
 

THAIMAA 
KHANOM – THAIMAAN KARAMELLI 

Baan Civilize Resort hotellin respassa ystävällinen, ”hoono englanti” puhuva vastaanottovirkailija ilmoitti, että huone 

olisi valmis reilun tunnin kuluttua. Kiitimme ja ajattelimme odotella ilmastoidussa aamiaishuoneessa, joka oli kuin 

suoraan 60-luvun suomalaisen leirintäalueen kahvila. Netin perusteella olimme varanneet 4 tähden hotellin. 

Ehdimme jo säikähtää, että mitähän näistä kahdesta yöstä tulee. Lohtua toi ainoastaan se, että hinta oli 47 eu/yö 

aamiaisella. Jätimme laukut odottamaan ja teimme pienen tutustumisretken pieneen hotelliin, joka nettikuvien 

perusteella näytti siistiltä design-hotellilta. Sellaiselta se vaikuttikin, kun meni kiertelemään muutamia huoneita ja 

pientä uima-allasaluetta.  

 

 

Upea hiekkaranta kruunasi kokonaisuuden, mutta silti mietimme edelleen, että mitähän tuleman pitää? Tehtyämme 

pienen kävelyn palasimme ilmastoituun aamiaishuoneeseen aikomuksena ottaa kirja esille. Kävikin ilmi, että 

huoneemme oli jo siivottu ja voisimme ottaa sen haltuumme. Siirryimme kämppään ja yllätyimme positiivisesti. 

Huone oli tyylikäs, siisti ja aivan altaan vierellä, kuten muutkin huoneet. Majoittauduimme tyytyväisinä, vedimme 



uimakamppeet päälle ja lähdimme tutustumaan 8 km pitkään rantaan. Iltapäivä oli juuri aluillaan, joten vesi oli 

korkealla. Petyimme siihen, että muuten niin upealla hiekkarannalla olivat simpukan kuoret kerääntyneet pitkäksi 

nauhaksi vesirajaan, joten kävely ei ollut kovin mukavaa avojaloin. Teimme kuitenkin parin kilometrin kävelyn 

ajatellen, että tällaistako tämä himoharrastuksemme tulisi olemaan. Istuimme aurinkotuoleille, otimme kirjat esiin ja 

aloimme lueskella varjojen alla. Elämä voitti, oli rauhallista, sillä rannalla ei ollut juuri ketään eikä hotellissakaan kuin 

muutama immeinen. 

 

 

Parin tunnin loikoilun jälkeen alkoivat kävelyvarpaat jälleen vaatia liikuntaa. Marjatta oli niin kirjansa lumoissa, ettei 

häntä saanut liikahtamaan minnekään.  

Tein noin 4 km kävelyn, jonka aikana löysin itsestäni aivan vieraita piirteitä. Vesi oli paennut muutamia metrejä 

kauemmaksi ja alta paljastunut mitä hienoin hiekkaranta ilman ainuttakaan häiritsevää simpukan kuorta. Siitä 

riemastuneena intauduin  jopa juoksemaan! Nii’in! Ei sitä tautia kauan kestänyt, mutta kilsa tuli varmaan yhteensä 

hölkätyksi ja se on minulle kuin puoli maratonia. Kiva oli miehen hölkkäillä ja kävellä, kun aurinko helli, ei juuri tuullut 

ja elämä hymyili muutenkin. Maltoin palata varjon alle siinä pelossa, että poltan itseni, kun taisi aurinkovoide 

unohtua. Lueskelu jatkui. Kävimme illan suussa vielä kävelyn, jonka aikana naatimme naapurihotellin selkeästi 

viehättävämmällä terassilla vähän thairuokaa, palasimme hotellille, kävin uiskentelemassa jälleen sekä meressä, että 

altaalla etc. 



Maanantaiaamun valjettua lähdimme aamiaiselle ei-niin-suurin odotuksin. Se on paras keino välttyä pettymykseltä. 

Valitsimme englantilaisen aamiaisen, jota 2 naista lähti tekemään. Thaimaalaisissa hotelleissa on työntekijöitä niin 

paljon, että ruokakin kannetaan monen ihmisen voimin huoneisiin, vaikka yksi voisi aivan hyvin tehdä saman 

homman. Onhan se kiva tehdä kaikki yhdessä. Näin kävi aamiaisenkin kanssa. Liuta naisia toi vähäisen määrän 

aamiaislautasia pöytään. No, sitä sanotaan palveluksi. Lautanen on yllättävän monipuolinen, mutta jälleen 

törmäsimme samaan kuin edellisenä aamuna. Nauravat nakit näyttivät todella tyylikkäiltä, mutta niitä oli lämmitetty 

vain nimeksi. Sama koski muitakin ruokia. Ei mene kaaliin meille ei. Seuraavana aamuna oikein vannotimme, että 

tuokaa KUUMIA ruokia. Naiset hymyilivät ja nyökkäilivät, että ilman muuta. Kun ruoka tuli, kaikki olivat kylmiä ja 

hyvin miedosti lämpimiä. Olin sen verran kaukoviisas tuolloin, että otin itselleni thaiaamiaisen, joka olisi keitto. 

