
MATKA PIETARIIN
Susanna & Susi 15.5. – 19.5.



Matkamme kohti Pietaria alkoi 
Vainikkalan rautatieasemalta. Ennen 
Allegron kyytiin nousemista soitimme 
viimeiset puhelut Suomen puolelta ja 
odotimme innolla tulevaa reissua.

Suomesta lähti meidän lisäksi 
opiskelijoita myös Kotkasta ja 
Tampereelta. 

Matkakohteenamme oli Pietarin 
taiderestaurointi college, jossa 
tutustuimme paikallisten koulunkäyntiin 
ja osallistuimme itsekin.



Parin tunnin junamatkan jälkeen 
tapasimme muut Suomesta tulleet 
opiskelijat, jonka jälkeen osa 
porukasta lähti kohti koulun asuntolaa 
ja loput suuntasimme hotellille. 

Tarkoituksemme oli alun perin yöpyä 
hotelli Moskovassa, mutta lopulta 
kuitenkin yövyimme hotelli 
Oktjabrskayassa, mikä olikin 
sijainniltaan edellistä parempi.

Alemmassa kuvassa näkymät hotellin 
neljännestä kerroksesta. 
Hotellihuoneemme oli tyypillisesti 
sisustettu; paljon puuta, valkoista, 
punaista ja hieman vihreää ja 
keltaista.



Hetken levähdettyämme 
lähdimme tutustumaan 
kaupunkiin oppaamme 
johdolla ja turisteina 
tottakai piti pysähtyä kuvia 
napsimaan.

Vasemmalla alareunassa 
on kuva hotellimme 
läheisyydessä sijaitsevasta 
metroasemasta, joka olikin 
joka päiväisessä käytössä. 

Muut kuvat ovat Neva-joen 
rannalla olevasta puistosta.



Seuraava päivä alkoi heti aamusta 
taiderestaurointi collegella Sofiskaya ulitsalla. 
Ystävällisen vastaanoton jälkeen meille esiteltiin 
koulurakennusta ja kerrottiin opinnoista 
kyseisessä koulussa.

Aloitimme tekemään paperisia sapluunoita, joita 
myöhemmin käytimme tekemissämme 
taideteoksissa.

Söimme päivittäin koululla lounaan, johon sisältyi 
salaatti, alkukeitto, pääruoka ja kahvi tai tee. 
Keitot olivat todella maukkaita joka päivä. 
Pääruuan liha oli lähes aina leivitetty taikinalla, 
joka poikkesi täysin suomalaisesta kouluruuasta. 
Siksi leivitetyn lihan syöminen vaati totuttelua.

Reissun jälkeen kyllä suomalainen ruoka maistui 
(ja kahvi)!



Keskiviikkona kävimme 
Eremitaasissa, joka on taide-
ja kulttuurihistoriallinen museo. 
Kokoelma sisältää lähes 3 
miljoonaa taide-esinettä. 
Seinillä on mm. Leonardo da 
Vincin teoksia.

Kuvassa ylhäällä vasemmalla 
on kaari jonka alitimme 
saapuessamme Eremitaasin 
edustalla olevalle 
palatsiaukiolle. Ylhäällä 
oikealla Eremitaasin 
pääsisäänkäynti. Alhaalla 
vasemmalla kuvioitua lattiaa. 
Alhaalla oikealla 
kattomaalausta.



Seuraavana päivänä 
teimme koululla 
peilikehykset. 
Jäljittelimme betonia 
kipsistä tehdyn ympyrän 
päälle. Sekoitimme 
maalin harmaaksi ja 
tuputtelimme värin  
kuvassa näkyvällä 
sienellä.

Huomasimme 
työskentelytilassa olevan 
selkeästi näkyvää 
hometta. Kuva oikealla 
alhaalla. Ei ollut 
epäselvyyttä miksi nenä 
vuoti ja silmiin kutitti...



Seuraavaksi 
kohteenamme oli 
Katariinan palatsi. 

Matkalla sinne 
törmäsimme mm. 
vanhoihin rakennuksiin, 
viulunsoittajaan ja 
hevosiin. Halutessa olisi 
päässyt hevosajelulle. 

Pietarissa ruoho vihersi ja 
lehdet puhkesivat puihin 
aiemmin kun Suomessa. 
Ja tietenkään se ei käynyt 
mielessä ennen reissua 
niin jäi allergialääkkeetkin 
kotiin...



Ennen Katariinan 
palatsiin menoa 
kiertelimme palatsin 
puistoalueella ja 
bongasimme mm. 
erilaisia patsaita ja 
koristeellisia 
porraskaiteita. 

Katariinan palatsi on 
Pietari Suuren vaimon 
kesäasunto. Rakennettu 
1700-luvun alussa, 
suurennettu 1700-luvun 
puolivälissä. 



Lähes tuhat neliöisen 
palatsin julkisivun 
koristeluun käytettiin 
100 kiloa kultaa.

Huoneita yhdisti 
sinivalkoiset 
kaakeliuunit huoneen 
nurkassa.



Kuvia Katariinan 
palatsin sisätiloista. 

Paljon kultaa ja 
yksityiskohtia, 
kaikki todella 
koristeellista.



Kuvia öisestä Pietarista. 
Shoppailut pystyi hyvin 
hoitamaan illalla, sillä 
suurin osa vaatekaupoista 
oli kello 23:00 asti auki. 

Yöllisen nälän iskiessä Mc 
Donald’s löytyi 
kävelymatkan päästä 
hotellista. 



Perjantaina suuntasimme 
viimeisen kerran koululle ja 
samalla saimme mukaan 
tekemämme työt.

Koulun oppilaat olivat 
tehneet meille tanssi- ja 
lauluesityksiä, joita 
pääsimme katsomaan.

Esitysten jälkeen painoimme 
kädenjäljet ja kirjoitimme 
nimet muistoksi meistä 
koululle. 



Viimeiset hetket Pietarissa vietimme 

shoppaillen ja hankkien matkamuistoja 

tuliaisiksi kotiin.

Saavuimme asemalla, josta junamme 

lähti Suomeen, jätimme matkatavarat 

oppaamme vartioitaviksi ja kiiruhdimme 

kauppoihin. Tuliaisiksi hankimme mm. 

venäjä aiheisia jääkaappimagneetteja.

Viimeiset turistikuvat ikuistimme 

kauniiden suihkulähteiden luona.

Iloisin mielin takaisin Suomeen! 


