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Williams-nuorten kansainvälinen leiri järjestettiin tänä vuonna Espanjassa, Madridissa. Leirin
teemana oli ” Minä tunnen”, tämän teeman ympärille rakentui koko leirin ohjelma. Noin 70
henkeä yhdestätoista eri Euroopan maasta kokoontui pieneen Rascafrian kylään lähelle Madridia
viettämään ikimuistoista viikkoa. Suomesta leirille osallistuivat reippaat leiriläisemme Tatu, Nico,
Emmi & Emilia sekä ohjaajat Jaakko & Tiia

Leiriläiset Emilia, Nico, Emmi & Tatu

Ohjaajat Jaakko & Tiia

Leiripaikkanamme toiminut Rascafrian kylä sijaitsi 90km Madridista pohjoiseen.
Majapaikkanamme toimi paikallinen hostelli. Rascafrian kylä sijaitsee vuorien keskellä, joten
saimme nauttia kuumista päivistä, välillä vähän liiankin kuumista ja viileistä illoista. Muutama
sadepisarakin leirin aikana taivaalta tipahteli. Leiripaikan maisemat ja ympäristö olivat erittäin
kauniita.

Ensimmäinen ilta meni toisiin leiriläisiin ja ohjaajiin sekä majapaikkaan tutustuessa sekä Espanjan
järjestämän tervetulotilaisuuden merkeissä. Espanjan leiriläiset ja ohjaajat pitivät oman maan
esittelynsä ja esittelivät samalla itsensä. Maaesittelyissä tarkoituksena oli, että jokainen maa
pitää vuorollaan esityksen jossa esitellään omaa maata sekä sieltä leirille tulleita ihmisiä. Toisen
päivän aikana meidät jaettiin kahteen ryhmään punaisiin ja sinisiin. Näin saatiin sekoitettu pakkaa

ja varmistettua, etteivät samasta maassa tulleet viettäneet koko leiriä keskenään. Aamupäivällä
lähdimme viettämään päivää majapaikkamme lähellä olevaan luonnonvesialtaaseen, jonka vesi oli
äärimmäisen kylmään. Jotkut rohkeat uskaltautuivat kuitenkin veteen asti.

Uimisen ja seurustelun lisäksi meille oli järjestetty erilaisia aktiviteetteja. Aluksi päästiin kuulemaan
tarinaa Rascafria-kylän historiasta ja sen jälkeen päästiin pienelle kävelyretkelle, jossa haistelimme
luontoa ja ihailimme upeita maisemia. Aamupäivän aikana nautimme myös piknik-lounaan.
Iltapäivällä vuorossa oli eri ruoka-aineiden tunnistusta hajun/tuoksun perusteella, ei ollutkaan ihan
helppo juttu. Tämän jälkeen nuoret joutuivat selvittämään toistensa kotimaiden perinneruokia ja
sitä, mistä raaka-aineista näitä ruokia tehdään.. Nyt tarvittiinkin ohjaajien apua  Ilta huipentui
jännittävään taikaesitykseen, jonka aikana maaginen velho taikoi ikuista ystävyyttä leiriläisten
välille.

Seuraavina päivinä opettelimme liikkumaan luonnossa kartan ja kompassin avulla sekä
tutustuimme ”suomalaiseen metsään”, josta löytyi sauna. Päästimme myös luovuutemme
valloilleen tekemällä kaulakoruja, askartelemalla valokuvakehyksen sekä tekemällä ikiomat
rummut. Vierailimme myös läheisessä kylässä, jossa saimme listan kuvattavista asioista ja
tehtävänämme oli ottaa kuvia listassa olevista asioista. Jouduimme myös silmät sidottuina
maistelemaan erilaisia ruokia/raaka-aineita. Saimme myös päästä musikaalisuutemme valloilleen
kun kuuluisat espanjalaiset taiteilijat pitivät meille musiikkitunnin, jolla pääsimme harjoittelemaan
erilaisten rytmien soittamista mm. rumpujen avulla. Opettelimme myös jalat solmussa eri

maalaisia tansseja sekä leikimme erilaisia leikkiä. Yhtenä iltana katselimme tähtiä ja toisena
elokuvia.

Yksi päivä vietettiin tutustuen Madridiin. Retki Madridiin alkoi yhteisellä ohjelmalla. Kävimme
koko ryhmän voimin tutustumassa Real Palaceen ja otimme samalla koko leiriporukasta
ryhmäkuvan, jonka jokainen sai muistoksi. Tämän jälkeen jokainen sai omaan tahtiin kierrellä
Madridissa. Vielä ennen takaisin hostelliin lähtöä teimme pikaisen pysähdyksen Real Madridin
stadionilla.

Kaikki hauska loppuu aikanaan.. Viimeisenä iltana nähtiin Espanjalaisten tekemä valokuvakollaasi
leiristä, joka sai valtavat aplodit. Ilta huipentui jäähyväisjuhlaan eli Diskoon, jossa tirautettiin
kyynel jos toinenkin. Seuraavana päivänä olikin aika sanoa hyvästit ihanalle Espanjalle sekä ihanille
leiriläisille & ohjaajille ja aloitettava pitkä kotimatka kohti Suomea, ihanat muistot takataskuissa.

