
Seijan kertomus Berliinin-matkasta 
 
Saimme Kari-siipan kanssa häälahjaksi lokakuussa 2010 mm. lahjoituksia 
häämatkarahastoomme. Päätimme käyttää kertyneen mukavan summan - kiitos, 
ystäväiset! - kolmeen pieneen matkaan yhden pitemmän matkan asemesta. 
  
Ensimmäinen kaupunkiloma suuntautui Tukholmaan tammikuussa 2011, ja toinen 
Tallinnaan joulukuussa 2011. Kolmatta matkaa, niin sen kohdetta kuin matka-ajankohtaa, 
pohdittiin pitkään ja hartaasti. Ja niinpä sitten vasta joulukuun alussa 2014 matka toteutui: 
Berliini 3.-6.12.2014. 
  
Matkustamisen speksejä olivat mm. lähtöaika (ei varhain aamulla) ja lentojen 
ominaisuudet (suorat lennot), ja hotellilta toivottiin rauhallista sijaintia ja 
aamiaismahdollisuutta. Löysimme Air Berlin -yhtiön iltapäivälennot ja rauhallisen Hotel 
Calma -nimisen majoitusliikkeen Linienstrasselta. Ennen matkaan lähtöä oli jännittävät 
paikat Seijan selän suhteen: ristiselkä oli tullut tosi, tosi kipeäksi marraskuun 
loppupuolella. Lennoilla istuminen ja turistina tallustelut Berliinissä mietityttivät. Mutta selkä 
parani sen verran, että uskalsimme lähteä matkaan. Panadolit ja lihasvoiteet pakattiin 
mukaan, ja lihaksia helliteltiin sitten kuumalla suihkulla jokaisen turistipäivän iltapuolella. 
  
Suosittelemme lämpimästi keskihintaista Hotel Calmaa kaikille muillekin Berliinin-
matkalaisille. Erittäin ystävällinen, mutkaton ja palvelualtis henkilökunta, suuret ja raikkaat 
huoneet ja lumoavat aamiaiset. Aamiaisraaka-aineet paljolti luomua ja lähiruokaa, 
maultaan aivan nami-nami -luokkaa! Ainoa miinus (ja vain minulle meistä kahdesta) oli 
huoneiden askeettisen paljas sisustus. Ainoana koristeena seinällä oli  taulutelevisio. Minä 
pidän vähän runsaammasta miljööstä ja myös haluan henkilökohtaistaa kulloisenkin 
oleskelupaikkana. Niinpä ostin vähän jouluisia kangaskukkia ja suuria, kartonkisia, 
jouluaiheisia lautasia huonetta somistamaan. Karin ei-niinkään-salaiseksi huvitukseksi... 
  
Berlin, ach, die liebe Stadt! Oli ihanaa kuunnella ja puhua taas saksaa. Pidin kovasti 
hotellin lähitienoosta vanhoine, hieman rapistuneine rakennuksineen ja iloisine väreineen. 
Siellä täällä oli taiteellisia ikkuna-, talonpääty-, piha- ja puistonäkymiä. Oli tosi hauskaa 
matkustella keskustaan ja muuallekin hyvän metrojunaverkon turvin (jahka opimme useat 
linjanvaihdot). ja olipa komeita metroasemia!  
  
Jouluihmiselle joulunalusaika on hyvä ajankohta kuljeskella Berliinissä. Missä vain törmää 
koreisiin joulutoreihin, jouluvaloja oli runsaasti ja ach ja woi mm. KDW-tavaratalon useita 
jouluosastoja: erikseen osastot punaisille, valkeille, hopean- ja kullanvärisille 
joulutavaroille. Seijan tavarataivas, täytyy myöntää. Entäpä kaupungin runsas 
kahvilatarjonta - superb und echt toll. 
  
Lauantaipäivä 6.12. oli erityisen mieleenpainuva. Lähdimme hotellista liikkeelle tavallista 
aikaisemmin ja käännyimme kerrankin hotellista kulkemaan Linienstrassea oikealle päin. 
Päivän clue oli valokuvaus. ja runsaasti kuvattavaa löytyikin: katukahvilat, takapihat joiden 
kautta kulki luvallinen oikotie Oranienbaumstrasselle, synagoga, puisto, Museeinsel-saari 
suunnattomine museorakennuksineen ja lopuksi kuulu Unter den Linden -katu. Jonka nimi 
voisi väliaikaisesti olla Unter den Blauen  Abflußrohren eli Sinisten viemäriputkien alla. 
Lehmuksista ei ollut juuri tietoakaan, ja ylhäällä kulki sinisiä viemäriputkia - laajat 
korjaustyöt menossa. No, Berliinin Tuomiokirkko kadun varrella oli kaunis kuin mikä, mutta 



sisälle en mennyt. Se olisi maksanut 8 euroa, ja minähän en maksa siitä, että pääsisin 
rukoilemaan P. Nikolaosta - 6.12. on hänen päivänsä. 
 
Berliini. Sinne täytyy tehdä toivioretki vielä jonakin kevät- tai kesäaikana, niin kaupungista 
saa taas erilaisen kuvan. Mutta varmaan yhtä ihanan kuin joulukuun alussa Suosittelen 
tuota pikku kaupunkilomaa muillekin - also, Gute Reise… 
 
 


