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Comenius 2008 -2010
OSAO Kempele CHS Heilbronn

COMENIUS PROJEKTI
KEMPELEESSÄ 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

Projektin saksalainen osuus toteutettiin keväisessä

puutarha-alan oppilaitoksen Christiane Herzog

Keski-Euroopassa 19.4. – 29.4.2009. Projektin

Schulen kanssa vuonna 2008. Projektin

toinen osa toteutettiin vuoden 2010 keväällä,

tarkoituksena oli toteuttaa kansainvälinen

jolloin puolestaan saksalaiset opiskelijat saapuivat

yhteistyöprojekti, jonka aiheena oli floristiikkaan

Suomeen. Saksalaisia opiskelijoita projektiin

olennaisesti kuuluvat kirkkovuoden tapahtumat ja

osallistui 20 henkilöä ja opettajia oli toteutuksessa

niissä käytettävät kukat.

mukana 2 henkilöä. Projektin Suomen osuus

Projektin koordinaattorina toimi saksalainen
yhteistyökoulu CHS, jossa projektin vetäjänä toimi

toteutui puolestaan kevättalvisessa Suomessa
15.3. – 25.3.2010.

lehtori Bruno Maier. Hankkeen partnerina toimi

Yhteistyöprojektiin kuului myös

Suomesta Oulun seudun ammattiopiston

ennakkovalmisteluja, jotka toteutettiin

Kempeleen yksikkö. Projektin vetäjänä OSAO:ssa

valmistelevilla vierailuilla kumpaankin

toimi opettaja Pasi Kivilompolo.

kohdemaahan noin kahta kuukautta ennen

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.

varsinaista projektin käytännön toteutusta.
Projektin keskeisiä tuloksia olivat erilaisten
kulttuurien, alan toimintatapojen sekä
opiskelijoiden tuntemuksen lisääntyminen
kansainvälistymisen kautta.

ENNAKKOSUUNNITTELU
Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty!
Saksalaisten vierailu kouluumme
suunniteltiin ennakkoon valmistelevalla
vierailulla, johon osallistuivat CHS oppilaitoksesta projektikoordinaatori
Bruno Maier ja floristiikan opettaja
Bärbele Mistele.

Valmisteleva vierailu oli vuoden 2010
helmikuussa ja sen tarkoituksena oli
sopia vierailukohteet sekä opiskelijoiden
vierailun sisältö yhteistyössä OSAO:n
Kempeleen yksikön opettajien kanssa

Valmistelevan vierailun tuloksena
saimme laadittua opiskelijoille
mielenkiintoisen ja tapahtumarikkaan
ohjelman, joka varmasti tulee jäämään
opiskelijoiden mieleen.

Vierailuajankohdaksi oli jo aiemmin
päätetty maaliskuun puoliväli. Projekti
aloitettiin heti Pohjois-Suomen koulujen
hiihtoloman jälkeen viikolla 11.

OPISKELIJAT:

Nicole Feurer

Sabrina Scherkus

Carolin Alber

Carolin Bausch

Mareike Buck

Vanessa Ciupke

Elisa Friedrich

Elena Hammel

Kim Gall

Fabienne Happold

Natascha Piu

Michelle Kaltenthaler

Lena Riedel

Lisa Michelmann

Vanessa Rudy

Marion Schnabel

Katja Sinn

Elisabeth Stachura

Claudia Stöckl

Susanne Viebach

Myllylahti Liisa

Perttola Jenni

Repka Noora

Roininen Anu

Tikkanen Marja

Kilpi Anni

Niemelä Päivi

Turunen Ulla-Maija

Koskela Emmi

Maijala Tuukka

Haho Tuuli

Hamidan Kaisa

Hildén Maarit

Naukkarinen Mervi

Okkonen Paula

Pinoniemi Linda

Sipola Anu

Huhtakangas Birgitta

Tuhkanen Tessa

Tuohino Annastiina

Kovalainen Mira

Laamanen Päivi

Sivula Salla

Pinoniemi Saara

Veijola Tiia

Supperi Elina

OPETTAJAT
Bruno Maier

Pasi Kivilompolo

Maija Takkinen

Bärbele Mistele

Inkeri Rahko

.