Luulisi tulevan kuumana. Tulihan se. Kun Marjatta ei halunnut syödä nauravia, kylmiä nakkejaan, minä ovelasti 

laitoin ne keittooni lämpenemään. Lopulta sain syödä lämpimiä nakkeja. Ähäskutti! 

Toinen päivä tuossa hotellissa sujui loikoillen patjalla varjon alla, uiden ja lueskellen.  

 

Illalla päätimme etsiä esiin seuraavan majapaikkamme Aava Resortin, jonka tiesimme olevan 4-5 km päässä. Olimme 

vähän kirjoitelleet, että Atte Savisalo, hotellin omistaja, olisi paikalla klo 16 jälkeen. Hän ilmoitti, että hotellinsa olisi 

1,5 tunnin kävelyn päässä. Varauduimme tulemaan taksilla takaisin. Kävelyilma oli mitä parhain, vesi oikealla 

korkeudelle, tuulta ei juuri nimeksikään, joten edellytykset ennätyksellisen nopeaa kävelyyn olivat olemassa. 

Yllätimme itsemme ja paikalliset asiantuntijat saapumalla Aavaan jo 45 min kuluttua. Iloisina, mutta onnellisina, 

otimme vastaan tuon loistosuorituksen ja palkitsimme itsemme pitkillä drinkeillä. 

 



 

Kävelimme upealla rannalla auringon laskun aikaan takaisin kämpille. Lomaa se oli! 

 

 

  



AAVA RESORT – PALA PARATIISIA 

 

Aamulla klo 10.30 Aava Resortin auto haki meidät uuteen yöpymispaikkaan, josta olimme varanneet  pari yötä Pool 

side villasta. Vierailumme historia juontaa vuoteen 2011, jolloin ihastuimme paikkaan matkamessuilla. Olimme jo 

melkein tulossa tänne pari vuotta sitten, mutta klaanimme päätyi lopulta Bangtaolle. Vastaanotto oli thailaisen 

tyylikäs. Meidät istutettiin sohvalle, eteen tuotiin omenamehua kuohuviinilaseista ja muodollisuudet hoidettiin 

rettekästi. Kohta paikalle sattui toinen omistajista eli Kati Häkkinen, Aten vaimo. Saimme tarvittavan infon alueesta, 

siirtymisistä Koh Samuille ja siitä eteenpäin.  

 

 

Aava Resort on suomalaisen pariskunnan Aten ja Katin unelman täyttymys. Se valmistui vuonna 2010. Erikoiseksi 

asian tekee, että sen piirsi suomalainen Vertti Kivi, joka ei ollut ennen piirtänyt hotelleja. Sama oli lähtökohta 

nuorella parilla: heillä ei ollut mitään aiempaa kokemusta hotellialasta. Lopputulos arkkitehtuurisesti ja 

sisustuksellisesti on huippuluokkaa. Se palkittiin vuonna 2013 ja joku arvostettu taho valitsi Aavan 101 parhaan 



hotellin joukkoon maailmassa. Kati ja Atte kävivät ylpeänä pokkaamassa kunniakirjat Lontoossa. Samaan sarjaan sen 

asetti paikan altaalla tapaamani, eläkkeellä oleva saksalainen valokuvaaja, joka on kuvannut hotelleja eri puolilla 

maailmaa ja katseli Aavaakin sillä silmällä. Hän kehui arkkitehtuuria, mutta hänen mielestään sisustus oli 

”overdesign”.  

 

 

 

Ilmoitin mielipiteenäni, että meidän suomalaisten makuun se oli kyllä erinomaisen sopiva, mutta kauneushan on 

katsojan silmissä. Tahdomme toivottaa omistajapariskunnalla onnea ja menestystä. On todella rohkea veto laittaa 

kaikki omaisuutensa yhden kortin varaan, perustaa perhe Thaimaahan, laittaa lapset kyläkouluun ja jäädä pysyvästi 

(?) sinne. Lapset osaavat kuulemma paremmin thaita kuin suomea, kiitos heillä jo vuosia olleen lastenhoitajan. Nyt 

vaikutti, että panostus palkitaan, sillä hotellin kassavirta on kääntynyt voiton puolelle ja käyrä ylöspäin. 

Onnittelumme, te rohkeat mikkeliläiset! 



 

Meidät ohjattiin Pool Side Villaan n:o 3, joka mykisti meidät hetkeksi. Huone oli erittäin tyylikkäästi sisustettu. 

