hänet täytti uskonnollinen mania ja runous vaihtui piispan 
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kaapuun. Hänen hahmonsa liittyy kiinteästi 1200-luvulla Oksitaniassa riehuneisiin sotatoimiin, jotka 

tunnetaan nimellä Albigenssi-ristiretket. 

Keskiajan Oksitaniassa oli merkittävässä asemassa uskonto, jonka kannattajia kutsutaan kataareiksi. Kataari-

sanan taustalla on ehkä kreikan ”puhdasta” tarkoittava sana καθαρός. Toinen nimitys, ”albigenssit”, viittaa 

kataarien ydinalueilla sijaitsevaan Albin kaupunkiin. 

Katarismi oli jyrkän dualistinen uskonto, jonka mukaan materiaalinen maailma oli peräisin pahasta, henkinen 

maailma puolestaan hyvästä jumaluudesta. Näkemys erosi siis merkittävästi katolisen kirkon opista, joten se 

tuomittiin kerettiläiseksi. 

Kaikki eivät Oksitaniassa olleet kataareja, mutta etelässä oltiin tuohon aikaan varsin vapaamielisiä. 

Vapaamielisyys ja uskonnollinen suvaitsevaisuus eivät kuitenkaan olleet Vatikaanin asialistalla 

päällimmäisenä, ja Paavi Innocentius III (n. 1161–1216) saarnasi ristiretken kataareja vastaan. Sotatoimet 

alkoivat vuonna 1209. 

Ristiretket kestivät vuosikymmeniä ja olivat erittäin raakoja, vaikka ottaisimme huomioon, ettei Geneven 

sopimuksia sotatoimissa keskiajalla tunnettu. Eräänlaiseksi albigenssi-ristiretkien tunnukseksi on historian 

kirjoihin jäänyt merkintä paavin legaatin käskystä: ”Tappakaa heidät kaikki, Jumala tuntee kyllä omansa!”. 

Tapaus liittyy ristiretkien alkuvaiheen Béziersin verilöylyyn. 

Ristiretkillä oli merkittäviä poliittisia, kielellisiä ja kulttuurillisia vaikutuksia Oksitanian historiaan: Pariisin 

valta ja ranskan kieli hiljalleen hivuttautui Oksitaniaan. Inkvisitio vainosi toisinajattelijoita. 

Trubaduurilyriikalle kyseessä oli lopun alku: katolisen kirkon kontrolloimassa maassa, jossa vääräoppisina 

pidettyjen polttoroviot roihusivat, ei rakkauslyriikka enää kukoistanut. Monet trubaduurit katsoivatkin 

parhaaksi jättää kotiseutunsa. 

Näihin tapahtumiin liittyy trubaduuripiispa Folquet de Marseillen toiminta. Piispa oli niin leppymätön ja 

fanaattinen kataarien vainoaja ja inkvisiittori, että Albigenssi-ristiretkiä kuvaavassa aikalaisteoksessa, La 

Canso de la Crozadassa (”Ristiretken laulu”), piispa määritellään itse Antikristukseksi. Kotiseuduillaan Folquet 

de Marseille nähtiin petturina. Joten varsinaisena hyväntekijänä ei tämä entinen trubaduuri paikkaansa 

Danten Paratiisissa ansainnut. 

Bernard de Ventadour 

Olemme nyt tavanneet neljä Dante Commediaansa sijoittamaa trubaduuria. Mutta jatkakaamme vielä hetki 

Danten Paratiisissa. 1100-luvun loppupuolella vaikuttanut Bernard de Ventadour oli eräs tunnetuimmista 

trubaduureista, ja hänen runonsa Can vei la lauzeta epäilemättä tunnetuin trubaduuriruno. Jumalaisen 

näytelmän Paratiisi-osassa on säkeistö, jossa on nähty yhtymäkohtia tähän Ventadourin kuuluisaan runoon. 

Molemmissa leivon (eli kiurun) lento ja ilo johdattavat kertojaminän ajatukset (toisten) iloon ja sen 

kaipaukseen. 

Ohessa Aale Tynnin käännös Ventadourin runon ensimmäisestä säkeestä ja Elina Vaaran käännös Commedian 

katkelmasta. Niistä kukin voi muodostaa mielipiteensä säkeiden yhteisistä piirteistä. 

  



 

5 

Bernard de Ventadour 

Kun katson, kuinka siipiään 

valossa leivo liikuttaa 

ja sulouden tunteeseen 

unohtuu, kunnes putoaa, 

kun toisten onnen tajuan, 

oi! kuinka silloin kadehdin! 

On ihme, ettei kaipuusta 

ratkea koko sydänkin. 

 

Dante Alighieri 

Kuin kiuru ilman alla kaartain laulaa 

ja sitten vaikenee, kun tyydytystä 

ihanat viime soinnut kyllin soivat, 

myös siltä näytti nyt tuo leimakuva 

iäisen ilon, jonka kaipuu luodut 

luo kaikki sellaisiksi kuin ne ovat. 

Lopuksi 

Danten aikoihin trubaduurien loiston aika alkoi olla jo takana. Kun viimeinen trubaduuri Guiraut Riquier kuoli 

v. 1292, lähestyi Dante kolmeakymmentä. Dante tunsi trubaduurikulttuurin, vaikka pieniä epätarkkuuksia 

esiintyykin. Esimerkiksi siitä, mihin Dante viittasi termillä romazi Arnaud Danielin yhteydessä, on keskusteltu. 

Italiaksi kirjoittaminen ei liene ollut Dantelle mikään itsesään selvyys, osa hänen tuotannostaan on kirjoitettu 

latinaksi. Joskus kerrotaan tarinaa, että Dante olisi suunnitellut kirjoittavansa Commediansa tuon ajan 

kulttuurikielellä, oksitaaniksi – kaikki eivät tosin pidä kertomusta uskottavana. Nyt kun oksitaani on erittäin 

uhanalainen kieli voisi pohtia, mikä sen asema olisi, jos Dante olisi todellakin valinnut teoksensa kieleksi 

trubaduurien kielen…? 

Runokatkelmien käännökset 
Tynni, Aale Tuhat laulujen vuotta WSOY 2004 
Vaara, Elina Jumalainen näytelmä WSOY 1963 
 
  

Jari Nummi 
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Kuva 1   

 

 
Kuva 2  

Kuva 3 

  

Kuva 4  

 

Kuva 1 Ensimmäinen trubaduuri Guillaume IX oli aatelismies ja soturi, Poitiers’n kreivi ja Akvitanian herttua. 
 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/BnF_ms._854_fol._142v_-_Guillaume_IX_d%27Aquitaine_%282%29.jpg?uselang=fr 

Kuva 2  Danten ja Bertran de Bornin kohtaaminen Gustave Dorén kuvaamana. 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/Dantes_Inferno_Canto_28.jpg?uselang=fr 

Kuva 3 Trubaduuri Sordello, Dante ja Vergilius kuvattuna patsaaseen Trentossa. 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/Dante_and_Virgilio_%28Trento%29.JPG/663px-
Dante_and_Virgilio_%28Trento%29.JPG 

Kuva 4 Trubaduuri Arnaud Daniel puhuu Jumalaisessa näytelmässä Oksitaania.    
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Arnaut_Daniel#/media/File:BnF_ms._854_fol._65_-_Arnaut_Daniel_(1).jpg 

Kuvat WikimediaCommons  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/BnF_ms._854_fol._142v_-_Guillaume_IX_d%27Aquitaine_%282%29.jpg?uselang=fr
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/Dantes_Inferno_Canto_28.jpg?uselang=fr
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/Dante_and_Virgilio_%28Trento%29.JPG/663px-Dante_and_Virgilio_%28Trento%29.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/Dante_and_Virgilio_%28Trento%29.JPG/663px-Dante_and_Virgilio_%28Trento%29.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Arnaut_Daniel#/media/File:BnF_ms._854_fol._65_-_Arnaut_Daniel_(1).jpg
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Fregellae  

Anne Siikaluoma-Tervonen 
 

Käännös suomesta italiaan ja selitykset runon kontekstiin marraskuussa 2019 Timo Sironen;  

käännöksen italian kielen tarkastaminen joulukuussa 2019 Matteo Calabrese.  

