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1 
Hearst Castle, San Si-
meon. Suuruudenhullun 
miljonäärin, lehtimogu-

li William Hearstin linnassa 
on kestitty Charlie Chaplinia, 
Gary Grantia ja Winston Chur-
chilliä. Linnassa on 19 olohuo-
netta, 56 makuuhuonetta ja 
500 hehtaaria puutarhoja. 
Tähän yltäkylläisyyteen 
pääsee tutustumaan vain 
opastetulla kierroksella. En-
sikertalaisen kannattaa valita 
olohuone- ja ruokasalikier-
ros. Osaavat oppaat kertovat 
hauskoja yksityiskohtia Hears-
tin juhlista. Esimerkiksi vieras 
pystyi päättelemään seuransa 
kyllästyttävän herra Hearstia 
silloin, kun tämä siirsi hänet 
päivällispöydässä yhä sivum-
malle. 

 O www.hearstcastle.org

2 Montana de Oron 

luonnonpuisto, Los 
Osos. Kaunis luonnon-

puisto mykistää kokeneenkin 
luontomatkailijan. Tarjolla on 
satoja kilometrejä vaellusta 
hiekkadyyneillä, upeita kallio-
muodostelmia sekä merimai-

semia. Lapset pitävät vuoro-
vesialtaista, joista voi löytää 
rapuja, simpukoita ja meritäh-
tiä. Perheen kannattaa pakata 
mukaan pikniklounas ja varoa 
poluilla ajoittain majailevia 
kalkkarokäärmeitä. Kaunein 
vaellusreitti on tasainen Bluffs 
Trail.

 O www.slostateparks.com/

montana_de_oro

3 Piedras Blancasin 

majakka, San Simeon. 
1800-luvulta peräisin 

oleva Piedras Blancasin ma-
jakka on yksi rannikon 73:sta 
eettisen matkailuohjelman 
kohteista. Majakalla järjes-
tään vapaaehtoispäiviä kerran 
kuukaudessa. Silloin matkai-
lijat voivat osallistua majakan 
restaurointitöihin ja majak-
kaa ympäröivän puutarhan 
kunnostukseen. Opas jakaa 
kiinnostavalla kahden tunnin 
majakkakierroksella kiikarit, 
jotka innostavat bongaamaan 
ympäröivästä luonnosta hyl-
keitä, valaita ja delfi inejä.

 O www.piedrasblancas.org

3 × näe

1 Satumaisia tuliaisia. 
Lahjatavarapuoti Spell-
bound Herbs Cambrias-

sa on kuin satumaa, tuoksu on 
huumaava ja tunnelma maa-
ginen. Myytävänä on yrttejä, 
tonttuja, kirjoja, koruja ja lah-
jaesineitä sekä erilaisia var-
talonhoitotuotteita. Ostokset 
pakataan kauniisti silkkipape-
riin ja koristellaan rosmariinin 
oksalla. Tänne kannattaa tulla 
rauhassa tunnelmoimaan. 
Kurkista myös puutarhaan, 
jossa on oma miniatyyrimaail-
ma pikkuruisille keijuille. 

2 
Avila Valley Barn, Avila 
Beach. Täällä myydään 
alueen hedelmistä ja 

marjoista tehtyjä hilloja, levit-
teitä, mehuja ja siirappeja. Vie 
kotiin amerikkalaisten pan-
nukakkujen päälle valutetta-
vaa, marjaisaa Olallieberry-
siirappia. Kauppa myy myös 
erilaisia pannukakkujauhoja. 
Sadonkorjuuajan erikoisuus 
on kurpitsapannukakut. Tu-
lisen ystävä arvostaa hyvää 
chilikastikevalikoimaa.

3 Keksejä. Brown Butter 
Cookie Company Cayu-
coksella on keksikaup-

pa, johon tullaan pitkänkin 
matkan takaa. Jo kaupan 
ovelta tulvahtaa vastustama-
ton vastaleivottujen keksien 
tuoksu. Yksi suosituimmis-
ta mauista on alkuperäinen 
voikeksi, jossa on ripaus me-
risuolaa.

3 × tuliaisia

1 
Clam Chowder. Tätä ei 
makumatkailijan kannata 
ohittaa: amerikkalainen 

simpukkakeitto on suosittu 
ruoka rannikolla. Merenelä-
vistä valmistettu kermainen 
keitto syödään perinteisesti 
hapanleipäruukusta. Löydät 
tätä herkkua  taatusti, sillä 
annos löytyy Kalifornian ran-

nikon lähes jokaisen ruokapai-
kan keittolistalta. 

