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Kymmenen Virtain lukion 
oppilasta matkusti tammi-
kuun lopussa kansainväli-
sen More Than Meets The 
Eye -nimisen Erasmus plus 
-ohjelman kautta Espan-
jan pääkaupunkiin Madri-
diin opintomatkalle. Opin-
tomatkalle osallistui kou-
luja Suomen ja Espanjan li-
säksi Saksasta ja Kreikasta.

– Kansainväliseen kou-
luvaihtoon kuuluu nel-
jä viikon oppimistapah-
tumaa kunkin ohjelmaan 
osallistuvan maan koulus-
sa. Matkoilla tehdään leh-
distöön, radioon, podcasta-
ukseen, televisioon ja julki-
sen palvelun mediaan liit-
tyviä töitä. Tapaamisten vä-
lillä on myös ennakkoteh-
täviä. Kouluvaihdossa teh-
dään myös paljon retkiä, 
Virtain lukion kv-koordi-
naattori, opettaja Eeva-Lii-
sa Kallionpää taustoitti.

Hänen lisäkseen Madri-
din opintomatkalla oli mu-
kana Virtain lukion opetta-
ja Jari Ala-Lahti. Erasmus 
plus -ohjelman tavoitteina 
ovat muun muassa pedago-
gisten käytänteiden vaihta-
minen, ja sen kohteena ovat 
niin opettajat kuin opis-
kelijat. More Than Meets 
The Eye -projekti on vuo-
sina 2018–2020 järjestettä-
vä oppimistapahtuma, joka 
on suunniteltu yhdessä Vir-
tain lukion sekä espanjalai-
sen, kreikkalaisen ja saksa-
laisen toisen asteen koulun 
kesken.

Nuoret majoittuivat mat-
kan ajaksi espanjalaisiin 

isäntäperheisiin, joiden lap-
set kävivät samaa paikallis-
ta Colegio Zola Las Rozas 
koulua, jonka opetusviikol-

le myös virtolaiset oppilaat 
osallistuivat.

– Isäntäperheeni oli todel-
la kiva. Siihen kuului van-
hemmat ja heidän kaksi las-
taan. He olivat erittäin ys-
tävällisiä ja huomaavaisia. 
Kielimuuri oli tosin välil-
lä ongelma. Yksi isäntä-
perheen lapsista puhui kui-
tenkin englantia, ja hänen 
kanssaan juttelin enemmän. 
Espanjalaisessa kulttuurissa 
ollaan paljon äänekkäämpiä 
kuin suomalaisessa. Erona 

tuntui olevan myös se, että 
Espanjassa vallitsee myö-
hästelykulttuuri, sillä mo-
nesti oppilaat tulivat myö-

hässä kouluun. Jos olimme 
sopineet tapaamisen, niin 
usein niihinkin saavuttiin 
sovitun ajan jälkeen, Emma 
Heittola kuvaili.

Ensimmäisenä päivä-
nä koulussa oppilaat tutki-
vat uutisia ja vierailivat Laz 
Rozas de Madrid -nimisen 
kaupunginosan pormestarin 
José de la Uzin luona.

– Meille oli annettu jo-
kaisesta maasta sanomaleh-
tiä, Suomesta mukana oli 
Aamulehti. Teimme niistä 
muistiinpanoja ja keskus-
telimme aiheista ryhmissä. 
Koulupäivään kuulunees-
ta pormestarin luona vie-
railusta olisi voinut saada 
irti enemmänkin, sillä hän 
puhui paljon espanjaksi, ja 
hänen englannistaan en ym-
märtänyt paljoakaan, koska 
hän puhui niin hiljaa, Heit-
tola harmitteli.

Mielenosoitus 
jäi mieleen

Anniina Petäjä kertoi, et-
tä toisena opiskelupäivänä 
oppilaat lähtivät Laz Rozas 
de Madrid -esikaupunkialu-
eelta linja-autolla Madridin 
keskustaan.

