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LÄHTÖ  tiistai 1.9 
 
Lähtömme oli aikaisin klo.6 Lahden linja-autoasemalta ja olin ollut hereillä varmaan klo. 4:stä 
lähtien. Kaikki matkavalmistelut oli viimeisten viikkojen aikana tullut tehtyä; postit ohjailtua 
muualle, matkavaluuttaa vaihdettua ja vakuutukset otettua. Olimme siis valmiina 
suuntaamaan tälle seikkailulle, historian siivittämälle tielle keski-Eurooppaan. Olin katsellut 
jo etukäteen majapaikkamme Zamek Reszelin linnaa ja sen huoneita sen nettisivuilta ja se 
vaikutti hyvin kodikkaalta. Tämä majoitus oli sopivan erilainen verrattuna tavalliseen 
hotellimajoitukseen. Keskiajalta peräisin olevalla linnalla on aina oma, pitkä historiansa. Se 
on nähnyt monet eri vuodet ja vuosisadat. 
 
Tämä olisi sellainen matka, jolla voisi tuntea kokeneensa enemmän kuin pelkkää 
rentoutumista. Voi tuntea kulkeneensa niitä polkuja, joita hakkapeliitat kulkivat satoja 
vuosia sitten. Voi tuntea, kuinka pitkä tuo matka on tuolloin ollut ja kuinka kaukana tuon 
ajan suomalaiset oikeasti kävivätkään. Via Baltica kun taittuu meiltä autoillessa 
joutuisammin kuin esi-isiltämme hevosilla. Historialliset kohteet Puolassa ovat vielä oma 
juttunsa. Tietää käyneensä tuon ajan Euroopan vallan keskiössä; siellä, missä tehtiin koko 
Eurooppaa koskevia kohtalokkaita suuria suunnitelmia, hyvin piilossa ja arvaamattomana 
kuin susi pesässään.Tämä olisi historiallisesti merkittävä reissu ja samalla oiva tutustuminen 
aitoon puolalaiseen kulttuuriin. Kauempana suurista matkakeskuksista ja suurkaupungeista, 
rauhassa maaseudun ja pienten kylien keskellä, historiallisessa miljöössä 1400-luvun 
linnassa. Oli siis aika lähteä kohti tätä seikkailua! Olimme innoissamme, kun pitkään 
odotettu Puolan matka saattoi vihdoin alkaa. Lähtöpäiväksemme sattui vielä 1.9; päivä, 
jolloin 2. maailmansota alkoi, tasan 76 vuotta sitten.  
 

Linja-automme 
täyttyi innokkaista 
matkalaisista ja lähti 
Matti Ojalan 
ohjastamana 
suuntaamaan kohti 
Suomenlahden 
ylittävää 
laivaamme. Oli 
mukavaa, että 
saatiin näin iso 
porukka kasaan, 
yhdessä on aina 
hauskempaa tehdä 
matkaa:) 
 
 
 

 
 



 

 

 
RISTEILYLLÄ  
 
Bussimatkan aikana sovittiin alustavasti kuka kalastaa ja miten Puolassa.  
 
Saavuimme Helsingin satamaan ja meille jaettiin liput laivaan. Laivanamme toimi Eckerö 
Linen Finlandia.  
 
Laivaan noustuamme hajaannuttiin, välillä törmättiin toisiimme ja uusia tuttavuuksia syntyi 
kun jutusteltiin. Lähtiessä oli mukava istahtaa laivan takakannelle, josta avautui näköala 
merelle vähän ennen lähtöä. Kun lähtö tapahtui, kiivettiin yläkannelle ja seurattiin, kuinka 
Helsinki jäi taaksemme. Laiva peruutti pitkän matkaa satamasta ennen kääntymistään kohti 
Tallinnaa. Koneet kävivät tasaisesti ja vaikka isä tiesi kertoa, että aikaisemmin laivaan oli 
vaihdettu apukone, niin hyvin silläkin päästiin meren taakse. Suurin osa ryhmästämme kävi 
syömässä, juomassa ja kahvittelemassa yhdessä useista laivan ravintoloista tai 
haukkaamassa raitista meri-ilmaa laivan kansilla. Laivan kannella oli kylmä, mutta 
merimaisemasta, juomista ja hyvästä seurasta mm. Eeron ja Markun kanssa käytiin 
nauttimassa. Sen jälkeen siirryttiin lämmittelemään jälleen takaisin laivan sisätiloihin sekä 
ostoksille.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

KOHTI PÄRNUA   
 
Kuljettajamme Matti nouti ratsumme laivan ruumasta ja matkaryhmämme suuntasi kohti 
Pärnua. Katselimme ikkunoista Tallinnan maisemia ja kun saavuttiin Pärnun keskustaan, 
alkoi olla jo vähän hämärää ja tihkutti vettä. Keskustan kadut olivat hyvin kapeita, mutta 
kuskimme osasi hyvin taitavasti pujotella niitä pitkin yöpymiskohteeseemme Estonia-
kylpylään. Ryhmämme jäsenet keräsivät matkalaukut autosta ja siirryimme hotelliin. 
 
Edessämme oli rentouttava levähdyshetki ja yöpyminen kylpylässä.  
Kylpylän hoito-menulla oli vaikka mitä, mistä valita. Hieronnoista kokeilin itse verenkiertoa 
vilkastuttavaa lymfahierontaa pitkän kaavan (75min) mukaan, jonka jälkeen suuntasin 
saunomaan ja uimaan kylpylän allasosastoille. Hemmotteluhoidot kannattaa muuten varata 
varmuuden vuoksi hyvin etukäteen, niin saa varmasti ajan. Hotellin kylpylästä jäivät mieleen 
erilämpöiset saunat ja altaat, erityisesti japanilainen kuuma allas. Sen 40-asteisessa vedessä 
olo oli mukavan raukea ja kun matalan altaan lämpöisestä otteesta viimein malttoi irtaantua 
ja hoiperteli viileämpiin vesiin, tunsi todella käyneensä kylpylässä. Itselläni oli hyvin lämmin 
olo vielä pitkään koko kylpyläreissun jälkeen. Saunoista saattoi kokeilla myös suolasaunaa, 
joka on suomalaiseen saunaan tottuneelle aika viileä kokemus, mutta ilmaltaan melko raikas 
ja kokeilun arvoinen. Lattialla olevat suolarakeet tuntuivat mukavilta jalkapohjissa. Aikaa 
vierähti tovi, kun kokeili kaikkia altaita, enkä tavallisessa saunassa ehtinyt käymäänkään, kun 
sulkemisaika jo lähestyi. Kuulin kuitenkin muilta, että se oli hyvinkin kuuma.  
 
Iso osa ryhmästämme suuntasi kaupungille mm. syömään paikallisiin ravintoloihin. Eero 
kertoi, ette he olivat syöneet suuria ja maukkaita pihvejä paikallisessa ravintolassa. Hintataso 
oli ollut edullista. Sää oli ikäväkseen melko sateinen ja suuntasin itse isän kanssa hotellin 
ravintolaan iltapalalle. Illalliseksi oli herkullista, erinomaisen rapeaa kampelaa, lihapullia, 
kastiketta ja kasviksia. 
 
Hotellin 1.kerroksen pienestä kioskista minä ja Eila löydettiin matkamuistoiksi kortteja ja 
montaa laatua herkullista Kalev-suklaata. Suklaahylly kutsui seireenin lailla minut ostamaan 
useammankin levyn tätä herkkua sekä matkalle naposteltavaksi, että kotiin vietäväksi. Voin 
suositella erityisesti Kalevin riisi-mustikka-valkosuklaalevyä, jos pitää makeasta. Se on saanut 
kotopuolessa kovasti kehuja ja sitä aina mukaan tarttuu. Äidille lähti matkan ensimmäiseltä 
etapilta myös ensimmäinen kortti ja kuulumiset. 
 
Ryhmäämme kerääntyi hotellin ala-aulan sohville juttelemaan ja viettämään iltaa nyt 
ensimmäistä kertaa isomman ryhmän kesken ja kertomaan mm. kaupunkikierroksen 
kuulumiset. Aulan ohi kulkivat useimmat meistä ja porukka alkoi olla jo hilpeällä tuulella. 
Illan päätteeksi vielä tanssahdellaan ryhmällä twistiä ja jutellaan 8.kerroksen ravintolassa 
ennen kuin mennään viimein nukkumaan valmiina seuraavaan päivään.  
 
LÄHDEMME ETENEMÄÄN PITKIN VIA BALTICAA 
 
Hotellin aamiainen oli jälleen runsas ja maittava. Laitoin vielä ravintolan vieraskirjaan 
kiitokset henkilökunnalle hyvästä palvelusta ja ruuista. Haimme kiireesti laukkumme 
huoneistamme ja keräännyimme hotellin eteen pihalle, josta nousimme jälleen bussiin. 
 



 

 

Bussista kuuluu puheensorinaa ja 
rapistelua kun suolaista ja makeaa 
matkaevästä napostellaan ja katsellaan 
ikkunasta kaupunki- ja pian tasaista 
metsä- ja peltomaisemaa. Matkamme 
jatkui pitkin Baltian maita ja 
hakkapeliittojen viitoittamaa reittiä,. 
Maisemat olivat hyvin tasaisia ja avaria. 
 
 
Matkalla (Kuva:Päijät-Hämeen 
Kalatalouskeskus) 
 

 
Matkalla Peetu ja Juha kertovat mm. Viron historiasta ja hakkapeliitoista. Kuulemme lisäksi 
mm. että Latvian lipussa punaiset raidat tarkoittivat sotaa ja valkoiset raidat toivoa. Ne ajat 
ovat vaihdelleet Baltian maiden historiassa. Opimme mielenkiintoista vanhempaa historiaa 
Juhan kertomana; Siegmundin ja Kustaa-Aadolfin välisestä taistelusta, hakkapeliitoista, 
Puolan ratsuväestä, sekä 30-vuotisesta sodasta, jonka mukaista reittiä pitkin kuljemme 
etelään. Kuvittelin, kuinka pitkä matka on ollut silloin kulkea ratsain. 
 
