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Comenius 2008 -2010  
OSAO Kempele  CHS Heilbronn  

COMENIUS PROJEKTI 2008-2010 
Floristiikkaa kirkollisiin juhliin ja juhlapyhiin Saksassa ja 
Suomessa  
 
Floristik fur religiöse Anlässe und Feiertage aus Deutschland 
und Finnland 
 



Projektin kuvaus 
Heilbronn 2009 – Kempele 2010 

Projekti aloitettiin yhteistyössä saksalaisen 

puutarha-alan oppilaitoksen Christiane 

Herzog Schulen kanssa vuonna 2008. 

Projektin tarkoituksena oli toteuttaa 

kansainvälinen yhteistyöprojekti, jonka 

aiheena oli floristiikkaan olennaisesti kuuluvat 

kirkkovuoden tapahtumat ja niissä käytettävät 

kukat.  

Projektin koordinaattorina toimi saksalainen 

yhteistyökoulu CHS, jossa projektin vetäjänä 

toimi lehtori Bruno Maier. Hankkeen 

partnerina  toimi Suomesta Oulun seudun 

ammattiopiston Kempeleen yksikkö. Projektin 

vetäjänä OSAO:ssa toimi opettaja Pasi 

Kivilompolo. 

Projekti toteutettiin kaksiosaisena. 

Ensimmäinen osa projektista kattoi 

suomalaisten  opiskelijoiden vierailun 

saksalaisessa oppilaitoksessa keväällä 2009.  

Suomalaisia opiskelijoita osallistui Saksassa 

tapahtuvaan projektiin 20 henkilöä. Opettajia 

oli mukana 3 henkilöä. Projektin saksalainen 

osuus toteutettiin keväisessä Keski-

Euroopassa 19.4. – 29.4.2009. 

Projektin toinen osa toteutettiin vuoden 2010 

keväällä, jolloin puolestaan saksalaiset 

opiskelijat saapuivat Suomeen. Saksalaisia 

opiskelijoita projektiin osallistui 20 henkilöä ja 

opettajia oli toteutuksessa mukana 2 henkilöä. 

Projektin Suomen osuus toteutui  puolestaan 

kevättalvisessa Suomessa 15.3. – 25.3.2010. 

Yhteistyöprojektiin kuului myös 

ennakkovalmisteluja, jotka toteutettiin 

valmistelevilla vierailuilla kumpaankin 

kohdemaahan noin kahta kuukautta ennen 

varsinaista projektin käytännön toteutusta. 

Projektin keskeisiä tuloksia olivat erilaisten 

kulttuurien, alan toimintatapojen sekä 

opiskelijoiden tuntemuksen lisääntyminen 

kansainvälistymisen kautta. 

 



 

 

PALAUTTEITA 
Kooste opiskelijoiden palautteesta 

Kokonaisuudessaan	  matka	  oli	  loistava	  monessakin	  
mielessä.	  Ensiksi,	  kun	  siellä	  oli	  jo	  kesä.	  Retket	  oli	  hyvin	  
suunniteltu,	  me	  viihdyimme.	  Opettajat	  sopivat	  hyvin	  
meidän	  joukkoomme,	  he	  olivat	  kärsivällisiä.	  Herra	  
Maierin	  suomenkieli	  oli	  plussaa.	  Hän	  oli	  erittäin	  
miellyttävä	  ja	  ihmisläheinen	  puuhamies.	  Vapaa-‐aikaa	  
oli	  sopivasti,	  leipää	  tuli	  ikävä.	  Enkunkielessä	  paljon	  
petrattavaa,	  saksankielestä	  puhumattakaan.	  Koulun	  
tarjoilut	  olivat	  positiivinen	  yllätys,	  sekä	  läksiäislahja.	  