Tuntuu, että kaikki yksityiskohdat oli suunniteltu tarkoin. Viimeistä huutoa olevasta kylpyhuoneesta oli suora 

näköyhteys altaalle ja merelle. Intimiteetti varmistettiin tummennetuin ikkunoin niin, että ulkoa ei nähnyt sisällä 

päiväsaikaan. Villan terassilta oli suora yhteys kauniille uima-altaalle. Ja ne näkymät. Uima-allas tuntui jatkuvan ja 

päättyvät mereen. Kokonaisuus oli lumoavan kaunis. Huokailimme aikamme kokonaisuutta ja asetuimme sitten 

taloksi.  

 

Olimme varanneet huoneiston pariksi päiväksi, mutta melko pian päätimme varata toiset kaksi yötä, jos hinnoista 

sovitaan. Ja sovimmehan me. Olimme päässeet budjetoimaamme hintatasoon , joten loma paratiisissa jatkui.  

Kulutimme aikamme resortissa lähinnä kävellen, uiden, loikoillen ja lueskellen. Hotellin oma kirjasto takasi, että 

luettavaa riitti. Marjatta ehti lukea kirjan/päivä, joten kokonaissaalis oli jo 8 vajaan 2 viikon aikana. Alueen ranta on 

uskomattoman kaunis, erittäin hienohiekkainen kävelykatu. Teimme päivittäin monta vaellusta ja nautimme. Oli 

mielenkiintoista seurata kalastajien ja simpukan kerääjien touhua. Verkon laskun yksi variaatio oli kuljettaa se 



kävellen riittävän kauas mereen, tehdä siitä nuotta ja vetää verkko rantaan. Toimenpide kesti noin 20 min ja kyllä 

sieltä ajoittain tuli saalistakin, vaikka vähän.  

 

 

Nuo neljä päivää osoittivat meille konkreettisesti mitä tarkoittaa elämisen sietämätön keveys. Edellä kuvatun 

päivärytmin rikkoivat ainoastaan parina päivänä tehty skootteriajelu sekä hotellin tarjoama retki 

keskiviikkomarkkinoille Khanomin kylään. Olihan sekin mielenkiintoinen nähtävyys. Myyjiä ja kojuja oli todella paljon 

Täytyy ihmetellä, mistä se väki sinne kokoontuikin, mutta olihan meitä paljon. Kala- ja lihatorit sekä katuravintolat 

veivät merkittävän osan pöydistä. Harvinaisempaa herkkua olivat kynityt sammakot, jotka jätimme kuitenkin 

maistamatta, vaikka olisihan se ollut kokemus sekin.  



 

 

 



 

 

Skootteriajelun aikana tutustuimme lähiseutuun ja löytyihän sieltä elämää, hotelleja, ravintoloita, kallioisia rantoja ja 

kartan mukaan myös vesiputouksia. Jätimme ne kuitenkin väliin, sillä olisimme todennäköisesti vetäneet vesiperän. 

 

 

Ravintolan keittiöpäällikkönä oli suomalainen Petri, joka oli siellä toista kautta marraskuusta huhtikuuhun. Hyvät 

safkat tuo Helsingin edustan yhdellä saarella kesäisin työskentelevä kokki loihti sekä thai- että BBQ-iltana. Thai-illan 

aikana saimme nauttia kestohymyisen tanssijatätin esityksestä. 



 

 

 

Mitä lie tapahtunut kirjoittajan tukalle? 



 

 

Thai-illallisen aikaan havaitsimme, että majoittuneena oli ainakin 8 muutakin suomalaista, joten viidakkorumpu on 

tehnyt tehtävänsä. Uskon ja toivon, että meidänkin Facebook-hehkutuksen jälkeen jotkut intautuvat lähtemään 

testausmatkalle. Upea kokemus oli Aava Resort! Palvelunne on erittäin hyvää ja huomaavaista, läpi koko 

henkilökunnan. 

Yksi hyvä esimerkki huomaavaisuudesta ja palveluhalusta oli Katin oivallus. Olimme luvanneet antaa palautetta 

hyvässä ja pahassa. Koska Atte ja Kati ovat alkamassa laajentaa aluetta, heitimme mm. yhden toiveen: jatkossa olisi 

hyvä, että ikkunan vieressä olevaan leponurkkaukseen asennettaisiin erillinen lukuvalo, jotta toinen voisi nukkua ja 

toinen lukea. Tuskin pääsimme huoneeseemme tuon keskustelun jälkeen, kun meille tuotiin pöytälamppu!  Sitä 

sanotaan palveluksi. Saa nähdä toteuttaako maailmankuulu Marriot-hotelliketju suunnitelmansa. Olivat ilmoittaneet, 

että siinä vaiheessa, kun Aava aletaan laajentaa, he tulevat alueelle. 

Kiitos Aava Resort & Spa! 

 