Juha kertoo seuraavassa hakkapeliitoista: 
 
Hakkapeliittojen jälkiä seuraten            (Kuva:Päijät-Hämeen Kalatalouskeskus) 
 
Puolan matka kulki Hakkapeliittojen jäljissä 
Baltian läpi. 25-vuotinen sota Venäjää 
vastaan oli päättynyt vuonna 1595 
solmittuun Täyssinän rauhaan ja Pohjois-
Viro liitettiin Ruotsi-Suomeen. Juhana III:n 
poika Sigismund valittiin kuninkaaksi vuonna 
1593 ja Ruotsi-Suomi liittyi Puolan kanssa 
yhteen. Jos tämä olisi jatkunut näihin 
päiviin, olisimme nyt kotimaan matkalla. 
Sigismund kuitenkin syöstiin vallasta jo 
vuonna 1599. Vallan ottanut Kaarle-herttua 
pelkäsi tosissaan Sigismundin   paluuta ja 
kasvatti poikansa, tulevan kuningas Kustaa II Aadolfin myös tähän pelkoon. Ruotsi-Suomen 
lähtö Kustaan johdolla 30-vuotiseen sotaan johtui yhtä lailla Sigismundin pelosta kuin 
protestanttisen uskon puolustamisesta. 
1600-luvun alussa taisteltiin Itämeren alueen omistuksesta Tanskan, Ruotsi-Suomen, Puolan 
ja Venäjän kesken. Rauhanneuvottelut käytiin Inkerinmaan Stolbovassa kylässä ja 
rauhansopimus, joka solmittiin 27.2.1617, aloitti Ruotsi-Suomen suurvalta-ajan. Ruotsi-
Suomi ja Puola taistelivat vuosina 1617-18 Riianlahden rannikoista ja sota päättyi kahdeksi 
vuodeksi solmittuun välirauhaan. Heinäkuussa 1621 Kustaa Aadolf valtasi Riikan. Vuonna 
1622 Ruotsi-Suomi ja Puola solmivat uuden välirauhan, joka kesti vuoteen 1625. Tartto 
vallattiin vuonna 1625. Kustaa Aadolfin Baltian sodan suurin taistelu käytiin elokuussa 1627 
Dirschaussa ja se päättyi Kustaan joukkojen voittoon. Altmarkissa solmittiin syyskuussa 1629 
välirauha, ja Puolan sekaantuminen Keski-Euroopan uskonsotaan estettiin. Vuonna 1628 
Stralsundista tuli ruotsalaisten varuskunta. Vuonna 1630 Ruotsi valtasi Oderin linjan ja Elben. 
Breitenfeldin voiton jälkeen Kustaa Aadolf ylitti Reinin. Hän kaatui 6.11.1632 käydyssä 



 

 

Lützenin taistelussa, joka päättyi Ruotsi-Suomen voittoon. 
Ruotsi-Suomen armeijan voitollisuus perustui paljolti suomalaisen ratsuväen iskuvoimaan, 
joka 30-vuotisen sodan aikana kohosi myyttisiin mittoihin. Pienikokoisilla suomenhevosilla 
rynnäköineet ratsumiehet eivät muiden tavoin kääntyneet takaisin, vaan suomalaisten 
loputon into lyödä viholliset synnytti uuden sanan 'hakkapeliitta' ('hakkaa päälle'), jonka 
kuullessaan Puolan armeija vapisi ja katolisen liigan puolustajat joutuivat pelon valtaan. 
Suomalaisen ratsuväen marssi 30-vuotisessa sodassa on yksi suosituimpia ja kansainvälisesti 
tunnetuimpia suomalaisia sotilasmarsseja ja edelleen yleisesti puolustusvoimain käytössä. 
Marssi on nykyisin pääesikunnan kunniamarssi. 
  
"On Pohjolan hangissa meill' isänmaa  
sen rannalla loimuta lietemme saa  
käs' säilöjä käyttäiss' on varttunut siell'  
on kunniall', uskolle hehkunut miel'  
Kun ratsuamme Nevan vuossa juotettihin  
Se ui kuni häihin yli Veikselinkin;  
Se kalpamme kostavan Reinille toi  
ja Tonavasta keisarin maljan se joi!"  
Kun raunion, tuhkan yli lennetähän,  
niin kaviotpa loimun luo säihkyävän'  
Joka iskumme hehkuu kuin aamun koi  
ja vapauden puolesta säilämme soi!"  
 

 
 Hakkapeliittoja 
 
Tehdessämme matkaa Riianlahden pitkä ranta jää oikealle puolellemme. Välillä matkalla on 
tietöitä, mutta muuten kyyti on hyvin tasaista. Yksi huomattava asia tielläliikkumisessa on 
myös, että autot ajavat aivan tien oikeaa reunaa, jotta keskelle jää selvä ohitustila. 
 
Oikealla ja vasemmalla on paljon maaseutumaisemia, maissipeltoja ja mm. lehmiä vapaasti 
laiduntamassa. Siellä saattoi nähdä myös sellaisen harvinaisuuden kuin lypsäjän työssään. 
Maasto on hyvin tasaista ja metsä on muuttunut jo hieman toisenlaiseksi kuin 



 

 

pohjoisemmassa. Kasvillisuudesta ja maisemista voi siten aistia, ettei enää olla Suomessa, 
vaikka ei vielä kovin paljon etelään olla tultu. Jos ajaa Via Balticaa, niin Viron, Latvian ja 
Liettuan välillä ei maastossa havaitse helposti suuria eroja, ainakin Latvian ja Liettuan 
maasto on hyvin samankaltaista, tasaista. Rajanylityskin sujuu helposti ja nopeasti. 
Myöhemmin Puolan rajalla joudutaankin odottelemaan vähän kauemmin, mutta siitä lisää 
tuonnempana. 
 
Bussissa juttu luistaa ja tunnelma on tiivis ja leppoisa. Uskilan kultakurkku, Nummelan 
Markku laulaa luikauttaa meille tunteella ja suoraan sydämestä Hopeisen kuun ja Markku 
taltioi sen kännykkään. 
 

Pysähdymme 
muutamilla etapeilla 
jaloittelemassa ja 
hakemassa syötävää, 
ennen kuin noin 
klo.13-14 
pysähdymme 
syömään kunnon 
päivällisen 
ensimmäisessä 
etapissamme Länsi-
Latviassa, Bauskan 
kaupungin lähellä 
sijaitsevan, upean 
Rundalen palatsin 
tiloilla sijaitsevassa 
pehtoorin talossa.  
 

Pehtoorin talossa päivällisellä (Kuva:Juha Keto) 
 
Lounaspaikka on hyvin viihtyisä. Siellä on maalaishenkinen, tunnelmallinen keittiö ja 
matkaryhmämme täyttää tiiviisti ravintolan. Istuudumme pöytiin ja meille tarjoillaan 
maukasta ruokaa. Alkuruuan jälkeen valittavana on joko kalaa tai possua. Jälkiruuaksi 
tarjoillaan erittäin maukasta ja makeaa vaniljajäätelön, suklaakastikkeen ja kanelin kanssa 
paahdettua banaania (vai kenties omenaa? Vie kielen mennessään joka tapauksessa!). 
Seinällä on erilaisilla seteleillä koristeltu suuri rahataulu. Joku vihjaa, että siitähän saisi hyvin 
matkakassaa kasaan. Puhumme mm. kuinka kallis Latvian valuutta lati oli aikanaan. Ajat ovat 
muuttuneet ja nyt ostokset ja juomatkin voi jo helposti maksaa kätevästi euroilla kaikissa 
kolmessa maassa. 
 



 

 

 
 
Pehtoorin talon ravintolaa koristavat vanhat koriste-esineet; pannut, padat, ja veivattavat 
kahvimyllyt, joita omalla mummollanikin oli. Näiden lisäksi katossa roikkuu kaunis, 
vanhanaikainen ja rautainen kynttiläkattokruunu, jollaisen olen itsekin ajatellut joskus ostaa 
ja tuoda sen mukana keskiaikaista tunnelmaa keittiöön.  
 
Kun lähdemme, osa meistä käy pienessä tuliaispuodissa ulkona. Ostan itse ravintolan 
kassalta jääkaapin oveen pienen savisen piirakkamagneetin muistoksi.  
 
Lähtiessämme ajamme upean, barokkiaikaisen Rundalen palatsin ohi. Se on kauempaakin 
katsottuna varsin vaikuttavan näköinen. Tällaisia ei välttämättä uskoisi edes näkevänsä 
näinkin pohjoisessa! Vuosina 1736-1740 rakennettua palatsia onkin sanottu usein Itämeren 
Versaillesiksi.  
 

 
Rundalen palatsi (Kuva:Jaakko Öystilä) 
 



 

 

Matkamme jatkuu ja pysähdymme 
seuraavaksi tekemään vähän 
ostoksia suurempaan 
kauppakeskukseen. Sen pihasta voi 
katsella tien toisella puolella olevia 
suurehkoja, neuvostoaikaisia 
kerrostaloja. Ne ovat kaikki 
harmaita ja melko samanlaisia. 
Omanlaistaan lähihistoriaa ja sen 
arkkitehtuuria nekin. 
 
Ostoskeskuksessa on näytteillä 
upeita kakkuja. Mukaani lähtee 
tuliaisiksi kuubalaisia sikareita. 
Myyjä ihmetteli, kun kysyin sopivaa 
sikaria henkilölle, joka polttaa 
Malboroa (savukkeena), mutta 
ilmeisesti sikarit edustavat jotain 
ihan omaa maailmaansa, jota ei voi 
savukkeisiin edes verrata. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Saavuimme Puolan rajalle ja tullikopissa olleeseen vessaan ei ollut tullut rikotuksi vielä 
zlotyja lainkaan, mutta joku ryhmästämme oli onneksi varautunut tähän. 
Puolan tullissa jouduttiin kääntymään yhdessä kohtaa ympäri ja hakemaan lisäpapereita, 
mutta matka jatkui sen jälkeen sujuvasti illan hämärtyessä kohti majapaikkaamme. 
 

