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Virtain lukion opiskelijat ja 
opettajat toimivat tämän vii-
kon ajan viime vuoden mar-
raskuussa käynnistyneen 
kansainvälisen Erasmus+ 
-oppimistapahtumien sarjan 
isännöintivuorossa. EU-ra-
hoitteisen Sustainability as a 
Resource -projektin teema-
na on kestävän kehityksen 
mukainen matkailu. Virroil-
la erikoisteemaksi on valit-
tu luontomatkailun ja erityi-
sesti metsässä oleskelun ter-
veysvaikutukset.

Virtain lukio on mukana 
ainoana edustajana Suomes-
ta. Nyt Virroilla järjestettävä 
oppimistapahtuma on pro-
jektin neljäs. Virroilta on jo 
vieraillut ryhmä Espanjan 
La Uniónissa viime marras-
kuussa, Italian Perugiassa tä-
män vuoden maaliskuussa ja 
Turkin Izmirissä toukokuus-
sa. Mukana on toisen asteen 
oppilaitos, eli lukio tai am-
matillinen oppilaitos myös 
Saksan Münchenistä, jossa 
kokoonnutaan ensi vuoden 
puolella, helmikuussa, sekä 
Kroatian Hvarista, jossa jär-
jestetään projektin päätösta-
pahtuma toukokuussa 2017.

Kustakin maasta projek-
tiin osallistuu 4-5 opiskeli-
jan muodostama ydinryh-
mä, joka matkustaa 2-3 opet-
tajan johdolla eri maissa jär-
jestettäviin oppimistapahtu-
miin. Isäntämaasta järjestet-
tyyn ohjelmaan osallistuu ti-
lanteen mukaan isompi opis-
kelijaryhmä, niin myös Vir-
roilla.

- Oppilaat ja opettajat ma-
joittuvat isäntäperheissä. 
Isäntäopiskelijat ovat muka-
na kaikessa ohjelmassa, ker-
too projektin suomalainen 
koordinaattori, Virtain luki-
on englannin ja ranskan kie-
len lehtori Eeva-Liisa Kal-
lionpää.

Huippuoppia 
luontokuvaukseen

Viikon avajaispäivänä maa-
nantaina opiskelijat ko-
koontuivat kaupungintalol-
le. Opiskelijat olivat valmis-
telleet esitelmiä oman koti-
maansa terveysmatkailus-
ta. Esitysten jälkeen ryhmä 
vieraili opintomatkalla Äh-
tärin Eläinpuistossa. Päivän 
kruunasi paikallisista luo-
muraaka-aineista valmistet-
tu päivällinen Marttisen Lo-
masaaressa.

Tiistaina ryhmä kokoon-
tui Nuorisokeskus Martti-
seen. Päivän teemana oli-
vat visuaalisiin ja kuuloko-
kemuksiin perustuvat taide-
muodot, joista esimerkkeinä 
valokuvaus ja mielikuvituk-
selliset äänimaailmat.

- Usein olemme liian kii-
reisiä näkemään ja kuule-

maan, alusti Eeva-Liisa Kal-
lionpää.

- Tämän päivän tavoittee-
na on saada ryhmä aukea-
maan kuulemalleen ja näke-
mälleen.

Opiskelijat saivat korkea-
tasoista opastusta vaikuttavi-
en luontokuvien ottamiseen, 
kun Vuoden Luontokuvan 
tittelin 2009 Metsän emän-
tä -otoksellaan leirinuotiol-
le laskeutuvasta kuukkelista 
voittanut pitkän linjan luon-
tokuvaaja Kari Leo jakoi 
vinkkejään.

Kuviensa ohella hän oli 
tuonut näytille kuvauskalus-
toaan, kuten erilaista maas-
toutumisvälineistöä.

- Ihmistä pelkäävät kaik-
ki eläimet. Kuvaajan pitäisi 
olla näkymätön, opasti Leo.

- Kun ihmisen hahmo ri-
kotaan, eläimet uskaltautu-
vat lähelle.

Teoriasta 
käytäntöön

Käytännössä nuoret pääsi-
vät kokeilemaan oppimaan-
sa keskiviikkona, kun Eras-
mus-ryhmä vietti päivän pa-
tikointiretkellä Helvetinjär-
ven kansallispuistossa. Ka-
ri Leo antoi heille vaelluk-
sen varrelle kolme valoku-
vaustehtävää. Tehtävänä oli 
ottaa luotokuva mahdolli-
simman matalasta perspek-
tiivistä, ruohonjuuritasolta. 
Abstraktissa luontokuvassa 
puolestaan tuli käsitellä ai-
hetta muodon, valon ja var-
jon kautta.

Kenties haastavin tehtä-

vistä oli kuvata oma sielun-
maisemansa. Kari Leo esit-
teli oman sielunmaisemaku-
vansa, jossa oli hyödynnetty 
taidevalokuvauksen teknii-
koita. Lopputulos oli maa-
lausmainen, impressionisti-
sen unenomainen ja mysti-
nen maisemakuva.