	  

Oli	  tosi	  mukava	  matka,	  mutta	  omaa	  aikaa	  olisi	  saanut	  
olla	  enemmän.	  Opettajat	  olivat	  ihania,	  mukavia	  ja	  
ymmärtäväisiä.	  Koko	  ryhmä	  muutenkin	  mukava	  vaikka	  
aluksi	  olimmekin	  toisillemme	  hieman	  vieraita,	  hyvin	  
tulimme	  kuitenkin	  toimeen.	  Työt,	  jotka	  toteutuimme	  
onnistuivat	  tosi	  hyvin.	  Englannin	  kuuntelu	  oli	  helppoa,	  
mutta	  	  puhumiseen	  kaipaisi	  vielä	  rohkeutta.	  Saksan	  
kieli	  vielä	  heikkoa.	  Oli	  ikävä	  suomalaista	  ruokaa,	  
normaalia	  ruokailurytmiä	  ja	  maitoa.	  Heilbronn	  on	  
shoppailukaupunki.	  

Vaikka	  kuluneet	  10	  päivää	  ovat	  olleet	  raskaita	  ja	  
työntäyteisiä	  päiviä,	  päällimmäisenä	  tunteena	  on	  silti	  
hyvä	  mieli.	  Ihmetystä	  herätti	  saksalaisten	  tyyli	  käyttää	  
kukkia	  sidontatöihin.	  Mutta	  yhteistyö	  sujui	  kuitenkin	  
ihan	  hyvin	  ja	  tulimme	  myös	  ymmärretyiksi	  puolin	  ja	  
toisin.	  Ohjelmaa	  koko	  projektin	  aikana	  on	  ollut	  vähän	  
liikaakin.	  Omaa	  vapaa-‐aikaa	  olisi	  voinut	  olla	  vähän	  
enemmän,	  etenkin	  kun	  viikonloppukin	  oli	  buukattu	  
täyteen	  ohjelmaa.	  Paljon	  ollaan	  nähty	  ja	  koettu	  ja	  
reissu	  on	  ollut	  ikimuistoinen.	  

Suomalaisten	  koko	  ryhmän	  kesken	  vallitsi	  hyvä	  
yhteishenki,	  joka	  omalta	  osalta	  vaikutti	  matkan	  
onnistumiseen.	  	  Ryhmässämme	  yksi	  saksalainen	  
opiskelija	  puhui	  riittävästi	  englantia.	  	  Saksalaiset	  
opiskelijat	  olivat	  todella	  innokkaita	  ja	  ahkeria	  
työskentelemään.	  Heidän	  tekemät	  valmiit	  
suunnitelmat	  sidontatöistä	  nopeuttivat	  ja	  antoivat	  
enemmän	  aikaa	  työstämisvaiheeseen.	  Saksalainen	  
sidontakulttuuri	  tuli	  tutuksi.	  Perhemajoitus	  oli	  mukava	  
ja	  piristävä.	  	  Ohjelma	  oli	  tiivis,	  joten	  yksi	  välipäivä	  olisi	  
ollut	  kohtuullinen.	  	  

 



OPISKELIJAT: 

 
Martina Leisterer   Kay Schilling,  

Christiane Dietz  Svenja Hütter 

Lara Zürn  Philipp Zimmer 

Marion Currle  Katharina Alter 

Janine Grotz  Marianne Dylka 

Lisa Dreist   Julia Hackbeil 

Tina Freyer Laura Gabel 

Bianca Wolf  Martina Engel 

Carina Gurr  Sabrina Zimmermann 

Melanie Schäfer  Christin Winter 

Anja Braun  Sandra Baumann 

Nadine Weidinger Theresa Mittnacht 

Lena Liesegang Annalena Gahr 

Aygül Balaban Carmen Merten 

Daniela Müller Julia Pierro 

Nadine Borowsky  Keränen	  Mirka	  

Kirstinä	  Liisa	   Kupari	  Lotta	  

Lampela	  Elina	   Moilanen	  Marjatta	  

Räinä	  Annamari	  Mätäsaho	  Maarit	  

Myllylahti	  Liisa	  	  Niskakangas	  Maija	  

Perttola	  Jenni	  	   Hurskainen	  Marja	  

Repka	  Noora	   Roininen	  Anu	  

Tikkanen	  Marja	  Kilpi	  Anni	  

Niemelä	  Päivi	   Turunen	  Ulla-‐Maija	  

Koskela	  Emmi	  	   Maijala	  Tuukka	  

	  Vänttilä	  Tiina	  

 

OPETTAJAT 

Bruno	  Maier	   Pasi	  Kivilompolo	  

Maija	  Takkinen	  	  Bärbele	  Mistele	  

Inkeri	  Rahko	  
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Perhemajoitus 
Kolme kertomusta perhemajoituksesta  