 
 Puolan rajalla (Kuva:Päijät-Hämeen Kalatalouskeskus) 
 
Auringonlasku on kaunis ja värjää pilviharson taivaalla puolalaisen maalaismaiseman 
yläpuolella. Vielä ehdimme jonkin aikaa nauttia näistä maisemista, ennen kuin yön pimeys 
laskeutui yllemme ja jatkoimme kulkuamme täysin pimeässä kohti määränpäätämme, 
keskiaikaista Zamek Reszelin linnaa. Väliaikatiedotteet jäljellä olevan matkan kestosta 
aiheuttivat välillä uupumusta ja matka tuntui jatkuvan edelleen. Mutta vaikka viivästyisimme 
noin tunnilla, niin linnan isäntäväki oli luvannut pitää meille illallisen kuumana, meitä 
odottamassa. Vaikka alkoi jo väsyttää ja välillä minäkin nuokuin/nukuin pää ikkunaa vasten, 
niin oli se kokemus, kun kuljimme bussilla läpi täysin pimeän maaseudun, vain tähtitaivas 
yllämme. Kun pysähdyimme tien viereen vessapaussille ja astuin ulos autosta keskelle yötä, 
niin saatoin vain kuvitella, miten kuskimme näki ajaa näin pimeässä. Katuvaloja ei ollut tai 
muutakaan kiintopistettä. Oli vain mustaa. Se oli myös jännittävää, kun ei itse nähnyt tietä 
ollenkaan, tai missä edes on ja saattoi vain matkustaa mukana. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ja tätä öistä, melkein goottista, taustaa vasten värjäytyi lopulta upea Zamek Reszel, johon 
saavuimme lopulta. Bussimme parkkeerasi vähän kauemmas, kun linnan isäntä toivotti 
meidät tervetulleeksi ja matkalaukkumme kuljetettiin pikkutaksilla linnan mukulakiviselle 
sisäpihalle asti. Saimme huoneemme avaimet, jotka olivat kunnon isoja ja rautaisia avaimia. 
Huoneet oli laitettu siistiksi ja kotoisiksi. Linnan huoneet eivät olleet lainkaan kolkkoja tai 
vetoisia, vaan restauroinnissa on nähty paljon vaivaa. Linnan ravintolan sisäänkäynnin 
vieressä oli kyltti, jossa kerrottiin, että linnan restaurointityöt oli aloitettu jo 1986. 
Oikeanpuoleista tornia vielä remontoitiin. Ja kuinka viihtyisä paikasta ollaankaan saatu! 
Keskiaikainen linna on herännyt uuteen eloon ja voin suositella sitä majoituskohteeksi, jos 
etsii jotain vähän omalaatuisempaa majoitusta. Itse pidin kovasti ajatuksesta yöpyä jossain 
historiallisessa kohteessa, erityisesti juuri linnassa, koska keskiaikaismiljöö on 
mielenkiintoinen historian harrastajalle. Ja tietysti se tarjoaa mahdollisuuden kiivetä 
linnantorniin seikkailemaan, ottamaan maisemakuvia ja vaikkapa etsimään kummituksia. 

Yömme saimme kuitenkin 
nukkua rauhassa. Luulen, että 
"International Ghost Hunters"-
ryhmän käynti linnassa on 
ilmeisesti pelotellut ainakin 
osan möröistä pois, koska niitä 
ei visiitillämme näkynyt. Jos 
joku koki jotain paranormaalia 
reissulla, niin kuuntelen 
mielenkiinnolla! 
 
Palvelu linnassa oli ystävällistä 
ja mm. huoneessamme oli joka 
päivä odottamassa täysi 
vesipullollinen lähdevettä. 
 



 

 

Tunnelma myös pihalla oli kohdallaan. Ravintolan vieressä oli terassipöytiä, joiden ääressä 
saattoi istua, jutella ja katsella tulen tanssimista oven edessä olevalla rauta-alustalla. Sillä 
paloi joka ilta nuotio tuoden lämpöä ja tunnelmaa linnan pihan illanviettoihin. Keskellä pihaa 
on myös vanha kaivo, joka on toiminnassa vielä tänäkin päivänä. Vesi nostetaan siihen melko 
pitkältä matkalta, koska Zamek Reszel seisoo ylväänä korkealla kukkulalla. Korkeuden 
huomaa parhaiten linnan takapihalta, kun katsoo lehtimetsää kasvavaa jyrkännettä alas. 
 
Mutta takaisin vielä saapumiseemme linnaan. Meitä odotti heti alkupaloina rapeaa 
röstiperunaa ja lohta. Ruoka oli muutenkin hyvää ja maistui pitkän reissun päätteeksi.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Illanviettoa (Kuva:Jaakko Öystilä) 



 

 

Ravintolan valkoisilla seinillä oli muistokirjoituksia 
linnassa vierailleilta ryhmiltä. Jotkut ovat piirtäneet oikein 
taideteoksia. Oven vieressä oli monista vanhoista 
rautalukoista tehty karmi. Puupöydät ja penkit, joille 
istuuduimme, olivat järeää tekoa. Ne tuskin hajoavat 
vielä satojenkaan vuosien päästä. Muutenkin linnan 
huoneet olivat siistejä ja erityisesti mieleen painuivat 
massiiviset ja varmasti aikaa kestävät vanhat huonekalut, 
kuten pirttipöydät, -penkit ja komeat, isot rautaiset 
kattokruunut, jotka henkivät keskiajan tunnelmaa. Esim. 
Juhan ja Marjan huoneessa oli sellainen suuri, rautainen 
kattokruunu kuin aikaisemmin pehtoorin talossa 
Latviassa.  
 
 
 
 
 

 Zamek Reszel 
 
Kävimme sulattelemaan ruokaa ja odottamaan innolla huomista ohjelmaa. Silloin olisikin 
luvassa paljon mielenkiintoisia sotahistoriallisia kohteita oman paikallisen oppaamme 
johdolla. 
 
 



 

 

TORSTAI 3.9  SUDENPESÄ 
 

 
 
Aamun valjetessa herättyämme, siirryimme syömään maukasta aamiaista linnan ravintolaan. 
Sain myös ensimmäiset kunnon valoisuudella otetut kuvat linnan hienosta tornista. 
Kokoonnuimme pihalle ja pian sinne saapuikin oppaaksemme mainio sotahistorian 
asiantuntija ja tohtori Czestaw Puciato mukanaan runsaasti tietomateriaalia historiallisista 
kohteistamme ja myös alueen muusta historiasta. Juha kävi läpi päivän ohjelmaa, jonka 
jälkeen siirryimme bussiin ja lähdimme kohti Sudenpesää. 
 



 

 

Matkattuamme jonkin aikaa läpi peltomaiseman, bussimme ajoi sisään korkean, mm. 
poppelia ja vaahteraa kasvavan lehtipuumetsän vierustamalle tieosuudelle. Maisema oli 
puustosta johtuen melko valoisaa ja metsän siimeksessä saattoi kuvitella hetkenä minä 
hyvänsä näkevänsä villisikoja juoksemassa. Tunnelmaksi muodostui pian se, että olimme nyt 
saapuneet jollekin erityiselle "alueelle". Jos joku on nähnyt elokuvan Operaatio Valkyrie, voi 
tunnistaa maisemat ja aistia sen piinaavan tunnelman, kun Claus von Stauffenberg poistuu 
Sudenpesältä attentaatin jälkeen. Tietämättä lainkaan, onko murhayritys onnistunut ja onko 
viesti siitä ehtinyt jo jotenkin kulkea vartijoille. Aavistaisivatko he jotain, jolloin pakomatka 
loppuisi lyhyeen. Tie läpi kauniin, vehreän lehtimetsän on varmasti tuntunut pitkältä ja 
piinaavalta.  
 
Kirjoittelin näitä juttuja muistilehtiööni, kun yhtäkkiä olimmekin jo määränpäässämme. 
Matka puiden varjostamalla tiellä ei kestänyt kovinkaan kauaa, kun joukkomme oli saapunut 
Sudenpesälle. Hitlerin ja muiden natsisaksan vaikutusvaltaisimpien henkilöiden 
päätukikohtaan. Kuulimme, että Hitler vietti täällä peräti 800 päivää vuosina 1941-1944, eli 
enemmän kuin Berliinissä tai muualla. Eli olimme nyt siellä, joka oli ns. place-to-be tuohon 
aikaan, vallan keskiö, kun kolmas valtakunta suunnitteli seuraavaa suurta siirtoaan toisessa 
maailmansodassa. 
 

 
 
Sudenpesä on alueena hyvin laaja. Paljon suurempi, mitä olin kuvitellut. Siellä asui kuitenkin 
toisen maailmansodan aikaan tuhansia sotilaita. Tämä huomioiden alueesta tehtiin 
pidempään asumiseen sopiva ja viihtyisä mm. kasinoineen ja ravintoloineen. Alueella oli oma 
lentokenttä ja junarata. Alueella kasvava korkea lehtipuumetsä antaa myös sopivasta valoa 
ja tarjoaa vehreän miljöön vasten betonisia bunkkereita. Yksi varsin merkittävä asia, jonka 
opimme heti kierroksemme alussa on, kuinka hyvin alue oli naamioitu vihollisilta. Se ei 
erottunut lentokoneille, koska mm. alueen läpi vievien teiden ylle oli vedetty naamioksi 
puiden lehtiä muistuttavaa röpelöistä kangasta. Sen väri vaihdettiin ottamalla toisen värinen 
peite tilalle aina vuodenaikojen vaihtuessa. Esim. talvella se oli valkoinen ja alue sulautui 
lumiseen maisemaan. Naamiointi oli niin tehokas, että alue paljastui vasta 
neuvostojoukkojen edetessä sinne asti sodan lopussa. Ilmasta sitä ei siis nähty. Sieltä oli 



 

 

lähdetty vasta hetkeä aikaisemmin ja yrityksistä huolimatta kaikkia bunkkereita ei oltu saatu 
räjähteillä tuhottua. Kun siirryimme tutustumaan tarkemmin bunkkereihin, meille selvisi 
myös miksi. Sen verran lujaksi ja kestämään ne oli tehty! 
 