Arktista voimaa
Opiskelijoiden lumiveistoksia

Kempele, Suomi 15.3. – 25.3.2010
Projektin Kempeleen osuus starttasi hieman pelonsekaisin tuntein, sillä ahtaajien lakko vaikeutti saksalaisten laivamatkan
järjestelyitä. Onneksi tarinoilla on aina onnellinen loppu, kuten tässäkin tapauksessa…

15.3.2010 maanantai
Vierailijaryhmä saapui maanantaina 15.3. Ouluun. Ryhmä oli matkustanut useita
päiviä, sillä Saksalaiset halusivat kokea eri tyyppisiä matkustusmuotoja.
Matkustamista oli haitannut meneillään oleva ahtaajien lakko, mutta onneksi
vieraamme pääsivät onnellisesti Ouluun ja sieltä Kempeleeseen. Illan suussa vieraat
saivat iltapalaa sekä jakoivat huoneet koulumme asuntolasta. Ryhmän ja opettajien
näkeminen oli mukavaa, sillä ilmassa oli selvästi jännittävä odotuksen tunnelma.
Tästä vierailusta olisi luvassa ikimuistoinen tapahtuma.

16.3.2010 tiistai
Tiistaina aloitimme päivän vieraille esittäytymällä. OSAO:n Kempeleen yksiköstä oli
paikalla kaikki projektiin osallistuvat tahot, jotka toivottivat vieraamme
tervetulleiksi. Esittelyiden jälkeen aloimme heti työstämään projektia pienellä
alkuinfolla ja tämän jälkeen aloitimme ryhmien muodostamisen. Ryhmät saivat
yhteisen tehtävän, joka oli omiaan lisäämään sitä, että vuorovaikutus lähti
mutkattomasti liikkeelle. Tarjosimme vieraillemme lounaan, jonka jälkeen
suuntasimme Oulun Yliopiston kasvitieteelliseen puutarhaan, jossa saksalaiset
vieraamme pääsivät tutustumaan yhteen pohjoisimmista kasvitieteellisistä
kokoelmista. Vieraillemme oli varmasti suuri ihmetyksen aihe kasvihuoneen koko ja
sijainti, sekä kasvillisuuden laajuus. Kasvitieteellisen jälkeen siirryimme Oulun
kauppahalliin, jossa teimme pienen ostosmatkan sekä lyhyen kävelyn talviselle
kauppatorille. Opiskelijoiden palattua kouluun jatkoimme päivää lounaan jälkeen
suomen tunneilla. Saksalaisten opiskelijoiden ollessa vierailulla Oulussa, omat
opiskelijamme käsittelivät ja jakoivat kukkia valmiiksi tulevaan projektiimme.

Kempele, Suomi 15.3. – 25.3.2010
Keskiviikkona opiskelijoille oli luvassa hyvin erilainen päivä. Luvassa oli arktista askaretta lumen parissa. Erilaisen päivän päätteeksi
opiskelijoille oli varattu mukavaa iltaohjelmaa suomalaisten opiskelijoiden kera…

17.3.2010 keskiviikko
Keskiviikoksi olimme suunnitelleet opiskelijoille arktisen yllätyksen. Päivän
ensimmäisten Suomen kielen tuntien jälkeen opiskelijoille jaettiin haalarit ja muut
talvivarusteet. Oli lumenveiston aika. Suomalaiset ja saksalaiset opiskelijat tekivät
yhteistyössä lumiveistoksia lumenveistäjä ja taitelija Marika Niittykosken johdolla.
Olimme valmistelleet yllätystä huolella, sillä olimme tehneet pilareita, joihin oli
pakattu lunta lumenveistoa varten odottamaan. Päivä oli todella mielenkiintoinen
ja erilainen myös meidän omia opiskelijoita ajatellen. Veistoksien teemat
vaihtelivat ryhmittäin ja luovuus pääsi valloilleen mitä erilaisimpina muotoina.
Aurinkoinen päivä päättyi kevyempään välipalaan, sillä cateringalan opiskelijat
olivat suunnitelleet teemaillallisen, jonka he toteuttivat yhteistyössä saksalaisten
opiskelijoidemme kanssa - Kalasoppaa a´la Finlandese.

