MATKARAPORTTI EUROSCOLA STRASBOURG 11-14.2.15/ Arja Mäkinen ja Merja Räihä

Lähdimme matkaan Litan pihalta yöllä bussilla Hannu Aitto-ojan kyydissä kohti Oulunsaloa Merja Räihän ja
M13 a ryhmän sekä muutaman opinnoissa menestyneen M14 a ja b:n opiskelijoiden kanssa kohti
Oulunsalon lentokenttää. Lento lähti kuudelta Helsinkiin, josta jatkoimme kohti Frankfurtia. Siellä
majoitumme hotelli Ibisiin, jonka jälkeen tutustuimme Euroopan merkittävään pankkien keskukseen.
Euroopan keskuspankin edessä komeili hieno €-valokyltti tähtineen. ESP on Euroopan talous- ja rahaliiton
(EMU) sydän. Pankin tärkein tehtävä on varmistaa euron vakaus rahaliitossa. Opiskelijoiden kanssa
kokoonnuimme illalla hotelliin, jossa vaihdoimme iltapäivän kuulumiset kokemuksista Saksassa. Ryhmässä
oli 23 opiskelijaa, joilla matka saattoi osalle olla ensimmäinen ulkomaanmatka. Illalla klo 20 kokosimme
ryhmän kasaan ja ohjeistimme seuraavan aamun ohjelmasta.

Aamupalan jälkeen kahdeksalta matka jatkui kohti Strasbourgia Ranskassa. Bussi kuljetti meidät n.
kolmessa tunnissa kuuluisia Saksan moottoriteitä pitkin, joissa välistä oli jopa 12 kaistaa. Automäärä oli
jatkuvasti valtava ja autokanta suhteellisen uutta. Sama näkyi myös Frankfurtin katukuvassa. Moottoritien
varressa kasvatettiin jo uutta satoa vihanneksia hallaharsojen alla. Peltojen koko on toista luokkaa kuin
täällä meillä; tasaista maata ja pitkiä sarkoja. Perille saavuttuamme majoituimme hotelli Victoriaan, joka
sijaitsi lähellä Reinin sivujokea Illiä, joka halkaisee kaupungin läpi.
Iltapäivän ohjelmassa oli jokaisella itsenäistä tutustumista kaupunkiin ja lähiympäristöön. Ehdimme käydä
lääkärissä korvasäryn vuoksi ja ranskalaiseen apteekkiin hakemaan lääkkeitä. Englannin kieli ei ole
ranskalaisilla hallussa, heille riittää oman kielen hallinta. Kaupungilla ruokalistat ravintoloiden edessä oli

vain ranskaksi ja kaupoissa harva puhui englantia. Strasbourgin ruokakulttuuri on kansainvälisesti tunnettu
ja kaupungissa sijaitsee Michelin-tähtiravintoloita.

Me tutustuimme historialliseen Petite France kaupunginosaan, joka on suosittu nähtävyys. Kesällä näkymä
on varmasti upeampi kuin mitä talvella. Alueen arkkitehtuuri, jolle on ominaista puukehyksiset talot
mutkittelevat mukulakadut. Alueelle tuli aikoinaan keskiajalla kanaaleja pitkin käsityöläisiä ja sitä myöten
myös teollisuutta. Kaupungissa on paljon kanaaleja, joita pitkin kesäisin kannattaa käydä risteilemässä.

Kävimme myös Strasbourgin katedraalissa, joka on ollut aikoinaan 1700-luvulla maailman korkein rakennus.
Katedraali näyttää pitsimäiseltä ulkoapäin ja seinissä on pieniä upeita patsaita. Täytyy vain ihmetellä miten
ne on aikoinaan käsityönä pystytty toteuttamaan. Katedraalin vieressä kävimme kahvilla ja teellä
keskiaikaisesti sisustetussa kahvilassa. Tunnelma oli kuin historiassa olisi siirtynyt vuosisatoja taaksepäin ja
mainitsematta upeista leivoksista. Merjan leivos oli upea sydämenmuotoinen vaaleanpunainen
ystävänpäiväleivos, jossa oli oikea ruusun terälehti koristeena muiden koristeiden ohella. Tee tuotiin
pöytään pienessä rautaisessa pannussa. Asiakkaita oli useammassa kerroksessa ja konditoria oli
alimmaisessa kerroksessa.

Illalla taas kokoonnuimme laskemaan katrasta ja vaihtamaan kuulumisia sekä annoimme ohjeet seuraavan
aamuun ja h-hetkeen eli Euroscolaan kokoukseen. Aamupalan jälkeen lähdimme bussilla kohti Euroopan
parlamenttia. Rakennus oli upea, ja pyöreä osa onkin sisältä avoin. Turvatarkastusten jälkeen meille

annettiin ohjeet siitä mitä tuleman pitää. Opiskelijat jaettiin eri puolelle kuin opettajat. Euroscolan tavoite
on tuoda EU-tietoutta nuorille ja samalla tutustua eri maiden opiskelijoihin. Euroscolan johtajan käytti
hauskaa vertauskuvaa, että näillä yhteisillä tapahtumilla voi syntyä myös tulevia ”eurobabyjä”, kun eri
maiden opiskelijat tutustuvat toisiinsa ja jopa menevät naimisiin keskenään.