 
Alkuperäistä Sudenpesän naamiointia 40-luvulta 
 

Keräännyimme siis kierroksemme 
alkuun kuuntelemaan 
opastamme, joka kertoi meille 
tiiviiseen tahtiin ja hyvin 
asiantuntevasti kierroksellamme 
olevista kohteista. Juha tulkkasi 
hyvin oppaan kertoman. Alueen 
parkkipaikan tuntumassa on iso 
info-taulu, joka kertoo kuljettavan 
reitin ja numeroilla alueella olevat 
kohteet. Ostimme myös 
oppaaltamme muutaman hyvän 
kirjallisen oppaan Sudenpesästä 
sekä alueen kartan. 
 
Ensimmäisenä pysähdyimme von 
Stauffenbergin muistolaatalle. Se 
oli siinä kohtaa, jossa Hitlerin 
salamurhayritys (pommi) oli 
tapahtunut. Kyseisestä 
karttahuoneesta on jäljellä enää 
kivijalka. Paikalla oli myös hyvä, 
iso infotaulu kuvineen useammalla 
kielellä kertomassa, miten 
tapahtuma eteni minuutilleen.  
 



 

 

 
 
Heinäkuun 20. päivän salaliittona ja Operaatio Valkyyrianakin tunnettua salamurhaa oli 
suunniteltu vuoden verran ja Sudenpesällä tapahtumasarjan pääkohdat menivät 1944 
lyhyesti näin: 
 
Kokous, jonka oli tarkoitus alkaa klo.13.00 siirrettiin klo.12.30:een ja eversti Claus von 
Stauffenbergille ja luutnantti Werner von Haeftenille tuli kiire virittää kaksi räjähdettään 
valmiiksi. Kiireestä ja kokouksen alkamisesta johtuen vain toinen niistä saatiin ajoissa 
valmiiksi ja se asetettiin laukkuun, jonka von Stauffenberg sijoitti noin metrin päähän 
Hitleristä kokoushuoneeseen tammipöydän alle. 
 
Pommissa oli varoaika, joka oli noin 10–30 minuuttia. Von Stauffenberg kuiskasi viereiselle 
upseerille lähtevänsä soittamaan puhelua Berliiniin esikuntaan. Von Stauffenbergin 
poistuttua paikalta eversti Heinz Brandt potkaisi vahingossa laukun kumoon. Brandt nosti 
laukun ylös mutta siirsi sen Hitlerin jaloista tammipöydän paksun tukijalan taakse.  
 
Von Stauffenberg poistui ulos Sudenpesästä kello 12.40 ottaen samalla autokyydin yhdessä 
luutnantti von Haeftenin kanssa.  



 

 

Kello 12.42 pommi räjähti juuri 
kun von Stauffenberg ja von 
Haeften olivat istuneet autoon. 
Von Stauffenberg käski 
kuljettajaa ajamaan 
lentokentälle kahdeksan 
kilometrin päässä sijaitsevalle 
lentokentälle. Von Stauffenberg 
ja von Haeften lentävät suoraan 
Berliiniin ja olettavat Hitlerin 
kuolleen.  
 
Hän käskee pidätyttämään mm. 
Goebbelsin. Tämä kuitenkin 
päättää pikaisesti kilauttaa 
Sudenpesään Hitlerille, joka 
sanookin olevansa ok. Ja myös 
ilmeisen käärmeissään. 
Tapahtumasta on tehty myös 
useita dokumentteja ja mm. 
Tom Cruisen tähdittämä 
elokuva Operaatio Valkyrie. Se 
on aika jännittävää katsottavaa, 
mutta loppuhan on historiaa. 
Toinen maailmansota jatkui 
vielä vuoden. 
 
Stauffenberg, Hitler ja Keitel 
Sudenpesässä 15.7.1944 
 

Itselleni oli yllätys, että paikka oli niinkin lähellä alueen sisäänkäyntiä. Jos se olisi ollut 
kauempana, niin sieltä tuskin olisi päässyt poistumaan niinkään nopeasti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Muistolaatta 
 
    



 

 

Paikka oli aikoinaan myös 
raskaasti miinoitettu. 
Miinanraivauksiin osallistui 
sodan lopulla ensin 
Neuvostoliiton joukkoja, 
mutta kun heitä alkoi kuolla, 
joutuivat saksalaisilta 
“vapautetun” Puolan 
asukkaat itse raivaamaan 
miinat. Alueella on 
muistoristi 
miinanraivauksessa kuolleille 
puolalaisille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yhden kiven vieressä oli myös vanha panssarimiina. Se minun oli helppo tunnistaa 
Tuntemattomasta sotilaasta, jossa Hietanen ylennetään kersantiksi heitettyään miinan 
vierestä neuvostotankin alle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saavuimme pian ensimmäiselle bunkkerille. Suurin osa bunkkereista on suuria ja paksuista 
seinistään sammaloituneita, mutta niistä huomaa, että ne on tehty kestämään kovemmatkin 
iskut. Niiden seinät ovat erittäin paksua ja vahvaa raudoitettua betonia ja esim. Hitlerin 



 

 

oman bunkkerin katto on 8,5 metriä paksua 
betonia! Pelkästään sen räjäyttämiseen 
tarvittiin aikoinaan kaksi junavaunullista 
räjähdettä. Oppaan kertoman mukaan Hitler 
itse liikkui turvallisuussyistä Sudenpesällä 
bunkkereiden välillä, eikä majoittautunut 
montaa yötä peräkkäin samassa bunkkerissa. 
 
 
 
 
 
Vaikka bunkkereita onkin räjäytetty, niin niistä 
saa silti hyvää kuvamateriaalia ja niitä voi myös 
mennä tarkastelemaan lähempää. Kävimme 
useammassa bunkkerissa sisällä, tosin omalla 
vastuulla. Rohkenin kuitenkin epäillä, että 
bunkkerin seinä nyt sortuisi kun se on kestänyt 
nämä vuodet tähänkin saakka. Kaikesta 

invaasiosta huolimatta. Bunkkerin sisätiloihin kannattaa kuitenkin varautua ottamaan hyvä 
taskulamppu mukaan. Onneksi osalla ryhmän jäsenistä oli valaistus mukana, kun esim. itse 
olin unohtanut kirkkaan ledini huoneeseeni toiseen kassiin. 

 
Kävelytiet olivat aika viihtyisiä ja valoisia, lehtipuiden reunustamia ja varjostamia. Aurinko 
paistoi ja visiitillemme oli sattunut oikein kaunis päivä. Liikuimme tiiviisti kohteelta toiselle 
oppaamme Czestawin kertoessa Juhan tulkkaamana kohteistamme. 
 



 

 

 
Sudenpesällä (Kuva:Juha Keto) 
 
 

Alueella on mm. ilmavoimien komentaja ja valtakunnanmarsalkka Hermann Göringin 
bunkkeri ja asuinbunkkeri, SS:n kasino ja ravintola, ruokakellari, sotavoimien yleisesikunnan 
esikuntapäällikön, kenraalisotamarsalkka Wilhelm Keitelin sekä Wermachtin 



 

 

esikuntapäällikön, kenraalieversti Alfred Jodlin, arkkitehti Alfred Speerin, ulkoministeri 
Joachim von Ribbetropin, Hitlerin adjutanttien, sekä Luftwaffen komentajan bunkkerit. 
Vuonna 1944 Sudenpesässä oli yli 2000 henkilöä, joista 300 oli marsalkoita, kenraaleita ja 
adjutantteja, yli 1200 FBB:n sotilasta. yli 150 RSD:n ja SS:n sotilasta ja henkilökuntaa noin 
300 (autonkuljettajia, sähkömiehiä, mekaanikkoja, tarjoilijoita, partureita jne.) 
 
Teitä naamioivan kattokankaan lisäksi 
alueella olevia maakohteita oli myös 
aikanaan pyritty naamioimaan. Esimerkiksi 
bunkkereiden välistä kohoava 
ilmanvaihtopiippua oli naamioitu sen 
seinämää peittävällä, puun kaarnan 
kaltaisella materiaalilla. Jos ei katsoisi 
samalla vanhoja kuvia bunkkereista 40-
luvulta, kun ne olivat toiminnassa, niin voisi 
luulla, että myös niiden sammaleen 
peittämät ulkoseinät olisivat osa 
naamiointia. Nehän sulauttavat muuten 
harmaat bunkkerit luonnollisesti 
ympäristöönsä. 
 
Myös muuten alue on viihtyisä, ja sellainen 
se varmasti alun perinkin on ollut. Kaikesta 
huolimatta. Valoisa, vehreä, viihtyisä, 
mutta samalla pomminkestävää tekoa. 
 
 
          
Yhden, ilmeisesti Borrmannin, bunkkerin kallistunutta, monen metrin paksuista betoniseinää 
oli laitettu tukemaan useita ohuita puita. Tosin seinä kaatuisi, jos kaatuisi, eikä nämä puut 
sitä pystyisi kannattelemaan. 



 

 

 

Iskä ja Markku Borrmannin bunkkeria kannattelemassa 
 

 
 
Alueelle on päässyt aikoinaan myös junalla (K. O. Wendel) 
 
Kierroksemme jälkeen kävimme syömässä herkullisen päivällisen Sudenpesän sisäänkäynnin 
lähettyvillä olevassa alkuperäisessä ravintolassa. Lähtiessä oli mahdollisuus ostaa 
matkamuistoiksi esim. kortteja tai kullanhohtoisen muistokolikon. 
 



