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1. Mistä projektissa on kyse?

Kärsämäen lukio oli viiden muun eurooppalaisen koulun kanssa ”Maths and Science 
Adventure” - nimisessä projektissa, jonka tarkoituksena oli innostaa lukion opiskelijoita 
opiskelemaan matematiikkaa, kemiaa ja fysiikkaa. Projekti oli rahoitettu Erasmus + -
ohjelmasta ja Suomessa sen hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa Erasmus + -ohjelman 
kansainvälinen toimisto Opetushallituksessa. Projektin alussa hallinnoinin hoiti CIMO. 
Projektin muut partnerimaat olivat Bulgaria, Kypros, Portugali, Unkari ja Puola, joista Puola
toimi koordinaattorimaana.



2. Projektin tavoitteet ja suunnitelmat

Projektilla oli useita tavoitteita usealla kohderyhmällä. Projektin tavoitteena oli innostaa 
opiskelijoita opiskelemaan matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa, tekemällä niistä 
mielenkiintoista ja hauskaa. Erityispaino oli opiskelijoissa, joilla oli haasteita ja motivaatio-
ongelmia matemaattisissa aineissa. Projektin tavoitteena oli myös kehittää opiskelijoiden 
kielitaitoa, tutustumalla eurooppalaisiin kulttuureihin ja rohkaisemalla heitä käyttämään 
englannin kieltä. Tätä vahvistettiin tekemällä lähes kaikki projektin kommunikointi ja 
tuotokset englannin kielellä. Tavoitteena oli myös kehittää opiskelijoiden tietoteknisiä 
taitoja, joita harjoitettiin käyttämällä erilaisia alustoja, kuten Adobe Connect Prota, 
Twinspacea, Padletia, Facebookia, Google Formsia ja erilaisia tietoteknisiä välineitä, muun 
muassa videoiden kuvaamiseen ja editoimiseen.

Projektin tarkoituksena oli kehittää myös projektiin osallistuvien opettajien taitoja. 
Opettajien tarkoitus oli oppia hyviä opetuskäytänteitä ja pedagogisia taitoja toisiltaan. 
Tavoitteena oli myös kehittää opettajien kielitaitoa ja tietoteknistä osaamista. Opettajien 
tarkoitus oli oppia paitsi samoja alustoja, välineitä, kielitaitoja ja matemaattisia sisältöjä 
kuin opiskelijoidenkin, mutta huomattavan paljon laajemmin. Opettajat saivat myös 
kokemusta projektin hallinnoimisesta, sekä loivat kontakteja ja verkostoja ympäri Euroopan.

Projektin tavoitteena oli myös levittää siitä saatua hyötyä myös projektiin 
osallistumattomien henkilöiden ja tahojen saataville. Projektin kouluvierailuista tehtiin 
artikkeleita paikallislehtiin, tuoden projektia näkyville hyvinkin laajalle yleisölle, edistäen 
kansainvälisyyttä ja myönteistä Eurooppa-kuvaa. Projekti oli näkyvästi esillä myös 
yliopistoissa ja muissa yhteistyötahoissa, sekä tietenkin osallistuvissa kouluissa. Projektin 
tavoitteena oli, että projektista saatavat hyödyt leviävät ympäröivälle alueelle projektiin 
osallistuneiden henkilöiden kautta, edistäen edellä mainittuja tavoitteita myös laajemmalle 
ryhmälle ihmisiä.

3. Projektin sisältö

Projektin näkyvimpänä osana olivat kouluvierailut, joista Kärsämäen lukion kannalta 
vierailu Suomeen oli tärkein. Projektin aikana tehtiin lisäksi useita tuotoksia paitsi 
kouluvierailuihin liittyen, mutta myös muihin projektin osiin liittyviä töitä, joita jaettiin 
kaikkien projektimaiden kesken.



3.1. Suomen vierailu
Suomeen suunniteltu kouluvierailu 27.2-3.3.2017 järjestettiin kahdessa paikassa, 1. 
päivä Oulussa ja loppuviikko Kärsämäellä. Lisäksi vierailun suunnittelu alkoi jo 
useampi kuukausi etukäteen. Yöpyminen tapahtui Oulussa Best Western Apollo 
hotellissa ja Kärsämäellä hotelli Keskipisteessä. Majoitusjärjestelyt olivat haastavat, sillä
29 vierailijan majoittaminen Kärsämäelle oli kokonsa puolesta ongelmallista. Jo 
huoneiden riittävyys oli ongelmallista, puhumattakaan huoneiden jakamisesta 
sukupuolen, maan ja iän mukaan. Siirtyminen Oulun ja Kärsämäen välillä tapahtui 
tilatuilla bussikyydeillä, samoin myös Pyhäsalmen kaivosvierailun aikana. Poislähtöä 
varten tilasimme myös minibusseja Oulun lentokentälle.

