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Kaksi ensimmäistä päivää matkattiin Itä-Eurooppaa Tallinnasta Unkarin Encsiin. 
 

MUISTOJA  BALKANILTA & SIELTÄPÄIN 
 
Sanasta Balkan tulee varmaan useimmille ensiksi mieleen sota. Ei ihme, sillä jo 
kouluaikaan laulettiin tai hoilattiin: Kauan on kärsitty vilua ja nälkää Balkanin vuorilla 
taistellessa... Koska silloin ei vielä oltu nähty mitään Balkanista, vaihdettiin kohteeksi 
joku lähempi paikka, useimmiten kai koulun puiset penkit. Ensimmäisen 
maailmansodan alkamisesta tuli juuri kuluneeksi sata vuotta. Sen katsotaan alkaneen 
poliittisesta murhasta Sarajevossa, siis Balkanilta sekin. 1990-luvulla käydyt veriset 
Jugoslavian hajoamissodat ovat vielä hyvin muistissa. Bosnian sodan pahimmasta 
joukkomurhasta Srebrenicassa ja pian sen jälkeen päättyneestä Bosnian sodast on 
vasta parikymmentä vuotta. Vuosikymmenen lopulla käytiin vielä Kosovon sota, jonka 
loppuselvittely on vielä kesken. Vaikka Balkanin sotaisa historia on itsellänikin aina 
mielessä, liittyy muistoihini alueelta paljon muutakin, niin hyvässä kuin pahassakin. 
 
Kesän 2014 Balkanin päivitykseeni kuuluu myös itäinen Unkari, Moldova ja Transnistria sekä 
tietysti myös Romania, joka kaikkien koulukuntien mukaan ei sijaitsisikaan Balkanilla. 
Muistoja alueelta on kertynyt melkoisesti 37 vuoden ajalta. 
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Ensimmäinen Balkanin kuvani heinäkuussa 1977 ja viimeisin syyskuussa 2014. Työleiriläisten Unkarista 
vuokraama Lada katkaisi tuulettimenhihnansa aiheuttaen mutkia matkaamme. 37 vuotta myöhemmin Slovenian 
Itävallan vastaisella raja-asemalla tiellä 437 Šentiljissä rajan sai ylittää ilman moottoritievinjettejä. 
 
Mikään Balkanin maa ei ole koskaan kuulunut erityisiin suosikkimaihini. Päinvastoin, niiltä 
main on mielessä varmaan eniten alueellisia ikäviä muistoja. Siitä huolimatta alueen vaikea 
historia on herättänyt mielenkiintoa ja siksi siellä onkin tullut ajeltua lukuisia kertoja. 
Toivottavasti niiden kautta oppii ymmärtämään senkin alueen ihmisiä.  
 
Kävin Balkanilla ensi kerran vuonna 1977. Teimme suomalaisen opiskelijatyöleiridelegaation 
kanssa parin päivän retken silloisen Jugoslavian sosialistisen liittotasavallan Serbiaan. Sen 
jälkeen Balkanin maat ovat olleet kohteina mukana useilla kuvausmatkoilla niin omalla kuin 
vuokra-autollakin sekä muutaman kerran lentäenkin. Syyskesän 2014 automatka oli 
yhteenveto alueen maiden nykytilasta. Kohteina oli sekä ennen käytyjen paikkojen päivitystä 
digiaikaan, että täysin uusiakin kohteita. Matkalla jatkettiin myös viime vuosien UNESCOn 
eurooppalaisten maailmanperintökohteiden kartoitusta. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Muistoja Balkanilta ja sieltä päin, osa 1 Baltiasta Unkariin 
 
ITÄ-EUROOPPAA BALTIASTA BALKANIN PORTEILLE 
 

   
Suomalaisena pidetty Viking XPRSkin seilaa Viron lipun alla. Ensimmäiset kattohaikarat näkyivät pelloilla jo 
pian Tallinnan jälkeen. Loppukesällä ne olivat jo jättäneet pesänsä.  
 
