Sukuseuran matka Pietariin 13–16.5.2010
Ohessa olemme pyrkineet heijastamaan joitakin tapahtumia ja tunnelmia sukuseuran matkasta.
Lyhyellä matkakertomuksellamme tahdomme jakaa hauskan ja antoisan matkamme kulkua meidän
näkökulmastamme ja rohkaista muitakin sukulaisia osallistumaan sukuseuran järjestämille
matkoille jatkossa.

Torstaiaamuinen junamatka Pietariin taittui odottavissa tunnelmissa.
Junasta noustuamme koimme heti lämpöisen yllätyksen helteisen sään
ansiosta. Hotelliin selvisimme lähes aikataulun mukaisesti ja siirryimme
avaamaan iltaa yhteisesti käymällä läpi sukuseuran viimeaikaisia
kuulumisia sekä matkaan liittyvää
suvun historiaa aina Katariina Suuren
sänkykamarista olutpanimoiden aikaan.
Myös haastavan Pietari-visan voittajat
palkittiin ansaitusti.

1

Iltaa istuimme läheisessä
ravintolassa ja saimme
herkullisten ruokien lisäksi
maistiaisia paikallisesta
palvelukulttuurista. Illan
kruunasi lähiympäristöön
suunnattu tutkimusmatka ja
innostunut tunnelma tulevista
retkistä.

Perjantaina kaoottisen ruuhkaisesta aamupalasta selvittyämme jatkoimme matkaa bussilla Mikhail
Kostolomovin opastuksella mm. Aino Kallaksen asumuksille ja alkuperäisen panimoalueen
pihamaille. Abraham Krohnin muistoksi sytytettiin kynttilä paikallisessa kappelissa ja näissä
tunnelmissa suuntasimme kulkumme hautausmaalle.
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Valitettavasti esi-isiemme hautapaikat ovat aikojen saatossa jääneet valtaväylän alle, mutta
Volkovon hautausmaan tunnelma ikivanhoine perinteineen oli koskettava. Tunnelman sinetöi
muistohetki suvivirsineen.

Lounas nautittiin kotoisessa ravintolassa, joka tarjoilikin huomattavasti odotettua runsaamman
aterian. Jälkiruokaiset pirtelöostot meinasivat aiheuttaa vaarallista ryhmäkatoa. Kuin ihmeen
kaupalla selvisimme kaikki kuitenkin takaisin linja-autoon, tosin joku taisi ensin väärään bussiinkin
kajota.  Matkalla ihastelimme jälleen paikallisia nähtävyyksiä.

Seuraava etappimme oli Stephan Razin museo, jossa saimme
kuulla mitä kattavimman selostuksen museon aarteista ja
historiasta. Kokoelma olikin vaikuttava mm. kaikkine
olutpulloineen ja historiallisine kuvineen. Paikalle saapui
meitä tervehtimään Heinekenin paikallinen johtaja Vladimir
Ershov ja asiantunteva professori. Panimovierailun aikana
saimme kuulla, että Abraham Krohn sai aikoinaan venäjän
ikuisen kunniakansalaisuuden ja tästä syystä mekin koimme
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olevamme lähes omiemme joukoissa  Myöhemmin nautimme kolmen ruokalajin maittavan
illallisen tunnelmallisessa ravintolassa.

Lauantaina selvitimme ruuhkaisen aamiaisen jo kokeneeseen tyyliin ja lähdimme tutustumaan
Pietariin jalkaisin, sillä perinteisistä nähtävyyksistä olimme saaneet kattavan selon jo muutamaan
otteeseen. Nähtävyyksistä Iisakin kirkko oli kuitenkin nähtävä ihan paikan päällä, vaikuttavampaa
rakennelmaa saa maan päältä hakea.
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Ostosten jälkeen suuntasimme kulkumme valtavaan Eremitaasiin, joka kätkee kolkkiinsa hyvinkin
inspiroivia taideteoksia eri puolilta maailmaa. Eremitaasin jälkeen tutustuimme vielä paikalliseen
torikulttuuriin. Illallinen sujui hotellissa vähemmän mallikkaasti, pöytävarausjärjestelmän pettäessä
pahemman kerran. Tunnelman nostamiseksi lähdimme kuitenkin vesibussilla katselemaan vielä
kerran Pietarin ihmeellisyyksiä ja ehdimme juuri ja juuri sateelta suojaan hotellille. Iltaa olikin
hienoa jatkaa 18. kerroksessa, josta oli huikeat näkymät kaupungin ylle.

Lähtöpäivänä ehdimme vielä pikaisesti kiertää paikalliset markkinat, istahtaa Jusupovin puistoon ja
hengähtää Kolminaisuuden kirkossa. Tämän jälkeen saimme ikuistettua ryhmämme valokuvaksi ja
suuntasimme hiljalleen juna-aseman lähistölle nauttimaan lounasta. Junassa tunnelma oli
kohdillaan, hellettä 32 astetta ja onnistunut matka takanamme.
Kiitokset kaikille matkan mahdollistaneille!
Terveisin: Irene, Julia ja Daniel Honkanen
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