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Tiistai 22.10.2019
Tiistaina ensimmäisenä kohteena vierailimme East Side Galleryssa. East Side
Gallery on rakennettu Berliinin muurin rippeistä. Taideteoksissa on haluttu tuoda
esille sen aikaisen Itä-Berliinin ihmisten elämää ja tunteita muurin jakaessa Berliinin
kahteen osaan. Galleria oli mielenkiintoinen ja herätti monenlaisia tuntemuksia.
Seuraavana saavuimme Holocaust-muistomerkille. Opas kertoi meille tämän suuren
pylvästeoksen historiasta ja symboliikasta. Sen jälkeen menimme sisälle museoon,
jossa tarkemmin saimme juutalaisten perheiden elämään ja kohtaloon
natsi-Saksassa. Oli mielenkiintoista päästä kuulemaan itse holokaustin uhrien
tarinoita.

Keskiviikko 23.10.2019
Keskiviikkoaamu alkoi vierailulla Saksan parlamentissa. Hisseillä ylös saavuttuamme
saimme jokainen omat nauhurit, jotka kertoivat meille parlamenttitalon historiasta.
Kiipesimme samalla rakennuksen kupolia ylöspäin. Maisemat muuttuivat ylemmäksi
tullessa näyttävämmäksi, ja kupolin kärjessä miltei koko Berliini oli nähtävissämme.
Seuraavana oli bussikierros Berliinin ympäri. Näimme muun muassa voitonpatsaan.
Menimme bussilla katsomaan Keisari Vilhelmin muistokirkkoa, eli toiselta nimeltä
Berliinin rauniokirkkoa. Kirkon rauniot olivat melko suuret, ja vain melko pieni osa
siitä oli enää jäljellä.
Iltapäivällä suuntasimme kohti DDR-museoa. Siellä meille oli järjestetty opastus,
mikä kertoi meille Saksan demokraattisen tasavallan asukkaiden arkielämästä tarkan
valvonnan alla. Mielestäni oli todella mielenkiintoista nähdä, kuinka paljon elämää
rajoitettiin DDR-poliisin toimesta, ja kuinka paljon arkielämä poikkesi muun muassa
länsi-berliiniläisten elämästä.
Halukkaille järjestettiin vierailu Berliinin TV-torniin. Itse en siellä vieraillut, mutta
maisemat ovat varmasti hulppeat.
Päivän viimeinen kohteemme oli Otto Weidt -museo. Otto Weidt pelasti natsi-Saksan
aikana kuuroja ja sokeita juutalaisia omaan työpajaansa töihin. Museo kertoo Oton
elämästä ja pienen tehtaan tapahtumista. Weidtin museo oli yksi
suosikkinähtävyyksistäni, sillä realistisen näköiseksi jätetyt museon huoneet ja koko
tarina oli hienosti esitelty.

Kuvat: Antti Korpinen

Torstai 24.10.2019
Kolmantena päivänä suuntasimme heti aamusta Sachsenhausenin keskitysleirille.
Sachsenhaussen oli natsien keskitysleiri, joka toimi myöhemmin Neuvostoliiton
vankileirinä. Nykypäivänä siellä on keskitysleirimuseo, johon olimmekin menossa.
Meille oli varattu muutaman tunnin pituinen opastus museoon. Paikan historia ja
hyvin ammattitaitoinen opastus tekivät kierroksesta hyvin mielenkiintoisen.

Kolmannen päivän iltana kävimme myös Pergamon museossa. Sen kokoelmat
koostuvat neljästä osasta: klassisen antiikin ajan esineet, muinaisen lähi-idän museo,
islamilaisen taiteen museo ja numismaattinen kokoelma. Pergamon museo oli todella
näyttävä.

Perjantai 25.10.2019
Neljäntenä eli viimeisenä päivänä kävimme Hohenschönhausen vankilamuseossa.
Museossa meillä oli kahden tunnin opastus. Vankilamuseo on entinen Itä-Saksan
turvallisuuspoliisin vankila.
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