 

 

Lähtiessämme Sudenpesältä ajoimme läpi maaseutumaisemien hiekkatietä pitkin lähelle 
Steinortin linnaa, jonka isäntänä oli alun perin kreivi Heinrich von Lehndorff, mutta johon 
ulkoministeri von Ribbentropin majoittui vuosina 1941-1944. Osa ryhmästämme kävi 
tutustumassa kartanolla ja osa kävi ostoksilla. Olimme saapuneet kauniiseen 
järvimaisemaan, jonka rannalla oli myös ravintola terasseineen. 
 
 

 
 
 

 
 



 

 

 
Juha kertoo tarkemmin linnasta: 
 
Steinort (Sztynort) 
 
Steinort on Lehndorff-suvun entinen linna, aikanaan eräs Itä-Preussin suurimmista 
kartanoista (20 000 ha), kylä sen ympärillä ja suosittu venesatama Mauerseen lahdessa. 

Steinortin isäntä kreivi Heinrich von Lehndorff oli kauhistunut nähtyään natsien tappavan 
juutalaislapsia. Viimeinen pisara oli, kun ulkoministeri Joachim (von) Ribbentrop siirsi vv. 
1941-44 hovinsa Sudenpesästä Steinortin linnaan ja siirrätti isännän sivurakennukseen. 
Kreivi von Lehndorff liittyi heinäkuun 20. päivän vastarintaliikkeeseen. Hänet hirtettiin 
4.9.1944 ja perhe pantiin keskitysleiriin. 
Matkalla Sudenpesästä Steinortiin ajettiin norjalaisten sotavankien rakentamaa 
mukulakivistä panssaritietä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steinortin linna, nykyisin Deutsch-Polnische Stiftung Kulturpflege und 

Denkmalschutz-säätiön omistuksessa ja kunnostettavana. 
Viimeisen omistajan kreivi Heinrich 

von Lehndorffin hautamuistomerkki 



 

 

MAUERWALD ja HEERESGRUPPE OSTin komentobukkerit 
 
Kun kaikki olivat bussissa, jatkoimme matkaa seuraavalle kohteellemme, Mauerwaldin 
bunkkerimuseoon. Menimme sisään betoniseen bunkkeriin ja siellä oli uniformupukuisia 
nukkeja pöydällään Enigma-tyylinen salauslaite.  
Saavuimme metsäreittiä pitkin toiselle museokohteellemme, jossa esiteltiin enemmän 
sotateknologiaa. Alueelle vievän metsätien oikealla puolella oli vielä varoitus miinoista.  
 
Museon pihalla komeili sukellusvene U-42:n runko. Pääsimme tutustumaan siihen myös 
lähemmin. Tultuamme museoon sisälle, saattoi aulasta ostaa mukaansa matkamuistoja. 
Laskeuduimme rappuset alas ja oppaamme johdatti meidät sisälle sukellusveneeseen. Siellä 
pääsimme näkemään, minkälaisista hyteistä tai osastoista sukellusvene koostui. Valoisuutta 
oli vähän ja vain huoneet oli valaistu näkyvimmiksi, mikä loi tunnelmaa, siitä, miltä tuntui 
liikkua ja elää merenpinnan alla ahtaasti. Siellä on varmasti ollut oma tiivis maailmansa, joka 
on tiukasti rajoittunut aluksen seinämiin. Voisin kuvitella, että vastaavanlaista olisi 
nykyäänkin vaikkapa syvänmeren tutkimusta harrastavilla aluksilla. Tilat ovat ahtaat ja 
klaustrofobiselle henkilölle tämä olisi varmasti ahdistava paikka. Mutta ikkunoista avautuu 
oma, ihmeellinen maailmansa. Valaineen, omituisen muotoisine syvänmeren kaloineen sekä 
muina merenelävine. Jossain merihaudan pohjalla näkymiä voi kuitenkin ihmetellä ja tutkia 
rauhassa, mutta sodassa on pitänyt olla koko ajan valppaana, olla paljastumatta viholliselle, 
pysyä näkymättömissä ja lipua mahdollisimman hiljaa eteenpäin. Vedessä pienikin kolahdus 
kuuluu kauas ja merkitsee aivan eri lailla kuin maalla. Jokainen, joka on sukeltanut tietää, 
kuinka veden painottomuus ja oma äänimaailmansa luo omat fysiikan lakinsa liikkumiseen 
verrattuna maanpäälliseen maailmaan. Alus lipuu eteenpäin sinisävyisessä pimeydessä 
virtaviivaisesti kuin valas ja valtameren vedenalaisena maailmana ja liikkumatilana on suurin 
osa koko planeettamme pinta-alasta. Näin laajasti ajateltuna.  
 

 
Voin kuvitella, kuinka raskaat, panssaroidut taistelualuksetkin ovat olleet haavoittuvia sodan 
aikaan avomerellä, kun niitä on tullut tällaisella vaanimaan. Vaara on kuitenkin ollut läsnä 
koko ajan myös sukellusveneillä, kun vastapuolet ovat kohdanneet pinnan alla toisensa. 
Miehistöllä vaara on näyttäytynyt eri lailla, kuin laivalla, sillä jos tällainen sukellusvene on 



 

 

saanut osuman, niin pakoon ei ole päässyt. Ei ole laitaa, mikä yli hypätä, vaan veden paine 
on ollut murskaava ja, kuten sanottua, tilaa on ollut vähän. Sukellusvenemiehistöllä on 
täytynyt olla (ja on edelleen) varmasti samankaltainen psyyken kestävyys kuin esim. 
astronautilla, jonka työasemaa ja liikkumatilaa rajaa taas ulkopuolinen painetyhjiö.  
 
Liikuimme sukellusveneen kapealla käytävällä jonossa ja kävimme katsomassa mm. 
miehistön hyttiä, makuutilaa, konehuonetta ja lähetinhuonetta, jossa ollaan kuunneltu sekä 
omien radioviestejä, että koitettu vakoilla vihollisen viestejä. 
 
Miehistömme noustua aluksesta takaisin maan pinnalle museoon, siirryimme tutkimaan 
saksalaisten omasta mielestäni ehkä yhtä mielenkiintoisimmista "anneista" toisessa 
maailmansodassa, nimittäin sotateknologiaa. Sodan jälkeen liittoutuneista mm. Amerikka 
(operaatio Paperiliittimen/Operation Paperclip varjolla) sekä Neuvostoliitto siirsivät 
saksalaisinsinöörejä kuten raketti-insinööri Wernher von Braunin kehittämään omia ohjus- ja 
avaruusohjelmiaan. Saksa oli kuitenkin merkittävästi edellä aikaansa myös 
aseteknologialtaan. 
 

Itsekin insinöörinä kiinnostuin 
ajatuksista kehittää ja luoda kokonaan 
uudenlaista tekniikkaa. On vain ikävä 
tosiasia, että suuri osa ihmiskunnan 
merkittävistä keksinnöistä läpi koko 
historian on saanut alkunsa tai 
kehittynyt merkittävästi eteenpäin 
sodankäynnin johdosta. Myöhemmin 
joitain näistä sodankäyntiin ja armeijan 
käyttöön kehitetyistä tekniikoista on 
kuitenkin voitu hyödyntää 
siviilikäyttöön; esimerkkeinä mm. GPS-
tekniikka, autoista Hummer-maasturit, 
sekä Yhdysvaltain sotilaallista 
tutkimusta varten perustettu Arpanet-
tietoverkko, josta kehittyi myöhemmin 
Internet. Uudet, paremmat taktiikat 
voittaa vihollinen ovat vaatineet uutta 
tekniikkaa, kykyä ajatella toisin.  
 
 
 
 
 

Tällaista 40-luvulla uudenlaista tekniikkaa pääsimme näkemään tutustuessamme mm. 
museossa olevaan malliin V-2- ohjuksesta, joka oli ensimmäinen ballistinen ohjus ja joita 
liittoutuneet takavarikoivat sodan jälkeen ja käyttivät omien ohjus- ja avaruusohjelmiensa 
perustana.  



 

 

Toisena mallina oli esillä 
eksoottisemman näköinen 
saksalaisten UFO, Haunebu. Info-
taulut kertoivat, että sen läpimitta 
oli 25 metriä ja siinä oli paikka 
kahdeksalle henkilölle. Sen oli 
tarkoitus yltää 4 800 km/h 
nopeuteen. Myöhemmin 
rakennettiin sen seuraavat versiot 
Haunebu II ja Haunebu III, jonka 
halkaisija oli peräti 70m. 
 
 Se kehitettiin sodan jälkeen ja sillä 
tehtiin 19 lentoa. Tämä 32 henkilölle 
tarkoitettu lentävä lautanen ylti 
peräti 10 Machin eli noin 12 000 

km/h nopeuteen!  Myös ns. lentävästä siivestä oli esittelyä museossa. Se oli ensimmäisten 
häivepommittajien (Stealth-koneiden) esiaste. Saksalaisten toisen maailmansodan aikana 
kehittämistä mielikuvituksellisista superaseista voisi kirjoittaa vaikka kuinka paljon ja ne 
ovatkin innoittaneet sekä monia tieteiskirjailijoita että oikeaa armeijan kehittämää 
tekniikkaa myöhempinä aikoina. 
 
 

Siirryimme sisätiloista museon 
piha-alueella, jossa 
sukellusveneen vierellä kohosi 
noin 40 m:n korkeuteen 
maisematorni. Päätin heti 
lähteä kiipeämään ja useammat 
muutkin ryhmästämme 
kiipesivät korkeuksiin 
ihailemaan järvialueen ylle 
ulottuvaa näköalaa. Koko 
matkan ylös saattoi ihailla 
maisemia, koska tornin 
verkkomaiset teräsrakenteet 
sallivat näkymät kaikkiin 
suuntiin.  
Tunsin pienen korkeanpaikan 
kammon lisääntyvän, kun 
nousin yli puiden latvojen 
korkeuden. Ylhäällä tornin 
huipulla lisäjännitystä toi tornin 
pieni huojuminen, kun sitä 
pitkin noustiin. Mutta se oli sen 
arvoista. Saimme monta upeaa 
maisemakuvaa ja monta hyvää 
yhteiskuvaa muistoksi 
käynnistämme. Järvimaisema 
todella muistutti kotoista 
järvimaisemaamme. 



