Ulkomailla Matildassa
Tämä ei ole suinkaan ensimmäinen ulkomaanmatkani Matildaan eikä edes ensimmäinen
juttunikaan aiheesta. Matilda on sen verran vetävä kohde, että siitä riittää lihaa luille
useammankin tarinan verran.
Tein ensimmäisen ulkomaanmatkani Matildaan 80-luvulla. Lähdimme Suomen tenniksen
mekasta Hangosta pikkukylään pelailemaan tennistä. Tarkoitus oli myös vakoilla. Matildaan
oli rakennettu kuusi hienoa massakenttää. Järjestettiin myös vetäviä kursseja.
Matildan kentät oli rakennettu mukavaan maastoon. Sen enempää tuuli kuin aurinkokaan
eivät häirinneet. Muistan vaan elävästi, että ärhäkät paarmat purivat ja haittasivat hienoja
lyöntejämme. Silloin ei vielä ollut tarjolla after tennis -palveluita, joten piti turvautua omiin
eväisiin.
Muutettuani Perniö Cityyn Matildan kehitystä tuli seurattua monasti kaksinaisin tuntein.
Tontteja kaavoitettiin kovaa vauhtia, ei kuitenkaan kunnan kannalta toivottuun vakituisen
asumisen tarpeisiin. Mutta kylä alkoi kuhista.
Uuden vuosituhannen alussa tennismieheltä menivät aamukahvit pariinkin otteeseen väärään
kurkkuun ja jopa rinnuksille. Matildan tenniskenttien paikalle suunniteltiin hulppeaa
monitoimihallia. Kuvien mukaan halliin mahtuisi kolme koriskenttää, yksi käsipallokenttä ja
vielä kolme tennisbaanaa. Vau!
No, hallia ei sitten tullut, ja tenniskentätkin pusikoituivat.
Kesällä 2018 revähti kunnolla, kun Hesari nimesi Matildan Suomen hipstereimmäksi
kyläksi. Laskettiin, että jutun innoittamana yhtenäkin päivänä raiteilla ja rannassa palloili
neljä tuhatta turistia. Parkkipaikat ja palvelut ruuhkaantuivat kunnolla.
Nyt meitä kuristaa korona. Ei voi eikä saa matkustella oikein mihinkään. Finnair ilmoitti
juuri siirtävänsä puolet A320-sarjan koneistaan pitkäaikaisparkkiin Prahaan. Siellä niiden
pitäminen toimintakuntoisina tulee halvemmaksi kuin kotona. Muut yhtiöt tekevät samaa.
Koulujen syysloma mennä hurahti. Monet perheet olisivat normaalisti ottaneet viikon tai
kahden loman ja lennähtäneet aurinkoon. Nyt pysyttiin kotimaisemissa.
Järjestimme takapihalla syysgrillausta ja pientoimintaa. Pallinaamat saivat kerrankin leikkiä
tulella vanhanaikaisella grillillä. Innosta ja ilmeistä päätellen se taisi korvata pienen
matkapyrähdyksen.
Loman lopulla lähdimme sitten ulkomaille Matildaan. Makarlasta lähtevää tietä paranneltiin
koko kesä. Nyt siihen oli vedetty sileä uusi asvaltti. Keskiviivat vain puuttuivat. Kyllä
kelpaa kurvailla.
Matildan raitilla parveili tusinoittain ulkoilijoita. Neljänkympin nopeusrajoitus on todella
paikallaan. Keskuspuiston uusituilla kentillä läiskittiin tennistä ja padelia, ja minigolf
suorastaan pursui pelaajia. Siis lokakuun puolivälissä 60. leveysasteella!
Ensimmäisen tavoittelemamme ravintolan ulkopuolelle oli kertynyt jonoa. Tungosta tietysti
lisäsi koronan takia typistetty asiakasmäärä. No, löytyyhän kylästä lisää ravitsemuspaikkoja.
Pääsimme lopulta mukavasti maukkaan aterian ääreen. Ulkomaan tuntua toivat myös
lapinkultaa makoisammat paikalliset oluet. Kyllä Matildassa ja vähän Kemiössäkin osataan!
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