LIISAN	  JA	  MARJAN	  VIIKONLOPPU	  PERHEESSÄ	  

Perjantaina	  koulun	  jälkeen	  lähdimme	  suoraan	  
Lisan	  kotiin.	  Menimme	  Lisan	  ja	  hänen	  poikakaverin	  
kyydillä.	  Matkaa	  oli	  n.	  60	  km.	  Lisan	  koti	  oli	  ihana	  
pikkuinen	  talo,	  joka	  näytti	  vanhalta.	  Lisalla	  ja	  
Sebillä	  oli	  terrieri,	  kani,	  hiiri	  ja	  kaksi	  lintua.	  Marjalle	  
tuli	  vähän	  allergia-‐oireita,	  mutta	  niistä	  selvittin	  
allergia-‐lääkkeellä.	  Lisan	  kanssa	  tulimme	  hyvin	  
juttuun	  englannilla.	  Juttelimme	  hänen/heidän	  
luokkahengestä	  ja	  siitä	  millaista	  on	  ollut	  koulussa.	  
Lisa	  valmistuu	  tänä	  keväänä	  floristiksi.	  Hänellä	  on	  
äidin	  kanssa	  kukkakauppa,	  kävimme	  sitä	  
katsomassa.	  Se	  oli	  pieni	  ja	  täynnä	  tavaraa,	  mutta	  
silti	  viihtyisä.	  Leikkokukat	  olivat	  pöydillä,	  runsaasti	  
koriste-‐esineitä	  kaikkialla.	  Kävimme	  Lisan	  äidin	  ja	  
isän	  kodissa,	  joka	  oli	  samassa	  rakennuksessa	  kuin	  
tämä	  kukkakauppa.	  Lisalla	  on	  9-‐vuotias	  pikkuveli,	  
hänellä	  oli	  oma	  leikkihuone,	  siellä	  oli	  yksi	  hylly	  
täynnä	  pikku-‐autoja.	  	  Illalla	  kävimme	  tornista	  
katselemassa	  maisemia.	  Tornin	  portaat	  olivat	  
todella	  pimeät.	  Siellä	  kompuroitiin	  mennen	  tullen.	  
Auringonlasku	  oli	  todella	  hienon	  näköinen,	  
mahtavan	  punainen.	  Lauantaina	  nukuimme	  
pitkään,	  hiukan	  väsymys	  painoi	  viikon	  jälkeen.	  
Päivällä	  kävimme	  Swäbish	  hall:ssa.	  Kiertelimme	  
siellä	  eri	  paikoissa	  ja	  katselimme	  kaupungin	  
tohinaa.	  Lämmintä	  oli	  +28	  C.	  Illalla	  Lisan	  ja	  Seban	  
kotona	  oli	  grillausilta.	  Söimme	  erilaisia	  salaatteja	  
ja	  pihvejä.	  Lisan	  äiti	  antoi	  meille	  enkeliaiheiset	  
lahjat	  heidän	  kukkakaupastaan.	  Illalla	  porukkaa	  oli	  
enemmän,	  sinne	  tuli	  Lisan	  kavereita	  illanviettoon.	  
Parasta	  oli	  se,	  että	  pääsimme	  avoauto-‐ajelulle	  
Lisan	  isän	  ansiosta.	  Sunnuntai	  aamuna	  Lisa	  ja	  
Sebastian	  toi	  meidät	  Trappensehen	  
majapaikkaamme.	  

LIISA	  JA	  MARJA	  

 

	  

	  

TIINAN	  JA	  EMMIN	  VIIKONLOPPU	  BIANCAN	  
PERHEESSÄ	  

Näyttelyavauksen	  jälkeen	  lähdimme	  Biancan	  
kyydillä	  keskustaan	  ,	  missä	  shoppailimme	  muiden	  
opiskelijoiden	  kanssa.	  Iltapäivällä	  lähdimme	  
ajelemaan	  kohti	  Biancan	  kotikylää,	  joka	  oli	  noin	  2	  
tunnin	  ajomatkan	  päässä.	  Bianca	  kävi	  
esittelemässä	  meidän	  hänen	  mummolle	  ja	  
papalleen.	  Kun	  menimme	  Biancan	  kotiin,	  söimme	  
illallisen,	  jonka	  jälkeen	  kävimme	  
kävelyllä.Lauantaina	  aamiaisen	  jälkeen	  lähdimme	  
käymään	  Biancan	  työpaikkalla	  ja	  läheisessä	  
kaupungissa	  ostoksilla.	  Palasimme	  hänen	  kotiinsa	  
lounaalle.	  	  

