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Maria Annala
Kahvi on pikimustaa ja puraise-
van makeaa. Mukillisen muka-
na tulee pino pienenpieniä kup-
peja. Tämä kahvi on tehty jaet-
tavaksi.

Muki ja pikkukupit kiertävät 
ringissä, ja jokainen kuubalais-
pappa kaataa itselleen pienen 
suullisen. Sitten hörppäykset 
nautitaan yhdessä.

Näin kahvittelevat tässä kau-
pungissa muutkin kuin kuuba-
laiset. Latinalaisen Amerikan 
ja aivan erityisesti Kuuban vai-
kutus näkyy, kuuluu ja maistuu 
Miamissa kaikkialla.

Jos haluaa todella ymmärtää 
Miamia, täytyy tutustua Pikku-
Havannaan. Miamilla on kuuba-
lainen sielu.

Kuubalaiskaupunginosan kes-
kustan pieniä perheyrityksiä 
pyörittävät Fidel Castron dik-

tatuuria paenneet siirtolaiset ja 
heidän jälkikasvunsa. Matkaili-
joiden kiinnostus aluetta koh-
taan on kasvanut viime aikoi-
na tuntuvasti, mutta kivijalka-
liikkeiden asiakkaista merkittä-
vä osa on silti yhä kuubalaisia.

Los Piñaderos -hedelmäkojus-
sa Guillermina ja Angell Her-
nandez valmistavat ja myy-
vät sokeriruokomehua ja ma-
keita hedelmämaitojuomia. He 
ovat asuneet Miamissa lähes 
60 vuotta, mutta Guillermina 
Hernandez kaipaa silti yhä ko-
tiin – Castron aikakautta edeltä-
neeseen Kuubaan.

Yhdysvallat ei tunnu kodilta, 
vaikka siellä hän on tavannut 
miehensä, mennyt naimisiin ja 
kasvattanut kaksi lastaan.

– Vaikeinta on olla poissa ko-
timaastaan, hän sanoo.

Hernandez kertoo, että mo-
net amerikkalaiset tulevat 

Pikku-Havannaan tutustuak-
seen kulttuuriin ennen mat-
kaa Kuubaan.

– Mitä he näkevätkään Kuu-
bassa! Kuubalaiset olivat en-
nen tyylikkäämpiä kuin parii-

silaiset, mutta nyt he kulkevat 
rääsyissä, hän suree.

Pikku-Havanna ei ole Kuuba 
pienoiskoossa. Siellä näkee, 
minkälaista Kuubassa voisi ol-
la, jos kansalaisilta ei puuttuisi 
elintarvikkeita ja muita perus-
tarpeita – ja oikeus sanoa, mi-
tä he ajattelevat. Siksi siellä voi 
oppia paljon Kuubasta.

Pikku-Havannaan retkiä 
järjestävän Art Deco Toursin 
omistaja Christine Micha-
els kertoo, että heidän retkil-
leen tulee koko ajan enemmän 
paitsi matkailijoita, myös mia-
milaisia.

– He ajattelevat, että kun asun 
tässä vahvasti kuubalaisessa 
kaupungissa, syön kuubalaista 
ruokaa ja tanssin kuubalaisen 
musiikin tahtiin, haluan myös 
oppia lisää kuubalaisesta kult-
tuurista.

Pikku-Havannassa kuubalainen ruoka on kursailematonta. El Pub 
-ravintolan tostones eli friteeratut ruokabanaanit tarjoillaan valko-
sipuliöljyn kera. MARIA ANNALA

Pikku-Havannassa oppii paljon Kuubasta
Rentoja maku-
nautintoja: Jaguar
Boheemikaupunginosa Co-
conut Grovessa sijaitseva Ja-
guar tunnetaan erityises-
ti cevichestä eli mausteisis-
sa liemissä marinoidusta 
raa’asta kalasta. Maistelu-
lautanen tarjoaa mahdolli-
suuden kokeilla kuutta eri-
laista cevicheä. Pääruoka-
listalla on tyypillisiä annok-
sia eri puolilta Latinalaista 
Amerikkaa

 Pukukoodi on kaupungin-
osan hengen mukainen: riit-
tää, että asiakkaalla on vaat-
teet.

