
Un séjour inoubliable à Paris 

Kävimme kahdenkymmenen Ylivieskan lukiolaisen kanssa tutustumassa Pariisin kevääseen toukokuun 

alussa. Kyseessä oli ranskan ja kuvaamataidon opiskelijoiden yhteismatka. Näin opiskelijat kuvailevat 

reissun huippuhetkiä: 

”Olimme matkalla junassa kohti Disneylandiä. Aurinko paistoi suoraan kirkkaalta taivaalta ja ikkunasta 

näkyi pelkästään puita ja niiden kirkkaan vihreät lehdet. Kohta saavuimme kohtaan, jossa oli hyvin kauniita, 

vanhoja taloja, joiden ikkunalaudat olivat täynnä värikkäitä kukkia. Vaunun toisella puolella vanha mies 

alkoi soittaa viulua ja silloin tunsin ensi kertaa sen tunnelman, joka oli aina tullut Pariisista mieleen. Mies 

jatkoi viulun soittoa, ja tuntui siltä kuin koko juna olisi keskittynyt kuuntelemaan kauniita säveliä. Jatkoin 

maisemien katselua ja ennen kuin huomasinkaan, olimme jo perillä. Nousimme junasta lämpimään 

ulkoilmaan ja aloitimme yhden uuden kokemuksen elämässämme. Kaikki olivat täynnä intoa sekä hyvää 

mieltä ja tuntui siltä, kuin maailmassa mikään ei olisi sillä hetkellä huonosti.” - Anna 

”Tiistaina kävimme Disneylandissä. Siellä oli paljon ihmisiä ja kova tungos. Kaupoissa myytävät tuotteet 

olivat tyyriitä. Siistein juttu siellä oli vuoristorata, johon oli todella pitkä jono. Jonotimme tunnin sinne! 

Mutta vuoristorata oli sen arvoinen. Ei tiedetty, ennenkö mentiin sinne, että se menee väärinpäin. Alkoi heti 

jännittää, kun näki lähempää, että se onkin niin hurja. Disneyland oli hienosti rakennettu, mutta yksi erityisen 

hieno juttu siellä oli lampi, jossa uiskenteli jättikokoisia kaloja. Disneylandin kaduilla kulki 

disneyhahmoparaateja, ja ne oli siistejä! Alkoi näyttää jo vähän sirkukselta, kun voltteja siellä heittelivät.” - 

Neea 

”Kaikista mukavin matkakokemus oli, kun mentiin Versaillesiin. Versaillesin linna oli uskomattoman hieno 

ja kaunis paikka. Emme käyneet linnan sisällä, koska sinä päivänä oli kova tungos ja pitkät jonot. Mutta 

puutarhassa käyntikin oli huippukokemus. Se oli aivan hirveän suuri ja kaunis. Vain hirveä kuumuus häiritsi 

vähän kiertelyä.” - Karoliina 

 

”Keskiviikko oli mielestäni parhaita päiviä. Kävimme aamulla Louvressa, ja näimme monia erilaisia 

taideteoksia. Louvressa näimme myös kuuluisan taideteoksen Mona Lisan. Sen näkeminen oli hieno 

kokemus, sillä on ennen nähnyt siitä vain kuvia. Mona Lisan ja Louvren jälkeen näimme Riemukaaren ja sen 

jälkeen saimme kulkea vapaasti. Kävimme kiertelemässä eri kaupoissa ja muutenkin katseltiin maisemia.” - 

Vera 



 

”Oli hienoa nähdä vihdoin Eiffel-torni, koska sen on kuitenkin nähnyt aikaisemmin useissa elokuvissa ja se 

on niin kuuluisa nähtävyys. Eiffel-torni oli paljon suurempi kuin olin kuvitellut. Kävimme sen huipulla asti, 

jonne menimme hissillä. Siellä oli hienot näkymät ja muutenkin tuntui epätodelliselta olla niin korkealla. 

Kylmä tuuli oli kuitenkin inhottavaa. Kun menimme hissillä alaspäin, alkoi jo vähän hämärtää. Kun olimme 

maassa, oli tullut jo pimeää. Ostimme Eiffelin vierellä olevasta kioskista vohvelit, joita söimme samalla kun 

ihailimme tornia. Sitten lähdimme kävelemään valaistuja katuja pitkin ja Eiffel-torniin syttyi iltavalaistus. Se 

oli todella kaunis, enkä tiennyt, että sellaista oli edes olemassa. Kiertelimme illan katuja pitkin ihaillen 

Eiffel-tornia ja suuntasimme sitten metroon. Ilta oli mielestäni kivoin, ja askeliakin kertyi eniten.” - Violan 



 

”Oli kiva päästä käyttämään ranskankieltä jonkin verran. Kaikki päivät olivat kivoja ja reissu oli onnistunut.” 

- Marena 

 



 


