
 
Ranskan kielimatka 2019 
Lukiomme Ranskan lukijat pääsivät kokemaan Pariisin kevään, enkä tällä tarkoita 
menestyksekästä suomalaisbändiä vaan ihan oikeaa Pariisin kevättä. Ranskan lukijamme, 
sisältäen itse allekirjoittaneen, lähtivät matkaan kohti Ranskaa ja tarkemmin otettuna Pariisia 
maanantaina 22.4. Suurin osa matkaan lähteneistä sotureista oli selvinnyt kahdeksasta, 
kyllä vain, 8:sta Ranskan kielen kurssista, joten oli enemmänkin kuin palkitsevaa päästä 
näyttämään näitä opittuja taitoja itse pelikentällä. 
 

Maanantai 
Saavuttuamme kohteeseen sää oli 
kuin se kuuluisa morsian ja 
parhaimmillaan oli jopa 27°C 
lämmintä. Lento sujui aivan 
loistavasti ja selvisimme kaikki ilman 
naarmuja. Lentokentältä matkamme 
jatkui kohti hotellia ja tämän matkan 
taitoimme linja-autolla. Matka oli 
pitkä ja raskas, parhaimmillaan 
linja-auton lämpömittari näytti yli 30 
°C astetta, mutta suomalaiset kun 
tunnetusti ovat saunakansaa, 
valitusta asiasta ei juurikaan 
kuulunut. Tämän 
lämmintunnelmaisen matkan 
jälkeen vaihdoimme metroon ja 
selvisimme hotellille. 

Saavuttuamme hotellille kaikki 
saivat omat huoneensa ja majoittuminen sujui kuin tanssi lämpimänä kesäyönä. Tämän 
jälkeen olimme kaikki nälkäisiä ja lähdimme kohti ensimmäistä ravintolaamme, joka oli 
niinkin eksoottinen kuin McDonald’s. Siellä taitojamme koeteltiin ensi kertaa, kun ruoan 
saaminen vaatikin numeroiden kuullunymmärrystaitoa. 
 
Tiistai 
Ensimmäinen yö uudessa “kodissa” on aina jännittävä, meidän kaiken kokeneelle ryhmälle 
tämäkään ei tuntunut oikeastaan miltään ja kaikki selvisivät aamupalalle. Aamupalan jälkeen 
matkamme jatkui kohti Eiffel-tornia. Itse paikanpäällä osa lähti jonottamaan tornin huipulle 
pääsemistä ja osa kävi tutustumassa Branlyn museoon ja hankkimaan leipomosta ja 
pikkukaupoista muille ruokaa ja juomaa. Taas tarvittiin suullista kielitaitoa... Tämän jälkeen 
kaikki pääsivät nauttimaan piknikistä EIffel-tornin alapuolella. 

 Jonottaminen oli todellinen selviytymistarina, josta voisi jopa kirjoittaa kirjan, mutta 
monen tunnin jonottamisen jälkeen pääsimme tornin huipulle ja saimme kaikki 
Instagram-käyttäjillemme satoja uusia kuvia, joita rakas lukija voit käydä ihailemassa 
Instagramista käyttäjänimi on nolulaiset. 

Eiffel-tornin jälkeen lähdimme kohti Seine-joen risteilyä, jossa näimme monia erilaisia 
nähtävyyksiä ja jopa tuoreeltaan palaneen Notre-Damen katedraalin. Risteilyltä 



selvittyämme lähdimme kohti Champs-Élyséeseetä, jossa oli ostoksien tekemistä ja 
syömässä käymistä eli taas kerran kielitaidon harjoittelua tosielämän tilanteissa. 
 
