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Aurinkoinen Sisilia on mainio 
lomapaikka. Onkohan se sitä 
myös äidille, joka uskaltautuu 
matkaan yksin vauvan ja 
taaperon kanssa?

Tyttöjen reissu

Teksti ja kuvat Ninarose Maoz

Jo lähtöselvityksessä iskee 
paniikki. Olenkohan tehnyt 
pahemman luokan arvioin-
tivirheen? Ehkä viikosta Si-

siliassa ei tulekaan rentouttava 
loma vaan selviytymisleiri, ku-
ten lähipiirikin arveli.  

Matkatavarat on karsittu mo-
neen kertaan, mutta silti niitä 
on valtava kasa. Mukana on si-
sarusrattaat, iso vedettävä mat-
kalaukku sekä pikkunyssäköi-
tä, jotka sisältävät lastenruo-
kapurkkeja, leluja, vaippoja ja 
vaihtovaatteita. Suurin logis-
tiikkaongelma lienee kuitenkin 
kaksi pientä lasta, joista toinen 
on sylivauva ja toinen kävelee 
sille päälle sattuessaan.

Kaksivuotias Dania on läh-
töselvityksessä täynnä virtaa, 
vaikka edellisenä yönä uni ei 
matkakuumeelta maittanut. 
Pikkuneiti pälpättää jonos-
sa iloisesti ja tekee tuttavuut-
ta muiden matkalaisten kanssa.

Liekö lomatunnelman syy-
tä, että avuliaita tarjouksia 

suorastaan  satelee. Keski-ikäi-
nen pariskunta lykkii pyytä-
mättä kärryjäni hitaasti ma-
televassa jonossa. Ystävällinen 
nainen rientää pelastamaan 
Eden-vauvan syliinsä huoma-
tessaan epätoivoisen yritykse-
ni kasata tuplarattaita nukkuva 
vauva sylissäni. Koneessa nuori 
mies tarjoutuu hoitamaan vau-
vaa sillä aikaa, kun vien taape-
ron vessaan.  Hän vakuuttelee, 
ettei tarvitse olla huolissaan – 
hänelläkin on lapsia. Ymmärrän 
nopeasti, että nyt täytyy ope-
tella ottamaan vastaan tarjot-
tu apu. On aivan turhaa yrittää 
selvitä yksin urheasti kaikesta. 

Lennon ajan Eden  nukkuu 
sylissä, mutta Dania ei ummis-
ta silmiä hetkeksikään. Peril-
le selvitään ilman haastavia ti-
lanteita, ja iltapäivään mennes-
sä lämpimät vaatteet on vaih-
dettu uimapukuihin. Tunne 
on voitonriemuinen – jos tän-
ne asti on selvitty, niin selvitään 
myös eteenpäin!



Matkalaiset: Ninarose Maoz, 33, 
sekä tyttäret Dania, 2 v 8 kk, sekä 
Eden, 4 kk.
Matkakohde: Giardini-Naxos, Sisilia
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Jäin yksinhuoltajaksi jo tovin 
ennen matkaa, eikä matkaseu-
raa vain aina ole tarjolla. Pää-
tin jo ennalta, että kaikesta sel-
vitään oikealla asenteella kol-
misinkin. 

Sisilia on kiehtonut minua jo 
pitkään, ja kuin bonuksena tut-
tavaperhe lomailee läheises-
sä Taorminan kaupungissa sa-
maan aikaan. En ole suunnitel-
lut sälyttäväni heille lastenhoi-
toa, mutta saisin varmasti apua, 
jos tulisi hätätilanne.

Ruokakauppa ilahdutti

Ensimmäinen lomapäivä al-
kaa uinnilla. Eden nukkuu vau-
nuissa altaan läheisyydessä, jo-
ten pääsen pulikoimaan Da-
nian kanssa. Olemme käyneet 
vauvauinnissa jo niin pitkään, 
että lapsi pystyy uimaan pu-
hallettava uimapuku päällään 
isossa altaassa. Vauvan herättyä 
siirrymme lastenaltaalle. Uima-
vaippa päälle, ja voi sitä riemua!