Kun	  olimme	  syöneet,	  menimme	  katsomaan	  kylän	  
erilaisia	  eläimiä.	  Halusimme	  nähdä	  lisää	  eläimiä	  ja	  
Bianca	  vei	  meidät	  autolla	  katsomaan	  laamoja	  ja	  
strutseja.	  Sitten	  ajoimme	  ylös	  vuoristoon	  
ihailemaan	  historiallista	  vanhaa	  kaupunkia.	  
Samalla	  reissulla	  kävimme	  Biancan	  poikaystävän	  
luona	  pienessä	  kylässä,	  missä	  katselimme	  kaloja,	  
poneja	  ja	  hevosia.	  Sitten	  mentiin	  kotiin	  
levähtämään	  ja	  grillasimme	  illalliseksi	  pihvejä	  ja	  
makkaroita.	  Illan	  päätteeksi	  menimme	  
nukkumaan.	  Sunnuntai	  aamuna	  aamiaisen	  jälkeen	  
ajoimme	  Jugendherbergeen.	  

TIINA	  JA	  EMMI	  	  

LOTAN	  VIIKONLOPPU	  PERHEESSÄ	  

Vietin	  viikonlopun	  Julia	  luona.	  Hän	  asuu	  n.	  12	  km	  
Heilbronin	  keskustasta.	  Olemme	  samanikäisiä	  ja	  
meillä	  meni	  todella.	  Perjantaina	  shoppailimme	  
Heilbronin	  keskustassa,	  josta	  sitten	  iltapäivällä	  
siirryimme	  ratikalla	  hänen	  kotiinsa.	  Julialla	  on	  oma	  
kämppä	  vanhempien	  omakotitalon	  alimmassa	  
kerroksessa,	  jossa	  saimme	  viettää	  rauhassa	  
viikonlopun.	  Perjantai-‐iltana	  tutustuin	  muutamaan	  
Julian	  ystävään.	  Kävimme	  syömässä	  iltapalan	  ja	  
vietimme	  aikaan	  yhdessä	  heidän	  kanssa.	  Lauantai-‐
aamuna	  nousimme	  ylös	  n.	  klo	  11.00.	  Kävimme	  
tutustumassa	  lähiympäristöön	  mm.	  kirkkoon	  ja	  
lähellä	  olevaan	  linnaan.	  Kävimme	  myös	  Julian	  
kukkakaupassa	  eli	  siinä	  missä	  hän	  työskentelee.	  
Kävelylenkin	  jälkeen	  palasimme	  Julian	  kotiin,	  josta	  
lähdimme	  Stuttgartiin	  eläinpuistoon	  ja	  
puutarhaan.	  Päivä	  oli	  todella	  lämmin,	  sää	  suosi	  
meitä	  retkeläisiä.	  Mukana	  oli	  myös	  Julian	  äiti	  sekä	  
hänen	  pikkusisko	  Laura.	  Päivä	  meni	  nopeasti	  
eläimiä	  seuratessa	  ym.	  ympäristössä	  olevaa	  
katsellessa.	  Illalla	  lähdimme	  Julian	  kanssa	  
grillijuhliin	  jossa	  myös	  hänen	  ystävänsä	  olivat.	  
Pelasimme	  Unoa	  ja	  juttelimme	  mukavia	  heidän	  
kanssa.	  Palasimme	  Hackbailien	  kotiin	  n.	  klo	  22.30,	  
jolloin	  iltapesun	  jälkeen	  menimme	  nukkumaan.	  
Näin	  jälkeenpäin	  ajateltuna	  viikonloppu	  meni	  
paremmin,	  mitä	  etukäteen	  ajattelin.	  Olin	  
perheessä	  yksin	  ainoana	  suomalaisena.	  Pärjäsin	  
mielestäni	  hyvin	  surkeesta	  englanninkielen	  
taidosta	  huolimatta…	  (tai	  sitten	  se	  ei	  ollutkaan	  niin	  
huono..?!).	  Tulin	  ymmärretyksi	  ja	  ymmärsin	  myös	  
heitä.	  Perhe	  oli	  todella	  ystävällinen	  ja	  
vieraanvarainen.	  Minua	  jäi	  vähän	  harmittamaan	  
yksi	  asia,	  olisi	  –	  pitänyt	  viedä	  enemmän	  tuliaisia…	  