 

 

Auringonpaisteessa kylpevä runsas, vehreä ja valoisa puusto sekä järvet hallitsivat 
Masurialaista maisemaa. Kaukana siintävällä järvellä lipui useita purjeveneitä tuulen 
vetäminä.  

 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

Käytyämme katsomassa bunkkeria (der Gigantbunker Nr.6), jatkoimme matkaa seuraavalle 
kohteellemme Śluza Leśniewo Górnelle, keskeneräiseksi jääneelle, mutta jo sellaisenaan 
vaikuttavan näköiselle Masurian järvialueen yhdelle kanavasuluista. Oppaamme kertoi 
paljon kohteestamme kun kuljimme peräkkäin kapeamman valoisan metsäpolun vartta 
pitkin. Osa ryhmästämme kävi myös itse kanavan pohjalla ja sulkurakennelman sisällä. 
Rehevöityneestä sulku-uomasta näki hyvin betonisen rakennelman huipulla olleen 
kansallissosialistisen kotkatunnuksen. Itse tunnus oli otettu pois, mutta sen paikka erottui 
selvästi ja sen tunnistaa hyvin missä vain.  
 

 
Juha kertoo kohteestamme: 
 
Masurian kanava 
 

   
 
 
Masurian järvialueen lasku-uomia oli jo 1700-luvulla perattu vesireiteiksi ja puutavaran 
uittoon. Vuonna 1911 aloitettiin yli 50 km pitkän kanavan rakentaminen Itämereltä 
Mauerseehen (korkeusero 116.5 m). Ensimmäinen maailmansota tuli väliin vuonna 1914. 
Työt alkoivat uudelleen vuonna 1920, mutta inflaatio keskeytti rakentamisen lähes alkuunsa. 
Natsihallinto jatkoi kanavointia vuodesta 1934, mutta kanavan viimeistelyn keskeyttivät 
Sudenpesän ja Mauerwaldin vaatimat rakennustyöt ja raaka-aineen tarve vuonna 1940. 
Mauerwaldissa oli kuitenkin sukellusveneiden rakennus- ja korjaustelakka.  



 

 

Masurian kanavassa on kaikkiaan 10 sulkua, joiden korkeusero vaihtelee välillä 5.8 - 17.0 m. 
Kun puolet kanavasta jäi toisen maailmansodan jälkeen Kaliningradin (ent. Königsberg) 
puolelle, menetti kanava merkityksensä.  

 
Fürstenaun sulku, korkeusero 17 m ( Śluza Leśniewo Górne)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Kuvat ja teksti:Juha Keto) 

 



 

 

Aurinko alkoi hiljalleen laskeutua, mutta valaisi vielä viimeisillä säteillään puolalaisen 
maaseutumaiseman yllä taivasta lähtiessämme ajamaan takaisin kohti majapaikkaamme 
Zamek Reszelissä. Kuljimme pienten maalaistalojen pihojen ohi. Joillakin pihoilla huomasi 
olevan paljon uskontoon liittyvää esineistöä, sillä uskonnollisuus näkyy ainakin näin 
maaseudulla Puolassa olevan läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä. Monen puhelin- tai 
sähköpylvään päällä oli iso, komea kattohaikaran pesä. Ne ovat täällä hyvin yleisiä.  
 
 

 



 

 

Illallisen jälkeiset illanvietot linnan pihalla olivat tunnelmallisia. Pihalla paloi tuli joka ilta 
rautaisella, isolla jalustalla ja valot valaisivat Zamek Reszelin komeaa, pyöreää tornia, johon 
olin vakaasti päättänyt kiivetä jossain vaiheessa visiittiämme. Kun käveli linnan sisäpihan 
poikki mukulakiviä pitkin läpi portista, edessä aukeni näkymää Reszelin öiseen vanhaan 
kaupunkiin ja erityisesti vastapäiselle kirkolle, joka sekin oli valaistu kauniisti. 
 

Linnan ravintolan edustalla ulkona oli kolme pöytää tuoleineen, missä ryhmämme jäsenet 
istuivat iltaa. Siinä oli mukava viettää iltaa hyvässä seurassa myöhään yöhön. Jossain 
vaiheessa iltaa innostuttiin lausumaan runojakin.  
 
Seuraavana aamuna olisi aika narrata paikallisia kaloja suurjärvillä Jez Mamry, Jez Niegoc ja 
Jez Sniardwy, lähteä tutustumaan lähemmin kaupunkiin ja lopuksi kerääntyä päivälliselle 
järviristeilyn merkeissä. 
 
PERJANTAI 4.9  
 
KALASTUSTA, KAUPUNKIKIERROS, RISTEILY, KOHTEITA MATKALLA 
 
Perjantaina ryhmämme jakaantui niihin, jotka lähtivät koittamaan kalaonneaan Masurian 
järvillä ja niihin, jotka suuntasivat kaupungille ostoksille. Minäkin olin ottanut mato-ongen ja 
muovisyöttejä mukaani varmuuden vuoksi. Mutta sitten aloin bussissa miettiä, kuinka saisin 
mahdollisen kalasaaliin ehjänä Suomeen saakka, joten päätin jättää kuitenkin kalastuksen 
tällä kertaa väliin. 
 
Oli aika lähteä tutustumaan paremmin Ketrzynin pieneen kaupunkiin. Lähdimme aluksi 
isommassa porukassa kävelemään, mutta pian erkaannuimme kukin omiin suuntiimme 
tutkimaan kaupunkia ja sen tarjontaa. Kävimme useammassa eri kaupassa ja sain ostettua 
paljon tuliaissuklaata yms. kaupungilta. Aloimme etsiskellä sen jälkeen postitoimistoa, josta 



 

 

saisi laitettua matkaterveisiä koto-Suomeen. Suunnatessamme takaisin törmäsimme muihin 
matkalaisiin ja oppaaseemme paikallisen kahvilan terassilla. Oli juuri alkanut hieman sadella, 
joten istuimme rauhassa alas, sateelta suojaan, jutustelemaan ja juomaan. Olimme sopineet 
ryhmämme kanssa etukäteen ajan, jolloin tapaisimme bussin lähtöpaikalla ja tuttuja kasvoja 
alkoikin kerääntyä kaupunkikierroksen jälkeen lähtöpaikan lähettyville. Esittelimme 
toisillemme, mitä oli tarttunut kaupungilta mukaan. Toiset olivat löytäneet vaatteita, toiset 
herkkuja. Siellä olisi vierähtänyt totta puhuen vielä vaikka kuinka paljon aikaa, jos olisi 
kiertänyt kaikki putiikit ja kahvilat. 
 
Samaan aikaan ryhmämme toinen puolisko koitti onneaan kalapaikalla ja annankin Juhan 
kertoa siitä enemmän: 
 
Leginskie-järvi ja Lezanyn palatsi 
 

 
Kalastus Leginskie-järvellä: 15 kalamiestä lähti 4.9. kalaan Leginskie-järvelle runsas 10 km 
Reszelistä etelään. Järven pinta-ala on 225 ha ja suurin syvyys 37 m. Järvi oli 
hämmästyttävän kirkas, näkösyvyys yli 3 m ja aivan rannassakin syvyyttä oli useita metrejä. 
Kalaakin siellä oli. 
 



 

 

 
Reinhold Fischer, s.1870, oli Saksan laivaston amiraali vuosina 1909-1918 ja aateloitiin 
vuonna 1910 nimellä von Fischer-Lossainen. Vuosina 1909-1911 hän rakennutti Leginskie-
järven ranta-alueelle uusbarokkityylisen Lezanyn palatsin, jossa oli 27 huonetta, juhlasali ja 
kirjasto tyylikkäästi sisustettuna ja varustettuna monilla mukavuuksilla (kylpyhuone, sähkö ja 
keskuslämmitys). Hän kuoli vuonna 1940, ja hänen leskensä teki itsemurhan puna-armeijan 
lähestyessä tammikuussa 1945. Nykyisin palatsissa on yliopisto-opetusta. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Kuvat ja teksti: Juha Keto) 
 
 
 
 



 

 

Kun koko ryhmä oli jälleen koossa, suuntasimme kanavaristeilylle. Nousimme 
tunnelmalliseen laivaamme, jonka sisätiloissa meille tarjoiltiin lounas aluksen lipuessa 
kanavaa pitkin järvelle.  
 

 
 
 
Sää oli hieman sateinen, mutta selkeytyi hieman, kun siirryimme ihailemaan maisemia 
näköalakannelle. Ohitimme rauhoitetun saaren, joka oli täynnä kormoraneja eli merimetsoja 
istumassa mustiksi rungoiksi kuluneiden puiden oksilla. Oppaamme Czestaw kertoi meille 
mm. paikallisesta purjehdus- ja veneilykulttuurista ja -tavoista. Purjeveneitä oli järvellä hyvin 
runsaasti ja purjehdus tuntuikin olevan täällä melko yleinen ja suosittu harrastus. 
Tullessamme järveltä takaisin kanavalle, laivamme lipui hitaasti läpi kaupungin asutuksen. 
Kun alitimme matalan sillan, laivan katto laskeutui mekaanisesti niin matalalle, että laiva 
mahtui kulkemaan sillan alitse.  
 

 



 

 

 

 
 
 

 
 



 

 

 
 
Tultuamme takaisin bussille, jatkoimme matkaa, kunnes pysähdyimme tien viereen ja 
loikimme yksi kerrallaan poikki tien, jonka toisella puolella jatkoimme matkaa jalkaisin kohti 
Boyenin (Twierdza Boyen) linnoitusta. Vuosina 1843-1855 noin kolmen tuhannen sotilaan 
voimin rakennettu linnoitus palveli saksalaisjoukkoja ensimmäisen maailmansodan aikaan 
mm. läheisessä Tannenbergin taistelussa vuonna 1914. Toisen maailmansodan melskeessä 
sitä käytettiin kenttäsairaalana. Linnoitus näkyi kauempaakin ja se oli kauniin ruskeatiilinen. 
Runsas kasvillisuus ympäröi tätä vanhaa linnoitusta. 
 

