ESPOONLAHDEN LUKION OPINTOMATKA BELGIAAN ja RANSKAAN 25.4 ‐ 29.4.2016
Espoonlahden lukion ranskanopiskelijat tekivät opintomatkan ranskankieliseen Belgiaan (Mons ja
Bryssel) sekä Ranskaan (Pariisi ja Lille), opettajien Elina Ruuskan ja Sirpa Sirviön johdolla.
Maanantai 25.4
Otimme aamulennon Pariisiin ja harjoittelimme paikallisjunilla kulkemista. Löydettyämme hotellin
latinalaiskorttelista aloitimme kaupunkikierroksen Pariisin keskustassa. Emme menneet ensin
tyypillisimpiin kohteisiin, vaan menimme tarkoituksella Pariisin moskeijaan, jossa pääsimme
ihailemaan mosaiikkeja ja tutustumaan monikulttuuriseen Pariisiin. Moskeijalta otimme metron
suoraan Champs Élysées’n päähän Riemukaarelle ja päästimme nuoret tutustumaan upeisiin
liikkeisiin. Jatkoimme shoppailujen jälkeen Concorden aukiolle ja katsoimme luksusliikkeitä Rue de
Rivoli ‐ kadulla. Menimme Tuileries ‐ puiston kautta Louvren lasipyramidille ja palasimme iltaruuan
jälkeen hotellille. Kaikki pääsivät tilaamaan ranskaksi.
Tiistai 26.4
Tiistaiaamun aloitimme kiipeämällä Notre Dameen ja ihailemalla Pariisin maisemia. Iltapäivällä
pääsimme tutustumaan lakkoilevaan Ranskaan, sillä Pariisissa olikin junalakko. Pääsimme kuitenkin
Lilleen, josta siirryimme Belgian puolelle Monsiin. Monsin Grand Placella meitä oli vastassa iloinen
belgialaisjoukko, jotka olivat valmiina majoittamaan opiskelijamme perheisiinsä kahdeksi yöksi. Oli
kielikylvyn aika.
Keskiviikko 27.4
Vierailimme yhteistyökoulussamme (Athénée royal de Dour) sekä osallistuimme oppitunneille.
Opiskelijamme pääsivät mm. opettamaan suomea sekä oppivat itsekin muutaman sanan hollantia,
jota opetetaan ranskankielisessä Belgiassa. Belgialaiset olivat valmistaneet meille lounaaksi herkkuja,
joita nautimme kaikki yhdessä. Koulun rehtoritkin saapuivat paikalle. Pääsimme myös
suunnittelemaan tulevaa. Koulun jälkeen opiskelijat viettivät kukin vapaa‐aikaa belgialaisperheensä
kanssa.
Torstai 28.4
Siirryimme Brysseliin ja heti juna‐asemalla opiskelijamme pääsi näyttämään soittotaitojaan Midin
asemalla. Tutustuimme Brysselissä Grand Placeen sekä Manneken Pisiin. Hiljennyimme myös Pörssin
eteen, johon oli tuotu kukkia ja kynttilöitä kuukausi aiemmin iskuissa menehtyneiden muistoa
kunnioittamaan. Kuljimme myös metrolla ja jäimme pois Malbecin asemalla, joka oli juuri saatu
toimimaan. Siellä oli myös pysähtymisen paikka. Parlamentissa pääsimme seuraamaan täysistuntoa,
jonka jälkeen meppi Petri Sarvamaa kertoi meille Eurooppan historiasta, EU:n synnystä,
nykytilanteesta ja tulevaisuudesta sekä keskustelimme tietenkin pakolaistilanteesta ja terrorismista.
Hänen avustajansa muistutti myös, että EU:ssa on jo pula ranskantaitajista.
Iltapäivällä jatkoimme TGV:llä Pariisiin ja majoituimme taas tuttuun hotelliin. Luulimme menevämme
hotellille nukkumaan, mutta kaikki halusivatkin vielä nousta Eiffel‐torniin ja nähdä Pariisin
iltavalaistuksessa. Siihen huipentui matkamme, jossa aikataulut olivat pitäneet lakoista ja
sähkökatkoista huolimatta.

Perjantai 29.4
Menimme vielä Eiffeltornille ottamaan muutamia kuvia sekä kävelimme Branly‐museon,
Invalidikirkon sekä Rodinin museon ohi. Tutustuimme Orangerie‐museossa Monet’n upeisiin
lummemaalauksiin. Champs Elysées’ltä opiskelijat pääsivät suunnistamaan itsenäisesti
hotellillemme, josta olikin sitten lähtö RER‐junalla lentokentälle ja paluu iltalennolla kotiin.
Opintomatkan aikana opiskelijamme huomasivat, että on tärkeää osata muitakin kieliä kuin
englantia. Vaikka suomalaisnuoret puhuvat hienosti englantia, muut eivät välttämättä puhukaan. Jos
haluaa pärjätä maailmalla ja saada uusia tuttavuuksia, pelkkä englanti ei ehkä riitäkään. EU:ssakin
meille korostettiin ranskan opiskelun tärkeyttä ja kuinka nykyään on pula ranskan taitajista.