Keskiviikko 
Keskiviikon ohjelmaamme kuului itsemme sivistämistä sillä kävimme Louvren 
taidemuseossa. Kyseisessä rakennuksessa sijaitsee muuan Mona Lisa ja muita hyvin 
tunnettuja taideteoksia. Nähtyämme Mona Lisan, suoriuduttuamme valokuvaus- ja 
teoshaasteesta ja eksyttyämme noin 100 kertaa löysimme vihdoin ulos. Sivistyksen jälkeen 
lähdimme tekemään ostoksia tällä kertaa Halleille. Shoppailun, Pompidou-keskuksen ja 
kahviloissa ajan kuluttamisen jälkeen menimme yhdessä syömään tyypilliseen ranskalaiseen 
letturavintolaan. Ruoka oli hyvää ja sitä oli riittävästi kuten vanha sanonta kuuluu.  

Ruokailun jälkeen pääsimme jälleen aina yhtä ihanaan Pariisin metroon, jonka avulla 
selvisimme takaisin hotellillemme. 

 
 
 
Torstai 
Torstai oli erityinen päivä allekirjoittaneelle, sillä lähdimme Versaillesiin, tuohon 
Aurinkokuninkaan linnaan. Pettymykseksi joudun kertomaan, että oli tapahtunut erehdys 
minun ja opettajan ymmärryksessä, sillä kuvittelin että olisimme menneet Juhani 
“Aurinkokuningas” Tammisen linnaan . 

Itse Versailles oli erittäin kaunis paikka, jossa pääsimme jälleen tekemään 
suomalaisten lempipuuhaa eli jonotimme. Monen tunnin vesisateessa jonotuksen jälkeen 
pääsimme vihdoin sisäpuolella ja kuten asiaan kuuluu allekirjoittaneen johtama neljän 
hengen turistiryhmä kävi sisätilat ripeästi läpi ja siirtyi takaisin ulos tutkimaan upeaa 
puutarhaa. Ulkoilmassa lähes koko Ranskan ryhmä teki myös urheilusuorituksen, sillä 
kävimme soutamassa. 

Versaillesin jälkeen lähdimme kaikkien yllätykseksi kohti Champs-Élyséeseetä ja 
Riemukaarta, jonka huipulle osa meistä kiipesi ja shoppailimme jälleen kerran.  

Shoppailun jälkeen lähdimme Trocaderolle katsomaan, kun Eiffel-torniin syttyivät 
todella upeat valot ja palasimme takaisin hotellille. 
 
Perjantai 
Kyseisen päivän aamu oli hieman haikea, sillä tajusimme, että meidän on poistuttava kaikille 
jo kodiksi muodostuneesta hotellista. Hotellin 
isäntäväki ei sen sijaan ollut pahoillaan vaan jopa 
hieman iloinen tiedä sitten mistä johtuu, mutta 
ryhmämme teki ilmeisesti hyvän vaikutuksen, sillä 
olemme tervetulleita kyseiseen hotelliin myös 
uudestaan. Liekö huoneiden jaolla jotain syytä 
tähän, sillä lähes kaikki ryhmämme häiriköt olivat 
majoitettu samaan kerrokseen, mukaan lukien 
allekirjoittanut ja hänen huonetoveri sekä 
opettajamme. 

Hotellilta selvittyämme lähdimme kohti 
suurta hautausmaata, johon oli muun muassa 



haudattu Jim Morrison, The Doors-yhtyeen laulaja. Tämän erittäin positiivisen vierailun 
jälkeen lähdimme Montmartren taiteilija-aukiolle. Siellä ihmettelimme maailman menoa ja 
sivistimme jälleen kerran itseämme. Kävimme myös perinteisellä karuselliajelulla 
Sacre-Coeurin varjossa. 

Taiteilija-aukion jälkeen lähdimme kohti lentokenttää. Lentokentällä meitä odotti 
yllätys, lento myöhässä. Tämän ikävän takaiskun siivittäminä lähdimme ostamaan vielä 
tuliaisia lentokentältä - toiset enemmän kuin toiset. 

Lennon saavuttua takaisin Suomeen olimme kaikki aivan loppu ja pääsimme vihdoin 
takaisin sivistyksen pariin Nousiaisiin. Josta on lähtöisin esimerkiksi koko Suomen 
jääkiekkoylpeys Mikko Rantanen. 
 