2 Suklainen jättikeksi. 
Amerikan reissulla on 
maistettava suklaa-

hippukeksejä. Parhaat keksit 
tarjoillaan lämpiminä ja kes-
keltä pehmeinä. Cayucoksen 
Schooners-ravintola valmis-
taa keksin pannulla ja tarjoi-
lee sen kahden jäätelöpallon 
kanssa. Jos tilaat yhden kek-
sin, et taatusti pety ainakaan 
sen kokoon: valtavasta kek-
sistä riittää jaettavaksi koko 
pöytäseurueelle.

3 Taco. Meksikolainen 
keittiö vaikuttaa voi-
makkaasti Kalifornias-

sa. Erilaiset kala- ja äyriäis-
tacot ovat hyvin suosittuja, ja 
ne löytyvät jokaisen meksi-
kolaisvaikutteisen ravintolan 
listalta. Yksi kokeilunarvoinen 
ruoka on kalataco. Se valmis-
tetaan pehmeään maissikuo-
reen. Paistetun kalan raikas-
taa sitruuna, avokado, korian-
teri, salaatti ja salsakastike.

3 × maista

JOHANNA PENTTILÄ, TEKSTI

VILLE PENTTILÄ, KUVAT 

Kalifornia 

Kalifornian lomalla voi 
tehdä paljon muutakin 
kuin katsella surff aajia ja 
jonottaa Disneylandis-
sa. Aikaansa seuraavaa 
turistia kannustetaan 
osallistumaan rantojen 
siivoamiseen, vaelluspol-
kujen kunnostamiseen 
tai historiallisen majakan 
restauroimiseen.
Havaijista mallia ottanut Kali-
fornian rannikko aloitti kesällä 
uuden, eettisen matkailuohjel-
man, jossa lomailijat osallistuvat 
kohteessaan pieniin hyvänteke-
väisyystöihin. 

Idean äiti, 30 vuotta matkailu-
bisneksessä mukana ollut Diane 
Strachan kertoo, että ohjelma 
on vastaus lisääntyneeseen kiin-
nostukseen.

–�National Geographic -leh-
den tutkimuksen mukaan lähes 
puolet amerikkalaisista matkai-
lijoista mieltää lomansa parem-
maksi, jos he tekevät jotain koh-
teen hyväksi. 

–�Enää ei haeta vain elämyk-
siä ja adrenaliinia. Yhä useampi 
matkailija haluaa, että juuri hä-
nen vierailunsa jättää positiivi-
sen jäljen lomapaikkaan. 

Ei mikään työleiri 
Strachan kehitti yhdessä Kali-
fornian rannikon turismia edis-
tävän Wine Country Coastalin 
kanssa Stewardship-matkailu-
ohjelman. Siinä lomailija voi va-
lita 73 erilaisesta osallistumis-
vaihtoehdosta itselleen parhai-
ten sopivan.

Yksi haluaa auttaa päivittäin, 

toinen käyttää pari tuntia ja kol-
mas tukee valitsemaansa koh-
detta rahalahjoituksella. 

Kaupunkeja ohjelmassa on 
mukana yhteensä kymmenen. 

–�Tässä onkin suurin ero esi-
merkiksi Havaijin ekomatkai-
luohjelmiin. Me kannustamme 
nauttimaan lomasta ja osallistu-
maan vaikka vain yhteen aktivi-
teettiin. Suurin osa perinteisistä 
ekomatkailuohjelmista voi vaa-
tia viikon tai jopa kahden viikon 
ajan päivittäistä sitoutumista.

Hands on – opi tekemällä
Kolmasosa Kalifornian eko-oh-
jelmasta on niin sanottuja hands 
on -kohteita, joissa matkailija 
osallistuu työskentelemällä. Työ 
voi olla esimerkiksi siivoamis-
ta, kunnostamista tai puutar-
hatyötä.

Loput ovat oppimiskohteita, 
joissa tutustutaan alueen histo-
riaan, luontoon sekä kulttuuriin 
ja opitaan sitä kautta ymmär-
tämään lomakohdetta syvälli-
semmin.