– Vaihdoimme keskus-
tassa turistibussiin, joka te-
ki kierroksen nähtävyyksil-
lä. Madridin kierrokselta 
jäi parhaiten mieleen tak-
sinkuljettajien mielenosoi-
tus, joka sattui samalle päi-
välle. Mielenosoittajat pro-
testoivat Uber-yhtiön kus-
keja vastaan, ja heitä oli to-
della paljon liikkeellä. Kier-
roksen jälkeen meidät jaet-

tiin ryhmiin ja saimme la-
put ja kartat, missä oli koh-
teita, joista tehtävänannon 
mukaan piti ottaa valoku-
via. Kuvasimme esimerkik-
si patsasta, jossa oli Madri-
din tunnukset karhu ja puu, 
Petäjä mainitsi.

Peppi Sihvonen ja Ella 
Mehn muistelivat koulupäi-
vää, jolloin amerikkalainen 
Vaughan-radioasema vie-
raili haastattelemassa oppi-
laita.

– Me kaikki pääsim-
me haastatteluun ryhmis-
sä. Meidät laitettiin sano-
maan kielivoimisteluloruja. 
Lisäksi yksi ryhmästämme 
valitsi jonkin julkisuuden 
henkilön, jonka identiteet-

tiä muut ryhmäläiset yritti-
vät arvata, Sihvonen valotti.

– Ryhmässä, jossa olin 
mukana, piti tunnistaa, mi-
kä kolmesta annetusta uu-
tisotsikosta on totta. Se oli 
todella vaikeaa, sillä kaikki 
otsikot kuulostivat siltä, että 
ne eivät voi olla totta, Mehn 
luonnehti.

Oppilaat tutustuivat mat-
kan aikana espanjalaiseen 
ruokakulttuuriin erityises-
ti isäntäperheissä tarjottu-
jen aterioiden kautta. Va-
paa-ajalle käytiin kuitenkin 
useimmiten hampurilais-
paikoissa.

– Isäntäperheessäni tar-
joiltiin esimerkiksi espanja-
laista munakasta. Se oli to-

della hyvää. Söin myös pa-
ellaa, Sihvonen muisteli.

– Ja kroketteja maistelim-
me myös, Mehn lisäsi.

Hyvästien 
aika

Vaihtoviikon toisena vii-
meisenä koulupäivänä op-
pilaat suuntasivat keskiai-
kaiseen Segovian kaupun-
kiin, joka sijaitsee puolen-
toista tunnin bussimatkan 
päässä Madridista pohjoi-
seen.

– Matkalla näimme todel-
la kauniita vuoristomaise-
mia. Kun saavuimme Sego-
viaan, meillä oli englannin-
kielinen opastettu kierros 
kaupungissa. Näimme pal-
jon keskiaikaisia rakennuk-
sia ja roomalaisajoilta säi-
lyneen akveduktin eli vesi-
rännin. Kierros päättyi van-
haan Alcázarin kuninkaan-
linnaan, Emilia Kähkönen 
ja Iina Järvi kertasivat.

Viimeisenä matkapäivä-
nä oppilaat vierailivat El 
Escorialin luostarissa, joka 
sijaistee Madridin luoteis-
puolella. Oppilaat tekivät 
nopean kierroksen oppaan 
kanssa luostarin yhteydes-
sä olevan palatsin upeisiin 
huoneisiin. 

– Isäntäkoulu järjesti vii-
kon lopuksi pienen tilai-
suuden, jossa kävimme lä-
pi viikkoamme ja pidimme 
pieniä puheita. Suomalaiset 
opettivat tutun lastenlaulun: 
pää, olkapää, peppu -lau-
lun. Kun koulun järjestä-
mä tapahtuma oli ohi, suu-
rimmalla osalla oli tiedossa 
vielä yhdet juhlat. Isäntäop-
pilaamme olivat yhdessä et-
sineet paikan, jossa vietim-
me yhdessä viimeisen illan, 
Viivi Salonen ja Samu Lie-
sivesi tarinoivat.

Media-aiheisia tehtäviä ja historiallisia retkiä
Lukiolaiset opintomatkalla Madridissa

Virtain lukion oppilaat Viivi Salonen ja Peppi Sihvonen pääsivät Madridin opintomatkalla muiden oppilai-
den tavoin amerikkalaisen Vaughan-radion haastatteluun. Kuva: Eeva-Liisa Kallionpää.

Segovian kaupungissa oppilaat tutustuivat muun muassa roomalaisaikaiseen 
akveduktiin eli vesiränniin. Kuva: Eeva-Liisa Kallionpää.