Kokeilunhaluiselle: 
Miami Food Tours
Ravintolaretket ovat Yhdys-
valloissa suosittu tapa tutus-
tua kaupunkiin ja sen ravin-
tolatarjontaan. Ravintoloita 

kierretään ryhmässä oppaan 
johdolla, ja joka pysähdys-
paikassa ryhmä saa maistaa 
heille valittua ravintolan eri-
koisuutta. 

Syötävää saa vähintäänkin 
kokonaisen aterian verran 
jälkiruokineen, ja kävellessä 
opas kertoo kaupungista.

Miami Food Toursin op-
paiden johdolla voi tutustua 
South Beachiin, Pikku-Havan-
naan tai Wynwoodiin.

Juhlavaan iltaan: 
Ola
Hintava mutta hintansa arvoi-
nen ravintola Ola South Beach-
issa tarjoaa Latinalaisen Ame-
rikan eri maiden ruokakult-
tuureihin perustuvia fi ne di-
ning -annoksia.

Tyylikäs ravintola ja sen 
moitteeton palvelu sopivat 
erinomaisesti vaikkapa merk-
kipäivän tai loman juhlimi-
seen.

Kolme ihanaa latinoillallista

Tyypillistä miamilaista ruokaa ovat kalacevichet.

Julie Fornary tuli alun perin 
Miamiin lomalle siksi, koska 
muita vaihtoehtoja ei ollut tar-
jolla, mutta rakastui kaupun-
kiin niin, että jäi sinne pysy-
västi.

– Rakastan Miamin latino-
kulttuuria ja kansainvälisyyt-
tä. Täällä voin syödä millaista 
ruokaa ikinä haluan ja tavata 
ihmisiä kaikkialta maailmasta, 
hän sanoo.

– En tiedä mitään parempaa. 
Fornary sanoo.

Miami vaikuttaa niin moniin 
samalla tavalla, että kaupun-
gin asukkailla on ilmiölle oma 
ilmauksensa: jos joutuu Miamin 
pauloihin, on paikallisten mu-
kaan saanut hiekkaa kenkiinsä.

Fornary asuu Miamin tunne-
tuimmassa osassa South Beach-
issa Miami Beachin saarella. Se 
on virallisesti eri kaupunki kuin 

manner-Miami, mutta muodos-
taa sen kanssa saumattoman 
kokonaisuuden.

Hyvien ravintoloiden, yöker-
hojen ja latinomusiikin lisäksi 
Fornary rakastaa South Beach-
in rakennuksia. Siksi hän toimii 
oppaana Miami Design Preser-
vation League -suojeluyhdistyk-
sessä.

Vapaaehtoisina toimivat op-
paat esittelevät turisteille alu-
een tunnettua art deco -arkki-
tehtuuria. Tuotot käytetään ra-
kennusten suojeluun.

– Ihmiset saavat kierroksillani 
usein hiekkaa kenkiinsä. Näen 
sen heidän silmistään. Rakas-
tan sitä, kun saan nähdä ih-
misten rakastuvan tähän paik-
kaan samalla tavalla kuin minä 
aikoinaan.

Joidenkin matkailijoiden ma-
kuun South Beach on liian vil-
kas ja meluisa. 

Rauhallisempia majapaikko-
ja on tarjolla saaren keskiosas-
sa Mid-Beachissa, josta on lyhyt 
matka sekä saaren pohjoisosan 
North Beachin kehutuille ran-
noille että South Beachin yöker-
hoihin. Fornary kuitenkin halu-
aa asua South Beachissa.

– South Beach on minulle kuin 
hullu vanha sukulaistäti. Tapa-
sin hänet 80-luvulla ja hän oli 
hullu jo silloin, mutta ei niin 
hullu kuin nyt, hän nauraa.

– Kasvoin aikuiseksi hänen 
kanssaan, enkä aio hylätä 
häntä.

Pablo Milian makaa selällään 
maassa jalat ilmassa, ja Sylvie 
Curci tasapainoilee hänen jal-
kojensa päällä. Damien Wal-
ker täydentää akrojoogaesi-
tyksen musiikillaan.

Ympärillä on vaikuttavaa 
graffi  ttitaidetta. Koko Wyn-

woodin kaupunginosa on omis-
tettu katutaiteelle. Alueella voi 
vaellella korttelista toiseen 
ihailemassa kokonaisten sei-
nien kokoisia ulkoilmateoksia.

