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Oli ensimmäinen kerta, kun 

matkustin Vuosaaresta 

merimatkalle. Taksi toi perille 

ja vastassa oli erittäin 

palvelualtis ”kantaja”, joka 

kuskasi laukut terminaaliin. 



Ensi kerran sitä pääsi laivan kylkeen bussilla ja hissillä laivaan. Laivan nimi oli 

FINNLADY, ikäänkuin kunnioittaen meidän porukan daameja. Eikä laivassa ollut 

moitteen sijaa. Hytit olivat ihan mukavat ja laivalla oli ravintola, pari baaria, pieni 

myymälä ja sauna. Kannella tilaa ihailla merta, joka onneksemme oli tyyni koko 

matkan ajan. 

Pääsimme jopa komentosillalle tutkimaan, miten laivaa ohjataan. 



Löytyihän sieltä lopulta 

ruorikin - tosin hiukan 

erilainen kuin purjelaivoissa 

ja merirosvolaivoissa 

aikoinaan. 

Laivan väitettiin 

olevan nopein näillä 

vesillä, sillä vain yksi 

laiva oli Finnladyn 

ohittanut kautta 

aikojen. 



Matkaoppaamme oli Jukka ”Salty Dog” Helin, entinen opettaja ja henkeen ja 

vereen merimies ja Kristina Cruisesin kannattaja, mutta myös loistava 

trubaduuri, joka viihdytti meitä mennen tullen laulaen ja säestäen itseään 

kitaralla.  





Olihan se kokemus, kun Travemundessa bussi olikin laivan kannella meitä 

odottamassa. Hytistä voi kävellä suoraan autokannelle ja nousta bussiin. 



Hotelli Mercure Schloss Neustadt - Glewe 

oli varsin erikoinen, mutta mielenkiintoinen 

vanha hotelli, mutta yöllä sai varoa, kun 

neljä rappusta oli kylpyhuoneeseen ja 

samalla kokolattiamatolla päällystetty nekin 

kuin muu lattia. 



Aamiainen oli riittoisa ja 

ulkona kukat kukkivat ja joku 

siellä pensaassa kurkisteli. 

Tällainenkin lieteoja löytyi lähistöltä 



Ludwigslustin linna oli seuraava käyntikohde. Sinne en jaksanut mennä, mutta 

Tuula edusti meidän perhettä tällä kävelykierroksella. Prinssi Ludvig rakennutti 

”Ludvigin ilon” vv. 1772 - 1776.  Linna on barokkityylinen. Sitä kutsuttiin myös: 

”Little Versailles of Mecklenburg”. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/File:Ludwigslust_Wappen1.svg&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700214&usg=ALkJrhicPeqluzdN_LArGpS2rs7rOxj_nA




Nyt tämä saksalainen ihme toteutui. 

Olihan me jo saatu ostettua 

bussimatkalla kylmää olutta, vettä, 

viiniä, Jägermeisteriä ja jopa kahvia, 

mutta nyt taukopaikalla myös kuumia 

makkaroita sinapilla - currywurstia ei 

kuitenkaan ollut. Ei ihme, että ennen 

aina sanottiin, että saksalaisilla on omat 

eväät mukana Suomessakin. 

Denniksen makkara- ja kahvibaari 

bussissa! 



En  kylläkään tiedä, miten paljon 

näitä tuulimyllyjä on muissa 

maissa, mutta Saksassa niitä 

riitti ja aurinkopaneeleja joka 

tienpenkassa. Taloja ei juurikaan 

näkynyt, vaan ainoastaan 

viljapeltoja. 

 Ja sitten Berliinin olympialaisiin 

ja kellotorniin. 



Täällä Adolf Hitler sai ”sätkyn”, kun tummaihoinen Jesse Owens voitti 4 kultamitalia 

100.000 katsojan hurratessa 1936. 



Kultaa 

•Gunnar Höckert (5 000 m) 
•Ilmari Salminen (10 000 m) 
•Volmari Iso-Hollo (3 000 m esteet) 
•Kustaa Pihlajamäki (Vapaapaini 61 kg) 
•Lauri Koskela (Kreikkalais-roomalainen paini 66 kg) 
•Sten Suvio (Nyrkkeily 66,6 kg) 
•Ale Saarvala (Voimistelu - rekki) 
•Urho Karhumäki (Taidelajit - epiikkakirjallisuus) 
Hopeaa 

•Lauri Lehtinen (5 000m) 
•Arvo Askola (10 000m) 
•Kaarlo Tuominen (3 000m esteet) 
•Sulo Bärlund (Kuulantyöntö) 
•Yrjö Nikkanen (Keihäänheitto) 
•Aarne Reini (Kreikkalais-roomalainen paini 61kg) 
Pronssia 

•Volmari Iso-Hollo (10 000 m) 
•Kalervo Toivonen (Keihäänheitto) 
•Hermanni Pihlajamäki (Vapaapaini 66 kg) 
•Hjalmar Nyström (Vapaapaini yli 87 kg) 
•Eino Virtanen (Kreikkalais-roomalainen paini 72 kg) 
•Martti Uosikkinen, Heikki Savolainen, Mauri Noroma, Ale 
Saarvala, Esa Seeste, Ilmari Pakarinen, Einari Teräsvirta, Eino 
Tukiainen (Voimistelu -joukkuekilpailu j 

 

Suomen mitalistit Berliinin olympialaisissa 
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Tauko Wittenbergplazilla.  Joku ei saanut kuin naisten juomaa, mutta pornoa oli 

tarjolla ihan vapaasti. 