18.3.2010 torstai
Torstaina päivä alkoi Suomen opiskelulla, tällä välin omat opiskelijamme
valmistelivat tulevaa projektia. Opiskelijat olivat alkuviikosta tutustuneet
koristelukohteeseemme Kempeleen Pyhän Tuomaan kirkkoon. Tarkoituksena oli
tehdä kirkon koristelu Maarian päivän messuun sekä toteuttaa kirkon aulatilaan
kukkasidontatöiden esimerkkejä kirkollisistajuhlapyhistä ja tapahtumista Suomessa
ja Saksassa. Opiskelijat pääsivät vihdoin ja viimein oman tulevan ammattinsa
äärelle. Suunnitelmia alkoi syntymään ryhmissä pikavauhtia ja päätöksiä
toteuttajista ja toteutustavoista syntyi helposti. Kun kaikki oli valmistelu ja hyvin
suunniteltu, niin olikin aika käydä lounaalla ja lähteä tutustumaan iltakävelylle
Oulun keskustaan ja siellä vieraamme saivat tutustua suomalaiseen designiin heille
varatussa iltatilaisuudessa Pohjan Somessa.

Kempele, Suomi 15.3. – 25.3.2010
Loppuviikon ohjelma alkoi jo painaa päälle. Edessä oli projektin kohokohta ja varsinainen huipentuma. Hyvää kannatti odottaa
pitkään ja ahkeruus palkitaan vihdoin ja viimein…

19.3. – 20.3.2010 perjantai ja lauantai
Perjantaina ja lauantaina olivat kiireisimmät työpäivät. Sidontatöitä oli paljon ja
koristeluissa oli paljon tekemistä. Ryhmät työskentelivät aktiivisesti, yhteiseen
päämäärään suunnaten. Oli mukava nähdä kuinka hyvin kommunikaatio
kielimuurista huolimatta sujui, sillä kukkien kieli on kansainvälinen ja työtavat ovat
eri maissa suurin piirtein saman kaltaisia. Suurimpia eroja lienee kasvimateriaalien
käytössä. Suomessa olosuhteista ja saatavuudesta johtuen käyttö on hieman
harkitumpaa korkeiden materiaalikustannusten vuoksi. Saksassa kukkien käyttö on
runsaampaa ja materiaaleja yhdistellään hieman ennakkoluulottomimmin. Kaiken
kaikkiaan perjantai ja lauantai olivat työn täyteisiä päiviä. Projektilla oli tietty
aikataulu, jolloin sen pitäisi olla valmista. Kaikki saatiin ajoissa valmiiksi, joten tästä
kuuluu iso kiitos ahkerille opiskelijoille.

21.3.2010 sunnuntai
Sunnuntaina opiskelijoille oli varattu mahdollisuus olla mukana koristeluprojektin
huipentumassa – Maarian päivän messussa. Olimme kiitollisia siitä, että Kempeleen
seurakunta otti yhteistyötarjouksemme avosylin vastaan ja sunnuntaina saimme
nauttia yhteistyömme hedelmistä. Messu oli harras ja kaunis tapahtuma, jossa
sisällön puheiden lisäksi loivat kauniit ja runsaat kukka-asetelmat. Kirkkoväki oli
mielissään kauniiksi laitetusta ympäristöstä ja tämän lisäksi heille tarjoutui tilaisuus
tutustua erilaisiin sidontatöihin esimerkkien kautta. Saksalaiset vieraamme olivat
tilaisuudesta otettuja ja kiitoksena mahdollisuudesta osallistua tähän projektiin he
lauloivat kirkkoväelle kauniin laulun.
Sunnuntai-iltapäivällä opiskelijoille oli järjestetty teemallinen iltapäivä Oulussa,
Nallikarin talvikylässä. Olimme järjestäneet heille ohjelmaa, minisuksihiihto,
moottorikelkka-ajelua, potkuriviestiä jne… eli kaikkea hauskaa ja leikkisää
”talviurheilua”. Iltapäivä sujui aurinkoisissa ja leppoisissa merkeissä, jonka jälkeen
vieraamme kävivät ansaitun lounaan jälkeen levolle odottaen tulevan viikon
tapahtumia.