Traduzione dal finnico in italiano e i commenti contestuali a cura di Timo Sironen (novembre 2019);  

l’italiano della traduzione corretto dal dottor Matteo Calabrese (dicembre 2019). 
  

Fregellae, muistan 

kuinka hengitit syvää unta ohuen mullan alla 

Miten hitaasti, varovasti, pala palalta paljastit 

menneen elämäsi, muinoin haudatun 
 

Se oli silkkaa raakuutta, 

kuten tapana oli ja on 

Loputon huuto ja valitus, 

eivät kotkat korkeuksissaan 

siitä piitanneet 

Ei jäänyt kiveä kiven päälle 
 

Mutta yksikin kivi 

riittää muistamiseen, 

eivätkä menneet teot unohdu 

Ei kaikkea elämää voi tuhota, 

se nousee ja versoo 

unohdettujen kivien raoista 
 

Fregellae, muistan sinut, 

vuosituhantinen uni 

Apenniinien helmoissa, 

Monte Cassinon terävän katseen alla, 

seuranasi vain viljelijöiden hidas aherrus 

On tullut aika paljastaa sinut, 

sinä muinoin kirottu 
 

Ei vain tuhkaa, tuhoa ja keihäänkärkiä, 

ei peitä enää aurinkoasi 

Lucius Opimiuksen varjo 

Fregellae, polis endoksos, 

tarinasi savenpalaset, 

koottu ja liimattu yhteen 

kaarevakylkinen amfora 
 

Tuffi- ja kalkkikivilohkareet, 

vuorten lahjoittamat jättiläiset  

muoteissaan 

Ihmisten ajatusten, ahkeruuden 

 todellistumat, 

kaiken kadonneen perustukset 

Aavekaupunki herää eloon 

kaivajien käsissä, 

silmien eteen ilmestyvät 

talot, kylpylät, temppelit 

Värit, äänet, tuoksut täyttävät aistit 

Koristellut seinät kohoavat maasta, 

mustat ja valkoiset tesserat peittävät lattian, 

mosaiikkinen leikki synnyttää ruusun 

Jalkapohjien äänettömät hipaisut 
 

Maan kätköistä nousee savinen pikari, 

kenen huulilla pisara 

tummaa Niger Fregellaenusta? 

Maan lempeät, hyväilevät sormet, oi! 

Fortunan suosikilla 

ainainen ilmaislippu kylpylään, 

kenen kourassa kupariset kolikot? 
 

Asklepioksen temppelissä 

terrakotasta muovatut kädet, jalat, kohdut 

Saveen upotetut kivut, toiveet 

Votiivien parantava voima 

Kaikki ne ihmiset, he elivät täällä, 

näiden vuorten välissä 
 

Ja aina kun kaupunkeja tuhotaan, 

työntyvät itkevien ruusujen piikit 

muurin läpi 

ja avautuvat kukat valoon 
 

Onko viisasta nousta vääryyttä 

ja vahvempaa vastaan, 

nähdä curia liekeissä, 

unelmat murskautuneina 

mustissa raunioissa 

Joskus niin vain käy, 

kun sydän murtuu lasten 

ja heidän tulevaisuutensa tähden 

ja concordian tilalle astuu discordia 
 

Silloin on syöksyttävä muuria vasten, 

jonka muutama piikkinen ruusu lävistää 

ja puhkeaa kukkaan muurin pinnalla, 

sillä puolen, mihin valo vielä yltää 
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Fregellae  
Anne Siikaluoma, käännös suomesta italiaan Timo Sironen 

 
 

Fregellae, mi ricordo 

come respiravi con sonno pesante sotto una terra 

sottile 

Quanto lentamente, con prudenza, pezzo per pezzo 

rivelavi 

la tua vita passata, sepolta in tempi antichi. 
  

Fu crudeltà pura, 

com’era usanza ed è 

Un grido e un lamento senza fine, 

le aquile dalle loro altezze 

non se ne preoccupavano 

Non rimase pietra su pietra 
  

Ma anche una pietra sola 

basta per ricordare, 

e le azioni passate non si scordano 

Non si può distruggere tutta la vita, 

essa si alza e germoglia dalle brecce  

di pietre dimenticate 
  

Fregellae, mi ricordo di te, 

un sonno millenario 

ai lembi degli Appennini, 

sotto lo sguardo acuto di Monte Cassino, 

soltanto lo sforzo lento dei contadini  

come tua compagnia. 

È venuto il tempo di rivelarti, 

tu in altri tempi maledetta 
  

Non solo cenere, distruzione e punte di lancia, 

il tuo sole non viene più coperto 

all’ombra di Lucio Opimio 

Fregellae, polis endoxos, 

i cocci di ceramica del tuo racconto, 

messi e incollati insieme 

un’anfora di lato convesso 
  

I blocchi di tufo e di calcare, 

giganti regalati dai monti 

nelle sue forme 

Realizzazioni 

dei pensieri, delle idee, della diligenza  

di esseri umani, 

le fondamenta 

di tutto ciò che è scomparso 

La città fantasma si rianima 

tra le mani di chi scava, 

 

sotto gli occhi appaiono 

le case, le terme, i templi 

Colori, voci, profumi riempiono i sensi 

Pareti ornate si alzano dal suolo, 

tessere nere e bianche ricoprono il pavimento, 

il gioco musivo fa nascere una rosa 

Sfioramenti silenziosi di piante del piede 
  

Da nascondigli del terreno si alza un bicchierino 

di ceramica; 

sulle labbra di chi una goccia di Niger 

Fregellanus scuro? 

Oh, le dita dolci carezzanti della terra! 

Al favorito della Fortuna 

una tessera d’ingresso perpetua per le terme, 

monete di rame in mano a chi? 
  

Nel tempio di Esculapio 

mani, piedi, uteri foggiati di terracotta 

I dolori, i voti plasmati nell’argilla 

Il potere curativo dei votivi 

Tutti quegli uomini, essi vivevano qui, 

tra questi monti 
  

E sempre quando delle città vengono distrutte, 

le spine delle rose piangenti si spingono avanti 

attraverso il muro 

e i fiori si aprono alla luce 
  

Sarà saggio alzarsi contro l’ingiustizia 

e il più forte, 

vedere la curia in fiamme, 

i sogni spezzati 

nelle rovine nere 

Talvolta così succede, 

quando il cuore si spezza a causa dei figli 

e del loro futuro 

e al posto della concordia entra la discordia 
  

Ci si deve allora precipitare contro il muro, 

che viene perforato da qualche rosa piena di spine 

che sboccia in fiore sulla superficie del muro, 

su quella parte, dove la luce arriva ancora 
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Roomalaiset perustivat Fregellaen latinalaisena siirtokuntana v. 328 eKr. Latiumin kaakkoisosaan, n. 100 km 
Roomasta kaakkoon, Liris-joelle. Samnilaissotien aikana se oli v. 320–312 eKr. samnilaisten hallussa. 
Pyrrhoksen ja Hannibalin (= 2. puunilais-)sodassa 200-luvulla eKr. Fregellae pysyi uskollisesti Rooman 
liittolaisena.  
Parantajajumaluus Aesculapius sai oman temppelinsä 100-luvun alkupuolella eKr. kaupungin lounaislaidalta, 
sitä kaivettiin vv. 1979–1983. Rooman preetori Lucius Opimius tuhosi sen v. 125 eKr. kapinallisten kansalais-
oikeusvaatimusten vuoksi varoitukseksi muille alueen siirtokunnille. Fregellae kirottiin rituaalisesti: sinne ei 
saanut enää rakentaa asumuksia. Kaupungin pinta-ala oli n. 90 hehtaaria eli se oli lähes kolmasosan laajempi 
kuin Pompeji. Fregellaen arkeologinen museo sijaitsee Cepranossa ja itse kaivausalueelle museoidut, katetut 
yksityistalot ja kylpyläkompleksi ovat läheisen Isolettan juna-asemalta 200 metriä Cepranoon päin. 
  