Naxoksessa ranta on aina 
melko lähellä. Rantaviiva kul-
kee rinta rinnan kaupungin 
kanssa. Luonnonrantojen lisäk-
si tarjolla on maksullisia ranto-
ja. Suojainen Naxoksenlahti on 
turvallinen uimareille, ja vesi on 
kirkasta, joten paikka on myös 

sukeltajien suosiossa. 
Turistialueella ei ole isoja 

ruokakauppoja, vaan ruoka os-
tetaan rantamarketista. Meitä 
lähinnä oleva kauppa on hyvin 
varusteltu. Perustarpeisiin löy-
tyy lastenruokapurkkeja, lei-
pää, maitoa ja tuoreita hedel-
miä. Aikuiseen makuun on tar-
jolla herkkutiskin juustoja ja an-
tipastoja. Tiskin takana palvele-
va täti ei osaa englantia mutta 
antaa maistiaisia helpottaak-
seen ostopäätöstä. Lapsikin läh-
tee kaupasta tuhtia parmesaa-
nipalaa mutustaen. 

Huoneistohotelli osoittautuu 
hyväksi ratkaisuksi. On käte-
vää, kun ei tarvitse odotella aa-
miaiselle pääsyä nälkäisten las-
ten kanssa eikä yrittää haroa 
tukkaa ojennukseen kiireessä. 
Voimme siis nautiskella rauhas-
sa aamupalaa terassilla. Myö-
hemmin auringonpaahde ajaa 
ruokailemaan sisätiloihin, mut-
ta illan viiletessä on taas muka-
va napostella terassilla makei-
ta kirsikoita sekä siemailla teetä 
pasta di mandorlen, sisilialaisen 
mantelipikkuleivän, kera.

Pulmia bussissa 

Siestan jälkeen suuntaamme 
omatoimiretkelle ylös Taormi-

Kokemuksesta opittua 
Loma- vai reittilento?
Molemmissa on puoelnsa. Lomalento ei ole aina reittilentoa halvem-
pi. Reittilennoilla aikataulut pitävät usein paremmin kuin lomalennoil-
la. Lomalennoilla ruoat ja juomat ovat yleensä maksullisia.

Säilytä vaunupussi
Helsinki-Vantaan kentältä saa vaunuille suljettavan muovipussin. Säi-
lytä se paluuta varten. Vaunujen kuljetuslaukku voi olla kannattava 
ostos, sillä matkatavarat saavat kentillä usein kovakouraista kohtelua.

Rattaita ei välttämättä tarvita
Kantoliina tai kantoreppu voi olla hyvä vaihtoehto. Niiden kanssa pää-
see kulkemaan kapeissakin paikoissa, joihin vaunut eivät mahdu.

Ota vastaan tarjottu apu
Käytä kuitenkin järkeäsi. Älä koskaan laske lasta näkyvistä vieraassa 
paikassa äläkä sinisilmäisesti luota ventovieraisiin. 

Tähdennä lapselle, että nyt kuljetaan yhdessä
Selitä pienellekin lapselle jo lentokentällä, että koko ajan on pysytel-
tävä yhdessä. Isompi lapsi voi pitää kiinni rattaista. Jotkut suosivat val-
jaita, jotka pitävät vilkkaat pikkulapset enintään metrin päässä. 

Taustatyö maksaa vaivan
Perhekeskustelupalstojen lisäksi neuvoja löytää matkailufoorumeista. 
Osoitteesta www.pallontallaajat.net löytyy vinkkejä myös harvinaisista 
kohteista. Vinkke jä voit saada myös www.lonelyplanet.com-sivuston 
Thorn tree travel forum -keskustelupalstalta osiosta Kids to go.

Lapsi ei vaadi hienoja puitteita
Siisti retkeilymaja kelpaa hyvin. Huoneistohotelli on helppo ratkaisu. 

Älä säästä matkavakuutuksessa 
Jos jotain sattuu, vakuutus on joka sentin arvoinen.
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nan kaupunkiin.  Julkinen lii-
kenne toimii hyvin ja on hal-
paa. Onnittelen itseäni päätök-
sestäni ottaa sisarusrattaat mu-
kaan. Lähimmälle bussipysäkil-
le ei ole pitkä matka, mutta osa 
siitä tallataan maantien reunaa 
liikenteen vilinässä. En päästäi-
si missään nimessä lasta yksin 
kävelemään, en edes kanssani 
käsi kädessä. 

