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Naurua ja riemunkiljahduk-
sia ei puuttunut, kun Las 
Rozasista Espanjasta kotoi-
sin oleva Cristina Berme-
jo Aláez laski ensimmäis-
tä kertaa suksilla alas Puk-
kivuorta. Cristina oli tullut 
24 muun opiskelijan ja seit-
semän opettajan kanssa Vir-
roille viikoksi lukion Eras-
mus-projektin kautta.

– Laskeminen oli aluksi 
pelottavaa, mutta tunsin it-
seni urheaksi laskun jälkeen, 
Cristina iloitsi.

Cristinalle laskettelun li-
säksi uutta oli moni muukin 
aktiviteetti.

Espanjasta, Kreikasta, 
Ranskasta ja Saksasta ole-
vat vieraat oli viety heti en-
simmäisenä iltana saunaan 
ja avantoon.

– Epäröin ensin avantoon 
menoa, mutta ajattelin, et-
tä olen täällä vain kerran. 
Kokemuksena todella haus-
kaa, vaikkakin outoa, Cristi-
na nauroi.

Hän oli päässyt maista-
maan myös ruisleipää, joka 
oli hänen mielestään hyvää.

Mieleenpainuvinta Cristi-
nalle oli kuitenkin ollut sau-
na.

– Täällä on niin erilaista 
kuin Espanjassa. Ja on hie-
noa, että täällä on lunta, hän 
ihasteli.

Cristinan kotipitäjässä 
kun ei yleensä lunta ole, ja 
jos onkin, niin se on erittäin 
harvinaista.

Vierailevat opiskelijat 

asuivat isäntäperheissä. Cris-
tinan isäntäperheenä toimi 
Viivi Salosen perhe. Viivi oli 
ilahtunut miten rohkeita ul-
komaalaiset opiskelijat olivat 
kokeilemaan kaikkea uutta.

– He ovat niin mukava po-
rukka ja heittäytyvät kaik-
keen, Viivi kehui.

Lisäviikko 
kelpaisi

Suomi ja Virrat oli vakuut-
tanut myös ranskalais-saksa-
laisen koulun opettajat Co-
rinne Beckerin sekä Leslie 
Roigin.

– Olen ensimmäistä kertaa 
Suomessa, ja haluaisin mie-
lelläni olla vielä toisenkin 
viikon, Becker totesi.

Hän ja Roigin olivat kii-
tollisia matkasta, ja kehui-
vat suomalaisten olleen aut-
tavaisia ja ystävällisiä.

– Kaikki on hyvin järjes-
tettyä ja Suomessa kaikki 
toimii.

Yksi mieleenpainuvim-
mista asioista viikon ajalta 
oli Beckerille ollut Tampe-
reen Muumimuseossa käyn-
ti. Hän iloitsi myös lumesta, 
ja kertoi käyneensä saunassa 
joka päivä. Beckerille sauna 
ei ollut uusi kokemus, mutta 
omaa saunaa hänellä ei ko-
tonaan Saarbrückenissä kui-
tenkaan ole.

Muumimuseon lisäksi vie-
raat pääsivät tutustumaan 
muun muassa Mediapolik-
seen sekä Ähtärin Eläinpuis-
toon.

– Mediapoliksessa tutus-
tuttiin Tampereen ammat-
tikorkeakoulun media-alan 
koulutukseen ja Ylen studi-
oihin. Muumimuseossa oli 
näyttelyn lisäksi animaatio-
työpaja, kertoi Virtain luki-
on englannin ja ranskan kie-
len rehtori ja kv-koordinaat-
tori Eeva-Liisa Kallionpää.

Yle vieraili 
Virroilla

Loppuviikosta Virroilla vie-
raili Yleisradio, ja Kallion-
päätä sekä kahta opiskeli-
jaa, Tomi Korhosta ja Jark-
ko Mäkeä haastateltiin Ylen 
paikallisuutisiin.

– Media-alaa Tampereen 
yliopistossa opiskeleva kou-
lun entinen oppilas Veikko 
Eromäki ja Ylen toimittaja 
Mari Vesanummi esittelivät 
projektin osallistujille julkisen 
median toimintaa Suomessa 
ja Ylen toimittajan työtä.

