
KERTOMUS LEIRIKOULUSTA RANSKASSA 2013 

 

Näin talven pakkasilla on taas sopiva aika palata muistelemaan lämpimiä kesäpäiviä ja toukokuun 

2013 loppupuolella tehtyä, hyvin onnistunutta, ranskanopiskelijoiden leirikoulumatkaa Ranskan 

Rivieralle! Seitsemän päivän aikana valloitimme peräti 65 hengen voimalla kolme maata ja 

seitsemän kaupunkia/paikkakuntaa. Oman koulumme, Huhdin koulun ja Väinö Linnan lukion, 

ranskanopiskelijoiden lisäksi mukanamme oli tällä kertaa myös 8 ranskanopiskelijaa Loimaan 

lukiosta opettajansa Leena Hirvosen kanssa ja joukko meidän koulumme nuorten vanhempia, 

itseni lisäksi. 

 

Koulumme ja Loimaan lukion yhteistyöprojektina saimme matkalle myös Opetushallituksen 

avustuksen, jota anoimme matkaa edeltävänä vuonna. Hieno aloitus matkavarojen hankkimiselle! 

Meidän koulumme kymmenen aikaisempaa Ranskan leirikoulumatkaa ja niihin liittyvät vuosittaiset 

suurprojektit, kuten julkaistut 5 keittokirjaa, joita Forssan lehti hienosti nimitti ”Urjalan 

klassikoiksi”, suuret muotinäytökset ja konsertit ja muut tapahtumat, olivat auttamassa avustuksen 

saamisessa ja nyt näitä hyviä käytänteitä siirrettiin aluetasolla toiseen kouluun. Olemme kiitollisin 

mielin ottaneet vastaan avustuksen myös paikkakuntamme kansainvälisyyttä ja vaihto-opiskelua 

tukevilta yhdistyksiltä, sekä Rotareilta että Lionseilta. Myös nuorten ja vanhempien oma ahkerointi 

ja hieno tuki paikkakuntamme asukkailta runsaalla osallistumisella lukuisiin projekteihimme 

ansaitsee lämpimät kiitokset! Yhdessä onnistutaan, eikö niin? Merci beaucoup!  

 

KAHDEKSAN KAUPUNKIA JA KOLME MAATA VIIKOSSA! HYVÄ ME! 

 

Ranskan Riviera, Monaco , Italia ja kaupungeista Nizza, Cannes, Monte Carlo, San Remo, Saint 

Paul de Vence, Gourdon ja Grasse tulivat tutuiksi uudelle ranskan opiskelijaryhmällemme. Nizzasta 

käsin teimme matkoja peräti kahdella omalla bussilla ympäröiviin kohteisiin. Monista kohteista ja 

runsaasta ohjelmasta kertoisivat parhaiten ne noin tuhat ottamaamme kuvaa, mutta seuraavassa 

joudumme tyytymään lyhyeen kuvaukseen pääkohteista. Monacosta voisi tässä mainita, monista 

elokuvistakin tutun upean Monte Carlon kasinon, Monacon ruhtinaan palatsin ja vahdinvaihto- 

seremoniat, Meritieteellisen museon upeine akvaarioineen, japanilaisen puutarhan ja Monacon 

katedraalin, jotka kaikki sisältävät myös paljon kulttuurihistoriaa. Totta kai mekin ajoimme  

Monacon Grand Prix- formulakilparadan läpi bussilla ja näimme paitsi Mika Häkkisen ikuistetun 

kilpa-auton, myös muita upeita autoja, kuten Ferrareita ja Rolls Royceja liikenteessä. Kävimme 

sekä syvällä tippukiviluolassa että ylhäällä Monacon stadionilla, jossa katsoimme Ranskan eri 

urheilulajien mestareiden ja formulakuljettajien välistä jalkapallo-ottelua, jonka tuotto meni  

hyväntekeväisyys kohteeseen lapsille. Nimikirjoituksiakin taas halukkaat saivat Formulatähdiltä, 

mm. Alonsolta, Massalta, Hulkenbergilta ja yhteisiä kuviakin heidän kanssaan.  

 

Italian San Remo, tuo musiikkifestivaaleista, rallista ja kukista tunnettu kaupunki Italian Rivieralla 

jäi meille parhaiten muistiin ostoksista, kun kaupungissa oli myös  suuri  markkinapäivä ja 

kaupoistakin löytyi monenlaista. Ainakin edullisia kenkiä ja laukkuja hankittiin sekä englannin että 

ranskan kielellä, jota kyllä Italiassa ymmärretään, ranskan sukulaiskieli kun on.  