LOTTA	  

	  

	  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.4.2009 sunnuntai 
 

Sunnuntaina saavuimme Oulun ja Helsingin kautta Stuttgartiin Finncom airlinesin 

lentokoneella, jonka jälkeen meille oli järjestetty bussikuljetus Heilbronniin. Matka 

kesti kaiken kaikkiaan noin 5 tuntia, josta bussikuljetus kesti noin tunnin. Ehdimme 

tutustua matkan aikana kuljettajaamme, herra M�lleriin, jonka kanssa tulisimme 

kulkemaan ennalta suunnitelluissa vierailukohteissa projektin ajan. Saavuttuamme  

majapaikkaamme, joka oli opiskelijoille tarkoitettu retkeilymaja, jaoimme huoneet, 

söimme iltapalan ja asetuimme aloillemme odottamaan sitä, mitä uusi päivä tuo 

tullessaan!  

 
20.4.2009 maanantai 

 
Aloitimme projektin tutustumalla kouluun, sen tiloihin ja koulun opettajiin. Tämän 

jälkeen opiskelijat tutustuivat tulevaan ryhmäänsä. Jokaiselle opiskelijalle oli varattu 

paikka omasta väriryhmästään ja tällä väriryhmällä opiskelijat työskentelisivät koko 

projektin alusta loppuun.  

Ryhmien jaon jälkeen opiskelijat ruokailivat yhdessä saksalaisten opiskelijoiden 

kanssa  juhla-aterian, jonka tarjosivat CHS-oppilaitoksen catering-alan opiskelijat. 

Ruokana oli maittavaa perinneruokaa Späetselea! 

Ruokailun jälkeen iltapäivälle meille oli järjestetty mielenkiintoinen retki Bad 

Wimpfenin linnaan yhdessä saksalaisopiskelijoiden kanssa. Linna sijaitsi vanhassa 

kaupungissa ja sen vanhimmat osat olivat noin 1000-luvulta.  

Linna ja sen ympäristö veivät meidät ajassa taakse kaukaisuuteen. Oli 

mielenkiintoista nähdä linnan ja kaupungin historiaa ympärillä olevassa  kauniissa 

kulttuurimaisemassa.  

Linnaan tutustumisen jälkeen pysähdyimme paikalliseen Cafe Biumeen, jossa 

nautimme kahvista ja maittavasta piirakasta. Kahvilan miljöö oli todella miellyttävä 

Päivä saksalaisten kanssa päättyi tähän retkeen. Retken jälkeen pääsimme 

tutustumaan Heilbronnin keskustaan, joka osoittautui myös mukavaksi kaupungiksi 

shoppailuun. Päivä päättyikin mukavissa merkeissä kaupunkiretkeen ja palasimme 

retkeilymajapaikkaamme tyytyväisinä. Käytimme paikallisliikennettä, joka 

osoittautui erittäin täsmälliseksi ja toimivaksi. Yhteys majapaikkaamme toimi 

hienosti ja kulkeminen paikallisliikenteellä oli todella helppoa.   

 

Heilbronn Saksa, 19.4. – 29.4.2009 
Projektin Saksan osuus toteutettiin keväisessä Saksassa, jossa kesä teki jo tuloaan. Ilmat olivat suomalaisittain erittäin 

kesäiset. Lähtöpäivämme oli sunnuntai ja lähdimme matkaan Oulun lentokentältä. Saavuimme Stuttgartiin illan suussa 

ja matkasimme bussikuljetuksella kohdekaupunkiimme –Heilbronniin… Tästä voikin matkakertomuksemme alkaa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21.4.2009 tiistai 
 

Koulupäivä alkoi kello 8.00. Ensimmäisenä työnä kaikilla oli morsiuskimpun 

suunnittelu ja muiden töiden suunnittelua. Ryhmillä oli erilaisten väriteemojen 

lisäksi myös kristilliset tapahtumat. Ryhmillä oli aiheina  esimerkiksi pääsiäinen, 

palmusunnuntai tai vaikkapa ristiäiset. Tiistaipäivänä opiskelijat suunnittelivat, 

piirsivät, laskivat ja laativat materiaalilistat seuraavan päivien töihin, joita odotettiin 

jo innokkaina pääsemään tekemään.  