Parlamentin istuntosalissa kuulimme n. 20 maan koulujen esittelyt. Meidän esittelyn piti Ella ja Sauli, jotka
harjoittelivat omaa osuuttaan useampaan kertaan. Ella sanoi, että hänen polvet eivät tahtoneet kantaa ja
perhosia olikin maha täynnä ennen esitystä 600 hengelle. Sauli oli kesken esityksen Ellan mielestä nauranut,
joten tälle tilannekomiikalle saimme nauraa matkan aikana monta kertaa. Esittely oli tallentunut
koulukavereiden kännyköihin ja myös Instagramiin. Esitys meni hienosti, esim. Kreikan opettajat kehuivat
ääntämistä ja esityksen rauhallisuutta. Täytyy sanoa, että tässä vaiheessa opettajana tunsin suurta ylpeyttä
opiskelijoistani. He suoriutuivat loistavasti esityksestä. Opiskelijoistamme oli lähetetty ennakkoon kuva
EU:n toimistoon ja toinen kuva oli upea maisemakuva revontulista. Kuvamme erottuivat edukseen muiden
kuvista. Päivän päätyttyä Ella ja Sauli kantoivat Suomen lippua loppuparaatissa. Uskon, että tämä kokemus
jää heille mieliin loppuelämäksi.
Koulujen esitysten jälkeen saimme kuunnella virkamiesten esitystä EU:n toiminnasta. EU; n virastokieli on
ranska, joten suurin osa asioista me kuuntelimme korvakuulokkeet päässä tulkkien käännöksistä viidelle eri
kielelle. Meidän kieli oli englanti.
Iltapäivällä alkoi ryhmätyöskentely, joiden teemoina olivat mm. nuoret ja työttömyys EU:ssa ja uusiutuvat
luonnonvarat. Ryhmätyöaiheisiin valmistauduttiin jo koulussa. Osa aiheista oli vaativia ja helpompi olisi
tietysti ollut esittää asiat omalla äidinkielellä. Ryhmissä oli neljä meidän opiskelijaa ja muut olivat sitten
muista maista. Tämä antaa loistavan tilaisuuden tutustua muihin opiskelijoihin.
Ruoan jälkeen oli tietokilpailu, jonka aiheina oli EU-tietous. Sama kisa oli myös opettajilla, jossa jokaisessa
ryhmässä oli eri kansallisuuksia. Hauskinta oli, että jokainen kysymys oli eri maaksi kirjoitettu. Sain paljon
huomiota tässä vaiheessa, kun suomeksi oleva kysymys taisi olla kaikille muille ihan ”hepreaa”. Suomen
kysymyksessä kyseltiin kenellä EU-maalla oli eniten rajanaapureita. Neljästä maasta sai valita oikean,
Itävalta oli oikea vastaus. Ryhmässäni olikin yksi Itävallasta.

Kuvassa opettajat ympäri Eurooppaa

Ryhmätöiden purkuun menikin sitten iltapäivästä kaksi tuntia. Opiskelijaryhmistä oli valittu puheenjohtaja
ja sihteeri, joista ensimmäiseksi mainittu esitti ryhmän yhteenvedon. Tämän jälkeen koko yleisö sai esittää
kysymyksiä, joihin puheenjohtaja sitten vastaili. Sitten jokainen istunnon jäsen sai äänestää, mikä ehdotus
oli paras vaihtoehto. Äänestysmenetelmä oli sama kuin mitä käytetään oikeassa EU-parlamentin
istunnossa. Kun kaikki kuusi ryhmätyöaihetta oli käyty läpi, alkoi loppukilpailu tietokilpailussa parhaiten
menestyneiden ryhmien kesken. Neljä eri ryhmää osallistui vielä finaaliin, jossa kysyttiin mm. minä verran
asukkaita on Brysselissä ja kävikö Juri Gagarin kuussa 1961. Eniten pisteitä kerännyt joukkue voitti. Tämän
jälkeen alkoi loppuseremoniat, joissa Ella ja Sauli olivat myös mukana.

Raskas ja pitkä päivä taisi viedä mehut kaikilta, hotellille palasimme bussilla seitsemältä. Viimeisenä iltana
vielä perjantai-illan tunnelmia ja Ranskassa shoppailua. Tämän jälkeen katraalle tietoa aamun ohjelmasta,
herätys olikin jo puoli kuusi aamulla, että ehdimme syödä aamupalan. Matka alkoi varttia vaille seitsemän
kohti Frankfurtia ja lentokenttää. Suurin osa taisi nukkua bussimatkan. Lentokentällä teimme viimeiset
ostokset ja matka alkoi kohti kotimatkaa. Lento meni nopeasti myötätuulessa. Jatkoimme kentältä bussilla
kohti Tikkurilan juna-asemaa ja kohti kotitanhuja, jonne saavuimme pitkän matkustamisen jälkeen
kymmenen yhdentoista korvilla.

Matka oli ikimuistoinen, ryhmä hitsautui hyvin yhteen; joku sanoi, että Tikkurilan asemalla oli meinannut
myyjälle sanoa englanniksi, että katselen vain. Hienosti käyttäytyvät nuoret olivat kivaa matkaseuraa;
haavereita ei tullut; paitsi pari matkalaukkua oli rikkoutunut. Mutta saattoi Saksa tai Ranska särkeä jonkun
sydämen; mutta sinnehän voi aina palata. Kokemuksena jäi myös se, että mille tuntuu olla päivä EUparlamentaarikkona; Arjan paikka oli Heidin Hautala paikalla nro 481; no aika lähellä oli myös Paavo

Väyrysen paikka. Jos ei ihan veikkaukseni mene pieleen, niin ehkä yksi näistä 600 opiskelijasta on joku päivä
töissä meppinä tai virkamiehenä EU:ssa.

