Villa Kep Resortin kolme keskipistettä ovat uima-allas, bambubaari ja ravintola. (Kuva: Villa Kep Resort).

Villa Kep Resort on suomalainen
aarre tropiikin siimeksessä
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Onko mahdollista, että yksi ja sama kohde voisi
täyttää kiitettävästi lomailijan asettamat seuraavat
perusedellytykset: rauha, lämpö ja
auringonpaiste, hyvä ruoka, ystävällinen ja
toimiva palvelu myös suomeksi, siisteys,
ympäristöystävällisyys, yllättävät retkikohteet sekä
pidättyväinen mutta kohtelias paikallisväestö?
Kokemuksesta tiedän, että se on mahdollista. Vastaus on Villa Kep
Resort eteläisessä Kambodžassa, viiden minuutin tuktuk-matkan
päässä merenrannasta.
Palvelua suomeksi! Miten se on selitettävissä trooppisten puiden ja
kukkien keskellä Etelä-Kiinan meren tuntumassa? Vastaus löytyy
Villa Kep Resortia pyörittävästä pariskunnasta, Marco Simosesta ja
Juha Kuustiestä. Puolitoista vuotta sitten heille tarjoutui tilaisuus
vuokrata Kepin provinssista 1,5 hehtaarin pusikoitunut maapalsta ja
ostaa sen rappeutuneet rakennukset, mukaan luettuina 18 villaa.
Marcossa ja Juhassa yhdistyvät sekä matkailualan että hotelli- ja
ravintola-alan rautainen asiantuntemus, minkä ansiosta
kunnostetusta ja Villa Kep Resortiksi nimetystä paikasta on
kehkeytynyt korkeatasoinen lomakohde. Mutta kyseinen prosessi on
jo oma juttunsa, joten aloitetaan johdannossa luetelluista
onnistuneen lomailun perusedellytyksistä.
Lomailua lähiluonnon
ja aikuisten ehdoilla
Villa Kep on rauhaa rakastaville taattu kohde. Se on paratiisi
paratiisissa, kuten Marco asian ilmaisee. Kätköstä paljastettu aarre.
Kepin päätielle on matkaa vajaa kilometri, ja kun rehevä viidakko
imee muutenkin lähes olemattoman liikenteen äänet, ovat laululinnut
ja ”laulavat” sammakot kunniassaan. Iltaisin seinillä kiipeilevät gekot

Marco Simonen (vas.) ja Juha Kuustie ovat alansa ammattilaisia, ja niinpä he nostivat
hylätyn Villa Kep Resortin uuteen kukoistukseen.