Oulussa vierailimme Oulun yliopistolla kolmessa eri paikassa: kosmisen säteilyn 
observatoriossa, valo-optiikan laboratoriossa ja eläintieteellisessä museossa. Syötyämme
yliopistolla jatkoimme tiedekeskus Tietomaahan, minkä jälkeen suuntasimme 
Kärsämäelle. Kärsämäellä järjestimme usean päivän aikana monenlaista ohjelmaa, 
mukaan lukien koulun esittelyä, interaktiivisen kilpailun, fysiikan demonstraatioita ja 
testin, vierailun Kärsämäen Paanukirkkoon, suomalaisen ja joulu-teemaisen sauna-illan, 
discon ja matemaattisia taikatemppuja. Ruokailut järjestettiin pääasiassa koulun 
ruokalassa. Yhtenä päivänä vierailimme bussikuljetuksella Pyhäsalmen kaivoksella, 
nähden sekä kaivostoimintaa, että fysiikan nykytutkimusta syvällä maan alla.

Kouluvierailu vaikutti koko lukion toimintaan merkittävästä sen viikon aikana. Lähes 
puolet lukiolaisista osallistuivat kaikkeen ohjelmaan, sekä viiden hengen 
opiskelijaporukka, joka osallistui ohjelman suunnitteluun ja toteuttamiseen. Iltaisin 
vapaa-aikanaan opiskelijat käyttivät laajasti kunnan eri tiloja ja palveluita. He käyttivät 
nuorisotalo Poppelia illanviettoon, koulun tiloja ja liikuntapaikkoja, sekä kahviloita, 
ravintoloita ja kauppoja. Vierailevat opettajat tutuistuivat lisäksi opettajanhuoneeseen ja 
siellä oleviin muihin opettajiin.



3.2. Muiden maiden kouluvierailut

Kouluvierailuja järjestettiin Suomen lisäksi joka partnerimaahan. Näistä Portugalin ja 
Bulgarian vierailuihin osallistui vain opettajia, mutta muihin maihin myös opiskelijoita. 
Pääsääntöisesti kouluvierailuihin lähti 3 opiskelijaa ja 1 opettaja tai 2 opettajaa, 
ainoastaan Suomen vierailussa oli 2 opettajaa ja 4 opiskelijaa kustakin maasta. 
Dokumentin liitteinä on lehtiartikkelit kustakin kouluvierailusta.

Ensimmäinen kouluvierailu suuntautui Kyprokselle marraskuussa 2016. Mukana olivat 
Kärsämäen lukiolta opettaja Elina Alaspää ja opiskelijat Sara Laakkonen, Roosa Junno 
ja Roosa Valkama. Kyproksella oli ohjelmassa muun muassa projektin logokilpailu, 
projektin kalenterin koonti, tutkijagallerian esittely, tiedefestivaali,vierailuja eri puolille 
Kyprosta, sekä museoiden, ravintoloiden ja historiallisten kohteiden vierailuja.

Kolmantena kouluvierailuna Suomen jälkeen oli Portugali huhtikuussa 2017. Mukana 
Kärsämäen lukiolta olivat opettajat Antti Pekkala ja Anni Mätinki. Portugalissa oli 
ohjelmassa muun muassa Edmodo-alustan opettelua, tietotekniikan käytön pedagogista 
keskustelua, Lissabonin nähtävyyksien, historian ja arkkitehtuurin läpikäymistä ja 
vierailuja erilaisiin ympäröiviin kulttuurikohteisiin.

Neljäntenä kouluvierailukohteena oli Bulgaria lokakuussa 2017. Kärsämäeltä olivat 
matkassa opettajat Elina Alaspää ja Antti Pekkala. Kolmipäiväisen projektitapaamisen 
aikana tutuistuimme paitsi kouluun, niin myös tiedekeskukseen, lasten ja nuorten 
keskukseen ja historialliseen vuoristokylään.



Unkari oli projektin viides kouluvierailukohde helmikuussa 2018. Matkaan lähtivät 
opettaja Antti Pekkala ja opiskelijat Joona Pulkkanen, Marko Tiitto ja Eetu Kiiskilä. 
Budapestissä teimme seuraavaa: fysikaalisen kuvakilpailun pitämistä, käynnit 
tiedekeskukseen, zoo cafeehen ja paikalliseen tislaamoon, sekä vierailut Buda linnaan, 
yliopistoille ja parlamenttitalolle, sekä historiallisten nähtävyyksien esittelyt.

Viimeinen kouluvierailu suuntautui Puolaan huhtikuussa 2018. Kärsämäen lukiolta lähti 
mukaan opettaja Elina Alaspää ja opiskelijat Elisa Leinonen, Venla Ylikoski ja Oona 
Tiikkainen. Puolassa oli ohjelmassa muun muassa matikkakilpailua, fysiikan pelien 
näyttelyä, kemian demonstraatioita, vierailut dinosauruspuistoon, ihmisen evoluutio-
museoon sekä Hydropolikseen. Lisäksi tutustuimme kaupungin historiallisiin 
nähtävyyksiin ja kävimme jokilaivaristeilyllä ja kasvitieteellisessä puistossa.

