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Turkulainen Harriet Tosun kuvasi anoppinsa Nedriye
Tosunin lääkeyrttejä keräämässä upeassa Alanyan
linnakkeessa Turkissa.
Yrtit keitetään ensin ja
niiden pitäisi auttaa
yskään.

Ei ole maisemissa
moittimista!

Lähetä oma matkakuvasi kännykällä numeroon
13456 tai sähköpostilla osoitteeseen 13456@iltasano-
mat.fi. Maksamme julkaistusta 50 euroa.

Nedriye Tosun taitaa luonnonlääkkeiden salat.

Apu luonnosta

Läpivalaisu

Korut
kaulaan ja
menoksi
– Haluan, että minulla on
jokin merkki, kun lähden
jonnekin. Hyvällä korulla saa
yksilöllisyyttä, kolmasosan
vuodesta matkaava muotiguru
Jaakko Selin sanoo.
Selinin matkalaukussa on
erilaisia, pääosin hopeisia
koruja, joista kolme kulkee
aina mukana.
– Kreikasta olen ostanut bysanttilaisen plussanmuotoi-
sen ristin (kuvassa kesk.). Se on koristeellinen, univer-
saali merkki, jolla ei ole tekemistä yhden uskonnon,
ideologian tai maailmankatsomuksen kanssa, Selin ker-
too.
– Ruotsalaisen Efva Attlingin koru (vas.) taas muuttaa
muotoaan. Sitten on rauhanmerkki. On jännää, että
jossain Los Angelesissa tai Hollywoodissa, joita pidetään
reteinä ja reiluina paikkoina, jengi huomaa sen aina.
Heistä sillä on yhä iso merkitys.
Korujen valintaan vaikuttaa fiilis, seurue ja kulttuuri.
– Aasiassa kannattaa katsoa, mitä roikottaa kaulassa.
Uskomukset ja symboliikka ovat siellä vahvasti selkäran-
gassa, Selin sanoo.
– Kerran sain kehuja ja selkään taputuksia, kun minulla
oli punainen silkkilangasta tehty punos. Jälkeenpäin
kuulin, että se tarkoitti hyvää onnea ja että sellainen
ostetaan, kun menee naimisiin.
Selin laittaa matkailun ja muodin helposti järjestykseen.
– Matkailu on tärkeämpi. Suurin osa rahoistani on
mennyt liikkumiseen. Vasta sitten
tulevat muoti ja ulkonä-
kö.
SAMI TAKALA

Hopeakoru on
muotiguru Jaakko
Selinin tavaramerkki
myös matkoilla.

TOISENLAINEN, vielä
halvempi tapa matkustaa on
couch surfing. Sohvasur-
fauksen ideana on majoittua
ilmaiseksi toisen kotiin ja
tutustua yökyläilemällä
vieraan kulttuurin väkeen.
Yösijan voi löytää suunnil-
leen joka maailman kolkasta.

Helsinkiläinen Sara Sam-
mallahti on kokeillut sohva-
surfausta kahdesti. Yhden
kerran Italiassa, toisen Unka-
rissa.

– Mies, jonka luona yö-
vyimme Budapestissa, näytti
minulle ja kaverilleni kau-
punkia. Kävimme muun
muassa kylpylässä ja baaris-
sa. Kokemukset ovat olleet
erittäin positiivisia, Sammal-
lahti sanoo.

Parasta sohvasurfauksessa
on se, kun voi tirkistää pai-
kallisten kulissien taakse.

– Pääsee näkemään, mil-
laisia koteja ihmisillä on,
mitä he syövät ja miten he
elävät.

Majapaikkoja voi selata
sohvasurfaajien nettisivustol-
la www.couchsurfing.org,
jossa yli miljoona rekisteröi-
tynyttä jäsentä jakaa koke-
muksiaan.

Sivustolla arvioidaan yösi-
joja avoimesti omalla nimellä,
millä pyritään verkoston
luotettavuuteen. Jäseneksi voi
liittyä maksutta kuka tahansa
mistäpäin maailmaa hyvänsä.
Omaan kotiin ei ole pakko
sallia ilmaisen yön etsijöitä.

Ilmaisia
öitä

Lomalle vieraaseen kotiin
KODINVAIHTO: Kodinvaihdossa koet lomamaan
paikallisen silmin.

OMA UIMA-ALLAS,
palmut, snorklaus... koko
talven ajan!

Kuulostaa haaveelta,
mutta voisi olla totta. Eikä
maksaisi kovin paljon.
Vaihtamalla kotia matkalle
pääsee yllättävän edullisesti.

Kansainvälisessä kodin-
vaihdossa lomakodin saa
käytännössä ilmaiseksi.
Maksettavaksi jäävät vain
lennot ja mahdollinen jäsen-
maksu jollekin internetin
kodinvaihtosivustoista.

Vuosimaksut vaihtelevat
ilmaisesta yli sataan euroon. 

KIRKKONUMMELAINEN
Maunun perhe kokeili ko-
dinvaihtoa ensi kerran viime
kesänä Bredassa Etelä-
Hollannissa.

– Heinäkuussa lähdem-
me taas pariksi viikoksi
vaihtoon, tällä kertaa Züric-
hiin Sveitsiin, Janne Mau-
nu kertoo.

– Zürichissä meitä kiin-
nostaa Alppien läheisyys.
Aiomme käydä myös Poh-
jois-Italiassa.

