
 
 
Saksanlukijat Berliinissä 29.4. - 3.5.2019 
 
Montag: 
Heräsimme aamulla jo ennen kuutta jännittynein fiiliksin, ja lähdimme ajamaan kohti Turun 
rautatieasemaa. Junamme lähti kohti Pasilaa klo 7:08.Junamatka meni melko nopeasti. 
Vaihdoimme Pasilassa junaan, joka meni Helsinki-Vantaan lentokentälle. Pääsimme kaikki 
läpi turvatarkastuksesta. Hetken aikaa odotimme kentällä koneen lähtöä. Boarding alkoi 
kello 10:45, ja asettauduimme innostuneina koneeseen.Sitten lentokone ottikin nokkansa 
kohti Saksaa kello 11:25. 
Kone laskeutui Berliiniin klo 12:25. Siitä alkoikin pienimuotoinen häslinki muun muassa 
lippujen kanssa sekä viiden hengen ryhmien muodostamisessa. Siitäkin selvittiin ja bussilla 
sekä ratikalla päästiin melkein hotellin oven eteen. Tavarat vietiin huoneisiin ja lähdettiin 
pienissä porukoissa syömään. Syömisen jälkeen oli kaupunkisuunnistuksen vuoro. 
Kaupunkisuunnistuksen päätepiste oli Kaiser Wilhem Gedächtniskirche. Sieltä menimme 
bussi 100 kierrokselle ja näimme muun muassa tv-tornin, Waschmaschinen sekä 
Brandenburgin portin. Sen jälkeen olikin jo nukkumaanmenoaika.  
 
Dienstag: 
Aloitimme päivän vierailemalla East Side Galleryssa ja graffiteilla koristellulla muurilla. 
Muurilta suuntasimme Potzdamerplatzille kuuntelemaan ilmaista lounaskonserttia. Tämän 
jälkeen meillä oli paljon vapaa-aikaa jonka vietimme suurimmaksi osaksi Mall of Berliinissä, 
yhdessä Berliinin suurimmassa kauppakeskuksessa. Shoppailun jälkeen lähdettiin 
suunnistamaan tapaamispaikalle Neptunbrunnenille. Sinne päätimme seikkailla kävellen 
julkisen liikenteen sijasta, ja matka kuluikin rakennuksia arvioidessa. Kun kaikki selvisivät 
tapaamispaikalle, lähdimme maailmankellon kautta suunnistamaan kotiin. Ennen 
nukkumaanmenoa kävimme vielä itsekseen iltakävelyllä tutustumassa hotellin ympäristöön. 
 



Mittwoch: 
Keskiviikkona suuntasimme ensimmäisenä Berliinin historialliseen museoon. Museo 
kiertelyn jälkeen matkasimme perinteiseen saksalaiseen kahvilaan, jossa jokainen sai tilata 
jotain mieluista syötävää tai juotavaa ja asioida saksan kielellä. Kahvila nautiskelun jälkeen 
suuntasimme metrolla Postdamer Platzille, jossa saimme viettää muutaman tunnin 
vapaa-aikaa ennen kuin menimme katsomaan komedia elokuvaa nimeltä die Goldfische 
saksalaiseen elokuvateatteriin CineMaXX. Meillä oli lukiossamme vierailemassa muutaman 
kuukauden saksalainen tuleva kemian ja biologian opettaja Andrej. Andrej oli palannut 
Suomesta Saksaan ja hän suuntasi Berliiniin viettämään meidän kanssamme aikaa. 
Elokuvan jälkeen oli tapaaminen Andrej kanssa lähi ravintolassa, johon menimme koko 
porukalla yhdessä syömään. Ruokailun jälkeen palasimme hotellille ja koitti 
nukkumaanmeno.  
 
Donnerstag: 
Ensimmäinen kohteemme torstaina oli Topographie des Terrors-museo. Tämän jälkeen oli 
pitkä vapaa-aika, joka meni shoppaillessa ja tuliaisia ostellessa. Andrej oli edelleen 
matkassa mukana käydessämme holokaustimuistomerkeillä ja kuuntelemassa 
Suomi-instituutissa suomalaisten Berliinissä työskentelevien nuorten ajatuksia. Illalla luvassa 
oli suunnistus hotellille ja nukkumaanmeno. 
 
 
Freitag: 
Aamulla taas herätys kukonlaulun aikaan. Kaikkia vähän masensi jo ajatus että tänään 
lähdemme takaisin Suomeen. Noh, muutama mieleenpainuva paikka ennenkuin lähdetään. 
Ensimmäisenä oli vuorossa kävely Bernauer Straßella pisimmällä säilyneellä muurinpätkällä, 
jossa oli myös tallella vartiotorneja. Saimme jonkinlaisen käsityksen siitä, miten leveä ja 
pelottava laitos Berliinin muuri on aikoinaan ollut. Sen jälkeen suuntasimme kohti Berlin 
Domia eli Berliinin tuomiokirkkoa, halukkaat pääsivät kiipeämään ihan kirkon huipulle 
katsomaan upeata kupolia ja näkymiä kirkon katolta. Tämän jälkeen käytiin varmaan matkan 
viihdyttävimmässä museossa nimittäin DDR-museossa jossa esiteltiin erilaisia esineitä ja 
asioita liittyen juuri kylmän sodan ajan Itä-Saksaan. Museossa oli eräs hyvinkin kotoisan 
tuntuinen huone, ihan kuin isovanhempien kotona olisi ollut, jonka sohvalle Veeti sitten 
nukahti huonosti nukutun yön seurauksena. Kiitos vain Henri ja Juhani. Tämän jälkeen 
kävimme vielä syömässä omatoimisesti. Sitten vielä viimeinen mahdollisuus ostaa tuliaiset ja 
sen jälkeen hotellilta kohti kylmää Suomea.  
 
 