 

 

22.4.2009 keskiviikko 
 

Päivä alkoi perinteiseen tapaan kello 8.00. Ryhmät kokoontuivat paikalle ja he 

alkoivat käsitellä tukusta tulleita  materiaaleja, joiden jakaminen ja käsittely oli 

varsin iso urakka. Materiaalien käsittelyn jälkeen alkoi töiden tekeminen. Jokainen 

ryhmä päätti sen, kuka ryhmästä toteuttaa sovitut työt. Työn jako sujui varsin hyvin, 

sillä olivathan työt suunniteltu huolella etukäteen. Jonkin verran ryhmissä oli 

vieraskoreutta ja opiskelijoita piti muistuttaa, että töitä tehdään työpareissa tai 

ryhmissä saksalaisia ja suomalaisia opiskelijoita mukavasti sekoitettuina. Kiihkeän ja 

tiivisrytmisen työpäivän keskeytti kielitunti, jonka piti kieltenopettaja Liselotte. 

Päivän aikana saksalaiset ystävämme tarjosivat meille mukavan kahvihetken, jonka 

antimet olivat suunnitellet ja toteuttaneet koulun catering-alan opiskelijat. 

Iltaohjelma oli opiskelijoilla vapaa ja suurin osa käytti sen joko tutustumalla 

kaupunkiin tai keräämällä voimia seuraavaan päivään. 

  

 

Heilbronn Saksa, 19.4. – 29.4.2009 
Tiistaina ja keskiviikkona ryhmät olivat järjestäytyneet ja ryhmätyö alkoivat toden teolla. Työskentely yhteisen projektin 

eteen oli opiskelijoille hieno ja yhteinen tavoite, jonka eteen kannatti tehdä kovasti töitä.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.4.2009 torstai 
 

Aamulla, kun lähdimme koululle, niin raitiovaunuun tuli yllättävä ongelma. 

Odottelua kesti noin puoli tuntia, jonka jälkeen pääsimme matkaan. Koulupäivä alkoi 

normaaleissa merkeissä ryhmätöillä ja valmistelulla perjantain näyttelyyn. Suurin 

osa ryhmistä oli tässä vaiheessa hyvällä mallilla ja oli todella mielenkiintoista seurata 

päivän töiden etenemistä hyvässä tahdissa ja mukavassa ilmapiirissä. Ohjausta  ja 

kielimuurin ylitysapua  ryhmät tarvitsivat tässä vaiheessa enää yllättävän vähän. 

Ruokatunnin jälkeen päivän katkaisi kielitunnit, joiden aikana saksalaiset opiskelijat 

valmistelivat näyttelytilaa kuntoon. Kielituntien jälkeen työskentely jatkui 

tilakoristeiden ja muiden sidontatöiden viimeistelyllä. Kukkasidontatyöt ja 

tilakoristeet siirrettiin yhteiseen näyttelytilaan, jona toimi koulun sisääntuloaula. 

Iloisten ja työtätekevien ryhmien tuotoksena koulun ala-aulasta  saatiin päivän 

päätteeksi aikaiseksi näyttävä juhla- ja näyttelytila, jossa perjantaina tapahtuisi 

viikon kohokohta; näyttelyn avajaiset 

24.4.2009 perjantai 
 
Perjantaina koulupäivä alkoi töiden huoltamisella, viimeistelyllä sekä avajaisiin 

tarkoitettujen asetelmien ja kimppujen tekemisellä. Avajaisjuhlaan oli aamulla vielä 

jonkin verran tekemistä, mutta kaikki oli hyvissä ajoin valmista ennen 

juhlatilaisuuden alkua. Virallisissa avajaisissa olivat pääroolissa opiskelijoiden 

väriryhmien tekemät sidontatyöt; morsiuskimput, pöytäkattaukset, juhlakimput ja 

asetelmat. Lisäksi ryhmien tekemät kirkollisiin juhliin liittyvät asetelmat olivat 

mielenkiintoinen katsaus molempien maiden kukkien käytön kulttuurin kannalta. 