3.3. Tuotokset kouluvierailujen ulkopuolelta

Jokaisen kouluvierailun päätyttyä jokainen partnerikoulu on tehnyt kouluvierailuun 
liittyviä tuotoksia. Jokaisesta vierailusta tehdään informaatiolehtinen, koulun seinälle 
tuleva valokuvakooste, tekstiartikkelit vierailun tapahtumista englanniksi, artikkeli 
paikallislehteen ja lyhyt video. Nämä tuotokset ovat olleet esillä monella eri alustalla, 
niin fyysisesti koulurakennuksessa, sosiaalisessa mediassa, lehdistössä ja TwinSpace-
alustassa. Lisäksi kouluvierailuihin osallistuneet opiskelijat ja opettajat ovat vastanneet 
palautekyselyihin ja jättäneet terveisiä sähköisillä alustoilla.

Säännöllisten tuotosten lisäksi projektin aikana on ollut myös muita pienempiä 
tapahtumia, joista on tehty tuotoksia. Ennen projektin virallista alkamista, piin päivänä 
14.3.2016, teimme partnerimaiden kanssa piihin liittyviä esityksiä, jotka koottiin yhteen.
Ennen ensimmäistä kouluvierailua koostimme tiedemies/tutkija-galleriaa, sekä 
osallistuimme logo-kilpailuun tekemällä omia ehdotuksia projektin logoksi, jonka 
voittaja valittiin Kyproksella. Valmistelimme myös kalenteria varten valokuvia, jotta 



kalenteri voitiin koota Kyproksella. Opiskelijat kirjoittivat esseitä otsikolla ”Where can 
studying mathematics take you?” joulukuussa 2016 ja tammikuussa koostimme 
matemaattista kaleidoskooppia, jossa oli vitsejä, anekdootteja, pieniä pulmia ja sen 
kaltaista sisältöä. 

Projektin aikana on myös koostettu kolme digitaalista lehteä, johon on tuotettu sisältöä 
osittain jo kirjoitetuista artikkeleista kouluvierailuihin liittyen, mutta myös uutta sisältöä 
tehden. Lisäksi projektin aikana valmisteltiin matemaattissisältöisiä tekstejä, jotka 
koottiin kirjaksi. Näitä tekstejä pystyy hyödyntämään opetuksessa, sillä 
englanninkielisiin teksteihin on sisällytetty sanastot kaikilla projektimaiden kielillä. 
Opettajat koostivat myös oppaan eri teknologisten alustojen ja sovellusten käytöstä 
opetuksessa. 

Suomen tiimi järjesti lisäksi Projektin aloitus ja lopetustapaamiset Adobe Connect Pro-
ohjelmalla. Samalla ohjelmalla järjestettiin myös opetustuokio etänä kaikkiin maihin, 
jonka hoiti myös Suomen tiimi.

4. Projektin loputtua

Kaksivuotinen projektimme päättyy 31.8.2018. Projekti on ollut hyvin antoisa, ja sen 
tavoitteisiin on päästy. Kouluvierailut ja Suomen vierailun järjestäminen ovat sujuneet 
haasteista huolimatta hyvin ja olemme pysyneet lähes poikkeuksetta annetuissa 
aikatauluissa. Projekti on vaatinut paljon työtä, mutta se on myös antanut paljon. 
Opiskelijamme ovat tutustuneet uusiin kulttuureihin, ja heidän englanninkielen 
kommunikointitaito on kehittynyt valtavasti. Yliopistovierailut, demonstraatiot, 
matemaattiset pelit, kaivosvierailu, erinäiset tieteelliset aktiviteetit ja kilpailut ovat 
innostaneet opiskelijoitamme matemaattisista sisällöistä. Myös teknologisten välineiden 
käyttötaito on kehittynyt erinäisten projektituotosten tekemisen myötä. Opettajat ovat 
saaneet uusia välineitä ja näkökulmia omaan opetustyöhönsä, sekä avartanut opetustyön 
laajuutta ja monimuotoisuutta nähdessään, miten opetus toimii eri maissa. Opiskelijat ovat 
rohkaistuneet muiden kulttuurien ja ihmisten kohtaamisessa, ja osaavat paremmin asettua 
toisten ihmisten asemaan ja peilata myös omaa kulttuuria ulkopuolisen silmin. Sekä 
opiskelijat että opettajat ovat luoneet ystävyyssuhteita ja saaneet unohtumattomia 
kokemuksia, joita ei voi oppimistuloksilla tai rahalla mitata. 

Kärsämäellä 18.6.2018

Elina Alaspää ja Antti Pekkala