22.3. – 23.3.2010 maanantai ja tiistai
Maanantaina ja tiistaina vieraamme kävivät ekskursion Rovaniemellä. jossa
oppaana toimi opettajamme Inkeri Rahko. Saksalaiset tutustuivat
lumirakentamiseen Kemissä, vierailivat eläinpuistossa Ranualla sekä tutustuivat
Rovaniemeen ja sen kulttuurinähtävyyksiin.

Kempele, Suomi 15.3. – 25.3.2010
Kaikki päättyy aikanaan ja tässä tapauksessa projektin päättäminen tapahtui aurinkoisissa puitteissa. Suomen talvi näytti koko
viehätysvoimansa ja päivästä tuli ikimuistoinen…

24.3.2010 keskiviikko
Keskiviikkoaamuna olimme järjestäneet vieraillemme päätösseremonian, jossa
kiitimme vieraitamme yhteistyöstä ja aktiivisesta osallistumisesta mukavaan ja
unohtumattomaan projektiimme. Vieraat saivat koulultamme pienen muistamisen
sekä osallistumisdiplomit, joihin yhteen oli livahtanut kirjoitusvirhe… Opiskelijaa
nauratti tapaus sen verran, että hän halusi välttämättä säilyttää myös sen
virheellisen. Päätösseremonia päättyi sekä saksalaisten, että suomalaisten
opiskelijoiden kauniiseen lauluun. Päätöstilaisuus loppui yhteiseen ruokailuun,
jonka jälkeen suuntasimme matkamme kohti Hailuotoa.
Opettaja Bruno Maier oli koko projektin ajan toivonut, että jäätie Hailuotoon olisi
auki. Onneksi talvi oli tällä kertaa suotuisa ja vieraamme saivat ainutlaatuisen
kokemuksen jäätiestä yli meren. Ilma oli kuin postikortista. Tämän kauniimpaa
ilmaa ei olisi voinut toivoa päätöspäivään. Hailuoto ja arktinen maisema olivat juuri
sitä mitä halusimme Suomesta näyttää. Vaikka ilmasto on kylmä ja armoton, niin
osaa se myös näyttää kauniit puolensa. Hailuodossa tutustuimme paikalliseen
jäkäläyrittäjään, joka on Keski-Euroopan markkinoilla varsin merkittävä toimija.
Polar-Moos Oy:n asiakkaista suurin osa on saksankielisestä Euroopasta, joten
keskustelua opiskelijoiden kanssa jäkälästä ja muista luonnontuotteista syntyi
toivotulla tavalla. Vierailu oli antoisa molemmin puolin. Yrittäjä tarjosi meille kahvit
viehättävän idyllisessä Sinisen pyörän kahvilassa. Vaikka meitä oli paljon, niin
sovimme oikein hyvin pikkuruiseen Hailuotolaiseen perinnetaloon. Kahvien jälkeen
kävimme ihailemassa Marjaniemeä ja sen jylhää kalastajamiljöötä.
Paluumatkamme oli tarkoitus mennä lautalla, mutta lautta ei liikennöinyt hyvän
kelin ja sään vuoksi ollenkaan, mutta tämä ei haitannut, sillä jäätietä oli oikein
eksoottista ajella.
Hyvästelimme Saksalaiset vieraamme illan suussa, koska heidän junansa lähti jo
varhain aamulla torstaina. Projektin päätös oli haikea hetki ja monella meistä oli
kyynel silmässä… Tiesimme kaikki, että nämä hetket olivat ainutkertaiset.
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