juttelevat keskenään. Noita hyönteisten pyydystäjiä voisi verrata
muinaisiin suomalaisiin kotisirkkoihin; nekin olivat hauskoja ja
harmittomia kotielämiä. Rauhaa lähiluonnon ehdoilla.
Rauhan takaamiseksi Marco ja Juha tekivät viime keväänä
päätöksen, jonka mukaan asiakkaiksi ei oteta alle 16-vuotiaita.
Resortin arvoista rauha on numero yksi: ”Villa Kep Resort´s top
priority is to provide a tranquil, welcoming environment for our
guests.” Siinä se. Päiväkodin vieressä asuvana tämän kirjoittaja
tietää, mikä on nykyajan pikkulasten vallitseva kommunikointitapa.
Se on kirkuminen. (Asiaa on ihmetelty mm lehdistön palstoilla).
Täällä siitä ei ole pelkoa, ei myöskään huolta ”äksönin” puutteeseen
kyllästyneistä murrosikäisistä eikä liikaa lomajuomia nauttineista
rantalomalaisista. Viidakko panee valikoitumaan.
Lämpöä ja auringonpaistetta Kepissä riittää. Marraskuisen
kaksiviikkoisen aikana mittari näytti tasaisesti +30 astetta, yöllä ja
kolmen trooppisen sadekuuron jälkeen lämpötila putosi pari astetta.
Helpotusta kuumuuteen saa upeasti kunnostetusta uima-altaasta ja
suihkuista: viileä, puhdas kraana- ja suihkuvesi tulee resortin omasta
kaivosta. Juomavesi tuodaan paikalle isoissa kanistereissa.
Varsinainen sadekausi oli marraskuussa ohi, ja täysin kuivaa on
luvassa joulu-maaliskuussa. Ilmastonmuutoksen vaikutuksista ei
vielä ole tarkkaa tietoa, mutta viime elokuu oli sateisin 30 vuoteen.
Vesi vaurioitti pahasti niin sivu- kuin pääteitäkin, mikä hidasti 150
km:n matkantekoa pääkaupunki Phnom Penhin lentokentältä
rannikolle.
Käyntikohteiden ykkönen:
Crab Market
Luomutuotetut hedelmät, vihannekset, yrtit ja juurekset omasta
puutarhasta. Kalat, äyriäiset ja mustekalat suoraan kylän kalastajilta.
Toisin sanoen lähiruokaa sanan täydellisimmässä merkityksessä.
Banaanipuita tontilla on 120, papaijaa 15, mangoa toistakymmentä ja
jakkihedelmäpuita (jackfruit) 4. Hiljakkoin istutetut ananaspuut
odottavat ensi satoaan. Tuotanto on päätoimisen puutarhurin
vastuulla ja vähintään viiden hedelmän valikoimasta aamiaisvieraat
voivat poimia suosikkejaan kuten pitayaa (dragonfruit). Aamiainen
sisältyy vuorokausimaksuun. Lämpimäksi ruoaksi on valittavana
erilaisia muna- tai nuudeliannoksia, ja jugurtin voi vahvistaa neljän
vaihtoehdon mysleillä. Tumma khmer-kahvi kruunaa sekä aamiaisen
että lähes vuorokauden ympäri auki olevan ravintolan à la carte annokset. Meren antimia on tarjolla joka päivä.
Koska ollaan maailman parhaiden äyriäis- ja mustekala-apajien
tuntumassa, on vierailu kylän Crab Marketissa ehdoton
ohjelmanumero. Kalastajat tuovat rapumertansa ja kalaverkkonsa
rantaveden päälle rakennetulle laiturille, ja vain parin metrin päässä
kytevät ensimmäiset hiiligrillit. Grilliruokien ja mausteiden tuoksu on
huumaava. Kannattaa aterioida sormin paikallisten joukossa
karvahattupuolella (kieltämättä outo sanonta sikäläisessä helteessä)
tai valita ”oikea” ravintola samalta pitkältä laiturilta. Merinäköala on
taattu.
On aivan selvä, että noin kaksi miljoonaa kuolonuhria vaatinut
punakhmerien hirmuhallinto 1975 – 79 pysäytti Kambodžan
kehityksen. Keksivätpä nämä äärihihhulit oman ajanlaskunsakin; se
alkoi vuodesta 0 aivan virallisesti. Nyt arvellaan Kambodžan olevan
esimerkiksi naapurimaa Vietnamia parikymmentä vuotta jäljessä.
Maa kellui vuosikymmenet tyhjän päällä, kun punakhmerit teloittivat
tai uuvuttivat orjatyöllä valtaosan lääkäreistä, opettajista, juristeista
ja ylipäänsä oppineiston edustajista. Kansanviholliseksi
nimittämiseen ja mestaamiseen saattoi riittää jo se, että henkilöllä oli
silmälasit. Kirjat ja paperirahat poltettiin, soittaminen ja laulaminen
kiellettiin, pankit lakkautettiin, puhelinlinjat katkaistiin eikä posti
kulkenut. Nyt syvälle yhteiskuntaan porautunut korruptio ja
kiinalaisten uuskolonialistinen, aggressiivinen talouspolitiikka ovat
kehityksen jarruna.
Villa Kep Resortin uudistamista hankaloittikin aluksi se, että ei
tahtonut löytyä koulutettua työvoimaa. Koululaitoksen alasajon
seurauksena englannin kielen taito on edelleen harvinaista.
Buddhalaiseen elämänkatsomukseen liittyy päivä kerrallaan
eläminen. Työntekijä saattaa jonain aamuna sanoa, ettei tule enää
hommiin. Tulevaisuutta ei pahemmin murehdita. Niinpä
henkilökunnan määrä on lievästi ylimitoitettu, jotta lähtijän töitä
tekemään löytyy aina joku. Marco ja Juha ovatkin läheisessä
kontaktissa ympäristöönsä. He tekevät yhteistyötä muun muassa
Kepin koululaitoksen kanssa tarjoamalla harjoittelupaikkoja. Resortin
yhteishenkeä vaalitaan säännöllisesti järjestettävillä
henkilökuntajuhlilla.
Luonnon kunnioittaminen ja toiminnan ekologisuus kuuluvat Villa
Kepin perusarvoihin. Lasin ja muovin lajittelussa resortti on
edelläkävijä. Ravintolan biojäte kompostoidaan ja syntynyt lannoite
levitetään omille viljelmille. Yli 40 aurinkoenergialamppua pienentävät
tuntuvasti sähkölaskua. Henkilökunnan koulutus on jatkuva
prosessi. Muun muassa tietoisuus hygienian ja siisteyden

Resortin uima-altaassa on kaksi pikku allasta värikkäinä kukkiville tropiikin vesikasveille.

