KIINALAISTURISTIT KERIMAASSA 28.1. – 31.1.2017
Ryhmä kiinalaisia turisteja etelä-Kiinasta Guangzhousta (Kanton)
rantautui Kerimaahan muutamaksi päiväksi viettämään kiinalaista uutta
vuotta. Uuden vuoden aatto oli lauantaina 28.1. mutta juhla jatkui
keskiviikkoon asti. Kiinalaisessa ajanlaskussa alkoi Kukon vuosi.
Matkan järjesti matkatoimisto Domi Travel yhteistyössä Kerimaan kanssa.
Kerimaa auttoi viisumien hankinnassa ja matkan suunnittelussa sekä
mielenkiintoisen ohjelman rakentamisessa. Kerimäkeläinen MatkaKosonen hoiti kuljetuksen Helsinki-Kerimaa-Helsinki sekä
kaupunkikierroksen Savonlinnassa ja tutustumismatkan Lustoon.

Kerimaassa ohjelmassa oli räväkät uudenvuodenjuhlat ilotulituksineen ja
juhla-aterioineen. Paikalle saapui tietysti myös joulupukki ja Kerimaan
oma karhumaskotti. Kiinalaisille vieraille esiteltiin tietenkin aito poro
kerimäkeläisen Tapio Taurulan porotilalta. Ohjelmaa oli järjestetty niin
runsaasti, että osa jäi toteutumatta ja odottamaan seuraavaa kertaa.
Kerimaan erikoisohjelma oli golf-pilkki mutta viraat perehtyivät myös
hiihtoon, mäenlaskuun, lumikenkäilyyn ja potkukelkkailuun. Lumi oli näille
etelä-kiinalaisille aivan uusi elementti, joten ryhmä peuhasi lumessa
lumienkeleitä ja lumiukkoja tehden. Käytiin myös leikkimielinen lumisota,
jossa Kerimaan yhden miehen armeija päihitti 3-henkisen
kiinalaisjoukkueen.

Kaikki ohjelmat olivat matkanjohtaja Mily Chen’in mielestä kiinalaisille
ikimuistoisen riemukkaita, mutta eniten matkalaisten mieliin jäi
saunominen Kerimaan useissa saunoissa. Erityisen yllättävää oli
vieraiden tunteja kestänyt viihtyminen savusaunassa ja nautiskelu
kuumassa porealtaassa. Saunomisessa kiinalaiset tuntuivat olevan
synnynnäisiä mestareita, he viihtyivät jopa savusaunassa tunnin verran.
Viisi rohkeaa uskalsi mennä uimaan hyiseen avantoon, josta rohkeudesta
heille jaettiin myöhemmin juhlallisesti sertifikaatti kotiin vietäväksi ja koko
suvun ihmeteltäväksi.

Toinen talvinen huippuohjelma oli tietysti pilkkiminen. Innokkailla
pilkkijöillä oli useita tärppejä, mutta lopulta ylös saatiin vain yksi komea
nieriä-lohi. Nieriä ja aiemmin henkilökunnan kalastamat lohet valmistettiin
omatoimisesti loimutuslaudoilla eräopas Timo Holopaisen johdolla. Koko
ryhmä seurasi herkeämättä lohen suolistamista, filerointia ja loimutusta. Ei
edes perkeitä saanut heittää pois, vaan ryhmä vaati, että niistä oli
valmistettava kirkaslieminen keitto etelä-kiinalaiseen tapaan.
Kiinalaisten kovasti odottamia revontulia ei pilvisellä taivaalla näkynyt,
mutta sen korvasi öinen lyhtyvaellus Kerimaan salaperäiselle
Väinämöisen kivelle, suurelle siirtolohkareelle, jonka itse skandinaavisen
tarun Ymir-jättiläinen on sinne aikojen alussa viskannut. Kivenlohkareelta
matka jatkui tervapata-tulien reunustamaa polkua pitkin alueen
korkeimmalle kukkulaille, jossa odotti talvinen juhannuskokko. Kokon
ympärillä laulettiin kiinalaisia kansanlauluja.
Kun ryhmän jäseniltä kysyttiin mikä oli parasta ohjelmaa Kerimaassa,
vastaus oli useimmiten: ”kaikki”. Kiinalaiset osoittautuivat japanilaisiakin
innokkaimmiksi valokuvaajiksi ja videokuvaajiksi. Kaikilla ryhmässä oli
uusimmat iPhone tai Huawei-kännykät ja kuvia otettiin tuhansittain.
Kerimaa-matkan tunnelmat välittyivät saman tien kiinalaiseen sosiaaliseen
mediaan We-Chattiin,
Jäähyväiset olivat haikeat. Vieraat kutsuivat henkilökunnan
vastavierailulle Guangzhouhun. Toteutuminen jää nähtäväksi.

