
 

 

EXTRA PINNA 1/2017 

Matkakertomus Jyty Espoon Seutu ry:n jäsenmatkalta 

Amsterdamiin 7.-9.4.2017 (teksti Sinikka Huuskonen ja Elina Ny-

man kuvat Elina Nyman ja Anne Ranta) 

  

”Taas on tulppaaneita tulvillaan iloinen Amsterdam…” , laulaa Olavi Virta. Ja sitä-

hän me kaikki 40 Jyty Espoon Seudun jäsentä lähdimme katsomaan. Lentomme 

lähti aikaisin perjantaiaamuna kohden Amsterdamia. Schipholin kentällä vastassa 

oli opas ja hänen opastamana lähdimme bussilla kohden Amsterdamia. Matkamme 

kulki halki kauniiden maisemien, kanavien vierustoja myöten ja saimme ihastella 

viehättäviä vanhoja taloja puutarhoineen.   
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Seuraavaksi siirryimme lounasristeilylle Amstel-joelle ja kuulimme lisää oppaan 

kerrontaa Amsterdamista ja sen historiasta. Lounaaksemme nautimme maukkaita 

voileipiä, joka on hyvin perinteinen Amsterdamilainen lounas. Risteily oli todella 

hyvä tapa tutustua Amsterdamiin ja sitä olisi voinut jatkaa pidempäänkin, mutta 

oli jatkettava matkaa kohden Hotell Casa Amsterdamia. 

 

 

 

 

 

 

 

Hotelliin asettumisen jälkeen meillä oli omaa aikaa ja kukin suuntasi kulkunsa 

nähtävyyksiä ihastelemaan ja tutustumaan kuka minnekin.  Kanavien täyttämä 

ydinkeskusta oli erinomaista kävelyseutua.  Paikalliset viilettivät kovaa vauhtia 

eteenpäin pyörillään – onhan Amsterdam Euroopan pyöräilypääkaupunki.  Yks’ sun 

toinenkin meinasi jäädä pyörän alle, mutta onneksi onnettomuuksilta vältyttiin.  

http://www.jyty-espoo.fi


 

 

Kaupungissa oli muitakin turisteja kuin vain jytyläisiä ja sen huomasi mm. Dam-

aukiolla, joka kuhisi ihmisiä.  Dam-aukiolla sijaitsee mm. Kansallismonumentti, joka on 

paikallisten suosima tapaamispaikka.   

Lauantain jokainen matkalainen vietti oman ohjelman mukaan. Moni kävi museoissa, 

joita Amsterdamissa riittää. Mutta yksi yhteinen piirre lauantain jälkeen meillä kaikilla 

oli; askeleita oli otettu ja paljon. 
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Sunnuntaina saapui jälleen oppaamme hakemaan meitä ja lähdimme bussilla kohden 

Keukenhofin puistoa.  Aurinko paistoi ja sipulikukat ja puut kukkivat kilpaa 32 hehtaa-

rin alueella.  Oppaan mukaan olimme tulleet Keukenhofiin ”kreivin aikaan” , sillä kuk-

kaloisto oli parhaimmillaan. Sunnuntain lähes kesäinen lämpö täydensi matkan ihastut-

tavalla tavalla. Vietimme pitkän päivän Keukehofissa, jonka jälkeen suuntasimme kul-

kumme kohden Schipholin lentokenttää.  

Amsterdamin matka oli kaupunkiloma parhaimmillaan., mutta 3 päivässä ei kaikkea eh-

tinyt, joten nähtävää jäi seuraavaksikin kerraksi. 
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