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Palermon slummien köyhyydessä sikiää myös rikollisuus. Ylinnä vartioitu rantaparkki Korsikalla. 
 

Varo voroa automatkalla 

Ei hysteriaan mutta varovaisuuteen on syytä, kun lähdetään autolla matkaan ja tavaraa 
on mukana pienen omaisuuden verran. 
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Suomalaisperhe tyrmistyi eteläranskalaisella rannalla, kun heidän parin metrin päässä ol-
leesta autostaan oli rikotun ikkunan kautta hävinnyt laukku kenenkään sitä huomaamatta. 
Tyrmistys tyyntyi hieman, kun vedestä nousi pari englantilaista pälyillen joka suuntaan. Hei-
dän autonsa oli kadonnut kokonaan. 
 
Maksa pysäköinnistä, olet huolettomampi 
 
Ei ole ollenkaan samantekevää mihin autonsa pysäköi. Rauhallinen sivukatu saattaa olla 
huonoin vaihtoehto, vaikkei vilkas keskustakaan välttämättä ole turvallinen. "Huonoon sä-
kään" vaikuttaa myös se, mitä auton "näyteikkunassa" on esillä. Moni matkalaukku on vaihta-
nut omistajaa, vaikka on sisältänyt vain vaatteita; sitä kun ei rikospaikalla analysoida. 
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Huolettomimmin voi päivänsä viettää, kun 
auto on varmassa tallessa, esimerkiksi ho-
tellin suojissa tai leirintäalueella. Pienen 
matkan keskustaan voi tehdä aivan hyvin 
julkisella kulkuneuvolla. Jos on vain läpikul-
kumatkalla, kannattaa etsiä vartioitu paikka, 
vaikka TV:llä valvottu parkkitalo. Pihistely 
tässä tapauksessa ei koidu välttämättä 
säästöksi. 
 
Italian kaupungeissa on vaikeaa löytää au-
tolle pysäköintitilaa. Parkkitaloja ei ole ja 
pysäköintipaikat ovat tupaten täynnä. Tosin 
ulkomaalaiselle joskus järjestyy paikka, 
mutta huomattavaan ylihintaan. Autot aje-
taan toisiinsa niin kiinni, että avaimet pitää 
jättää vahdille. Itse en kuitenkaan uskalta-
nut niitä antaa: sain pitää avaimet vaihteis-
ton epäkuntoon vedoten. 
 
Röyhkeät mopoilijarosvot 
 
Etelässä kannattaa ajella auton ovet lukit-
tuina. Espanjassa liikennevaloihin pysähty-
neen suomalaisauton oikealle puolelle py-
sähtyi moottoripyörä. Motoristi tempaisi au-
ton oven auki, riisti käsilaukun ja jatkoi mat-
kaansa päin punaista. 

Tälle kuvalle oli tulla ylihintaa. 
 
Avuliaisuuteen ei myöskään kannata ilman muuta luottaa. Rosvot voivat käyttää naulatemp-
pua. Lähdet liikkeelle autolla, jonka rengasta vasten on asetettu naula, kumi tyhjenee sopivas-
ti kaupungin ulkopuolella ja hetkessä paikalle saapuu avuliaita mopopoikia. Siinä sitten ren-
kaanvaihdon aikana katoaa autosta niin käsilaukku kuin muutakin tavaraa. 
 
Italialla huono maine - syystakin?  
 
Epäluuloinen turisti huomaa itse olevansa usein epäluulojen kohde. Italian maaseutukau-
pungeissa ei iltapäivällä enää vaihdeta matkasekkejä. Niiden omistusoikeutta kun ei pysty 
siihen aikaan tarkistamaan keskuspankista. Luottokortin näyttäminen kassalla saa myyjän 
hymyn hyytymään: "korttimankeli" on vuosihuollossa, kaavakkeet loppuneet tai ostosten 
alaraja useita Suomen markkoja. 
 
Maansa maineesta huolestuneet italialaiset varoittelevat ulkomaalaisia pitämään tarkoin 
huolta tavaroistaan varsinkin Roomassa, Napolissa ja Sisiliassa. Eikä turhaan; viime ke-
sänä Palermossa muutama askel sivukadulle idylliä kuvaamaan oli tulla kalliiksi. Vespa 
ampaisi peräämme, ja takasatulalla istunut tarttui kumppanini laukkuun. Seurauksena oli 
voltit asvaltilla ja ruhjevammat. Laukku jäi onneksi omistajalleen. Tyhjä pikkukatu heräsi 
välittömästi. Parvekkeelta laskettiin korissa vanua ja desinfioimisainetta. Ihmiset olivat pa-
hoillaan ja neuvoivat, että Italiassa pitää kantaa laukkua kaulan ympärillä eikä olalla. 
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Tarkkana jo ennen matkaa 
 
Ennen matkalle lähtöä on tärkeätä tarkistaa, että kattavat vakuutukset ovat voimassa. 
Luottokorttien numerot luottoyhtiön puhelinnumeron kera on syytä säilyttää eri paikassa 
kuin luottokortit, jotta on helppo välittömästi ilmoittaa kadonneesta kortista. Ilmoituksen 
jälkeen kortinhaltijan vastuu siirtyy luottoyhtiölle. 
 
 

 
 

Juttu julkaistu Kotivinkki -lehden numerossa 5 vuonna 1990. 


