PAAVALIN JÄLANJÄLJISSÄ,
nuorten matka Ateenaan 3.-7.8.2019
Tässä nuorten tekemä päiväkirja - muistio matkalta:

Ensimmäinen päivä
Lähdimme aamulla aikaisiin bussilla kohti
Helsinkiä. Matkalla pysähdyimme syömään leipää
(nam).
Kun saavuimme Helsinkiin, menimme
ensimmäiseksi tutustumaan Paavalin kirkkoon.
Kirkko oli vaikuttava ja sisustuksen teemana oli
simpukat ja helmet. Pidimme hartauden, ja
lähdimme sitten Helsingin uutta kirjastoa Oodia
kohti. Oodi oli mielenkiintoinen, täynnä ihmisiä ja
hyvin kalteva. Oodin jälkeen jatkoimme matkaa
Kiasmaan, jossa ruokailimme. Ruoan jälkeen
saimme noin tunnin ajan kierrellä vapaasti
Helsingissä.
Itse menin Forumin kauppakeskukseen, kuten
moni muukin. Sen jälkeen suuntasimme kohti
Helsinki-Vantaan lentokenttää. Onnistuimme
saamaan itsellemme lehtoliput ja turvatarkastus
sujui muutamista piippauksista huolimatta
ongelmitta. Pääsimme lennolle ajoissa ja kaikki
sujui hyvin. Lennolla ikkunasta saattoi jopa nähdä
ukkosta!

Saavuimme myöhään illalla Ateenaan. Kaupunki
näytti lentokoneesta todella kauniilta, sillä
miljardit valot valaisivat sitä yöllä. Lentokentällä
kohtasimme kuitenkin pienen ongelman, sillä
emme meinanneet löytää bussikuskiamme niiden
melkein sadan bussikuskin joukosta, jotka olivat
myös odottamassa matkustajia. Lopulta onneksi
löysimme hänetkin ja pääsimme hotellille. Hotelli
oli yllättävän kivassa paikassa, sillä se oli aivan
kaupungintalon vieressä. Hotellissa oli ilmastointi,
mikä oli myös ihanaa. Kaiken lisäksi siellä oli
minijääkaappikin!

Toinen päivä
Heräsimme aamulla aikaisin aamupalalle. Hotellin
aamupala oli yllättävän monipuolinen, ja pidin
etenkin siitä, että leivän päälle sai laitettua
”nutellaa”, joten kaikki maistui hyvältä.
Aamupalan jälkeen meitä odotti bussi ja opas
Sinikka. Lähdimme Sinikan opastuksella ensin
Korintin kanavalle.
Kanavan vesi oli kauniin sinistä ja siitä meni läpi
veneitä ja laivoja. Kanavan tekoa oli suunniteltu
ja antiikin ajoilta saakka.
Suuntasimme tämän jälkeen kohti Korintin
kaupunkia. Kaupunki oli mahtava, ja rauniot
olivat erityisen kauniita. Sinikka kertoi meille
Paavalin vaiheista Korintissa. Kävimme vielä

kaupungissa olevassa museossakin, jossa näkyi
vanhoja patsaita ja muita antiikin ajan välineitä.
Korintin jälkeen vuorossa oli nunnaluostari, jonne
piti kiivetä noin 200 porrasta. Tappavan
kuumassa helteessä se ei ollut kovin mukavaa.
Luostari oli kuitenkin kaunis ja hiljainen paikka,
jokaisen piti peittää olkapäät ja vaatteiden tuli
ylettyä polviin asti. Luostarilla näkyi ainakin yksi
nunna. Otimme yhteiskuvan, ja jatkoimme
matkaa supermarketin kautta rannalle uimaan.

Tavernassa tarjoiltiin herkullista, perinteistä
kreikkalaista ruokaa, mikä ilmeisesti koostui
monesta eri lautasellisesta ruokaa. Eteenkin
jonkinlainen paistettu juusto oli suosittua, kuten
myös tzatziki.