Seuraavaksi pähkäilen, mi-
ten on mahdollista pakata vau-
nut bussin tavaratilaan ja huo-
lehtia lapsista samaan aikaan. 
Naxoksessa ei ole kuultu mata-
lalattiabusseista, eikä edes sel-
laisista, joihin vaunut voisi nos-
taa sisälle. Ratkaisen ongelman 
niin, että lähetän Danian  liiken-
teeltä turvaan bussiin ja etsin 
varasylin Edenille. 

Ihanaa, aikuisten seuraa!

Taiteilijoiden ja kirjailijoiden 
suosimassa Taorminassa his-
torian voi aistia kujilla, porteis-
sa, holvikaarissa ja mukulakivi-
kaduilla. Ympäröivät maisemat 

ovat henkeäsalpaavan kauniit. 
Kaupunkia halkoo Corso Um-
berto, tunnelmallinen kävely-
katu, jota reunustavat tyylik-
käät kaupat, ravintolat ja jääte-
löbaarit. 

Kun pysähdymme aukiol-
le, Dania saa leikkikaverikseen 
kiharapäisen Felician. Katu-
muusikot innostavat pikkuty-
töt tanssiin. Toinen osaa vain 
italiaa  ja toinen suomea, mut-
ta pikkuihmisillä ei ole kieli-
muureja. 

Ohjelmassa on on sovittu ta-
paaminen. Tuttavaperhe istus-
kelee yhdessä aukion kahvilois-
ta siemailemassa proseccoa. 
Kilistellä sopii, sillä perheen äi-
ti on toteuttanut pitkäaikaisen 
unelmansa juhlia pyöreitä vuo-
sia Sisiliassa. 

Täytyy myöntää, että on iha-
na saada aikuista seuraa. Tut-
tujen kanssa on mukava istua 
iltaa ravintoloissa ja nauttia si-
silialaisen keittiö antimia. Taa-
peroa eivät syömingit kiinnosta, 
mutta hän viihtyy silti.

Nipottava matkaopas

Retki tulivuori Etnalle alkaa 
kommelluksin. Dania voi pa-
hoin, ja nenäkäs matkaopas on 
sitä mieltä, että oksentavat lap-
set eivät kuulu retkibussiin. Tie-
dän, ettei Danian matkapahoin-
vointi jatku koko päivää. Asias-
ta päästään lopulta sopimuk-
seen, ja tytön huono olo menee 
ohitse pian lähdön jälkeen. 

Retkipäivä on muuten onnis-
tunut. Huikea Etna näkyy edes-
sämme lumipeitteineen. Bussi  

jää odottamaan matkalaisia 
2 000 metrin korkeuteen. Siir-
rymme kaapelihissillä yläase-
malle, josta matka jatkuu maas-
tobusseilla 3 000 metriin. Kyy-
ti on kivikkoisessa maastossa 
pomppivaa, mutta lapsia se ei 
tunnu haittaavan. 

Huipulla on usein kylmää 
ja tuulista, mutta tänään sää 
suosii. Sammuneen kraaterin 
ympärillä on aikaa omatoimi-
seen kävelyretkeen. Eden mat-
kaa kantoliinassa tyytyväise-
nä. Hän ottaa torkut autuaan 

Matkan plussat ja miinukset
+ Vauva nukkui paremmin kuin kotona ja uhmaikäisellä oli niin paljon 
katsottavaa, ettei hän huomannut kiukutella.
+ Matkalla oli helppo yhdistää ranta- ja kulttuuriloma.
+ Toimiva julkinen liikenne.
+ Lentoaika alle neljä tuntia.

– Kostea Välimeren ilmasto saattaa olla tukala kesäkuumalla
– Huoneen hintaan ei yleensä kuulu tv:n, ilmastoinnin tai kassakaapin 
käyttö. Niistä voi joutua maksamaan suuriakin summia.
– Hintataso. Elintarvikkeet, vaipat ja lastenruoat ovat Suomen hinnois-
sa tai jopa kalliimpia.
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tietämättömänä  siitä, ettei ihan 
jokainen nelikuinen ole käynyt 
tulivuoren huipulla.