Fregellaen arkeologista kaivausprojektia johti vv. 1979–2001 Perugian yliopiston professori Filippo Coarelli, 
joka nimitettiin Oulun yliopiston Humanistisessa tiedekunnassa kunniatohtoriksi v. 1994. Em. kaivauksiin 
osallistui vv. 1983–1999 lukuisia Oulun yliopiston klassillisen arkeologian opiskelijoita, Anne Siikaluoma 80-
luvun puolivälissä ja Helsingin yliopistosta lukuisia mm. latinan opiskelijoita, tämän artikkelin laatija vv. 1980-
2001, samoin arkeologian opiskelijoita Perugian ystävyyskaupunkien yliopistoista, Saksan Tübingenistä ja 
Ranskan Aix-en-Provencesta sekä espanjalaisista Barcelonan, Valencian ja Madridin yliopistoista. 
  
Runon 4. säkeessä viitataan Monte Cassinoon, joka sijaitsee Fregellaestä n. 30 km linnuntietä itäkaakkoon, 
kaivausalueelle näkyvän 1669 m korkean Monte Cairon “helmoilla”, MonteCassinon kuuluisa luostari on 516 
metrin korkeudella. 
Viidennen säkeistön alussa mainittuja keihäänkärkiä (ja tulipalon jälkiä) löytyi kaupungin hallintorakennusten 
(vrt. 11. säkeistö alempana) jäänteistä, mikä viittaa taisteluun ja totaaliseen tuhoamiseen. ‘Fregellae, polis 
endoksos’, suomeksi ‘Fregellae‘ [oli aiemmin] kuuluisa kaupunki’ on lyhyehkö maininta ajanlaskun alun 
aikoihin eläneen kreikkalaisen maantieteilijä Strabonin teoksessa. 
Runon seitsemännessä säkeessä mainittuja kaupungin keskustan talojen, kylpylän ja temppelin jäänteitä 
kaivettiin esiin 1980-luvun jälkipuoliskolla ja 1990-luvulla. Seinillä säilyneet seinämaalausten jäänteet 
löytyivät isoista yksityistaloista. Vahingoittumattomana säilynyt 1980-luvun puolivälissä löytynyt mosaiikki 
kuvasi ruusua; ammattirestauraattorit tulivat Roomasta asti restauroimaan sen taitavasti. 
Kahdeksannessa säkeistössä mainitaan Fregellaessä antiikin aikoina viljelty oma tumma rypälelaji Niger 
Fregellanus, ‘Tumma fregellaeläinen’, josta ei nimensä lisäksi tiedetä juuri mitään. Saimme vihjeen 
Fregellaessä sijainneesta kylpylästä 1980-luvun lopulla, kun löysimme sisäänpääsyyn elinikäisesti 
oikeuttavan tesseran, jossa oli luettavissa osittan lyhentein kirjoitettu L(ucius) Atin(inius) Memm(ianus) ja 
kääntöpuolella Baln(ea), ‘Lucius Atinius Memmianus’, ‘Kylpylä’. Sain julkaista sen v. 1990 tieteellisenä 
artikkelina ‘Una tessera privata del II sec. a.C. da Fregellae’ Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 
numerossa 72, ss. 116-120. Todennäköisesti L. Atinius Memmianus oli noin 150-125 eKr. Fregellaessä 
vaikuttanut korkea-arvoinen virkamies Fregellaessä, joka oli lahjoittanut näitä kylpylään sisäänpääsy-
tesseroita fregellaeläisille. Pronssisia rahoja, alkutekstissä sointuvammin ‘kupariset kolikot’, löytyi pitkin 
poikin kaupunkia useampana vuonna. 
Runon 9. säkeistössä viitataan Asklepioksen (lat. Aesculapius) pyhäköstä 1980-luvun alussa löydettyihin 
kymmeniin terrakotasta eli poltetusta savesta tehtyihin votiiviesineisiin, jotka kuvasivat sairastuneita elimiä 
ja ruumiinjäseniä, joiden parantumista oli toivottu – ja niistä oli siten myös kiitetty, kun sairauksista oli 
toivuttu. 
Yhdennessätoista säkeessä mainittu curia oli Fregellaen senaatin kokoushuone, josta löytyi viimeisen, 
tuhoisan taistelun jäljiltä mm. keihäänkärkiä ja tulipalon jälkiä (vrt. ylempänä 5. säkeistön alku). Sana 
concordia tarkoittaa niin italiassa kuin latinassakin yksimielisyyttä, sopu(sointu)a ja yhteisymmärrystä. 
Antiikin Rooman poliittisen elämän keskuksessa Forum Romanumilla sijaitsi sovun jumalattaren Concordian 
temppeli, jossa senaatti usein kokoontui. Discordia-sanalla on italiassa ja latinassa merkitys ‘eripura(isuus)’, 
‘epäsopu’, ‘erimielisyys’; Discordia tarkoitti latinassa eripuraisuuden jumalatarta, jolla ei luonnollisestikaan 
ollut temppeliä. 
  
Kirjallisuutta:  F. Coarelli (toim.), Fregellae 2. Il santuario di Esculapio, Roma 1986. 

F. Coarelli & P.G. Monti (toim.), Fregellae 1. Le fonti, la storia, il territorio, Roma 1998 
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Oulun Dante-seuran jäsenmatka Odysseuksen Rivieralle, Lazioon 

16. - 23.4.2018 
Teksti ja kuvat: Päivi Pienimäki  

 
Odysseuksen Rivieran (Riviera di Ulisse) helmiin (Sperlonga, Gaeta, Formia) tutustui 18 hengen ryhmä 

matkanjohtajana ja asiantuntijaoppaana Timo Sironen, FT, antiikin kielten ja kulttuurin yliopistonlehtori. 

Valmismatka järjestettiin yhdessä Oulun Matkatoimiston kanssa. Lennettyämme Roomaan matkustimme 

turistibussilla Castelli Romanin (Rooman linnat) kukkuloilla, jonka kylät ja pikkukaupungit ovat syntyneet 

muinaisten aatelislinnojen ympärille. Pysähdyimme kirkasvetisen Albano-järven rannalla olevaan Castel 

Gandolfoon, joka on saanut nimensä genovalaisen Gandolfin suvun mukaan. Paavin kesäpalatsi on ollut 

Castel Gandolfossa 1600-luvulta lähtien, mutta nykyinen paavi Fransiskus ei siellä oleskele ja turistien onkin 

mahdollista vierailla palatsissa ja puutarhassa. Lähellä sijaitsee pieni kraatterijärvi Nemi, jolla keisari Caligula 

piti loisteliaita vesijuhlia rakennuttamillaan huvialuksilla.  Metsästyksen jumalatarta Dianaa palvottiin Nemin 

metsikössä. Seudun maaperä on hyvin hedelmällistä. Nemissä kasvatetaan mansikoita ja kukkia ja saimmekin 

maistella mansikkaviiniä.  Terracinassa Hotel Torre del Sole oli viikon majoituspaikkamme.  

 

 

  Lago di Nemi                                             Prodotti di Nemi                                       Terracina, riva del Tirreno 

 

Terracina (lat. Tarracina) oli volskien tukikohta Tyrrhenanmeren (il Tirreno) rannalla. Siitä tuli Rooman kolonia 

v.329 eaa.  Kaupungin lähellä olevalla kukkulalla, Monte Sant’Angelolla, sijaitsee Juppiter Anxurille omistettu 

pyhäkkö ensimmäiseltä vuosisadalta eaa. Pyhäköllä oli myös sotilaallista merkitystä.  
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 Rekonstruktio Juppiter Anxurin pyhäköstä                                    Juppiter Anxurin pyhäkkö nykyaikana      

 

 

Tielinjat Pontisten soiden (Pomptinus ager, Agro Pontino) alueella Etelä-Latiumissa 
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Sperlongassa kalkitut talot nojaavat kukkulan rinteeseen, kapeat kujat ja portaat johtavat holvikaarien alitse 

ja pienten tunnelien läpi pikkuruiselta aukiolta toiselle. Sperlonga on viehättävä ja sitä pidetäänkin Lazion 

hienostuneimpana lomanviettopaikkana, jopa Italian kauneimpana kylänä! Nimi tulee latinasta spelunca, 

luola. 

     

 

Sperlongan hiekkarannat kutsuivat kastamaan varpaat merivedessä 

 

Sperlongassa keisarillista kylpyläkulttuuria antiikin ajalta edustaa meren ympäröimä Tiberiuksen huvila ja sen 

yhteydessä oleva luola (Grotta di Tiberio), jonka ontelo oli sovelias ruokasaliksi. Luola löydettiin v. 1957. 

