
Hallo Berlin! Hallo Wittenberg! 

1. päivä 

Matka Saksaan alkoi viimeinkin 10.5. helatorstaiaamuna.  Matkan tavoitteena oli päästä kokeilemaan 

saksan kielitaitoa ja päästä hetkeksi Lutherin jalanjäljille. 20 lukiolaisen valvojina olivat uskonnon ja 

psykologian lehtorit Jonna Svartström ja Ritva Nuorala ja saksan lehtori Marja Lehtinen. 

 Kahden tunnin lento sujui myös ensikertalaisilta pienestä jännityksestä huolimatta hyvin. Hostellimme  

sijaitsi lähellä Berliinin päärautatieasemaa. Neljän päivän Berlin cardit mahdollistivat sujuvan liikkumisen 

julkisilla, vaikka suurkaupungin julkisen liikenteen hahmottaminen on aina alussa haastavaa. 

2. päivä 

Vierailimme Brandenburgin portin lähellä sijaitsevassa Finnland-Instituutissa. Meitä opasti Miika Peitso, 

joka on valmistunut Ylivieskan lukiosta ja päässyt yliopisto-opintojensa kautta instituuttiin työharjoitteluun. 

Finnland -Instituutti on Suomen kulttuurin, tieteen ja talouden kohtaamispaikka saksankielisessä 

Euroopassa. Oli hienoa nähdä, miten viihtyisä instituutti tempauksineen, taidenäyttelyineen, kirjastoineen 

ja suomalaisine tekstiileineen markkinoi ja luo verkostoja. 

Seuraavaksi shoppailimme Alexanderplatzilla. Kulttuurinälkäisimmät tosin suunnistivat jo omin päin 

Punaiselle Raatihuoneelle ja Museosaarelle. 

Päivän ”virallinen” ohjelma päättyi ajeluun bussilla numero 100, jonka reitin varrelle osuvat monet Berliinin 
päänähtävyydet.  

Kuva: Pinja Keski-Ojala. 

 



3. päivä 

Lauantaina puoli seitsemältä lähti junamme Wittenbergiin. 

Aamupalan jälkeen suuntasimme kulkumme kohti Lutherin taloa, joka toimii museona. Tarinat Lutherista ja 

hänen tomerasta vaimostaan ja heidän kotimiljöönsä jäivät elävästi mieleen. Kävimme myös Wittenbergin 

linnankirkossa, jonka oveen Luther naulasi teesinsä 500 vuotta sitten. Näimme kuuluisan, valtavan Luther-

tammen, joka on kasvatettu paikalle, jossa Lutherin sanotaan polttaneen paavin pannajulistuksen. 

Monen mielestä pieni, sympaattinen Wittenberg kauniine rakennuksineen ja toreineen oli mukavampi 

paikka kuin iso Berliini. Päivä siellä oli ikimuistoinen.  

4. päivä 

 Osa porukasta suuntasi kohti East Side Gallerya. Muuriin maalatut taideteokset olivat näyttäviä ja 

puhuttelevia.  

Seuraavaksi kohti Mauerpark-puistoa ja suurta jättikirpputoria. Puistossa oli kymmenien myyntipöytien 

lisäksi lukuisia edullisia herkkukojuja. Hyvä musiikki, erilaiset esiintyjät, vehreä ympäristö ja auringosta 

nauttivat ihmiset: Berliiniä parhaimmillaan. 

 Ratkiriemukkaat whats app-viestit Berliinin eläintarhasta kertoivat toisillekin, että manaatteja oli 

metsästetty ja krokotiilit ja norsut tulivat katsastettua. 

Osa aloitti kierroksen TV-tornista, josta avautuu upea näköala Berliiniin.  Juutalaisten Holocaust-

muistomerkki oli vaikuttava ja ajatuksia herättävä. Charlottenburgin puistopolku kukka-asetelmineen, 

patsaineen, suihkulähteineen ja lampaineen oli upea. Berliini on vihreä suurkaupunki. 

         

Kuva: Laura Korhonen.      Kuva: Sanni Perttula. 

 



 

5. päivä 

 

 Pieni haikeus mielessä lähdimme kotimatkalle.  Matkalla sattuu ja tapahtuu aina paljon: on eksytty, kysytty 

neuvoa, välillä väsytty ja oltu nälkäisiä, on saatu kipeitä rakkoja jalkoihin, liikaa aurinkoa. Mutta olemme 

saaneet myös hienoja muistoja ja monta arvokasta kokemusta. 

 

Lämmin kiitos matkaamme tukeneille: Halpa-Halli, Citymarket, Ylivieskan kaupunki, Lions Club Huhmari. 

 

 

 

 

 

  

  

 