–�Osallistuminen voi olla niin-
kin yksinkertaista, että käy tu-
tustumassa paikallisen, sata 
vuotta vanhaan laiturin histo-
riaan ja lahjoittaa pienen sum-
man laiturin kunnostamissää-
tiölle.

Amerikkalaiseen tapaan kaik-
ki on mietitty valmiiksi ja kon-
septi testattu toimivaksi.

Kaikki kohteet eivät suinkaan 
ole tiukkaa työtä, joten auttami-
sen lomassa ehtii hyvin myös 
lomailemaan.

Esimerkiksi ohjelmassa mu-
kana olevalla Stolon viinitilalla 
Cambriassa voi tutustua per-
hetilan toimintaan, ympäristön 
huomioivaan viininviljelyyn 
sekä lopuksi tietysti maistella 
kuuluisan viinialueen viinejä.

Turisti, tee lomallasi hyvää
Ekomatkailu: Loma tuntuu
paremmalta, jos voi tehdä 
jotain kohteen hyväksi

JOHANNA PENTTILÄ

Kalifornia 

Viikonloppu eettisen turismin 
ohjelmassa Kalifornian ranta-
kaupungeissa. Kahden koulu-
ikäisen lapsen perhe on innokas 
ja valmiina. 

Opas Susan Lyon viittoo 
kuulijoita lähemmäksi Estero 
Bluff sin luonnonsuojelualueel-
la. Olemme lähdössä alueen his-
toriasta ja ekosysteemistä kerto-
valle luontoretkelle.

Poikkeamme polulta kallioille 
2000 vuotta vanhaan intiaani-
keittiöön. 

Kokeilemme mortteleilla, 
kuinka salinan- ja chumash-hei-
mojen intiaanit jauhoivat mais-
sista jauhoa. 

Ohitamme rannan, jossa vaih-
dettiin vaimoja, ja kuulemme 
hurjia tarinoita salakuljettajista. 

Tänä päivänä rannan aktiivisim-
mat asukkaat ovat hylkeitä. 

Ihastelemme retken päät-
teeksi vapaaehtoisten työtä, il-
man heitä paikalla olisi nyt die-
sel-voimala. 

Lapset ovat vaikuttuneita. He 
haluavat lahjoittaa omasta mat-
kakassastaan alueen luonnon-
suojelutyön hyväksi.

Aarteenetsintää rannalla
Avila Beachilla eettiseen turis-
miohjelmaan osallistuminen on 
helppoa. Jokainen alueen hotel-
li antaa asiakkailleen siivousvä-
lineet: jätesäkin, hanskat, sekä 
pienen vihkon löytöjen kirjaa-
miseen. 

Aikavaatimusta ei ole, ja lo-
puksi saalis palautetaan hotel-
liin. 

Löytöjen kirjaaminen auttaa 
tutkijoita ymmärtämään parem-

min roskien alkuperää, kerro-
taan Lighthouse Suites -hotel-
lista. 

Roskien kerääminen innostaa 
perheen pienintä aarteenetsijää. 

Siivouksen päätteeksi saam-
me kiitokseksi kierrätysmateri-
aaleista valmistetut rantakassit. 

Urakka saa mietteliääksi, sil-
lä siistinkin näköiseltä rannalta 

löytyy paljon sinne kuulumatto-
mia esineitä. 

Päivä meribiologina
Pääsemme jälleen töihin San 
Simeonin Coastal Discovery 
Centerissä, jossa meribiologit 
keräävät päivän vesinäytteitä. 
Lapset käyttävät suolamittaria 
ja lämpömittaria samalla, kun 
meribiologi Carolyn Skinder 
kertoo alueen ekosysteemistä ja 
ruokaketjusta. 

Eniten lapsia kiinnostaa se, 
kuinka monta valkohaita hän on 
merellä nähnyt. 

–�Hait ovat vain pieni osa me-
ren ekosysteemiä. Useimmilta 
unohtuu, kuinka tärkeää plank-
ton on maapallon hapentuotan-
nolle.

Näytteidenoton jälkeen lapset 
tutkivat merivettä mikroskoo-
pilla ja nimeävät löytämiään 
planktonin pieneliöitä. 

Iltapäivä lienee onnistunut, 
sillä kahdeksanvuotiaan toi-
veammatti muuttuu opettajasta 
meribiologiksi. Kotiin viemme 
paikallisherkkujen lisäksi hyvän 
mielen ja uusia ajatuksia.