Loppuhuipennus

Lomaviikko vierähtää nopeasti  
uiden, syöden ja retkeillen. 
Kaikki on sujunut hienosti, ja 
kuin huipennukseksi pääsem-
me viimeisenä iltana katse-
lemaan erikoista näytelmää. 
Kaupungissa vietetään Corpus 
Dominia, Kristuksen ruumiin 
muistojuhlaa. Väkeä on liik-
keellä tungokseen asti. Kuiva-
kukin koristellut kadut muut-
tuvat taideteoksiksi. Kuljemme 
varoen, ettemme sotkisi upeita 
kuvia. Iltarukouksen aikaan ris-
tejä kantavat nunnat muodosta-
vat kulkueita, joihin ihmiset liit-
tyvät sankoin joukoin. 

Etelän ilta on lämmin, ja ka-
duilla viihtyvät niin turistit 
kuin lähikylien väki. Joudum-
me kuitenkin jättämään hy-
västit kesken juhlahumun, sil-
lä pieniä silmiä alkaa painaa vä-
symys. Paluumatkalla bussissa  

Saako Kreetalta purkkiruokia? Mitä vaip-
pamerkkejä löytyy Hurghadasta? Lue 
oppaiden vinkit suosikkikohteista. www.
vauva.fi/lomalle

Dania painautuu minua vas-
ten ja haluaa päästä syliin. Hän 
ei tahdo ymmärtää, että siinä 
on vauvan paikka. Tyttö osoit-
taa hattuhyllyä ja tokaisee 
2-vuotiaan  viisaudella: ”Laite-
taan Eden tuonne ylös.” 

Pian molemmat lapset ovat 
autuaassa unessa. Alapuolella 
välkehtii Naxoksen rantakatu ja 
merellä tuikkivat majakat ja lai-
vojen valot. Kiitollisuus valtaa 
mielen. Voi minua onnenpekkaa 
– olen saanut seurakseni maail-
man parhaat matkakumppanit!



Lähdössä lomalle vauvan kanssa, mutta valitako lapsiperhehotelli vai 
tavallinen hotelli? Molemmissa on puolensa. 

Lapsiperhehotelli 
  Ovat yleensä huoneistohotelleja, joten niissä on tilaa viettää iltaa, 
vaikka lapsi nukkuisikin viereisessä huoneessa.

 Huoneissa on ainakin mikro ja todennäköisesti myös keittosyvennys 
jääkaappeineen.

  Hotelleissa on lastenhoito- ja leikityspalveluita, jotka ilahduttavat 
erityisesti, jos perheessä on useita lapsia.

 Huoneeseen voi tilata vauvansängyn. Useista hotelleista voi myös ti-
lata rattaat, syöttötuolin ja jopa potan omaan huoneeseen maksua vas-
taan.

 Hotellilla on yleensä hyvät lääkäripalvelut. Lääkärin voi tilata huo-
neeseen.

 Ravintolassa on lastenlistat ja syöttötuolit. Puolihoidon voi saada 
pienimmille ilmaiseksi, jos vanhemmat ottavat sen.

 Lapset saavat paremmat alennukset matkoista kuin aikuisten koh-
teissa.

  Hotellilla on lastenhoitohuoneet, lastenaltaat ja leikkipaikat ja joskus 
myös katetut vauva-altaat ja auringolta suojatut leikkimökit. 

 Paljon leikkikavereita.

MIKÄ ON LaPSIPERHEHOTELLI?
Lapsiperhehotellit on yleensä matkakuvastoissa merkitty erikseen sym-
bolilla tai suosituksella.

Tavallinen hotelli
 Usein rauhallisempaa kuin lapsiperhehotelleissa, ellei kyseessä satu 
olemaan nuoriso- tai rymyhotelli.

  Lastenaltaalla ei ole tungosta.

 Kun lapsia on hotellilla vähän, muutamat prinssit ja prinsessat per-
heineen saavat erityishuomiota.

 Ravintoloissa saa syödä rauhassa, kun ympärillä ei kirmaa lukuisia 
tenavia.

Lapsiperhehotelli vai ei?

Vauvojen TOP 5  
lomakohteet talvella 
2010–11
1. Gran Canaria
2. Teneriffa
3. Phuket
4. Hurghada
5. Lanzarote
(Lähde: Finnmatkat)

Hanna Kangasniemi

Tiesitkö
alle 2-vuotiaille varataan mat-
koja yhä enemmän. Finnmatko-
jen tiedottajan mukaan suosi-
tuimpia vauvaperheiden loma-
kohteita ovat Kanariansaaret, 
mutta yhä useammin lennetään 
myös kaukolomille, kuten Thai-
maan Phuketiin. 