  

Villa di Tiberio                                                                               Grotta di Tiberio 

Lähellä huvilaa oliivi- ja johanneksenleipäpuiden ympäröimänä on arkeologinen museo (Museo Archeologico 

Nazionale), jossa näimme antiikin taideaarteita, mm.  Odysseus- marmoriveistoskokoelma esittäen 

tapahtumia Homeroksen runoelmasta: Skylla-ryhmä, Odysseus sokaisee Polyfemoksen, velhonainen Kirke, 

joka muutti osan Odysseuksen merimiestovereista porsaiksi ja monia muita teoksia. Osa patsaista on 

alkuperäisiä, osa hienoja jäljennöksiä.  
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                       Odysseuksen taistelu Skyllan kanssa                                     Kirke ja porsaat 

Rannikkotietä pitkin halki Odysseuksen Rivieran tulimme Gaetaan, joka oli suosittu merenrantapaikka 

roomalaisena aikana ja on sitä nykyäänkin.  

   

       Gaeta                                                                                                           Roomalainen teatteri Minturnaessa 
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Seuraava kohteemme oli Minturnae, antiikin ajan satamakaupunki Liris-joen (nyk. Garigliano) suulla, tuli 

roomalaiskoloniaksi v.296 eaa. Minturnaen tehtävä oli valvoa Via Appiaa joen ylityskohdassa. Parhaiten 

säilynyt monumentti on ensimmäisellä vuosisadalla rakennettu roomalainen teatteri, jota on korjailtu 300-l. 

jaa.  Sinne mahtuu 4000 katsojaa. Teatteri on käytössä kesäisin nykypäivänäkin klassisten näytelmien 

esityspaikkana. 

 

Basalttilaatat Via Appialla macellumin (torin) edessä                   Termi (kylpylaitos) Minturnaessa 

Kolmantena matkapäivänä suuntasimme rannikon toiseen suuntaan Monte Circeon itäiselle sivulle San Felice 

Circeon niemelle, jolla Kirken uskotaan houkutelleen Odysseusta ja hänen miehiään. Monte Circeo on joskus 

ollut saari, joka on tunnistettu Aiaian saareksi, Kirken palatsin paikaksi.  Seuraava kohteemme oli 

rantakaupunki Sabaudia, joka on perustettu v. 1934. Se on arkkitehtuuriltaan rationalistinen ja sisältää 

leveitä bulevardeja ja runsaasti kasvillisuutta. 
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 San Felice Circeo                                                    Sabaudia 

Anzio, rannikkokaupunki Etelä-Laziossa oli volskien pääkaupunki nimeltään Antium ennen roomalaisten 

valtaamista v.338 eaa. Anzio oli roomalaisaikana lomakeskus, mm. Nerolla ja Cicerolla oli siellä huvila. Toisen 

maailmansodan loppuvaiheessa v. 1944 liittoutuneet nousivat maihin Anziossa. Lounastimme Anziossa. 

 Latina on Lazion toiseksi suurin kaupunki Rooman jälkeen, perustettu v.1932 Pontisten soiden 

kuivatusoperaation aikana, alkuperäiseltä nimeltään Littoria. Latina on hyvä esimerkki rationalistisesta 

kaupunkisuunnittelusta; säännönmukaiset rakennukset, hillitty koristeellisten yksityiskohtien käyttö, 

systemaattinen pohjapiirustus ja suuret yleisölle varatut tilat.  

                       

Comune di Latina                                                                         Cattedrale di San Marco a Latina 
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Matkailimme myös sisämaahan. Runsasvetisen Amaseno-joen laaksossa on sistersiläinen Fossanovan luostari 

1100-luvulta. Nimi tulee sanoista fossa nova, uusi kanava, jonka munkit rakensivat maan kuivattamiseen. 

Kirkko on tyypillistä sistersiläistä gotiikan arkkitehtuuria korkeine holvikaarineen ja apsis on neliön 

muotoinen. Tuomas Akvinolainen on kuollut luostarissa v. 1274. Luostaria ympäröi maalauksellinen 

kyläyhteisö, borgo 1800-luvun taloineen.        

Fossanovan luostarikirkon fasadi                                              Fossanovan luostarikirkon päälaiva 

Apsis Fossanovan luostarikirkossa                    Kiinansinisade (Wisteria sinensis) Fossanovassa 
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Matka jatkui ylemmäs sisämaahan Anagniin, joka on ollut herniikkien pääkaupunki. Sen asukkaat saivat 

Rooman kansalaisuuden v. 100 eaa. Kaupunki on vuorenrinteessä, 475 mpy. Rooman kesäistä kuumuutta 

monet pakenivat Anagniin tasavallan aikana, kuuluisimpina Marcus Aurelius, Septimius Severus, Commodus 

ja Caracalla. Anagnissa on ollut piispanistuin 400-luvulta lähtien. Keskiajalla Anagni lujitti siteitä paavinhoviin. 

Paavin maaseutuasunto oli Anagnissa paavien pitäessä kaupunkia turvallisempana ja terveellisempänä 

ympäristönä asua Roomaan verrattuna. Neljä paavia oli 1200-luvulla syntyisin Anagnista, heistä erityisesti 

muistetaan Bonifatius VIII ja schiaffo di Anagni (Anagnin läimäys).  

                                                                               

 Anagnin kadut ovat kapeita                                                            Näkymä Anagnista Sacco-joen laaksoon 
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Anagnin katedraali, rakennettu vv. 1071-1105               Alkuperäinen Cosmati-lattia Anagnin katedraalissa 
 

Myös seuraava kohteemme Ferentino (muinainen Ferentinum) on kukkulalla Sacco-joen laaksossa. 

Ferentinum on mainittu kuuluneeksi Ernican liigaan neljännellä vuosisadalla eaa. yhdessä Anagnin, Alatrin ja 

Verolin kanssa. Siellä on vielä nähtävissä polygonaalista ympärysmuuria, joista varhaisimmat todennäköisesti 

ovat peräisin tuolta ajalta. Porta Casamari (Casamarin portti) roomalaisine kaarineen on toiselta vuosisadalta 

eaa. Poikkesimme romaaniseen Ferentinon katedraaliin, jossa on 1100–luvun Cosmati-tyyliä hieno alttarin 

katos ja mosaiikkilattia. Kävimme myös goottilaisessa sistersiläisten rakentamassa Santa Maria Maggioren 

kirkossa. 

         

Ferentinon kaupunginmuuria                                      Porta Casamari                          Ferentinon katedraali 
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 Ferentinon katedraalin alttarin katos ja apsis                    Sisäkuva Santa Maria Maggioren kirkosta 

 

Paluumatkalla hotellille pysähdyimme Sant´Andrean viinitilalla, jossa toteutetaan luonnonmukaista viljelyä 

mm. istuttamalla viinirivien väleihin hyötykasveja kuten laventelia ja hernekasveja. 

Kokopäiväretki tehtiin Pontisten saarten suurimmalle saarelle, Ponzalle. Kantosiipialus lähti Formian 

satamasta. Matka kesti pari tuntia. Ponzalta pääsimme veneretkelle, jonka aikana saimme nähdä 

unohtumattoman kaunista ja erikoista luontoa. Saaristo on vulkaanista alkuperää, sen säteilevät valkoiset 

kalliot ja koskemattomat rannat ovat Välimeren vähiten turmeltuneiden joukossa. Kallioinen ranta on 

suurimmaksi osaksi kaoliinia ja tuffia. Aaltoileva merivesi on tehnyt eroosion vaikutuksesta kivimuodostelmia 

(faraglioni).  Ponzaa ovat ensin asuttaneet etruskit, myöhemmin roomalaiset. 
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      Ponzan satama                                     Ponzan rannikkokallioita                         Kiviä laavamassassa 

 

Viimeisimpänä retkipäivänä vierailimme kahdessa luostarissa, ensin Alatrin lähellä olevassa Casamarin 

sistersiläisluostarissa ja sen jälkeen maailman ehkä kuuluisimmassa luostarissa, benediktiinien  Monte 

Cassinossa. 