Kolmikko esiintyy yhdes-
sä ensimmäistä ja kenties vii-
meistä kertaa. Milian ja Curci 
tapasivat Washingtonista Mia-
miin tulleen Walkerin sattu-
malta South Beachilla.

– Näimme toistemme tekevän 
taidetta ja päätimme olla ystä-
viä, Curci kertoo.

Samalla tavalla myös new-
yorkilainen Curci ja miamilai-
nen Milian aikoinaan tapasi-
vat ja alkoivat akrojoogata yh-
dessä.

– Sellainen South Beach on, 
he nauravat.

Miamissa saa hiekkaa kenkiinsä
Latinorytmejä, 
katutaidetta, kauniita 
taloja ja hyvää ruokaa. 
Sitä kaikkea on Miami.
MARIA ANNALA teksti ja kuvat

PIKAOPAS
MIAMI

 ■ Mikä: Suurkaupunki Yhdys-
valtojen Floridan osavaltios-
sa. Paljon maahanmuuttajia 
Latinalaisesta Amerikasta ja 
Karibialta.

 ■ Asukasluku: Suur-Miamin 
alueella 5,5 milj.

MILLOIN
 ■ Miamissa on rantakelit ym-

päri vuoden. Lokakuusta jou-
lukuuhun lämpötilat ovat 20–
25 asteen 
tienoilla. Kiitospäivää ja jou-
lunpyhiä lukuun ottamatta 
matkailukausi ei vielä ole vilk-
kaimmillaan.

 ■ Tammi-huhtikuu on Miamin 
kiihkein matkailukausi. Hinnat 
ovat korkeimmillaan ja hotel-
lit, ravintolat ja rannat täyn-
nä ihmisiä.

 ■ Toukokuussa tungos al-
kaa laantua ja lämpötila nous-
ta. Kesä-syyskuussa sää on 
tuskallisen kuuma ja epäva-
kainen. Hinnat ovat edulli-
simmillaan mutta hurrikaanit 
mahdollisia.

MITEN
 ■ Miamiin ei ole Suomesta 

suoria lentoja. Yhdellä vaih-
dolla pääsee Helsingistä esi-
merkiksi Lontoon tai Pariisin 
kautta. Lennon vaihtaminen 
Yhdysvalloissa ei ole suositel-
tavaa, sillä maahantulomuo-
dollisuudet voivat vaikeuttaa 
jatkolennolle ehtimistä.

PALJONKO
 ■ Tarjolla monentasoista ja 

-hintaista majoitusta. Hinnat 
vaihtelevat paljon riippuen 
vuodenajasta. Ravintolahin-
nat samaa tasoa kuin Suo-
messa.

MUISTA
 ■ THL suosittelee raskaa-

na olevia siirtämään ei-vält-
tämätöntä matkaa zikavi-
rusepidemia-alueille. Myös 
Miamin alueelta on löydetty 
zikavirusta.

Miamissa on rantakelit ympäri vuoden. Matkailija ei tarvitse venettä nähdäkseen Miamin pilvenpiirtäjät mereltä. Kuuluisa näkymä aukeaa myös Miamin ja Miami Beachin välissä olevalta Watson-saarelta.

Kävelykierrosopas Julie Fornary tuli aikoinaan turistina Miamiin ja jäi kaupunkiin asumaan. Hän rakas-
taa Miami Beachin art deco -rakennuksia.

”Rakastan 
sitä, kun saan 
nähdä ihmisten  
rakastuvan tähän 
paikkaan. ”
”South Beach 
on minulle kuin 
hullu vanha 
sukulaistäti.”
JULIE FORNARY

Muotisuunnittelija Gianni Versacen entinen kotikartano toimii ny-
kyään luksushotellina ja ylellisenä ravintolana.

Pablo Milian ja Sylvie Curci esittävät akrojoogaa Wynwoodin tai-
teilijakaupunginosassa. Damien Walker säestää.
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Kysy lisää tästä mainospaikasta:
Niina Palosaari, Puh. 020 750 4479, niina.palosaari@kpk.fi

KOHDENNA VIESTISI!
Annamme lomavinkkejä lukijoillemme.
Olisiko sinullakin asiaa heille?
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