 
(Kuva:Jaakko Öystilä) 
 
Saavuttuamme takaisin Zamek Reszeliin, söimme jälleen mahat täyteen maittavalla illallisella 
päivän päätteeksi. Ilallisella kiitimme koko porukka opastamme tuliaisten ja lahjojen kera 
erinomaisesti onnistuneesta päivästä ja asiantuntevasta opastuksesta. Onneksi ehdimme 
löytää Reszelin kylästä läheltä linnaa hyvän alkoholimyymälän, josta saimme ostettua vielä 
oman kiitospullollisen oppaallemme. Niin asiantuntevasti, mukaansatempaavasti ja 
innostavasti hän oli ryhmäämme ohjannut matkallamme historialliselta kohteelta toiselle. 



 

 

Hänellä on myös hyvä paikallistuntemus ja kysyä voi vaikka mitä. Kohteita olikin hyvin 
runsaasti koko sen päiväisen kierroksemme varrella. Kun kerran täällä oltiin, olin tosi 
tyytyväinen, että saimme käydä mahdollisimman monessa kohteessa tutustumassa. Moni 
kohde olisi jäänyt käymättä, jos oltaisiin ajettu vain hotellilta yhdelle kohteelle ja takaisin 
hotellille. Tällaisessa paikassa on tarkoituskin kiertää, eikä jäädä paikalleen ja olikin hyvä, 
että joka päivälle oli ohjelmaa; sekä aikataulullisesti järjestettynä, että myös paikan päällä 
suunniteltuna. Kiitokset vielä Juhalle ja muille, jotka suunnittelivat seuraavan päivän 
ohjelmaa ja organisointia iltamyöhään linnan pihalla. Joskus löytää vielä lisätekemistä ja 
tutustuttavaa kun on itse paikan päällä. Ja kuten lapin reissulla parin vuoden takaa, oli hyvä, 
että meillä oli käytettävissä jälleen oma bussi ja ammattitaitoinen kuskimme, niin päästiin 
koko ryhmä käymään monella eri kohteella. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
     

Kiitokset mainiolle oppaallemme Czestaw Puciatolle! (Kuva:Jaakko Öystilä) 
 
Vietimme vielä pitkään myöhäistä viimeistä iltaa hienossa linnassamme. Tuntui jo haikealta 
lähteä, mutta matka oli ollut varsin mielenkiintoinen, runsas kohteiltaan ja historiaa avaava 
kokemus. Olimme myös syöneet hyvin ja linnan isäntäväki oli pitänyt meistä hyvän huolen. 
Mahani oli niin täynnä, etten jaksanut enää tilata isoa herkullista sorbetti-jäätelöannosta 
linnan kahvilasta, vaikka kuulinkin, että se oli erinomaisen hyvää. Päätin, että aamulla 
herään tarpeeksi aikaisin ja kiipeän ensi töikseni linnan pyöreään torniin.  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
LAUANTAI 5.9 KOTIMATKALLE 
 
Onneksi linnan torniin johtava ovi oli auki heti aamusta (taisi olla klo.7.00). Tällaisia pyöreitä 
torneja on monessa vanhassa keskiajan linnassa ja tuntui, ettei ole käynyt oikeasti linnassa, 
jos ei ole kiivennyt sellaiseen. Kapeita kierreportaita ja linnan paksua tiilimuuriseinämää 
valaisi aamuauringon ensimmäiset valonsäteet. Joissain kohtaa oli sen verran pimeää, että 
otin avukseni taskulampun. Kellariin en tällä kertaa mennyt, ja se taisi olla aidattukin. Jatkoin 
nousua ylös. Kuuluisa riukukin löytyi korkealta ja mietin, kuinka siinä on aikoinaan pystytty 
tasapainoilemaan, ellei ole ollut kaiteita tai vastaavaa tukena. Jokainen välikerros oli pyöreä 
tila, jonka reunalta, vähän piilosta, lähtivät kierreportaat seuraavaan kerrokseen. Päästyäni 
korkeimpaan kerrokseen, kiipesin puutasanteelle, jota ympäröivät muurin seinillä ikkunat. 
Niistä näkyi kaunis maisema aamuruskossa paistattelevaan vanhaan kaupunkiin. 
Rakennusten punaisille tiilikatoille, maaseudulle, vastapäiselle kirkolle, sekä myös linnan 
pihalle. Sieltä sai myös hyvän kokonaiskuvan linnarakennelman selkeästä, neliömäisestä 
muodosta.  
 



 

 

 
 
Välillä tornin huipulta kuului pulujen ääntelyä. Pyöreää puutasannetta oli mukava kulkea 
ympäri; jotenkin tuntui ajatusten kulkevan hyvin sitä pitkin astellessa. Mietin, tulivatko 
linnan asukkaatkin tänne toisinaan, satoja vuosia sitten kulkemaan ympäri tornia ja samalla 
lailla miettimään syvällisiä. Pyöreä torni sopi mielestäni siihen tarkoitukseen hyvin.  

 
 



 

 

 
Linnan viimeisen aamiaisen jälkeen oli aika pakata laukut ja kokoontua linnan sisäpihalle. Oli 
aika jäähyväisille. Linnan isäntäväkeä kiitettiin hyvästä kestityksestä ja vieraanvaraisuudesta. 
Ryhmämme antoi heille tuliaislahjoiksi mm. kirjallisuutta ja vaatetta Suomesta. Sen jälkeen 
käteltiin ja halattiin.  
 

Jäähyväiset isäntäväelle (Kuva:Juha Keto) 
 
 
Suuntasimme bussille ja lähdimme ajamaan kylän halki, mutkittelevia, pieniä maalaisteitä 
pitkin kohti matkan varrella olevaa viimeistä kohdettamme, upeaa Swieta Lipkan 
jesuiittaluostaria. Matkan varrelle jäi mm. upeassa kukkaloistossa oleva paikallinen 
hautausmaa, joka sijaitsi melko keskellä kylää. 
 
Swieta Lipkan kirkko sijaitsee valoisalla aukealla ja se on todella vaikuttavan näköinen. 
Kirkkaan väriset seinämät kohoavat korkeuteen ja sen erottaa kaukaa. Kirkkoa ympäröi 
luostarit, neljä barokkityylistä kappelia, sekä iso ja paksu muuri hienoine portteineen.  



 

 

 
 
Bussista noustessa ostimme vielä edullisen dvd-dokumentin muistoksi Sudenpesästä. Kirkon 
pihalla saattoi nähdä munkin kulkemassa mustassa kaavussaan. Kun kirkkoon tuli sisälle, 
huomasi sen olevan täynnä väkeä. Oli meneillään jumalanpalvelus ja satuimme juuri 
sopivasti paikalle, koska kirkonmenoja alkoi säestämään Swieta Lipkan kuuluisat, 
alkuperäiset urut. Niiden soittoa oli hienoa kuunnella ja tuntui, kuin koko rakennus oli 
resonoinut niiden tahdissa. Huikeaa konserttoa jäi vain kuuntelemaan, eikä huomannut 
lainkaan ajan kulua. Katto ja alttaritaulut on koristeltu upeilla maalauksilla. Urkujen soinnut 
tuntuivat luissa ja ytimissä. Niiden erikoisuutena on enkelikuoro ja muut kullatut 
yksityiskohdat, jotka liikkuvat urkujen soidessa. 
 Taivaallinen konsertto, Swieta Lipkan kuuluisat urut 

 
Huomasin ajan karanneen jo eteenpäin ja kiiruhdin nopeasti bussille, jossa muut jo 
odottivatkin.  
 



 

 

 
Swieta Lipka 
 
Takaisintulomatkalla pysähdyimme tauoilla huoltoasemilla ja kauppakeskuksissa. Kävimme 
kahvilla ja pienellä välipalalla värikkäässä tienvarsikahvilassa, jonka edustaa oli koristeltu 
kauniilla, runsailla kukkaistutuksilla. Taukopaikat, joissa ainakin itse kävin, olivat kaikki 
siistissä kunnossa ja hyvin laitettuja. Vanhasta neuvostoajasta tai epäsiisteydestä ei ollut 
tietoakaan. Elinolot Baltiassa ovat selvästi parantuneet ainakin näin turistin näkökulmasta. 
 
Välillä aikaa vierähti ruokatauoilla pidempääkin, mutta onneksi kuskimme oli kärsivällinen, 
mistä kiitokset hänelle. Matkanteosta tuleekin nauttia omaan verkkaiseen tahtiinsa, sillä 
harvemmin sitä pääsee tien päälle näin hienon ja rennon porukan kanssa! Sää oli vielä mitä 
parhain, aurinko paistoi ja saattoi vain nautiskella maisemista. 
 
Pimeän tultua, saavuimme viimeiseen majapaikkaamme hotelli Agateen Jelgavassa, 
Latviassa. Hotellin henkilökunta otti meidät vastaan, kun yön pimeydestä saapunut, suuri 



 

 

matkajoukkomme täytti hotellin pienen aulan. Hotellirakennuksen ulkoseinä on kauniisti 
puuta ja kiveä ja sen ravintolan puoleista seinää reunustavat kauniit kukkaistutukset. Illalla 
väsytti jo sen verran, että suurin osa matkalaisista meni melko suoraan nukkumaan. Lähtö oli 
jälleen aikaisin aamulla. Muutamat istuivat vielä iltaa kuistilla tai hotellin aulassa.  
 