– Mielestäni viikko on ollut 
antoisa ja mennyt hyvin. Vie-
raat ovat olleet tyytyväisiä ja 
yllättyneitä, miten pienelläkin 
paikkakunnalla voidaan saada 
aikaan näin monipuolista oh-
jelmaa. Tällaiset tapahtumat 
vaativat paljon huolellista en-
nakkosuunnittelua ja järjeste-
lyjä, kun toiminnoissa on mu-
kana yli 50 hengen kansainvä-
linen ryhmä.

Vieraiden viikko huipen-
tui lopettajaisjuhlaan Kippa-
rin Likassa, ja lauantaiaamu-
na oli aika sanoa hyvästit 
Virroille ja uusille ystäville.

 
Erasmus+ 2018–2020

• Virtain lukion Erasmus+ 2018–2020 - projektin 
teemana on media, ja sen rahoittajana on EU.

• Virtain partnerikoulut ovat Espanjasta Las Roza-
sista, ranskalais-saksalaisesta koulusta Saarbrücke-
nistä ja Patraksesta Kreikasta.

• Projekti koostuu viikon oppimistapahtumasta 
kussakin partnerikouluista, ja viikon aikana opis-
kellaan teeman ja projektisuunnitelman mukaisia 
asioita, tehdään projektitöitä sekä vierailuja ja 
vietetään aikaa vapaamuotoisesti yhdessä.

• Oppimistapahtumien välillä tehdään valmistavia 
projektitehtäviä.

• Projektin tarkoitus on opetussuunnitelman mu-
kainen oppiminen kansainvälisessä ympäristössä, 
hyvien opetuskäytäntöjen jakaminen ja kansainvä-
listen yhteyksien luominen.

Vauhdikasta kurvailua Pukkivuoressa
Outoja, mutta hauskoja kokemuksia

Espanjalainen Cristina Bermejo Aláez voitti pelkonsa, ja laski vauhdikkaasti 
alas Pukkivuorta. Viivi Salonen tsemppasi ja oli Cristinan tukena ensimmäisen 
laskun aikana.

Ranskalais-saksalaisen 
koulun opettajat Leslie 
Roigin (vas.) ja Corinne 
Becker nauttivat Puk-
kivuoressa makkarasta, 
sauvakävelystä ja pulk-
kamäestä.

”Epäröin ensin 
avantoon

menoa, mutta 
ajattelin,

että olen täällä 
vain kerran.”

Työttömyysprosentti oli vuo-
den 2019 lopussa Virroilla 
9,3. Lukema on heilahdellut 
hieman kuukausittain. Työ-

ministeriön työllisyyskatsa-
uksen mukaan vuodenvaih-
teessa Virroilla on 10 henki-
löä vähemmän työttömiä kuin 
vuotta aiemmin.

Virroilla oli toukokuun lo-
pussa 252 työtöntä työnhaki-
jaa, mikä on 4 prosenttia vä-
hemmän, kuin vuotta aikai-
semmin. Marraskuun lopun 
tilanteeseen verrattuna työttö-
mien määrä lisääntyi 60 hen-
kilöllä. Tuolloin työttömänä 
oli 192 henkilöä.

Työllisyyskatsaukses-
ta ilmenee, että Virroilla lo-
mautettuna oli vuodenvaih-
teessa 51 henkilöä. Avoimia 
työpaikkoja puolestaan oli 34.

Myönteistä 
kehitystä

Koko Suomen työttömyysas-
te oli 9,8 prosenttia, Pirkan-
maan lukema oli 9,9 prosent-
tia.

Kuntatasolla suurimmat 
positiiviset muutokset olivat 
Akaalla, Kihniöllä, Punka-
laitumella, Urjalassa ja Vir-

roilla. Näissä kunnissa työt-
tömyys laski vähintään 4 pro-
senttia edellisen vuoden lu-
vuista, Urjalassa laskua oli 10 
prosenttia.

Ruovedellä työttömien 
työnhakijoiden suhteellinen 
määrä kasvoi eniten, muutos 
42 prosenttia ja toiseksi eni-
ten kasvua oli Nokialla 25 

prosenttia.
Alle seitsemän prosentin 

työttömyysaste saavutettiin 
Pirkkalassa, Punkalaitumel-
la ja Vesilahdella. Tampereen 
työttömyysaste oli alueen kor-
kein, 11,6 prosenttia. Myös 
Ruovedellä ylitettiin 11 pro-
sentin taso, eli 11,4 prosenttia.