                                  

 Kokoushuone Casamarin luostarissa                                   Monte Cassinon luostarin  sisäpiha 
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Matka Gaetaan kesäkuussa 2019 
Anne Siikaluoma-Tervonen 
 
Gaeta, n. 20 000 asukkaan kaupunki, sijaitsee noin 120 kilometriä etelään Roomasta, Tyrrhenan meren 

rannalla. Kaupunki valikoitui perheemme lomakohteeksi sijaintinsa vuoksi: sinne on Roomasta suhteellisen 

siedettävä automatka. Lisäksi Gaeta sijaitsee meren rannalla ja siellä on myös historiallisia nähtävyyksiä. Oiva 

tapa yhdistää siis ranta- ja kulttuurimatkailua. 

Gaetan nimi kietoutuu Aenaan taruun, jossa kaupungin nimi tunnetaan Caieta-muodossa. Tarinan mukaan 

myös Odysseus vieraili rannikolla Kirke-noidan luona. Seutu oli Rooman yläluokan kesänviettopaikka ja sieltä 

on löydettykin upeiden huviloiden jäänteitä.  

Olimme valinneet majapaikaksemme hotellin kaupungin reunamilta, läheltä Formian kaupunkia, joka 

oikeastaan on kiinni Gaeteassa; voisi kait puhua kaksoiskaupungista. Niinpä suuntasimme ensi töiksemme 

Formian suuntaan, etsimään Ciceron muistomerkkiä Ciceronen kylästä, jossa hänellä oli ollut huvila. Cicerolla 

oli ollut suunnitelmissa epäsuosioon jouduttuaan paeta Kreikkaan, mutta oli jäänyt kiinni ja surmattu. 

Näimme muistomerkin, jos sitä nyt näkemiseksi voi sanoa. Hetkellinen kuva verkkokalvolla muutaman 

sekunnin ajan auton ikkunasta ajaessamme paikan ohi, sillä tie oli niin kapea, ettei sille voinut pysähtyä. Ehkä 

jossain muualla olisi ollut sisäänkäynti tai sitten paikka nukkui unohduksen unta. Joka tapauksessa emme 

enää palanneet paikkaan uudestaan. Myöhemmin huomasin, että muistomerkki näkyi jopa hotellimme 

pihalle asti, kun oikein tarkkaan katsoi. 

Gaetan pitkä historia merkittävänä satamakaupunkina näkyi kaupungissa edelleen: satama nostureineen ja 

laivoineen hallitsi vahvasti kaupunkikuvaa, samoin niemellä sijaitseva vanha kaupunki, jonne seuraavaksi 

suuntasimme. Kukkulan rinteeseen rakennettua vanhaa kaupunkia hallitsi normanniaikainen mahtava 

linnoitus. Yleisnäkymä oli hyvin pittoreski. Kaupunki oli yhdistelmä keskiaikaista tunnelmaa barokkikirkoilla 

maustettuna. Kujia kävellessämme törmäsimme myös roomalaisaikaisiin pylväisiin. Tunnelma oli hiljainen ja 

pysähtynyt, muita ihmisiä ei juuri näkynyt.  

Matkan ehdoton huippukohta oli pyöräretki, jonka järjesti Free E-bike Tours Gaeta. Sähköpyörät 

osoittautuivat mainioksi keinoksi nauttia Gaetan upeista maisemista ja kiertää Monte Orlandon 

kansallispuiston nähtävyyksiä. Erinomaisena oppaanamme toimi Carmine ja hänen 14-vuotias poikansa 

Alessandro. Mukana matkassa oli vielä Carminen ystävä Paolo, varsinainen pyöräilijä, joka ei sähköä 

tarvinnut. Matkan varrella paljastui, että kaverukset olivat kotoisin Napolista ja siitähän alkoikin sitten 

varsinainen Napolin kehunta, kun selvisi, ettemme olleet käyneet vielä Napolissa. Joka tapauksessa hyvää 

italian kielen puhumisen treenausta! 

Pyöräretki starttasi nyky-Gaetan keskustan tuntumasta, kuuluisan valtavan Serapo Beachin ohi pienemmän 

uimarannan, Fontanian, tuntumaan, jossa sijaitsi roomalaisen konsulin Gnaeus Fonteiuksen rantahuvilan 

jäänteitä. Veden alta saattoi nähdä vielä kuuden pylvään perustat. Sitten alkoi vähittäinen nousu pitkin 

Orlando-vuoren rinnettä.  Matkalla huipulle vierailimme Turkkilaisen luolassa (Grotta del Turco), joka oli 

toiminut saraseeni-merirosvojen tavarankätköpaikkana sekä erityslaatuisessa pyhätössä vuoren sisällä 

(Santuario della Santissima Trinita della Montagna Spaccata). Välillä pysähdyimme ihailemaan maisemia ja 

maistelemaan paikallista viiniä ja oliiveja. Lopulta ylhäällä vuoren päällä kohtasimme roomalaisen sotilaan 

Lucius Munatius Plancuksen mausoleumin, johon pääsi tutustumaan myös sisältä. Sitten edessä olikin 

haastava alastulo vuorelta jyrkkine kaarteineen, mutta kaatumatta onneksi selvittiin. 
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Teimme yhden varsinaisen retken Gaetan ulkopuolelle Monte Cassinon luostariin, jota pidetään Euroopan 

vanhimpana luostarina. Sen perustajana pidetään Benedictus Nursialaista vuonna 529. Antiikin aikana 

paikalla sijaitsi Apollonin temppeli, jonka esinelöytöjä saattoi nähdä luostarin museossa. Monte Cassinon 

huipulla sijaitseva luostari oli lähes tyhjä, oikea rauhan tyyssija korkeuksissaan. Luostarin puutarha valkoisine 

kyyhkyineen, upeasti koristeltu kirkko ja museo olivat vaikuttavia. Kaikkinensa kokemus oli mieleenpainuva, 

kun ottaa huomioon luostarin vaiheet toisen maailmansodan aikana. Tuolloin luostari oli saksalaisten 

miehittämä. Liittoutuneet tuhosivat valloittaessaan luostarin maan tasalle ja se on rakennettu uudelleen. 

Toki luostari oli joutunut hyökkäysten kohteeksi useamman kerran jo aiemmissa historian vaiheissa. 

Luostarin seinässä kirjoitus pax saikin aivan erityisen merkityksen. Luostarin keskimmäisellä, 

renessanssityylisellä Bramanten aukiolla sijaitsivat Benedictuksen ja hänen kaksoissiskonsa, Santa Scolastican 

patsaat. Sisarusten maalliset jäänteet on haudattu kirkon alttarin alle; ilmeisesti he olivat hyvin läheisiä 

toisilleen, kuten hautamaalaus myös heidät yhdessä kuvaa.  

Kotimatkan koittaessa hotellin vastaanotossa silmiini osui Elena Ferranten Napoli-sarjan I osa, josta aloin 

keskustella virkailijan kanssa. Yllättäen hän kertoi hotellin henkilökunnan osallistuneen kirjasta tehdyn 

elokuvan kuvauksiin, joita oli myös tehty Gaetassa! 
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Passaggio al Nord  
Francesca Vallone 

Merja Niinisalo ha aperto una caffetteria in Hallituskatu ad Oulu in Dicembre 2018. In Gennaio è venuta ad 

aiutarla dall’Italia la signora Francesca Vallone, che qui in seguito racconta del suo lavoro e delle sue 

esperienze nella città invernale di Oulu. Sull’altra pagina il suo racconto in finlandese.   

 

Era una mattina di ottobre quando ricevetti la telefonata dalla mia amica Merja.  

Ricordo che era piena di entusiasmo, a dir la verità più del solito e mi disse di aver preso una decisione, quella 

di aprire una caffetteria! La cosa che mi incuriosì subito, fu che nel suo locale si doveva parlare italiano!  

Mi parla del suo progetto e da buona finlandese ben organizzata, dopo essersi informata sull’iter burocratico, 

aveva scelto come chiamarla “Caffè Dolce”. Incoraggiandola nella sua idea e sentendomi entusiasta, mi 

chiese se volessi aiutarla in questa sua avventura, la mia risposta non si fece attendere e così decisi di iniziare 

questo viaggio nel nord della Lapponia! 

Gennaio 2019: anno nuovo, vita nuova! 

Non ho mai lavorato in una caffetteria, questo non mi spaventava, il clima sì! Da Italiana con origini calabresi, 

conoscevo il grande freddo del nord solamente come turista e viverci sarebbe stato molto diverso. 