Ruokailu oli Brauhaus Lemke am Alexilla. 

Hyvin tuntuivat Jukan tuntevan, sillä 

sienikeitto oli tosi suolainen. (Vrt. Jukka 

”Salty Dog”) 

Hotelli oli Holiday Inn Berlin-City East Side. 

Vieressä oli Mercedes Benz-halli, jossa Berliinin jääkiekkojoukkue pelaa. Hotellia 

vastapäätä oli rakennustyömaa, mutta kunhan se valmistuu, niin paikka on varsin hyvä. 



Hotellissa oli käsittämätön suihkun seinä. . 

Kun WC:ssä oli valot, niin seinä valaisi 

koko huoneen. Yöpöytä oli myös varsin 

moderni. 



Kiertoajelulla nähtiin mm. Alexanderplats 

Berliinin laajin aukio 



Checkpoint Charley museo ja Itä-Berliinistä 

pakoon yrittäneiden muistoristejä. 

Näkymiä jäljellä olevasta Berliinin muurista. 

Vieläkin sitä oli myytävänä turistikaupassa, 

vaikka edellisellä reissulla jo sitä pullollinen 

ostettiin. 



Holokaustimuistomerkki, vuodelta 2005 on varsin vaikuttava, kaikkiaan 2711 

betonipylvästä kahden hehtaarin alueella. Paikka on ikäänkuin täynnä 

hautakiviä, mutta niissä ei lue mitään. Alueen alla on museo. 



Brandenburgin portti odotti kiertokävelyn päätteeksi. Alunperin portti oli 

valmistunut 1791. Sen läpi Napoleon marssi Berliiniin 1806 ja lähetti sen 

osina Louvren museoon, josta se palautettiin  Napoleonin kukistuttua. Portti 

oli myös Itä- ja Länsi-Berliinin rajalla Itä-Berliinin puolella. Portti avattiin 

1989 rajanylityspaikaksi Itä- ja Länsi-Berliinin välillä. 



Ensimmäiset venäläiset panssarivaunut 

Berliinissä. Tämä on yli 2000 venäläisen 

sotilaan hautapaikka. He kuolivat huhti- ja 

toukokuussa 1945 Berliinin taistelussa.  



Siegessäule eli voitonpylväs            Maailman kulttuurien talo                                        

Parlamenttitalo kupoleineen. Täällä  

tavallinen kansa pääsee edustajiensa yläpuolelle. 

Entinen kuninkaanlinna, uudistettu 

tavarataloksi Humboldt Forum 



TV-torniin päästiin 232 metrin korkeuteen katselemaan Berliiniä ylhäältä käsin. 



TV-torni on kaikkiaan 368 

metriä korkea. Se 

pystytettiin v.1969 

sosialismin maanmerkiksi 



Lopultakin ihan aitoa Currywurstia, 

niin makkara kuin kastikekin. 

 



Tuomiokirkko on luterilainen kirkko, 

joka rakennettiin 1895 -1905. 

Keisari Vilhelm II:n määräyksestä 

kirkon piti olla suurempi kuin Kölnin 

tuomiokirkko. Lisäksi sen piti olla 

protestanttinen vastine Rooman 

Pietarinkirkolle. Kirkko on 114 metriä 

pitkä, 73 metriä leveä ja 116 metriä 

korkea. Hautaholvissa on yli sata 

hautaa. 





Schwerinin linna on alun perin rakennettu jo 

1100-luvulla, kun Henry III rakennutti sinne 

linnan. Vasta 1843 se alkoi olla 

nykymuodossaan. Nykyään se on yksi 

maailman perintökohteista. 



Illallinen ravintola Seglerheimissa ja sitten laivalle Bernerin viinakaupan kautta. 

On se helppoa, kun bussi ajaa taas suoraan 7. kannelle, jossa meidän hytitkin 

ovat. 



Eihän meidän muistorikkaasta Berliinin 

reissusta ollutkaan kulunut kuin 19 

vuotta, vaikka juhlimme 20-vuotisjuhlia. 

No, juoma ainakin oli sama kuin silloin 

aikoinaan. Baarimestari totesi, että tämä 

oli ensimmäinen kerta hänen 

elämässään, kun hän tällaisen juoman 

teki.  



LOPPU HYVIN, KAIKKI HYVIN! 

Kiitos kaikille matkaseurasta ja erityisesti Riitalle matkakuvista! 

t. Tuula ja Reijo 