Meillä ei ollut pukukoppeja, joten jouduimme
vaihtamaan pyyhkeiden takana, mutta
onnistuihan sekin lopulta. Aallot olivat korkeita,
vesi lämmintä ja suolaista. Aurinko porotti
taivaalla ja aurinkorasvaa joutui laittamaan vähän
väliä lisää. Kivet olivat myös oudon pyöreitä ja
kuumia.

Uimisen jälkeen pääsimme suoraan syömään
aivan rannan vieressä olevaan tavernaan.
Kolmas päivä
Ensimmäinen kohteemme kolmantena päivänä
oli Akropolis museo, jonne matkasimme metrolla.
Museossa näimme toinen toistaan upeampia
patsaita ja historiallisia esineitä. Museon jälkeen
suuntasimme Akropoliskukkulalle.
Ryhmälippujen ostaminen oli hieman
haasteellista, mutta lopulta saimme ne hankittua.
Nautittuamme kylmiä jäähilejuomia paahtavassa
kuumuudessa kiipesimme kukkulalle kivisiä
portaita pitkin.

Syömisen jälkeen lähdimme takaisin hotellia
kohti. Oppaamme oli aivan mahtava! Koimme
yhdessä päivässä monen päivän edestä asioita.
Hotellilla saimme vapaa-aikaa tutkia lähiseutua.
Tutustuimmekin hurmaavaan kissanpentuun
nimeltään Carlos. Se asui hotellin viereisessä
puskassa. Itse kävin turistikaupassa, jossa oli
todella halpaa. Pidimme illalla pienen
hartaushetken ja menimme sen jälkeen
nukkumaan.

Kukkulalta näköalat olivat mielettömät.
Tämän jälkeen ruokailimme taas tavernassa, jossa
oli todella hyvää ruokaa ja jopa jäätelöäkin.
Kaupunginosa, jossa taverna sijaitsi, oli kaunis.
Tämän jälkeen oli vapaa-aikaa, osa meni rannalle
ja osa läheiseen kauppakeskukseen sekä
kävelemään lähialueilla.
Illalla kokoonnuimme vielä yhteen juttelemaan
päivän kuulumisia ja pieneen hiljentymishetkeen
laulaen ja kuunnellen Paavalin kirjettä
korinttilaisille.

Neljäs päivä
Neljäntenä päivänä luvassa oli koko päiväksi
vapaa-aikaa. Moni suuntasikin metrolla suureen
ostoskeskukseen.
Vietettyämme kukin missäkin monta tuntia,
tapasimme illalla retrohenkisessä ravintolassa,
ruokaa vain tuli ja tuli. Päivällisemme sisälsi
paljon erilaisia tosihyviä liharuokia, joiden
alkuperästä moni kiistelikin. Lopulta tulimme
tulokseen, ettei ravintola sentään tarjoillut meille
sianpäätä. Lähdimme vatsat täynnä porukalla
hotellia kohti, jossa matkalaukkumme odottivat.
Iloisin mielin huristelimme lentokentälle, läpi
Ateenan kauniiden valojen.

Lentokentällä kaikki sujui todella hienosti ja
reippaasti. Lentokoneessa kaikki vetelivät sikeitä.

Viides päivä
Saavuimme Suomeen myöhään aamuyöllä. Koko porukka oli väsynyt ja lento oli myös raskas. Koimme
pientä turbulenssia, jonka vuoksi valot laitettiin kesken lennon päälle. Bussiin päästyämme meitä odotti
bussikuskin hommaamat leivät ja välipalapatukat (kiitos!). Bussimatkalla nukuimme ja saavuimme
Uuteenkaupunkiin kello seitsemän maissa. Reissu oli onnistunut!
Jotkut olivat ensikertaa matkalla ulkomaille ja olisi mukavaa päästä vielä uudelleenkin reissuun, kenties
seurakunta sellaisen vielä jonain päivänä järjestääkin.