Arrivata finalmente ad Oulu, una piccola città dell’estremo nord che si affaccia sul golfo, in me nacque una 

sensazione di paura ed ansia dovute alla lontananza dalla mia famiglia, poi dissi a me stessa che un’esperienza 

così nella vita non sarebbe mai più capitata, quindi mi armai di forza e coraggio ed avendo la consapevolezza 

delle difficoltà che avrei affrontato, soprattutto per quanto riguarda la comunicazione, iniziai il mio lavoro. 

Il paesaggio che mi si presentò al mio arrivo fu surreale! Temperature qualche grado sotto lo zero e neve, 

muri di neve! Ad essere sincera, non ne avevo mai vista tanta in vita mia! Poi fu buio, cominciai a percepire 

Lei, la natura. 

Iniziai ad aiutare Merja nella sua “Caffè Dolce”, lei sempre così piena di energie, cominciò a presentarmi ad 

ogni cliente, elogiandomi, anche se inizialmente, non riuscivo a sentirmi molto utile. La mia inesperienza nel 

settore non aiutava molto ma soprattutto il non riuscire ad inserirsi nelle chiacchiere quotidiane dei clienti 

mi scoraggiava un po’! Ma decisi di non demordere! 

Dopo un paio di giorni, cominciai ad inserirmi con più fiducia in me stessa nel lavoro, mano a mano, sentivo 

questo lavoro come fosse mio! Ho trovato i finlandesi delle persone estremamente educate e una volta 

superato lo scoglio della timidezza, si rivelano anche molto simpatici! La loro cultura è totalmente diversa da 

quella italiana ma allo stesso tempo interessante. Mi ha molto colpito vedere, come persone di tutte l’età, 

fossero estremamente curiose della lingua italiana e non avrei mai immaginato di trovare in Finlandia 

persone che parlassero italiano o che si sforzassero di comprendermi. 

Tutto questo è Oulu, lì si respira aria pulita, il cielo è sempre azzurro e il silenzio ti accompagna tutto il giorno. 

Passeggiando brevemente, perché altrimenti ci si congela, nell’aria si respira l’odore delle saune, Insomma, 

bello questo nord eh! Anche se le temperature possono arrivare a -27 °C gradi, mi è piaciuta proprio tanto! 

Tantissimi episodi sono accaduti, ma sempre simpatici, perché in fondo i finlandesi sono persone con uno 

humor tutto loro e assolutamente compresivi! Un mese è trascorso così velocemente che tornare alla mia 

routine è stato un po’ triste!  

Cosa mi è rimasto dentro? Tanto! Per prime, le persone che ho incontrato in questa esperienza, tutte 

meravigliose! Mi ha stupito l’efficienza del sistema (bus puntuali, organizzazione perfetta), la bellezza e la 

forza silenziosa della natura. Questa esperienza ha rafforzato ancora di più l’amicizia con Merja, la stima che 

ho per lei, ma soprattutto la vitalità e la passione che ha avuto per la sua attività e la voglia di far conoscere 

la nostra cultura italiana anche al grande Nord. 

  Grazie Merja  
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Passaggio al Nord – Piipahdus pohjoisessa  
Francesca Vallone 

Merja Niinisalo avasi Ouluun Hallituskadulle italialaistyyppisen kahvilan joulukuussa 2018. Tammikuussa 

hänellä oli apuna Italiasta Francesca Vallone, joka seuraavassa kertoo työskentelystään ja kokemuksistaan 

talvisessa Oulussa. Käännös italiasta suomeen Pirkko Kukkohovi. 

 

Eräänä lokakuun aamuna sain puhelun ystävältäni Merjalta.  

Muistan kuinka hän oli täynnä intoa, todellakin enemmän kuin tavallisesti, ja hän sanoi minulle tehneensä 

päätöksen, että avaisi italialaisen kahvilan! Minua alkoi heti kiinnostaa se, että hänen kahvilassaan 

puhuttaisiin italiaa! 

Merja puhuu minulle projektistaan ja hyvin järjestelmällisenä suomalaisena, otettuaan selvää byrokratiasta, 

hänen valintansa kahvilan nimeksi oli “Caffè Dolce”. Kannustin häntä asiassa ja olin hyvin innostunut siitä, 

joten hän kysyi, haluaisinko auttaa häntä tässä seikkailussa, eikä vastaustani tarvinnut kauaa odottaa, ja 

niinpä päätin lähteä matkaan kohti pohjoista Lappia!  

Tammikuu 2019: uusi vuosi, uusi elämä! 

En ole koskaan työskennellyt kahvilassa, mutta se ei minua säikäyttänyt, ilmasto sen sijaan kyllä! Italialaisena, 

jolla on juuret Calabriassa, olin tutustunut pohjoisen kylmyyteen ainoastaan turistina, mutta asuminen siellä 

olisi aivan eri asia.  

Saavuttuani vihdoin Ouluun, äärimmäisessä pohjoisessa sijaitsevaan pieneen kaupunkiin meren lannalla, 

minut valtasi pelko ja ahdistus johtuen pitkästä etäisyydestä perheeseeni. Sanoin kuitenkin itselleni, että 

tällainen elämänkokemus ei tarjoutuisi minulle toista kertaa, joten varustin itseni täyteen tarmoa ja 

rohkeutta, tietäen vaikeudet, jotka minun tulisi kohdata varsinkin liittyen kommunikointiin, ja aloitin työni. 

Maisema, joka oli minua vastassa sinne saapuessani, oli epätodellinen! Lämpötila vähän alle nollan ja lunta, 

suuria seinämiä lunta! Täytyy sanoa, että en ollut koskaan elämässäni nähnyt niin paljon lunta! Sitten tuli 

pimeä, ja aloin tuntea Hänet, luonnon läsnäolon.  

Aloin auttaa Merjaa Caffè Dolcessa, hän oli aina täynnä energiaa ja esitteli minut jokaiselle asiakkaalle, 

ylistäen minua, vaikka alussa en tuntenut olevani paljonkaan avuksi. Minun kokemukseni alalla ei auttanut 

paljoa, mutta ennen kaikkea en pystynyt osallistumaan jokapäiväisiin jutusteluihin asiakkaiden kanssa, mikä 

lannisti minua vähän! Päätin kuitenkin olla välittämättä! 

Muutaman päivän jälkeen aloin sopeutua työhön saaden uskoa itseeni, pikku hiljaa työ alkoi tuntua kuin 

omaltani! Suomalaiset olivat erittäin kohteliaita ja kerran päästyäni ujoudestani, he osoittautuivat myös 

hyvin mukaviksi ihmisiksi! Heidän kulttuurinsa on aivan erilaista italialaiseen verrattuna, mutta samalla hyvin 

mielenkiintoista. Minua kosketti erityisesti se seikka, miten kaiken ikäiset ihmiset olivat erittäin 

kiinnostuneita italian kielestä, enkä olisi koskaan voinut kuvitella, että löytäisin Suomesta ihmisiä, jotka 

puhuvat italiaa tai että he pyrkisivät todella ymmärtämään minua.   

Kaikkea tätä on Oulu, siellä voi hengittää puhdasta ilmaa, taivas on aina sininen ja hiljaisuus seuraa sinua 

kaiket päivät. Lyhyillä kävelyillä, koska muutoin siellä jäätyisi, ilmassa tuntui saunan tuoksu. Itse asiassa tämä 

pohjoinenhan onkin ihan mukava paikka! Vaikka lämpötila voi laskea -27 asteeseen, tykkäsin siitä todella 

paljon! 

Monenlaista sattui, mutta aina he olivat ystävällisiä, sillä pohjimmiltaan suomalaiset ovat ihmisiä, joilla on 

ihan omanlaatuinen huumori, ja he ovat todellakin ymmärtäväisiä! Kuukausi meni niin nopeasti, että 

palaaminen takaisin omiin rutiineihin oli hieman haikea heti! 
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Mitä minulle jäi tästä kokemuksesta? Paljon! Ensinnäkin ne ihmiset, joita tapasin tänä aikana, he olivat kaikki 

mahtavia! Hämmästyin, miten kaikki toimi niin tehokkaasti (bussit olivat aikataulussa, kaikkialla vallitsi 

täydellinen järjestys), millaista on luonnon kauneus ja hiljaisuuden voima. Tämä kokemus vahvisti entisestään 

ystävyyttä Merjaan, ja miten arvoistan häntä, ennen kaikkea sitä elinvoimaisuutta ja intohimoa, mikä hänellä 

on yritystään kohtaan, sekä hänen haluaan tehdä tutuksi meidän italialaista kulttuuriamme myös suuressa 

Pohjolassa.  