Suurin henkilömääräinen 

alenema oli Akaalla 47 hen-
kilöä ja Urjalassa 22 henki-
löä. Suurimmat määrälliset 
muutokset kasvun suhteen 
oli Tampereella 669 henki-
löä, Nokialla 311 henkilöä ja 
Lempäälässä 130 henkilöä. 
Tampereella rakennetyöttö-
mien osuus oli 58 prosenttia 
eli 7 908 henkilöä.

Työllisyyden trendit Pirkanmaalla:
• Työnhakijoiden kokonaismäärä nousi yli 300 henkilöllä vuositasolla
• Työttömiä työnhakijoita oli lähes 1 600 henkilöä enemmän kuin vuotta aikaisemmin
• Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli lähes 1 500 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten
• Uusia avoimia työpaikkoja oli lähes 4 900 eli 813 työpaikkaa enemmän kuin viime vuonna

Työttömyys Virroilla Pirkanmaan keskitasoa

Muun muassa hoiva-alan 
työntekijöille löytyy työ-
paikkoja Virroilta.



TRANSLATION 

 

Strange but fun experiences: Speedy swirling at Pukkivuori 
 

Laughing and squealing is audible, while Cristina Bermejo Alaez from Las Rozas, Spain, skies 

down the hill Pukkivuori for the first time. Cristina had come alongside 24 other students and seven 

teachers for a weeks visit in Virrat, in the high schools Erasmus-project.  

     “Downhill skiing was scary at first, but I felt brave after doing it”, Cristina rejoiced.  Many other 

activities were new to her as well. The guests from Spain, Greece France and Germany were taken 

to the sauna and ice swimming on the very first day.  

     “I hesitated going in the ice hole at first, but then I thought I’m only here once. It was a really 

fun experience, yet strange”, Cristina laughed. 

     She had also gotten to try rye bread, which she liked. The most memorable moment for her was 

still the sauna. “It is so different from Spain. And it’s great that there is snow here.” Back in her 

home there is usually none, or it is very rare. 

    The guests lived in host families. Cristina’s host family was that of Viivi Salonen. Viivi was 

delighted about how brave foreign students were to try everything new. “They are such a nice bunch, 

and they plunge happily into everything”, Viivi praises. 

 

Another week would do 

Finland and Virrat also convinced French-German teachers Corinne Becker and Leslie Roig. “It is 

my first visit to Finland, and I would really like to stay another week”, Becker said. She and Roig 

were grateful for the trip, and they thanked Finns for being helpful and friendly. “Everything is well 

organized, and everything works in Finland.” 

    For Becker, one of the most memorable moments of the week was visiting the Moomin museum 

in Tampere. She was also happy about snow, and had taken a sauna every day. It was not a new 

experience to Becker, but there is no own sauna in her home in Saarbrucken. 

    The guests also visited Mediapolis and Ähtäri wildlife park. 

    “In Mediapolis we learned about media studies in Tampere polytechnic university, and we saw 

the studios at Yle. In the Moomin museum we had an animation workshop in addition to seeing the 

exhibition”, Eeva-Liisa Kallionpää sais. She is an English and French teacher and international 

events coordinator in Virrat high school. 

 

Yle visited Virrat 

Later in the week Virrat was visited by Yleisradio, and students Tomi Korhonen and Jarkko Mäki 

were interviewed on air for Yle’s regional news. 

     “Journalism student Veikko Eromäki (University of Tampere), a former student of Virrat high 

school, and reporter Mari Vesanummi from Yle presented public media in Finland and a journalist’s 

work in Yle.” 

    “I think the week has been fruitful and everything’s gone well. The guests have been happy and 

surprised, how we can arrange this versatile program and events even in this small a municipality. 

This kind of events require very careful planning and organizing in advance, when there are over 

50 people from different countries.” 

     The week will culminate in a farewell party in restauratn Kipparin likka, and on Saturday 

morning it is time to say goodbye. 
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