Kokemus: Perhe siivosi 
rantaa, opetteli historiaa ja 
auttoi meribiologeja

Tuliaisina uusia ajattelutapoja

a
Jokainen alueen 
hotelli antaa 

asiakkailleen siivous-
välineet: jätesäkin, 
hanskat, sekä vihkon 
löytöjen kirjaamiseen.

Pinta-ala: 423 970 neliökilo-
metriä
Asukasluku: 38,4 miljoonaa
Pääkaupunki: Sacramento
Valuutta: Yhdysvaltain dollari 
Matkustusaika: Oiva loma-
kohde ympäri vuoden. Lämpi-
mintä on kesällä. 

Muista
Suomalainen ei tarvitse viisu-
mia alle kolmen kuukauden 
oleskeluun, mutta ESTA-mat-
kustuslupa on oltava.

Millä 
Kalifornian autolomia järjes-
tää muun muassa matka-
toimisto CWT Kaleva. Apua 
omaan suunnitteluun tarjoa-
vat esimerkiksi Kayak ja Tri-
padvisor-sivustot. Sivustoilta 
voi varata lennot sekä hotellit.

Miten 
Useat eri lentoyhtiöt lentävät 
San Franciscoon, Los Angele-
siin sekä San Diegoon suoraan 
Euroopasta tai välilaskulla 
Yhdysvalloissa. Finnair lentää 
New Yorkiin, josta on useita 
jatkoyhteyksiä. Moni valitsee 
eri tulo- ja lähtökaupungin, 
jotta rannikkoa ei tarvitse ajaa 
edestakaisin. Lentojen hinnat 
ovat korkeimmillaan kesäl-
lä, jolloin meno-paluulippu 
maksaa 800 eurosta ylöspäin. 
Sesongin ulkopuolella lipun 
voi saada 500 eurolla.

Kentällä
Vuokra-auto kannattaa vara-
ta etukäteen. Vuokraamista 
varten tarvitsee suomalaisen 
ajokortin sekä luottokortin. 
Päivähinnat alkavat 20 dol-
larista.

Hinnat 
Eettiseen matkaohjelmaan 
osallistuva maksaa matka-
kulunsa, mutta ohjelman 
aktiviteetit ovat maksuttomia. 
Ruoka ja ravintolassa syönti 
on Kaliforniassa hieman edul-
lisempaa kuin Suomessa ja 
annokset valtavat. Muista lisä-
tä 15-20 prosentin suuruinen 
tippi. Yö 3-4 tähden majoituk-
sessa sesonkiaikoina noin 100 
dollaria.

Lasten ehdoilla 
Eettinen matkailuohjelma on 
opettava ja erilainen koke-
mus lapsille. Eniten kohteista 
saa irti yli 5-vuotiaiden lasten 
kanssa. Automatkailu on suo-
sittua ja lapsille suunnatut 
palvelut erinomaiset.

Nettivinkit

www.winecoastcountry.

com: Sivustolta saa lisätietoa 
Kalifornian rannikon eettises-
tä matkailuohjelmasta, alueen 
kaupungeista, nähtävyyksistä 
ja viinitiloista. 

www.visitcalifornia.com: 

Kalifornian virallinen turismi-
sivusto. Täältä löytyy kaikki 
Kalifornian matkan suunnitte-
lua varten tarvittava tieto.

Pikaopas

Kalifornia

200 KM

Los Angeles

San Francisco
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Clam chowder on sakea 

simpukkakeitto, jota on ran-

nikolla tarjolla lähes jokai-

sessa ruokapaikassa.

Maistuisiko merisuolalla 

maustettu keksi?

Hearst Castle, lehtikustantaja William Hearstin koti lumotul-

la kukkulalla on aikamatka historiaan.

VILLE PENTTILÄ

Syksyisin rannoilla saa puu-

hailla rauhassa, mutta ke-

sällä matkailijoita on paljon.

Rannoilta löytyi odotettua enemmän sinne kuulumatonta tavaraa.

VILLE PENTTILÄ

Coastal Discovery Centerissä vapaaehtoiset lapset ja aikuiset auttavat meribiologeja vesinäytteiden 

ottamisessa ja analysoinnissa.

Cayukoksessa on pienen rantakaupungin viehättävä tunnelma.
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1800-luvulla rakennettu Piedras Blancasin majakka on edelleen toiminnassa.