 

Aurinko paistoi tosi lämpimästi ollessamme kaikkien kuuluisien taiteilijoiden, kuten Picasson, 

Chagallin ja Renoirin hienoissa maisemissa retkellämme Saint Paulissa. Sieltä matkasimme ylös 

kilometrin korkeuteen Gourdoniin huikeine näköaloineen ja vierailimme mennessämme Florianin 

makeistehtaalla. Päiväretken lopuksi saimme esittelyn Grassessa historiallisella Fragonardin 

hajuvesitehtaalla, josta palasimme hyvät tuoksut kasseissamme Nizzaan! 

 

 



CANNESIN FILMIFESTIVAALIT JA MESTARUUSTASON JALKAPALLOA! 

 

Cannesin filmifestivaaleilla, joka pidettiin nyt 66. kerran, oli tänäkin vuonna eri päivinä suuri 

joukko Hollywoodin tähtiä ja Ranskan ja maailmanluokan kuuluisuuksia, kuten aina tässä Ranskan 

ja Euroopan suurimmassa palkintogaalassa, Oscar-palkinto on täällä nimeltään Kultainen Palmu. 

Illan sadekuuro muutti suunnitelmiamme ja lähdimme takaisin Nizzaan aikaisemmin kuin olimme 

aikoneet, mutta otimme tietysti kuvia itsestäkin Festivaalipalatsin punaisen maton luona. Päivällä 

kaupungilla tuli kuuluisuuksia vastaan jopa kadullakin, ja tunnistettavastikin, jos vain osasi 

kiinnittää huomiota! Vierailuviikkomme tähdistöönhän kuului mm. nämä tunnetut tähdet Nicole 

Kidman, Orlando Bloom, Robert Redford, Matt Damon  ja Michael Douglas. 

 

Cannes-päivä hurahti nopeasti, kun kierrettiin nähtävyydet pikkujunalla, niin vanha kaupunki 

historiallisine kohteineen kuin koko tyylikäs keskusta ja venemäärältään Euroopan suurin ja 

kaunein huvivenesatama upeine veneineen. Kauniita venesatamia oli kyllä useassakin 

kohteistamme, Välimeren rannalla kun oltiin. Iltapäivällä, jolloin aurinko porotti lämpimästi,  

moni meistä suuntasi myös aurinkoiselle hiekkarannalle Cannesissa. 

 

Viikon aikana moni pulahti Välimeren aaltoihin myös Nizzassa, jossa asuimme ja josta käsin 

tutustuimme kaikkiin  nähtävyyksiin eri puolille Rivieraa, Monacoa ja Italiaa. Päällimmäisenä 

Nizzasta jäi varmaankin mieleen De Rotchilden kaunis, Versaillesin linnan tyylinen  rakennus 

monine erilaisine puutarhoineen ja upeine merimaisemineen, Nizzan kilometrien pituinen 

rantabulevardi Välimeren rannalla, hieno keskuspuisto patsaineen ja modernit ja tyylikkäät 

raitiovaunut, Vanha kaupunki, sen kapeat kadut ja tunnelma sekä luostarialue ja ruusutarhat, sekä  

kasvitieteellinen puutarha ja tanssivat suihkulähteet. Tunnelma oli myös mieleenpainuva 

mestaruustason jalkapallo-ottelussa Nizza-Lyon, jossa loppuunmyyty katsomo eli mukana lauluin, 

koreografioin ja kannustuksin sellaisella innolla ja voimalla, jota oli hienoa katsella! 

 

Joka päivälle olimme varanneet ruokailun eri ravintoloihin ja saimme näin tutustua myös 

paikalliseen ruokakulttuuriin eikä ruokailu olisikaan ollut helppoa ilman ennakkovarausta näin 

suurelle ryhmälle. Kahdet syntymäpäivätkin vietettiin matkalla, Anun Monacossa ja Ritan Nizzassa 

ja kakut kynttilöineen sekä lauluineen ravintolassa kuuluivat asiaan. Hienoa, kun saa viettää 

syntymäpäivänsä näin mielenkiintoisissa puitteissa. Molempien koulujen nuorten yhteiselo sujui 

mukavasti ja hotellimme aamupalan henkilökunta kehui kovasti nuoriamme ja heidän kohteliasta 

käytöstään ja tietysti myös mukana olleita vanhempia, joiden apu muutenkin liikuttaessa isona 65 

hengen ryhmänä oli tärkeää. Hienoa kodin ja koulun yhteistyötä näinkin!  

 

Tästä on hyvä taas jatkaa uusia suunnitelmia teidän kaikkien kanssa, nuorten kielitaidon, kulttuurien 

tuntemuksen ja kansainvälistymisen saralla! Pidetään omalta osaltamme Huhdin koulu ja Väinö 

Linnan lukio kansainvälisenä ja kielitaitoa arvostavana kouluna! Merci! Au revoir! Terveisin Helvi 

Reponen, lehtori Urjala 

 

 

 

   

 