Kiitos Merja. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Kahavilla: Roomassa pitkään asuneen Merja Niinisalon Caffe Dolce 

on pieni pala Italiaa keskellä Oulua | Kale! | Kaleva.fi 

Monipuolisesti kahvilatuotteita ja sydämellistä asiakaspalvelua. Tätä on luvassa, kun 

astuu Hallituskadulle joulukuun alussa avautuneeseen italialaistyyliseen kahvilaan, 

Caffe Dolceen. Taustalla soi italialainen radiokanava ja pöydiltä löytyy italialaisia 

iltapäivälehtiä ja kirjoja ... 

www.kaleva.fi 

 

 

 

 

  

Merja e Francesca nel Caffè Dolce. 

Merja ja Francesca Caffè Dolcessa. 

Francesca circondata da neve. 

Francesca lumen ympäröimänä. 

 

https://www.kaleva.fi/kale/kahavilla-roomassa-pitkaan-asuneen-merja-niinisalon-caffe-dolce-on-pieni-pala-italiaa-keskella-oulua/812889/
https://www.kaleva.fi/kale/kahavilla-roomassa-pitkaan-asuneen-merja-niinisalon-caffe-dolce-on-pieni-pala-italiaa-keskella-oulua/812889/
https://www.kaleva.fi/kale/kahavilla-roomassa-pitkaan-asuneen-merja-niinisalon-caffe-dolce-on-pieni-pala-italiaa-keskella-oulua/812889/
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Puheenjohtajan puutarhapalsta 
Kirsti Derome 

 

Olen itseoppinut ”pienpuutarhaviljelijä”, harrastusta on neljältä 

vuosikymmeneltä ja kokemusta maantieteellisesti ja ilmastollisesti 

aika laajalta alueelta (Italiasta Napapiirille, Suomesta Walesiin). 

Mikä hulluinta, toimin jonkinlaisena viljelyneuvojana ja 

ylipuutarhurina sellaisille, joilla kokemusta (tai itseluottamusta/ 

viitseliäisyyttä) on vieläkin vähemmän.  

Puutarhanhoitoni keskittyy lähes kokonaan hyötykasveihin - siis 

vihanneksiin, juureksiin, yrtteihin ja marjoihin, ja pääasiassa 

avoimen taivaan alla viljelyyn. Kiitollisia kasvatettavia ovat tietysti 

erilaiset salaatit ja yrtit, sekä tomaatit lasitetulla terassilla tai 

parvekkeella ainakin. Monenlaista olen kokeillut vaihtelevalla 

menestyksellä, mutta tärkeintä on se, että saa lautaselleen itse 

viljelemiään oman maan tuotteita, ja voi olla lapsellisen onnellinen 

saavutuksistaan!  

 

 
Kuva 2 Salaattiannos melkein kokonaan omasta maasta 
 

Otan tässä nyt tarkemmin esille pari lajia, jotka erityisesti liittyvät Italiaan, kesäkurpitsan ja fenkolin. 

Kesäkurpitsaa olen viljellyt jo useiden vuosien ajan, ja useimmiten saanut hyvän tai erittäin runsaan sadon. 

Italiassa olen oppinut käyttämään kesäkurpitsan kukkia ruoassa, ja sen takia yleensä kasvatan useita taimia, 

että raskii sitten käyttää kukkiakin. Mutta sitten voi käydä niin kuin tänä vuonna, että kasvu oli kituliasta ja 

kukkia vähän. Lopulta sain vain kolme kurpitsaa, jotka söin pieninä, niin kuin Italiassa tehdään. Eivät siis 

ehtineet ennen syksyn tuloa kasvaa suuremmiksi. Sellaiset suuret, joita Suomessa kaupoissa myydään, ovat 

Italiassa kuulemma sikojen ruokaa. 
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Italiassa kukkia voi ostaa laatikoittain ja niistä tehdä vaikka ”Fiori di zucca fritti”, jossa kukan sisällä on 

anjovistahnaa ja pala mozzarellaa. Tiukaksi kierretty kukkakäärö kastellaan paksuhkossa taikinassa (munia, 

suolaa, kivennäisvettä ja vehnäjauhoa) ja paistetaan öljyssä. Valutetaan paperin päällä. Samalla tavalla 

tietysti voi fritata kaikenlaisia vihanneksia ohuina suikaleina, kuten kesäkurpitsaa, mangoldin lehtiruoteja ja 

munakoisoa.  

 

 

 

Kuva 3 on otettu Italiassa sisareni luona.  

 

 

Kesäkurpitsarisotto on yksi suosikkini, siihen voi laittaa pari kukkaa koristeeksi, jos on se aika vuodesta. 

Sipulisilppu ja kesäkurpitsan palat ensin pyöritellään vähän aikaa öljyssä, sitten lisätään riisi, ja jonkin ajan 

päästä nesteeksi kasvislientä ja valkoviiniä. Jos käytetään raastettua kesäkurpitsaa, se laitetaan vasta riisin 

jälkeen. Jos kesäkurpitsasato on tosi runsas, voi sitä hyvin pakastaa soseutettuna ja käyttää sitten 

sulatettuna, siitä saa siivilöitynä sekä kiinteän osan että hyvän liemen risottoon. Isosta kesäkurpitsasta 

kannattaa siemenet ottaa pois. 

Jos oli viime kesä huono kesäkurpitsoille ja mangoldille, oli se fenkolin viljelyyn aivan omiaan. Sain tosi suuria 

fenkoleita monia kappaleita. Alun perin ihastuin fenkoliin Italiassa, jossa sitä oli tarjolla salaattipöydässä 

viipaloituna isossa vesimaljassa, josta otettiin reikäkauhalla omalle lautaselle. Sitä oli myös uunissa paistetun 

kalan kanssa. Fenkolin lehdet on minulla korvanneet tillin, ja mikä parasta, sitä voi hyvin pakastaa, ei mene 

märäksi mössöksi kuten tilli, jopa kaunis väri säilyy. 
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                          Kuva 4 kesäkurpitsat ja fenkolit penkissä  

 

 

                          Kuva 5 uunisiika 
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Timon vino olio, vino olio 
Timo Sironen 
 

Ullan aikoinaan Untolta perimän Viinikammari-palstan tuoreimmasta kirjoituksesta on 
käsittääkseni vierähtänyt tovin verran, joten ajattelin ryhtyä pitämään ‘Timon vino olio, vino olio’ 
-palstaa. Ainakin Roomassa 1980-luvulla oli pieniä kivijalkaputiikkeja, joiden oven yläpuolella oli 
kyltti, monikossa ‘Vini & oli’ tai yksikössä ‘Vino & olio’ eli ‘Viinejä ja (oliivi)öljyjä’ – jos ensiksi 
mainittua nautti äkistään liikaa, saattoi nauttinut ryhdittömyydessään muistuttaa vinoa oliota. 
Tämä uusi palsta pyrkii antamaan ajankohtaista tietoa lähinnä Oulun seudun Alkoissa saatavista 
italialaisista uutuusviineistä, joiden hinta-laatu -suhde on vähintään hyvä ellei peräti erinomainen. 
Oliiviöljy-arviot ovat tällä palstalla sivuosissa, ja kohdistuvat lähinnä uusiin italialaisiin 
oliiviöljyihin. Tässä ensimmäisessä jutussa käsittelen aluksi ympäripyöreästi uusia viinitrendejä ja 
Oulun italialaisten viinien valikoimia, mainitsen joitakin hyviksi toteamiani perusviinejä ja 
muutaman suositeltavan uutuuden sekä kerron pari pientä uutista oliiviöljyrintamalta. 