merkityksestä on ainakin mennyt hyvin perille. Vietnamin ainoa
valtakunnallinen kierrätysmuoto on metallisten olut- ja
virvoitushuomatölkkien talteenotto. Kambodža myy tölkit Vietnamiin,
missä ne sulatetaan uusiokäyttöön.
Edellä mainitun Crab Marketin lisäksi Kep tarjoaa vaihtelunhaluisille
harvinaisia retkikohteita. Sellaisia ovat pippuriplantaasi museoineen,
perhosfarmi, laivaristeilyt Kepin saaristossa ja Bokor-vuori (1.200 m
merenpinnasta). Huikeiden maisemien lisäksi vuoren huipulla voi
ihmetellä kiinalaisten rakentamaa tyhjää jättihotellia ja kituvaa
pelikasinoa. Ja lisää rakennetaan…
Haaveena kaksi
Marimekko-villaa
Entä miten Suomi-pojat Marco ja Juha päätyivät Kambodzan
viidakkoon? Marco on ollut 20 vuotta PATAn (Pacific Asia Travel
Association) jäsen toimien muun muassa PATAn Suomen jaoston
puheenjohtajana ja PATAn hallituksessa. Kambodžan jaoston
puheenjohtaja oli se, joka antoi Marcolle vinkin myynnissä olevasta
resortista. Juhalla puolestaan oli pitkä hotelli- ja ravintola-alan
koulutus ja työkokemus; viimeiset 8 vuotta hän työskenteli
valmennuspäällikkönä vastaten S-ryhmän hotellien myyjien
kouluttamisesta ja valmentamisesta.
Jo ensi näkemältä Marco näki paikan mahdollisuudet, vaikka
viidakko olikin ottanut Villa Kepin valtaansa. Kun Juhakin katsasti
paikan, oli ostopäätös selvä. - Tänne tultiin ja sillä tiellä ollaan, he
toteavat. Alkajaisiksi uusittiin 18 villaa (á 38 neliötä), maalattiin ne
kahteen kertaan ja uusittiin katot, tekstiilit, patjat ja vuodevaatteet
sekä lisättiin valaistusta. Uima-allas uusittiin täysin. Valmistumassa
on mini-spa, joka tarjoaa hierontoja sekä käsi-, jalka- ja kasvohoitoja.
Haaveena on sisustaa kaksi villaa Marimekko-materiaaleilla etenkin
japanilaisia ja singaporelaisia ajatellen. Uima-altaan edessä olevasta
Bambubaarista suunnitellaan kaksikerroksista, jotta iltaisin olisi
näköyhteys Siaminlahden merelliseen auringonlaskuun. Vastaanoton
yhteyteen tulee pikku kauppa välttämättömyyksiä varten sekä iso
TV-kangas, jonka ääressä voi katsella vaikkapa eurooppalaisten
suosikkijoukkueiden jalkapallo-otteluja.
Villa Kep Resortin vierailijat ovat lähinnä keskieurooppalaisia,
jenkkejä, australialaisia, japanilaisia ja korealaisia – ja tietysti jonkin
verran suomalaisia. Yhden tärkeän neuvon Marco ja Juha antavat
matkaa suunnitteleville: - Kambodža saattaa olla kulttuurishokki
sellaiselle, joka ei ole sitä ennen ollut ”siedätyshoidossa” eli käynyt
Intiassa, Thaimaassa tai Vietnamissa. Maa on kyllä turvallinen,
mutta kaikki ei vielä pelaa niin kuin Strömsössä. Varsinkin
koppalakit ja paskantärkeät viranomaiset ovat aina tilaisuuden tullen
vaatimassa ylimääräistä ”palvelurahaa”.
Suositus: lue ennen matkaa Tammen Keltaiseen kirjastoon kuuluva
romaani ”Kadonneet”, kirjoittaja Kim Echlin. Kirja on kattava katsaus
lähimenneisyyden helvettiin ja auttaa ymmärtämään tämän päivän
Kambodžaa.

Paikalliselämää aidoimmillaan tapaa Crab Marketin ”karvahattupuolella”.

Teksti ja kuvat: Sakari Karttunen

Kepissä kaikki kulkee pyörillä, myös snagarit. Mopoista on loihdittu tee-itseinsinööritaidon nerokkaita luomuksia.

Merenrantakadun ”mattonäyttelyllä” on selityksensä: viikonvaihteissa perheet ja
ystäväpiirit levittävät matoille ruoat ja juomat, seurustelevat ja kuuntelevat musiikkia.
Mattoja ei suinkaan kääritä pois, vaan ne jätetään paikoilleen seuraavaa viikonvaihdetta
odottamaan.

Buddhalaismunkit kuten koko kantaväestökin suhtautuvat turisteihin pidättyvän
ystävällisesti.

Tunnin ajomatkan päässä Villa Kep Resortista on 1.200 metriä merenpinnan yläpuolelle
kohoava Bokor-vuori. Viikonvaihteissa vuoren Buddha-patsas on tuhansien
kambodzalaisten retkikohde.

Tällaisia kahden hengen villoja resortissa on yhteensä 18. Lämmin vesi, suihku, WC ja
jääkaappi kuuluvat varusteluun. Sängyt ovat ruhtinaallisia niin kokonsa kuin laatunsa
puolesta.