Koska Maunut lähtevät
kodinvaihtoon, he viettävät
suuren osan lomastaan
”kotona”.

– Parasta on aito tutustu-
minen uuteen ympäristöön,
Tarja Maunu sanoo.

Turistirysissä eletään
muiden turistien seassa eikä
paikallista kulttuuria usein
edes kohtaa.

– Näin näet miten pai-
kalliset elävät. Asut kodissa
ja laitat paikallisista raaka-
aineista ruokaa, Janne
Maunu listaa.

Majoitus, ulkona syömi-
nen ja auton vuokraus

rohmuavat ison palan mo-
nen lomabudjetista.

– On selvää säästöä, kun
ravintolassa ei käy joka ilta.
Valitsemme myös kohteen,
jossa on auto käytössä.

Pakollisia kuluja leikkaa-
malla voi lomailla pitem-
pään – ja paikoissa, joihin ei
järjestetä valmismatkoja.

LOMAKODIN etsiminen
kannattaa aloittaa ajoissa.

– Alkuvuosi on aktiivi-
sinta aikaa. Parhaat vaihdot
tehdään tammi–helmikuus-
sa, Janne Maunu vinkkaa.

Vaihtoasunnon hakemi-
nen on helppoa. Nettiin
jätetään ilmoitus ja sieltä
etsitään sopivaa vaihto-
kumppania. Kun sellainen
löytyy, sovitaan käytännön
asioista.

– Alkaa tiivis sähköposti-
kirjeenvaihto. Tavoitteena
on, että avaimet vaihdetaan
kasvokkain. Viime kesänä
lensimme Amsterdamiin ja
vaihtoperhe tuli hotellille.
Rupattelimme tunnin ennen
kuin vaihdoimme avaimia.

Kodinvaihto perustuu
luottamukseen. Jos ajatus
vieraista omassa kodissa
pelottaa, voi ajatella, että
vaihtoperhe on samassa

tilanteessa.
– Ystävät ovat ihmetel-
leet, miten uskallamme.

Olemme sanoneet, että
miettikää tilannetta
toisen perheen näkökul-
masta, Tarja Maunu
sanoo.

KOSKAAN EI voi olla
täysin varma. Vakuutus-
yhtiöstä kannattaa tarkistaa,
mitä kotivakuutus korvaa.

– Vahinkoja sattuu tosi
vähän. Jos lasi esimerkiksi
rikkoutuu, ostetaan uusi
tilalle tai jätetään rahaa,
Homelinkin toimitusjohtaja
Sandra Meigas neuvoo.

Meigasin mukaan kodin-
vaihto sopii lapsiperheille
käytännön syistä hotellilo-
maa paremmin.

– Lapsilla on helpompi
olla kotona, jossa on leikki-
huone leluineen.

Ongelmaa lemmikin
hoitajastakaan ei tule ja talo
saa samalla vahdin.

Taantumalla ei ole ollut
suurta vaikutusta asunnon-
vaihdon suosioon. Suoma-
laisten suosikkikohteita ovat
aurinkoiset maat.

– Klassisesti Espanja ja
kaukokohteista Yhdysvallat
kiinnostavat.

Nytkin Homelinkin sivulla
haulla ”Helsinki” halutaan
vaihtoa muun muassa Uru-
guaysta ja Tadžikistanista.

SAMI TAKALA

Tsekkaa nämä
www.exchangezones.com
www.homeexchange.com
www.homeforswap.com
www.homelink.org
www.intervac.com
www.couchsurfing.org

0 EUROAKANAALIEN KAUPUNKI
RETKELLE PIKKURAHALLA

Tervetuloa meille! Janne, Tarja, Anton ja Annika Maunu lähtevät taas tänä kesänä
kodinvaihtoon. Kirkkonummen-talo aukeaa sveitsiläisille.

1. Hollanti on
kanaalien maa. Myös
Bradassa oli sellainen.

2. Kodinvuokraaminen
on käytännössä
ilmaista.
Bredan idylliin oli
Maunujen ”kotoa”
pyörällä 15 minuutin
matka. 

3. Lyhyiden
etäisyyksien maassa
hurauttaa retkelle
Amsterdamiin
hetkessä.

IS / ARI-VEIKKO PELTONEN

JANNE MAUNU

RIIKKA HURRI

”Parasta
kodinvaihdossa

on aito tutustuminen
uuteen ympäristöön.”

Tarja Maunu

Annika ja Anton viime kesänä
Kinderdijkssa. Tänä kesänä
maisema vaihtuu Zürichiin.

KOTONA VIERAALLA
MAALLA 

HARRIET TOSUN

13456

IS:n 
sarjassa
tunnettu
suoma-
lainen 
paljastaa
rakkaimman
matka-
kaverinsa.

Suloinen enkelinpää syntyy hetkessä Meissenin posliinitehtaassa entisessä DDR:ssä. Yksi maail-
man vanhimmista tuotemerkeistä, kaksi ristissä olevaa miekkaa esineen pohjassa takaavat, että
kaikki esineet on käsin tehty. Hinnat ovat sen mukaiset. Tekijä Barbara antoi pikku kipsipään
kulkijalle ilmaismuistoksi ilman maalausta ja polttoa. Miekkojakaan siinä ei ole. Tiina Vahtera

Matkamuisto