 Nykyään Alkon erikoisvalikoimien viinejä voi tilata netistä lähimpään Alkon myymälään, mm. 
Vantaan Keskusvarastosta, joten ei tarvitse lähteä ajelemaan esim. Kempeleen Alkoon hakemaan 
jotain uutuutta, jota ei Oulun myymälöistä löydy. Kaikki Alkon myymälät ovat kuulemma itsenäisiä 
tilaamaan hyllyilleen Keskusvarastosta mitä vain haluavat. Esimerkiksi tästä käyköön kokemukseni 
elokuun lopulta Jyväskylän Seppälänkankaan Alkossa, jossa sattumalta huomasin olevan 
calabrialaista, harvinaisesta Gaglioppo-rypäleestä tehtyä Cirò-laatupunaviiniä; vaikka hinta oli 
17€, ostin sen ja ihmettelin hiljaa itsekseni kassan (taisi olla myymäläpäällikkö) lunttaamatonta 
tietoa ostotilanteessani mainitsemastaan harvinaisesta Gaglioppo-rypäleestä – olisikohan 
ihastunut siihen Calabrian länsirannikon Tropeassa, jonne järjestetään pakettimatkoja. 
Maistelin Ciròta mökillä – oikein hyvää oli, hintansa väärti. Palattuani Ouluun ja käydessäni 
Linnanmaan lähi-Alkossani ei Ciròta sieltä löytynytkään. Tuttu myyjä sattui olemaan paikalla ja hän 
ryhtyi pyynnöstäni etsimään älypuhelimestaan Cirò Rossoa. Kun hän sanoi, että sitä löytyy 
Suomesta vain yhdestä myymälästä, Jyväskylästä, minä jatkoin: “...Seppälänkankaan 
myymälästä...” – bingo! Koska en ollut vähään aikaan menossa Jyväskylään, tilasin sitä 
joulupöytään myyjän välityksellä kaksi pulloa Linnanmaan myymälään. Cirò-pulloni tulivat 
Vantaan Keskusvarastosta vain 48 tunnissa perille, ilman rahtimaksua! 

Olette varmaankin huomanneet, että viime vuosina Alkon viinivalikoimiin on tullut paljon 
luomuviinejä, italiaksi Vino Biologico, englanniksi Organic Wine. Alkon viimeisimpiin kuuluneen, 
kolmen vuoden takaisesta paperille painetusta hinnastosta (4.10.2016–31.1.2017) löytyy 
italialaisista viineistä (yht. 238 eri viinistä) 30 luomuviiniä – 17 rossoa (yht. 135 punaviinin 
joukosta) ja seitsemän biancoa (yht. 65 valkoviinin joukosta) sekä kuusi kuohuviiniä/proseccoa 
(yht. 38 kuohuviinin/proseccon joukosta). Nykyään luomuviinejä on prosentuaalisesti jo toki 
enemmän, ja kuulemma jopa kaikkein vanhoillisimpien ranskalaistenkin viininviljelijöiden on 
seurattava tätä globaalia trendiä, jos haluavat saada viiniensä myynnin sujuvan. Aivan uusi 
kategoria, luonnonviinit (Vino Naturale) tekevät myös tuloaan. Niissä ei ole mitään lisäaineita eikä 
niitä ole edes filtroitu eli suodatettu, joten valkoviinissä “sameus” näkyy jo kauas. Alkosta sai jo 
viime vuonna erinomaisen maukasta  Le Rondini (‘Pääskyset’)-nimistä valkoista luonnonviiniä. 

Oulussa laajimmat viinivalikoimat ovat tunnetusti Pekurin Alkossa, muinaisessa “Stockmannin 
talossa”, mikä näkyy myös italialaisten viinien valikoiman laajuudessa: mm. Veneton alueen 
laatupunaviinejä (mm. Valpolicellan Ripassoja sekä Amaroneja) sieltä löytyy peräti 39 eri sorttia, 
omasta nurkkauksestaan, mutta kyllä noita Veneton laadukkaampia rossoja on riittävän edustava 
valikoima muissakin myymälöissä. 
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Luotettava ja edullinen peltikorkki-perusrosso on monen mielestä Vecchie Terre Zensa Rosso 
Puglia Organic IGT/IGP, hinta 9,99€, rypäleet Negroamaro, Primitivo ja Cabernet Sauvignon, 
joista kaksi ensimmäistä puglialaisia, alkoholia on 13,5%, sokeria peräti 14 g/l. Maku on 
täyteläinen, keskitanniininen, marjahilloinen, tumman kirsikkainen, kypsän luumuinen, 
mausteinen ja vaniljainen. Tämä oli valikoimassa jo v. 2016, silloin vuosikerta oli 2015, nyttemmin 
2018, mutta hinta on pysynyt mm. opiskelijabudjetin kipurajan alla eli alle 10€. Sen isoveli, 
vain Primitivo-rypäleistä valmistettu Zensa Primitivo on luonnonkorkillinen ja kustantaa kaksi 
euroa enemmän eli 11,99€. Puglialaista samaa hintatasoa olevaa Primitivoa saa myös eri firmoilta, 
esim. Allegro Organic Primitivo, 11,74€. Variantteja riittää: puglialainen Casa Marrone 
Appassimento Organic (Negroamaro-, Merlot- ja Primitivo-rypäleistä), hinta 13,99€. 
Appassimento-tekniikkaa harjoitetaan toki myös pohjoisessa, mm. Piemontessa oman 
alueen Barbera-rypäleellä: keskitäyteläinen Ricossa Barbera Appassimento D.O.C. -punkku, 
sokeria 14 g/l, hinta 14,99€. 

Samaa luokkaa em. Vecchie Terre Zensa Rosson kanssa on saman “perheen” peltikorkki-
perusbianco Zensa Fiano, campanialaisesta Fiano-rypäleestä Pugliassa viljelty ja valmistettu 
(pohjoisessa Trenton seudulla pullotettu) maukas kuiva valkoviini, jonka tuoksussa on 
kukkaisuutta, mangoa ja ananasta sekä hasselpähkinää; maku on tasapainoinen, pirteä, 
virkistävän hapokas eksoottisten hedelmien sävyineen. Alkoholia on 13% ja hinta 9,99€. 

Suositeltava uutuus-bianco on Sauvignon-rypäleestä jossain päin Pohjois-Italiaa – etiketeistä 
alkuperää ei löydy – tehty todella maukas #Hashtag Sauvignon, hieman alle 15 euron hinta saattaa 
vähän kirpaista, mutta silti hintansa väärti on tämäkin valkoviini. Toista bianco-uutuutta, saman 
hintaluokan marchelaista Pecorino Merloa (‘Pecorino Mustarastas’, ei siis ‘Pecorino Merlot’!). 
Näyttäisi löytyvän Alkon Kempeleen myymälästä, mutta sitä on jo tilattu Linnanmaallekin. 

Oulun marketeissa on saanut jo viime vuosisadalla Bertollin Toscanan Luccassa vuodesta 1865 
alkaen valmistamia perusoliiviöljyjä puolen litran pulloissa, ja joitakin vuosia Cirion vastaavia 
tuotteita Umbrian Spoletosta. Nyt on kolmaskin vaihtoehto, tästä syksystä lähtien ainakin Prisman 
hyllyiltä löytyy niin ikään spoletolaisia Moninin perusoliiviöljyjä. Kyseessä lienee ponnistusloikkaus 
Suomen ja/tai Pohjoismaiden markkinoille, koska ensi vuonna 2020 yritys täyttää 100 vuotta ja 
Yhdysvaltojen markkinoille ponnistettiin v. 2000, Moninin yrityksen täyttäessä 80 vuotta. Harmi 
että vuosikymmenien ajan vakiokäytössä ollutta lemppariöljyäni, Moninin Non Filtratoa, eli 
paksua suodattamatonta extra vergineä ei saa – paitsi tietysti Italiasta matkalaukussa. Ja harmi 
sekin että tänä syksynä emme taida saada huippuherkullista luomuöljyä Kaakkois-Sisilian 
Pozzallon läheltä kätevässä viiden litran kanisterissa – toivottavasti kuitenkin taas ensi vuonna! 
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Jäsenmatka läntiseen Lazioon 27.4.-3.5.2020 matkaohjelma ja ilmoittautumisohjeet 

Tarkemmat ohjeet, muutos ja peruutusehdot saat ottamalla yhteyttä: 

OULUN MATKATOIMISTO OY  

Riikka Eklund,  Kirkkokatu 11 A 9, 90100 Oulu,  puh.  0447478326 riikka.eklund@oulunmatkatoimisto.fi  

Ilmoittautumiset 21.1.2020 mennessä: myynti@oulunmatkatoimisto.fi  
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