Avajaiset olivat arvovaltaiset, sillä tilaisuudessa oli edustettuna Saksan floristiliitto, 

maakunnan edustus, Saksa-Suomi seuran edustus ja luonnollisesti molempien 

koulujen edustajat. Juhlaohjelma koostui lämpimistä puheista sekä 

unohtumattomista opiskelijoiden esityksistä. Avajaisjuhlat olivat koulussa merkittävä 

tapaus, sillä ne keräsivät sankoin joukoin oman koulun opiskelijoita sekä muuta 

yleisöä katsomaan taidokasta, eri kulttuurien välistä kukkasidontaa. Lisäksi 

paikallinen lehdistö oli kiinnostunut tästä tapahtumasta. Avajaisjuhlan jälkeen 

suomalaiset opiskelijat menivät saksalaisten opiskelijoiden luokse 

perhemajoitukseen.  

 

  

 

Heilbronn Saksa, 19.4. – 29.4.2009 
Torstaina ja perjantaina  jatkui vimmattu töiden viimeistely. Kädet kävivät joka ryhmällä ja iloinen puheensorina kuului 

luokassa. Ratkaisuja mietittiin yhteistyössä ja työntekoa oli mukava seurata. Toisinaan vallitsi keskittynyt hiljaisuus, kun 

tehtiin tarkempia töitä, kuten esimerkiksi morsiuskimppuja. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 25.4.2009 lauantai 
 
Opiskelijoiden perhemajoitus. Opettajille oli järjestetty ohjelmaa maaseudun 

kiertoajelulle, sekä tutustumiseen Wurth -säätiön taidemuseossa.  

26.4.2009 sunnuntai 
 
Sunnuntaina opiskelijat saapuivat majapaikkaan, josta suuntasimme opintokäynnille 

paikallisiin puutarhoihin. Saksassa on tapana, että puutarhat järjestävät samana 

päivänä puutarhatapahtuman, joka on ikään kuin kevään avajaiset. Osassa näistä 

puutarhoista oli opiskelijat töissä ja yhdessä puutarhassa oli yrittäjänä opiskelijan 

vanhemmat. Tutustuminen puutarhakulttuuriin oli todella mielenkiintoista, sillä 

puutarhoilla oli todella avoin ja miellyttävä ilmapiiri. Myynnissä oli kasvien lisäksi 

alan kirjallisuutta, kahvia, kahvileipää, kakkuja, suolaista, makkaraa ym. Saksalaisia 

herkkuja. Lisäksi puutarhoissa soi iloinen musiikki ja yhdessä puutarhassa oli jopa 

vierailevana tähtenä paikallinen orkesteri puhaltajineen. Puutarhavierailuista jäi 

todella leppoisa ja hyväntuulinen olo pitkäksi aikaa. Päivä päättyi tutustumisella 

historialliseen Swäbish halliin, joka on viehättävä keski-aikainen barokkikaupunki. 

Kaupungissa oli paljon nähtävää kapeine kujineen ja vanhoinen rakennuksineen. 

Kaupungissa oleva keskiaikainen kirkko on todella hieno nähtävyys. 

 
27.4.2009 maanantai 
 
Maanantaina oli suuntana jälleen koulu. Oli jäähyväisten aika meidän ja saksalaisten 

opiskelijoiden kanssa. Päättäjäisjuhla oli miellyttävä ja monella läsnäolijalla jäi 

juhlan jälkeen haikea mieli. Opiskelijoiden itsetekemät laukut ja oppilaitoksen 

antamat diplomit kiitosten kera jäivät jokaiselle konkreettiseksi muistoksi näistä 

päivistä. Vaikka projektin yhteistoteutuksen osuus päättyikin tähän, niin ohjelmaa 

vielä riitti, sillä Heilbronnin kaupunki oli vielä historian ja lähimenneisyyden osalta 

käymättä läpi. Yhteisen päättäjäisten jälkeen suunntattiin Liselotten johdolla 

Heilbronnin keskustaan, jossa käytiin läpi kaupungin historia – myös kaupungin 

traaginen II maailmansodan aikainen historia antoi opiskelijoille aihetta syvälliseen 

miettimiseen. Päivä päättyi vapaamuotoiseen kävelyyn kaupungilla ja voimien 

keruuseen seuraavaan päivään, jolloin olikin aikainen herätys… 

 

