
Prahalaisen Gymnazium Na Zatlancen lukion vierailu Karjaan lukiolla 18.1.- 24.1.2019 
 
18.1. Perjantai 
Opiskelijaryhmä (13) ja opettajat (2) saapuivat Helsinki-Vantaan-lentokentälle, josta heidät 
saatettiin Karjaalle junalla. 
Karjaan juna-asemalla olivat 
vastassa iloiset isäntäperheet, 
jotka olivat jo odottaneet 
Suomen-vastavierailua. Karjaan 
lukion opiskelijaryhmä ja 
opettaja Pekka Hurskainen 
olivat vierailleet Tsekin 
tasavallassa huhtikuussa 2018, 
ja majoittuivat tuolloin samojen 
nuorten ja opettajien luona, 
jotka tulivat nyt vieraaksi. 
Tsekki-Suomi-yhteistyö oli 
jatkunut tiiviinä yhteydenpitona tämän välisen ajan.  
 
19.1. Lauantai 
Vierailun ensimmäisenä aamuna suuntasimme Helsinkiin yhteisbussikyydityksellä. Karjaan 

lukion opiskelijamme olivat 
valmistelleet nähtävyyskierroksen 
tsekeille. Opiskelijamme esittelivät 
kirpeässä pakkassäässä Helsingin 
Rautatieaseman, Oodin, 
Eduskuntatalon, Kolmen 
sepän-patsaan, Senaatintorin, 
Kauppatorin ja 
Mannerheimin-patsaan. Kierros 
päätettiin Kiasman taidenäyttelyyn. 
Karjaan lukion vaihto-opiskelija 
Mauricio oli myös mukanamme. 

 
20.1. Sunnuntai 
Sunnuntaipäivä meni rattoisasti 
saunoen ja avannon viileydestä 
nauttien Kisakeskuksessa. 
Saunominen kuuluu olennaisena 
osana suomalaista talvivierailua, 
mutta useimmat uskaltautuivat 
avantoonkin. Avantouinnin 
terveysvaikutukset olivat nähtävissä 
reissun jälkeisenä raukeana 
pitkäkestoisena hyvänolontilana. 
 



21.1. Maanantai 
Kouluvierailun ensimmäisenä päivänä tapasimme koululla klo 08:00 ja kävimme läpi tulevan 
viikon ohjelmaa. Ohjelmassa oli ja lähiympäristöön tutustumista. Tämän lisäksi opiskelijat 
tulisivat valmistelemaan piensekaryhmissään esitykset viimeiselle päivälle; aiheena yleiset 
huomiot, tunteet, tunnelmat, kulttuurierot, projektin merkitys. Tutustuimme aamutunneilla 
lukion ykkösiin englannin tunnilla. Lounaan jälkeen siirryimme bussikyydillä Fiskarsiin, jossa 
fiskarsilaiset opiskelijamme pitivät esittelykierroksen kauniista kotipaikastaan. Päivä vietettiin 
napakassa ja raikkaassa -30c pakkassäässä.

 
 
22.1. Tiistai 
Tiistaipäivänä tsekit tutustuivat perusteellisemmin koulun arkeemme, ja vierailivat usealla 
tunnilla lukiolla ja yläkoululla. Opettajat olivat valmistelleet vierailijoille osallistavat tunnit. 
Näin koko koulu pääsi osaksi tätä kouluvierailua ja opiskelijat ja opettajat tutustuivat 
paremmin toisiinsa. Kiitos koko koululle tästä mahdollisuudesta! Koulun jälkeen lukiomme 
opiskelijat olivat valmistelleet omaa yhteisohjelmaa vierailleen. 
 
23.1. Keskiviikko 
Aamupäivän jatkoimme kouluun, yhteisöön ja ihmisiin tutustumista vierailemalla muutamalla 
tunnilla. Lounaan jälkeen iltapäiväksi siirryimme Tammisaareen. Kauniissa kesäkaupungissa 
oli paljon nähtävää myös talvipäivänä; ainakin kahviloiden lämmössä oli ihana viettää 
yhteistä kahvihetkeä uusien kansainvälisten ystävien kanssa.  
 
Koulupäivän jälkeen vieraat palasivat isäntäperheisiinsä pakkaamaan ja hyvästelemään 
perheet, sillä vierailun viimeinen yö vietettiin lukiolla. Tapasimme lukiolla ja asetuimme 
taloksi. Kaikki olivat tuoneet patjoja, peittoja ja pyyhkeitä mukanaan. Iltapalan jälkeen ilta 
sujui yhteisen tekemisen merkeissä: lautapelejä, kortinpeluuta, jutustelua, lukemista, jne. 
Vaikka ajatus koululla yöpymisestä aluksi tuntuikin vieraalta, oli kiva viettää viimeinen ilta 
yhdessä. 
 



 
24.1. Torstai 
Aamulla kouluun siirtymiseen ei tarvinnut varata paljoa, kun olimme jo koululla, joka oli 
kätevää. Kiire meinasi silti tulla ehtiä aamukahdeksan tunneille pakkauksineen, 
aamutoimineen ja aamupaloineen. Aamutuntien ja lounaan jälkeen opiskelijamme järjestivät 
oman tunnin vierailleen, jossa oli ohjelmassa pelejä ja leikkejä. Viimeisellä tunnilla ryhmät 
kertoivat vielä kokemuksistaan ja viikostaan lukion ykkösille HE-salissa. 

 
 
Kyseinen Prahan-projekti järjestettiin ensimmäistä kertaa Karjaan lukiolla, ja yhteinen 
matkamme on alkanut hienosti. Prahan-vierailu ja tsekkien Suomen-vastavierailu antoivat 
paljon: tietysti haikeutta ja ikävää, mutta ennen kaikkea ystävyyttä, kauniita muistoja ja 
kulttuurin syväoppimista. Ryhmän sisäisesti mieleemme jäi erityisesti se, mikä vaikutus 
omaan asenteeseen ja mielentilaan onkin ympärillä olevilla ihmisille. Päätimme kokeilla olla 
se muutos, mitä toivoisimme ympärillemme - ja se tuntui toimivan! Toivomme tämän olevan 
tämän hankkeen perintö myös tuleville tekijöille ja osallistujille. Be the change!  
 
 