Suomalaisen automatkailijan Itä-Eurooppa alkaa yleensä muutaman tunnin laivamatkan 
jälkeen Tallinnan satamasta. Baltian maiden kautta Puolaan vievästä Via Balticasta on tullut 
suosittu vaihtoehto perinteiselle Ruotsin läpi ajolle. Tie on nykyään melko hyvässä 
kunnossa. Huonoimmat tieosuudet löytyvät Latviasta ja eniten matkantekoa jouduttavat 
Baltian ainoat moottoritiet Liettuassa. Liikennekulttuuri on edelleen melko kehittymätöntä ja 
pahenee maa maalta Virosta Puolaan ajettaessa. 
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Leirintäalueverkko on edelleen Baltian maissa melko harva. Ensimmäisen ajopäivän 
jälkeiseksi yöpymispaikaksemme olemme löytäneet Pohjois-Liettuassa sijaitsevan liettualais-
hollantilaisen Camper Place Pajiesmeniain, joka toimii maatilan yhteydessä. Yövyimme siellä 
nyt kolmannen kerran. 
 

  
Itsenäisyyden innossa runsaat parikymmentä vuotta sitten rakennetut näyttävät tulli- ja 
passintarkastusrakennukset lahoavat nyt Baltian sisärajoilla. Latvian Ainažin raja-asema Viron vastaisella 
rajalla Via Balticalla. Salacajoen jakamassa Salatsissa Latviassa pidettiin kauppa- ja kuvaustauko. 
 

  
Liettuan vakiokämppärimme liputti pitäjien kansallislippujen lisäksi myös Suomen lipulla. Liettuassa ostoksia 
täydennettiin Vendžiogalan kylässä Kaunasin alueella. 
 

Matkaa Balkanille on Baltian jälkeenkin vielä yllin kyllin. Rauhaton ja läpeensä korruptoitunut 
Ukraina haluttiin kiertää, sillä neljän vuoden takainen tuntien jonotus helteessä ja viimein 
kynnysrahan vaatiminen tullitarkastusleimasta olivat vielä tuoreessa muistissa. Kriittistä 
matkaa/Ei autolla Ukrainaan / http://sakuva.blogspot.fi/2010/07/ei-autolla-ukrainaan.html. Nyt 
ajettiin Itä-Puolan rajaa seuraten. Tälläkin osuudella on leirintäalueita harvassa, mutta muuta 
majoitusta on tarjolla yllin kyllin. Olimme varanneet majapaikaksemme jo Suomessa mökin 
Siemiatyczen pikkukaupungin eteläpuolella sijaitsevasta lomakylästä. 
 

  
Bugjoen ylittävä silta Puolan majapaikkamme lähellä Masovian ja Podlasien voivodikuntien rajalla. Sen 
ympäristö muodosti Kózkin luonnonsuojelualueen. Puussa meilläkin yleisiä puolalaisia omenoita Sarnakissa. 
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Slovakian pysähdykset jäivät vähiin. Barwinekin raja-aseman jälkeen pysähdyttiin kartanlukutauolle rakenteilla 
olevan kirkon luona Ladomirovassa. Seuraava pysähdys Košicen leirinnän portilla osoittautui turhaksi. 
 
Seuraava yö oli suunniteltu vietettäväksi leirintäalueella Itä-Slovakian Košicessa. 
Saapuessamme sen portille, oli se jo lukossa ja paikka täysin pimeä. Emme voineet kuin 
jatkaa matkaamme etelään. Slovakian puolelta ei vaihtoehtoja löytynyt, joten ylitettiin raja 
Unkariin. Encsin pikkukaupungista saimme huoneen kylpyläpensionaatista. 
 

  
Kylpyläpensionaatti Unkarin Encsissä tarjosi majapaikan, muttei aamiaismahdollisuutta. Sitä tekemään 
pysähdyttiin luonnon helmaan. 
 
 
MUISTOJA BALKANILTA (2014) -jutun kuvat: 
http://sakuva.kuvat.fi/kuvat/BALKAN+2014/ 
 
Kuvia matkoittain 2011 alkaen: 
http://sakuva.kuvat.fi/kuvat/ 
 
Kuvia maittain 2011 saakka: 
http://sakuva.kuvat.fi/kuvat/OBJEKTIIVISSA+MAAILMA/ 