 

 

Heilbronn Saksa, 19.4. – 29.4.2009 
Työntäyteisen viikon jälkeen oli odotettavissa mielenkiintoinen viikonloppu perhemajoituksessa sekä yritysvierailuilla 

paikallisissa puutarhoissa. Ilmat suosivat edelleen ja ilmassa oli selvää jännityksen tuntua… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
28.4.2009 tiistaina 
 
Lähdimme aikaisin aamulla klo 4.30 Stuttgartia kohti, jossa kohteenamme oli 

paikalliset tukkutorit. Tukkutorit aukeavat yöllä, joten jos niistä haluaa saada 

jonkinlaisen käsityksen, niin niihin on syytä mennä hyvissä ajoin. Vilkkain kauppa 

käy tukkutorilla noin kello 3-6 välillä yöllä. Saimme tutustua todella vilkkaaseen 

tukkutoriin, josta käytännössä löytyi kaikki mahdollinen kasvi ja tarvikevalikoima, 

joita kukka-alalla tarvitsee. Tukkuja alueella oli kymmenittäin ja opiskelijoiden 

kokemus alueesta oli varmasti ainutlaatuinen. Tällaiseen kohteeseen ei pääse 

tavallisella turistikierroksella. Onneksi herra Bruno Maier järjesti meille tällaisen 

ainutlaatuisen kokemuksen. Tukkutorin jälkeen menimme Ludwigsburgin linnaan, 

joka on yksi Saksan kuuluisimmista barokkilinnoista. Itse linna valtavinen saleineen, 

kirkkoineen ja teattereineen oli mielenkiintoinen nähtävyys. Ammatillisesti 

kiinnostavaa oli myös Ludwigsburgin ympärillä oleva barokkipuisto, joka oli todella 

tasokas ja hienosti toteutettu. Linnan ympärillä oli myös erilaisiin teemoihin 

perustuvia puiston osia, joista mainittakoon englantilainen maisemapuutarha ja 

japanilainen puutarha. Kohde oli todella mielenkiintoinen ja siihen oli hyvä lopettaa 

tiistaipäivän ohjelma. 

 

29.4.2009 keskiviikko  
 

Kotiinpaluu alkoi aamupalan merkeissä. Herra Mullerin kuljettama bussi saapui 

täsmällisesti ja saavuimme klo 08.05 Stuttgartin lentoasemalle, näin alkoi kotimatka 

takaisin Suomeen, Helsingin kautta Oulun lentokentälle. 

Kaiken kaikkiaan projekti oli antoisa sekä ammatillisesti että kulttuurillisesti. 

Opimme kaikki paljon asioita ja toivottavasti voimme hyödyntään näitä asioita paljon 

tulevassa elämässämme. Matkasta ja sen annista olemme sydämellisesti kiitollisia 

ystävillemme Saksassa, koulullemme Kempeleessä sekä projektin rahoittaneelle 

Comenius-organisaatiolle. Projektin Suomen osuus toteutetaan Kempeleessä 2010 

keväällä. 

 
 

Heilbronn Saksa, 19.4. – 29.4.2009 
Kaikki päättyy aikanaan. Projektin viimeiset päivät olivat mielenkiintoista ohjelmaa täynnä. Tiistain varhainen herätys 

sai monen opiskelijan käytännössä tutustumaan kukkakauppiaan arkeen Keski-Euroopassa. Oman käytännön 

kokemuksen kautta opiskelijoille tuli mieleenpainuva tutustumiskäynti kukkakauppojen tukkutorilla…. 



 

 

    

    

COMENIUS 
2008-2010 

 

OSAO,	  Kempeleen	  yksikkö	  

CHS,	  Christiane-‐Herzog-‐Schule	  Heilbronn	  


