
New York ja South Amboy 2011 

 
Aloitimme tämän matkan lastenhoitokeikalla Espoossa perjantai-iltana. Antti 

lähti mukaan ja auto hänen mukanaan Lahteen. Yhdysvaltoihin lähdettäessä 
jouduimme keskimääräistä tarkempaan syyniin, mutta silti homma hoitui 

pikaisesti arvatessamme ne vastaukset, jotka olivat vaikeimpia . 
Onneksemme koneen lähtöpaikka oli uudella puolella portti 37, joten 

pääsimme jälleen nauttimaan ”maailman parhaan”, ainakin tyylikkäimmän 

loungen palveluista. Siitä oli hyvä aloittaa. Hyvä Suomi! 
 

 
 

Lensimme American Airlinesin lennolla Chicagon kautta New Yorkiin. Olimme 
ostaneet liput joulukuun lopussa Iberian lentona poikkeuksellisen mukavalla 

350 euron hinnalla. Paluu tulee olemaan Brysselin kautta. Lentomatka (n. 9 
tuntia) sujui yllättävän mukavasti, osin ehkä siksi, että pakenimme pimeää. AA 

on siirtynyt monien muiden tapaan siihen, että alkoholilliset juomat ovat 

maksullisia, mutta muu tarjoilu kuuluu lipun hintaan. 
 

Meille oli Chicagossa varattu vaihtoaikaa 1,5 tuntia ja arvelimme, että 
mitenkähän se riittää, sillä jouduimme lunastamaan laukkumme 

passitarkastuksen jälkeen ja siirtämään sen jälleen hihnalle. Koska kyseessä oli 
Yhdysvaltoihin tulo, passintarkastusaula oli kaoottisen täynnä. Meillä meni 2 

tuntia, että pääsimme tarkastuspisteen läpi! Muutama virkailija teki kaikkensa 
saadakseen väen eteenpäin, mutta mitäs he sille voivat, että kapasiteetti oli 

täysin alimitoitettu sadoille aulaan tungeksivalle matkustajalle. Älyvapaata 
hommaa! Kiirehdimme saamiemme ohjeiden mukaan hakemaan laukkumme 

hihnojen viereltä, jossa odotti kymmenien laukkujen suma. Onneksi ne 
löytyivät nopeasti ja lähdimme etsimään luovutuspistettä. Tavoitteemme oli 



ehtiä seuraavaan lähtevään koneeseen, sillä oletimme omamme menneen 

reilut puoli tuntia sitten. Onnistuimme puhumaan laukkumme ruumahihnalle ja 
kiirehdimme kohti lähtöaulaa, tietämättä mitä konetta etsimme. LaQuardian 

lentokentälle menevien koneiden terminaali oli tiedossamme, joten osin 

juoksimme junaan, joka kuljetti meidät oikeaan paikkaan. Sinne 
saapuessamme havaitsimme, että seuraava kone New Yorkiin lähtisi 5 min 

kuluttua. Osoittautui, että tuo punaisella hohtava rivi oli juuri se kone, jolla 
meidän piti alun perinkin mennä. Tungoksesta johtuen epämääräisen suuri 

porukka oli jumiutunut tarkastuspisteeseen ja kone odotti hieman. Emme tiedä 
moniko jäi seuraavaan lentoon, mutta meidän juoksu kannatti: olimme portilla 

pari minuuttia ennen lähtöä ja ovet aulaan suljettiin sen merkiksi, että 
viimeiset matkustajat, eli me, olivat saapuneet. 

 
Saavuimme NY:iin noin tunnin myöhässä klo 21 maissa. Laukut olivat ehtineet 

samaan koneeseen, joten suunta kohti LaQuardia Airport- hotellia, jonka 
olimme valinneet sijainnin ja hinnan johdosta. Muutaman sadan metrin päässä, 

mutta toisella puolella valtatietä sijaitsevaan hotelliin ei ollut kävelysiltaa, joten 
otimme taksin. Kymmenien taksien jonosta yhden onneksi tuli kuljettaa meidät 

tien toiselle puolelle. Ei ihme, että ”hoono amerika”- puhuva kuljettaja ei 

noussut edes ottamaan laukkujamme autosta. Huusi vaan perään, että ”olisitte 
kävelleet!” Niinpä, jos olisimme tienneet mistä. Kuusi dollaria oli pieni liksa, 

kun taas joutui taksien karsinaan odottamaan ehkä tunnin päästä tulevaa 
seuraavaa kyytiä. Aina ei voi voittaa. 

 
Hotelli osoittautui hintansa (78 dollaria) väärtiksi, etenkin kun aamiainen tuli 

yllärinä. Aamiaisen jälkeen hotellin kuljettaja heitti meidät hyvä hyvyyttään 
metroasemalle. Menimme ”shuttlella” muiden mukana lentokentälle, josta hän 

jatkoi kanssamme extra-matkalle. Hän oli varmaankin huomannut, että 
tällainen palvelu, jossa mukaan tuli hyvä metrokartta ja tarkka opastus millä 

metrolla mennä ja mihin ”cariin” istua, on hyvä yksityinen business. Jokainen 
matkustaja maksaa mielellään vapaaehtoisesti, kun palvelu on kunnossa. Ei 

ihme, että kaveri heitti lentokentältä lähtiessään, että ”älkää puhuko tästä 
kellekään”. No ei tietysti   

 



 
 

Veimme matkatavaramme Manhattanille, Times Squaren kupeeseen Milford 
Plaza- hotelliin (4 tähteä). Olimme varanneet sen jo puoli vuotta aiemmin. 