 
 
 
 
Aamulla oli aikaa vielä ennen lähtöä jutella ulkosalla ja katsella reissun aikana kertyneitä 
kuvia kamerasta. Hotellin aamupala oli maukas ja runsas. Oli mm. puuron ja jogurtin lisäksi 
suolaista ja makeaa pasteijaa. Hotellin ystävällinen henkilökunta antoi meille vielä loput 
pasteijoista ja leivoksista matkaeväiksi, kun lähdimme jälleen liikkeelle. Poikkesimme matkan 
varrella tauolle paikalliselle huoltamolle ja haettuamme ensin juotavat, keräännyimme kaikki 
yhteen pihapöydän ääreen nauttimaan kahvista ja mukaan saaduista leivoksista. Aurinko 
paistoi kauniisti ja oli mukavaa pysähtyä hetkeksi haukkaamaan myös raitista ilmaa, 
nauttimaan säästä ja rupattelemaan koko porukan kanssa. Oli jälleen tulossa kaunis päivä. 
Sää oli suosinut meitä oikeastaan koko Puolan matkan ajan. Vain muutamana päivänä oli 
vähän sadellut, mutta historiallisilla kierroksilla saimme tutkia mielenkiinnolla jokaista 
kohdetta kauniissa säässä ja asiantuntijoiden hyvässä opastuksessa. 
 



 

 

 
Reissu jatkuu (Kuva:Päijät-Hämeen Kalatalouskeskus) 
 
Ennen saapumistamme Tallinnan satamaan poikkesimme ostoksille isoon 
kauppakeskukseen. Ostosreissuilla suuri porukkamme yleensä jakaantui pienempiin ryhmiin 
ja suuntasimme kukin tahoillemme etsimään mm. tuliaisia ja muita kotiin viemisiä. Joskus 
myös pientä suolaista tai makeaa matkaevääksi bussiin. Tällä reissulla tosin muonitus oli 
mielestäni niin hyvin hoidettu ja runsas, ettei itseäni päässyt juurikaan nälkä yllättämään. 
 
Tallinnan satamaan tultaessa meille jäi aikaa kierrellä kaupungilla ja ryhmämme suuntasikin 
tekemään vielä viime hetken ostoksia. Satamasta ostimme vielä juustoa matkatuliaisiksi ja 
myös käärmesalva on edullista täällä, kunhan löytää vain ensin apteekin. Poikkesimme 
kahville ja tapasimme muita ryhmämme matkalaisia. Vaihdoimme kuulumisia 
odotellessamme laivaan nousua. Sää oli aurinkoinen ja meitä kerääntyi pian satamaan 
nauttimaan auringonpaisteesta ja juttelemaan ennen laivaan nousua. 
 
Laivamatka meni minusta todella nopeasti. Parhaimmat näköalat sai nyt kun kiipesi laivan 
ulkokannelle. Kannatti laittaa hyvin päälle, sillä tuuli oli melko navakkaa. Jotkut uskaliaimmat 
viihtyivät vähemmissä vaatteissa myös laivan kannella. Sain otettua laivan perältä hienoja 
kuvia. Taivas oli uskomattoman kaunis, kuin maalauksesta tai unesta. Sen syvän sininen väri 
rauhoitti mielen ja sai pohtimaan läpi käytyämme matkaa.  
 

 
  
 
 



 

 

MATKAN POHDINTAA 
 
Olimme kulkeneet jälleen yhdessä pitkän, mutta matkanteon arvoisen reitin halki useamman 
valtion rajan. Ne näyttäytyivät auton ikkunasta niin samankaltaisina, vaikka ovat 
todellisuudessa kuitenkin omanlaisiaan. Historiaa ovat leimanneet sodankäynnin ja rauhan 
vuorottelemat vuodet. Välillä ollaan sodittu mitä erilaisimmissa kokoonpanoissa. Oli 
mielenkiintoista kuunnella matkaa tehdessä, kuinka historia siivitti koko ajan reittiämme. Via 
Baltican osuus tutustutti meidät hurjien esi-isiemme, hakkapeliittojen marssiin halki näiden 
maiden ja vei meidät aikamatkalle vuosisatojen taakse.  
 
Kun saavuttiin Puolaan ja maisemaltaan valoisammat lehtimetsät ja vanhat maalaiskylät 
alkoivat muistuttaa, että oltiin tultu etelämpään, siirryimme tuoreempaan historiaan, 
lähemmäs meidän aikaamme. Niihin päiviin ja aikoihin, joita vanhempamme tai 
isovanhempamme elivät nuoruudessaan. Toisen maailmansodan aikaan, joka on vaikuttanut 
tuleviin sukupolviin ja vaikuttaa politiikkaan yhä tänäkin päivänä. Itse olen sitä polvea, joka ei 
nähnyt noita aikoja Suomen, Saksan tai yleensä Euroopan historiassa, mutta joka katsoo ja 
lukee historiaa avoimin mielin. Historia on jo peruskoulusta saakka kiinnostanut minua. 
Milloin antiikin Kreikka, Rooma, viikingit, löytöretket, nuijasodasta maailmansotiin, 
mukanaan Suomen talvi- ja jatkosodat aina kylmän sodan hiljaisempiin suurvaltamittelöihin. 
Koitan ymmärtää historian ilmiöiden, olivat ne sotia tai rauhan aikoja, taustalla vaikuttavia 
voimia.  
 
Isääni historia on kiinnostanut vielä kauemmin ja hän osaa kertoa paljon toisesta 
maailmansodasta. Oli hienoa päästä käymään näillä paikoilla, joissa historiaa ei vain 
kirjoitettu, vaan sitä myös tapahtui. 
 
Kalareissuna matka oli varmasti myös erilainen ja jo siten mielenkiintoinen. 15 kalamiestä 
pääsi koittamaan onneaan erilaisempiin vesiin, kokemaan paikallista kalastusta. Puolan 
Masurian järvimaisemat muistuttavat paljon kotoisia maisemiamme. Ehkä purjehdus ja 
vesistön muu käyttö ns. viihdetarkoituksessa tuntuu vilkkaammalta maassa, jossa asukkaita 
on melkein 40 miljoonaa, mutta järviä paljon vähemmän. Meillä taas asiat ovat toisinpäin; 
saamme soutaa ja kalastaa, kuunnella kuikan laulua kesäyössä yhdellä tuhansista 
järvistämme rauhassa, kun niitä on jakamassa kahdeksan kertaa pienempi määrä asukkaita. 
 
Leginskie-järvi kuulosti suomalaisiin järviin verrattuna huomattavan syvältä, syvimmillään 
37m! Myös veden kirkkaus yllätti, sillä ympäröihän järveä kuitenkin laajalti maaseutu ja 
suurin osahan Puolasta on viljeltyä. Uskon, että puolalaiset osaavat suojella vesistöjään nyt 
kun maata on voitu tuilla muutenkin kunnostaa, mikä minusta on hienoa! 
 
Bussissa juttu aina luisti kun kuljimme läpi kauniiden maalaismaisemien, jotka ovat kuten 
sanottua, hyvin puolalaista maisemaa. Se kuvastaa hyvin ravinnerikasta maaperää, jolla 
astelimme. Mehevän maukkaat puista pudonneet päärynät lähellä Fürstenaun sulkua 
Masurian kanavalla muistuttivat, että vaikka syksyä jo elettiin, niin täällä oli vielä vehreää ja 
talvi kaukana. 
 
Kovin juttu oli itselleni saada käydä Sudenpesällä. Se on kuitenkin sen verran merkittävä 
historiallinen paikka. Bunkkereiden lujuus oli ”kovaa kuin Kruppin teräs”, murtumatonta. 
Jopa lopulta myös niiden rakentajien omissa käsissä. Kokemusta käydä paikan päällä on 
vähän vaikea selittää, mutta jonkun käsityksen siitä saa, jos vertaisi sitä käymiseen jossain 
muussa vallan keskittymässä, sodanjohdon päämajassa, komentopaikassa josta käsin 
ohjataan tai ohjattiin historiallisia tapahtumia. Mutta tämä Saksan johdon merkittävin 



 

 

päämaja ollutkaan keskellä Berliiniä, vaan melko lähellä itse operaatio Barbarossan 
(hyökkäystä Neuvostoliittoon) rintamaa. 
 
Matkaa yleensä oli mukavaa tehdä taas rennossa porukassa. Vaikka kilometrejä tuli monta 
kuljettua, niin se kulki joutuisasti. Yhdessä seikkailimme mielenkiinnolla kohteelta toiselle, 
välillä pysähtyen yhdessä nauttimaan hyvästä lounaasta, välillä viettämään iltaa runoja 
lausuen ja tarinaa kertoen ja välillä erkaantuen tahoillemme ostamaan tuomisia ja 
tutustumaan paikalliseen menoon, mutta kerääntyen aina jälleen yhteen, tuttuun 
porukkaan. 
 
Näitä mietin kannella jonkin aikaa, kunnes merituuli toi minut takaisin sisälle lämpimään, 
laivan viimeisiin rientoihin ennen koto-Suomen satamaa. 
 
Helsingin satamaan tultuamme osa meistä jäi Helsinkiin ja me muut nousimme bussiin ja 
suuntasimme takaisin kohti Lahtea, kuka mihinkin suuntaan, mutta lähelle toisiamme 
kuitenkin.  
 
Eron hetki oli taas haikea. Vaikken kaikkia nimeltä muistakaan, niin kasvot aina tunnistan ja 
muistan. Osaan sain ilon tutustua jo Lapin Tenon reissulla ja sittemmin talkoissa. 
 
Ryhmä alkaa käydä jo tutuksi ja odotan aina innolla uusia reissuja ja kohtaamisia teidän 
kanssanne. Onneksi näen taas useimpia talkoissa ja uusilla matkoilla. 
 
Kiitos teille kaikille sydämellisesti mukavasta reissusta sekä matka- ja juttuseurasta!  
 
Kiitokset Päijät-Hämeen Kalatalouskeskukselle ja Juha Kedolle reissun järjestämisestä ja 
suunnittelusta! Kiitos Juhalle tätä matkakertomusta täydentävistä osista ja Jaakko Öystilälle 
lisäkuvista. 
 
 
Nähdään taas pian ja kireitä siimoja kalamiehille! 
 
 
Aurinkoisin kevätterveisin 
 
 
 
 
Nina Heinonen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
  