- Kamera toimii ikään kuin 
siveltimenä, jolla maalataan, 
opasti Kari Leo.

Hänen mukaansa taideku-
van keinoin päästään metsän 
sisimpään.

- Raja onnistuneen ja pi-
lallisen lopputuloksen välil-
lä on hiuksenhieno.

Hyppy 
tuntemattomaan

Luontokuvauksen ohella lu-
ennot siirrettiin käytännön 

tasolle, kun opiskelijat ko-
kivat kansallispuistoretkel-
lään luonnon uudella taval-
la A Leap into the Unknown 
-äänitallenteen avulla.

Suomenkielisenä Hyp-
py tuntemattomaan -tallen-
ne toteutettiin viime syksy-
nä osana Keski-Suomen ely-
keskuksen rahoittamaa Nuo-
risokeskus Marttisen Hiljai-
suuspolku-ympäristökasva-
tushanketta. Mukana esittä-
vään ja äänitaiteeseen kes-
kittyneen taiteilijan ja tai-
dekasvattajan Katri Purasen 
vetämän projektin toteutuk-
sessa olivat Virtain yläkou-
lun oppilaat.

Virtain lukiolaiset ovat to-
teuttaneet meneillään olevan 
Erasmus+ -projektin puit-
teissa puolen tunnin mittai-

sen tallenteen englannin-
kielisen version Eeva-Lii-
sa Kallionpään käännöksen 
pohjalta. Vapaasti netistä la-
dattavissa tai kuunneltavissa 
oleva tallenne toimii koke-
misen oppaana ja välineenä 
elämyksellisellä ja mieliku-
vituksellisella matkalla met-
sässä.

Katri Puranen opasti nuo-
ria jo tiistaina äänimaailma-
tallenteen saloihin ja kertoili 
projektin taustoista ja toteu-
tuksesta.

Alkulämmittelynä jokai-
nen etsi metsän äänen käsis-
tään ja kulki silmät suljettui-
na mielikuvissaan metsässä, 
itse luomaansa metsän ään-
tä herkin korvin kuunnellen.

- Taide on herkkyyttä, 
mielikuvitusta ja kokemus-
ta, kiteytti Puranen.

- Yritämme luoda koke-
muksen metsäkävelystä, 
vaikka todellisuudessa is-
tummekin tässä tilassa.

Puranen korosti alustuk-
sessaan luonnon ja sen yhte-
yksien ymmärtämisen mer-
kitystä.

- Ymmärtääkseen oman 
ja muiden olentojen, koko 
ekosysteemin haurauden, 
ihminen tarvitsee taidetta 
ja sen työkaluja. Sen kaut-
ta syntyy kunnioitus ja huo-
lenpito.

Purasen mukaan taide nos-
taa esiin kysymyksen elä-
mämme perustasta niin yk-
silönä kuin globaalisti tai 
paikallisestikin. Hyppy tun-
temattomaan opettaa empa-
tiaa asettaessaan kokijan-
sa uuteen asemaan, vaihtaa 
ihmisperspektiivin johonkin 
toiseen.

- Hyppy tuntemattomaan 
on mysteeri, joka pitää itse 
kokea.

Erasmus-viikko 
ohi perjantaina

Helvetinkolun maisemissa 
opiskelijat pääsivät harras-
tamaan valokuvaamisen se-
kä perinteisen ja äänimaa-
ilmaelämysretkeilyn ohel-
la muun muassa geokätköi-
lyä ja kalliokiipeilyä. Lou-
nas nautittiin leirinuotion 
ääressä.

Tänään torstaina ohjel-
massa on luentojen ohella 
eilisen luontopäivän aikana 
kertyneen materiaalin käsit-
teleminen ja dokumentointi. 
Iltapäivällä keskitytään eri-
laisiin urheilulajeihin fris-
bee golfista sauvakävelyyn 
ja päivän päättää yhteinen 
illanvietto erilaisine esityk-
sineen, unohtamatta tieten-
kään musiikkia ja tanssia.

Perjantaina vierailijat 
aloittavat paluumatkansa 
opintoviikon loppuyhteen-
vedon jälkeen.

Erasmus+ -oppimisprojektin  
kansainväliset vieraat Virroilla

Marttisen Vanhan Pappilan tiloihin kokoontui kaikkiaan kuutisenkymmentä nuorta Virroilta ja eri puolil-
ta Eurooppaa. Älypuhelimet toimivat oppimisen välineinä.

Luontokuvaaja Kari Leo toi Erasmus-ryhmän nähtä-
väksi kuvauskalustoaan.

Katri Puranen johdatti Erasmus-opiskelijat koke-
maan kunkin käsillään tuottamia metsän ääniä.


