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Neljä opiskelijaa Virtain 

lukiosta - Eija Kellomäki, 

Milja Raiski, Evelin Bakó 

ja Saija Vuorenmaa sekä 

opettajat Riikka Eromäki 

ja Eeva-Liisa Kallionpää 

vierailivat Erasmus-vaih-

dossa Kaakkois-Espanjassa 

La Unionin –kaupungissa 

marraskuun puolivälissä. 

Matka on osa kansainvälistä 

kestävän matkailun Eras-

mus-projektia 2015 – 2017, 

jonka EU rahoittaa. Virtain 

lukio osallistuu hankkee-

seen ainoana suomalaisena 

lukiona. Projektia koordi-

noi Espanjan La Unionin 

lukio. Muut mukana olevat 

lukiot ja ammatilliset oppi-

laitokset ovat Italiasta (Pe-

rugia), Kroatiasta (Hvar), 

Saksasta (Munchen) ja Tur-

kista (Izmir).

Tarkoituksena on löytää 

uusia tapoja oppia, yhdis-

tää oppiaineita ja oppimis-

kohteita, solmia pitkäaikai-

sia kansainvälisiä kontak-

teja, kehittää oppilaiden ja 

opettajien kieli- ja selviy-

tymistaitoja sekä kaiken 

kaikkiaan etsiä aivan uu-

sia ja innovatiivisia oppi-

misnäkökulmia. Virtain lu-

kiosta koordinaattorina toi-

mii Virtain lukion englannin 

ja ranskan kielen lehtori Ee-

va-Liisa Kallionpää

Hyvät käytännöt  
jakoon

- Kumppanuushankkeitten 

yleistavoite on hyvien ope-

tuskäytäntöjen ja innovaati-

oiden jakaminen sekä henki-

löstön ja opiskelijoiden liik-

kuvuus. Projektin nimi on 

Sustainability as a Resource, 

sen yhdistävä teema on kes-

tävän kehityksen mukainen 

matkailu, jonka alateemoja 

ovat esim. saastuneen kai-

vosalueen matkailukäyttöön 

elvyttäminen, matkailu ja ur-

heilu, luontomatkailun ter-

veysvaikutukset, johon Vir-

roilla keskitytään, matkailu 

ja henkiset arvot, talvimat-

kailu ja liikuntarajoitteiset, 

kertoo Kallionpää.

Tavoitteena on mm. tarjota 

sekä nuorille että opettajille 

kouluaineitten rajat ylittäviä 

konkreettisia oppimiskoke-

muksia, taitoja toimia mo-

nikulttuurisessa ryhmässä, 

viestintäteknologiataitoja 

yhteydenpidossa ja opiske-

lussa sekä saada uusia näkö-

kulmia omaan paikkakun-

taan ja sen mahdollisuuksiin.

Tervehdyksenä  
poskisuudelma

- Espanjalaiset ovat fyysi-

sesti läheisempiä perheensä 

ja ystäviensä kanssa kuin 

suomalaiset: halaavat paljon 

ja tervehtivät poskipusuilla. 

Myös aikatauluihin suhtau-

dutaan joustavammin, ver-

taili Saija Vuorenmaa.

Milja Raiski mm. viihtyi 

isäntäperheessään todella 

hyvin.

- Isäntäperheissä olemi-

nen mahdollisti omaan hos-

tiin ja tämän perheeseen tu-

tustumisen läheisesti. Isän-

täperhe alkoi loppuviikkoa 

kohden melkein tuntua toi-

selta kodilta, hän sanoi.

Lounas syötiin kotona 

kesken koulupäivän ja ruo-

kailuun muutenkin käytet-

tiin paljon enemmän aikaa, 

kuin Suomessa, kertoi Eija 

Kellomäki.

Nuoret eivät keksineet 

vaihdosta juuri mitään ne-

gatiivista.

- Ainoa negatiivinen asia 

oli kylmyys talossa yöllä ja 

aamulla. Espanjassa talot 

ovat yleensä kivitaloja eikä 

niitä lämmitetä. Yöllä piti 

käyttää villapaitaa, kertoi 

Evelin Bakó.

Kaikki nuoret suositteli-

vat vaihtoa toisillekin.

- Yksi parhaista kokemuk-

sista, joita olen koskaan saa-

nut, totesi Bakó.

Yrityksiä ja  
yhdistyksiäkin  

mukaan

Erasmus-vaihtohanke jat-

kuu. Siihen kuuluu 6 op-

pimistapahtumaa kump-

panuuskouluilla ja niiden 

välillä toteutettavat oppi-

mistehtävät: Italia maalis-

kuussa 2016, Turkki touko-

kuussa, Virrat lokakuussa, 

Saksa helmikuussa 2017 ja 

Kroatia toukokuussa. Vir-

tain oppimistapahtumaa on 

mukana järjestämässä myös 

nuorisokeskus Marttinen. 

Marttisesta lähtee nuoriso-

työntekijä oppimistapahtu-

maan Italiassa.

Virtain lukiosta lähtee 

kuhunkin tapahtumaan 2 

opettajaa ja 4-5 opiskeli-

jaa, jotka valitaan harrastu-

neisuuden ja soveltuvuuden 

perusteella.

- Rohkeasti vain ilmoit-

tautumaan minulle, ke-

hottaa koordinaatori Ee-

va-Liisa Kallionpää.

Myös muut kuin lukio- 

laiset ovat tervetulleita hä-

nen juttusilleen asian tii-

moilta.

- Jos Virroilla on yhdis-

tyksiä, yrityksiä tai yksityis-

henkilöitä, jotka haluavat 

tuoda panoksensa projek-

tiin, jonka Virtain oppimis-

tapahtuman aihe on siis kes-

tävä kehitys ja luontomat-

kailun terveysvaikutukset, 

he ovat lämpimästi terve-

tulleita. Ehkä tästä projek-

tista olisi hyötyä myös paik-

kakunnan ilmapiirille, ima-

golle, elinkeinoelämälle, sa-

noo Kallionpää.

Erasmus-vaihdossa Espanjassa

Erasmus-vaihtareita ryhmäkuvassa La Unionin kirkon edessä, mm.  Eija Kello-
mäki, Milja Raiski ja Evelin Bakó. Kuva: Evelin Bakó.