Parin yön kokonaishinnaksi tuli vajaat 500 dollaria ja silti se oli halvimmasta 
päästä tuolla alueella. Voi herran pieksut! Tutkailin ajoittain välittäjien sivuja 

löytääkseni halvemman luukun, mutta turhaan: hinnat tuntuivat vaan 

nousevan, sillä oli NYK-matkailun sesonkiaika.  
 

Olimme sopineet lukioaikaisen luokkatoverini Pirkon kanssa, että hyppäämme 
South Amboyhin lähtevään junaan Penn Stationilta kello 11.07. Viikonlopuksi 

muuttuneen metrolinjan johdosta E-linja kulki outoja teitä emmekä 
päässeetkään suoraan hotellin nurkalle niin kuin oletimme. Kun laukut olivat 

säilössä, liput ostettu ja oikea raide löytynyt, astuimme junaan lievästi 
lämpimissä tunnelmissa minuuttia ennen lähtöä. Kiire oli ohi ja ehdimme!  

 

 
 Matkaliput olkaa hyvä! 



 

 
 

PP oli vastassa sovitusti SA:n asemalla. Pienen sight seeingin jälkeen 

saavuimme Pirkon ja Danin kauniiseen, tilavaan omakotitaloon lähellä meren 
rantaa. Kävi ilmi, että tämä noin tunnin junamatkan ja parin kilometrin 

automatkan päässä oleva asuinalue on viehättävä, periamerikkalainen lähiö, 
jossa isäntäpariskunta oli asunut jo parikymmentä vuotta. Kyllä heidän kelpaa! 

 

 
 



 
 

Kahvittelun jälkeen Pirkko lähti näyttämään meille ympäristöä. Ajoimme 

muutaman kymmenen kilometrin päähän Princetonin kauniiseen 

yliopistokaupunkiin.  
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Tutustuimme tuon kuuluisan yliopiston kampukseen ja etsimme ikkunaa, jonka 
läpi Kaunis mieli- elokuvan tähti heitti tuolin huoneesta pihalle, Hieno 

kokemus, tuo kiertely alueella.  

 

 
 

 



Kävimme myös Albert Einsteinin kotimuseossa. Hän asusteli tuossa 

kaupungissa 1900-luvun alkupuolella toimien vierailevana luennoitsijana 
yliopistossa parinkymmenen vuoden ajan. Kova jätkä, tuo Albert! Ennen 

paluumatkaa oli pakko käydä maistamassa paikkakunnan kuuluisia 

pannukakkuja. 
 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 
 



Paluumatkalla kiertelimme paikkoja katsellen ja pääsimme lopuksi nauttimaan 

70-vuotiaan, intialaissyntyisen Danin maistuvista barbegue-antimista, joita hän 
loihti meille suurella himokokkaajan taidolla.  

 

 
 

Illallisen jälkeen Pirkko heitti meidät asemalle ja palasimme Manhattanille 

ihmettelemään Times Squaren valoloistoa.  
 

 
 



Pari päivää myöhemmin palasimme jälleen junalla South Amboyhin.  Olimme 

sopineet luokkatoverini Pirkon kanssa treffit hänen työpaikkansa lähelle 
Pennstationin kulmalle.  

 

 
 

Vietimme illan Pirkon, Danin ja heillä vieraana olleen Hawaijilla asuvan Danin 

lapsenlapsen, Justinin kanssa.  
 

 
 



Seuraavana päivänä Dan oli ottanut vapaata työstään. Pääsimme tutustumaan 

ympäristöön. Menimme uudelle asuntoalueelle, jossa on meren 
rantamaisemissa kymmeniä suuria omakotitaloja: erittäin viehättävää seutua.  

 

 
 

 



 

Tunteroisen kävelyn jälkeen ajoimme takaisin Pattaynakien kotiin ja otimme 
kyytiin Justinin. Isännälle oli tullut kutsu työmaalleen, jossa hän käyttää 

ainutlaatuista päättelykykyään selvittäessään rakennusten luhistumisten yms. 

syitä huipputarkkojen mikroskooppien yms. avulla. Danin tärkeyttä kuvaa se, 
että hänen oli pakko mennä auttamaan kollegoita vapaapäivänäänkin, jotta 

hommat etenisivät. Meidän onneksemme näin kävi, sillä pääsimme 
vilkaisemaan huippuammattilaisen työympäristöä.  

 

 
 

 
 

Hän halusi näyttää meille ”paikallisen ylpeyden”, uuden ostoskeskuksen. Tämä 
Shopping Mall olikin erittäin kaunis kokonaisuus.  



Sitten oli edessä kolmen vartin ajo läheiselle erikoisuudelle, Sandy Hookille.  

 

 
 

 
 



 
 

Tuo kilometrien pituinen, kapea hiekkaniemi on alueen asukkaiden 

kesäparatiisi. Siellä on hiekkaa, hiekkaa ja vielä kerran hiekkaa. Emmepä olisi 
arvanneet, että New Yorkin eteläpuolella on satoja kilometrejä hiekkarantaa. 

Ja mm. casino-kuuluisuus Atlantic City reilun tunnin päässä South Amboystä.  
 

 
 



 
 

 
 

Olihan se pakko käydä kahlailemassa Atlantin rannalla varpaisillaan ja 

katselemassa kaukana avautuvaa Manhattania. Justin keräili poikamaiseen 
tapaan simpukan kuoria ja teki niistä taidetta rantahietikolle ja sandaaleihin. 

Lähtihän noita mukaankin jonkinmoinen määrä. Pojkarna är gossarna. Hieno 
reissu, josta kiitos Danille! 



 

 
 

Kävimme illalla, Pirkon palattua töistä Manhattanilta, syömässä lähistöllä 

sijaitsevassa mainiossa intialaisravintolassa. Kiitos Pirkko ja Dan, illallisista, 
majapaikasta, ystävyydestä, kiertoajeluista, kaikesta! 

 

 

 


