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   LOPPURAPORTTI 
 
 
Loppuraportissa tarkastellaan hankkeen edistymistä hyväksyttyyn hankesuunnitelmaan ja yleishyödyllisissä 
investoinneissa investointisuunnitelmaan nähden. 
 
  

1. Toteuttajan nimi   
Ohcejoga Utsjoen Ursa ry 

 
 
 

2. Hankkeen nimi ja hankenumero 
Arktisen aikavaelluksen kesälukio 
102969 
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4. Raportti 
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4.1. Hankkeen tavoitteet 

 
• ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on:  

Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020 ja Peloton Pohjoisin 
2014 – 2020 -kehittämisstrategia 

 
• hankkeen tavoitteet: 

Päätavoitteena oli toteuttaa Arktisen aikavaelluksen kesälukio 
pilottina ja oheisen työohjelman eli lukujärjestyksen mukaisena 
kurssikokonaisuutena.  
 
 

Arktisen aikavaelluksen kesälukio /19.7 – 31.7.2021/ Utsjoki koulu 

LUKUJÄRJESTYS              (muokkaus 20.7.) 
 
I viikko 19. - 23.7. Leirikoulun oppitunnin pituus on joustava, esim. 30 min+10 min tauko = 40 min 
tai 35 min+10 min tauko = 45 min tai sitten harkinnan mukaan paikalla yhdessä sovittuna. 
Lukujärjestys on vain raamit päivän touhuille, aikataulukin on siis viitteellinen. Ruoka ja muut 
yhteiset tauot rytmittävät kutakin ns. työpäivää. Luonnossakin voi pitää oppitunteja, mikä on hyvä 
muistaa. 
 

Klo Ma     19.7. Ti      20.7. Ke          21.7. To         22.7. Pe    23.7. Kevopäivä 
9  -   10  Ap Ap Ap Ap 
10 - 12   TO1  FYa    O TO1  FYb       O TO1  FYd       O TO1Venekuljetus  11 - 12(10:30) 
12 – 13  Ilmoittautuminen koulu Lounas Lounas Lounas  Lounas           12 - 13 
13  - 15  Ilm. jatkuu koululla TO1  FYa    O       TO1  FYb       O TO1  FYd      O TO1  BI     O      13 - 15 
15 – 15:30  Kahvi/tee Tauko/ kahvi, tee Tauko/ kahvi, tee Tauko/ kahvi, tee TO1 FYC O 15:15 - 16 
15:30 - 17  Ilm. jatkuu koululla TO1  FYa    O TO1  FYb       O TO1  FYc       O TO1 FYc  o  16 – 16:30 
17 – 17:30              “  Tauko  Tauko  Tauko Paluu koululle/vene-bussi 
17:30 – 19  
 

18:30 bussi tulee, ilm. jatkuu 
Info: opet ja oppilaat koululla 

 TO2       TAa    TO2      TAa TO2           TAa TO1 FYc  O  18:30 - 20 

19 – 20:30  Majoittuminen  Lapinkylä ja 
hotelli             

 TO 2      TAa TO2      TAa JUH/   
TO2,TAa,TAb 

Iltapala,  EU 

20:30 – 21:30 Iltapala Iltapala (nuotio) Iltapala (nuotio?) Iltapala (nuotio?) Lepo                   yms. 
 lepo ym  lepo ym.  lepo ym.  lepo ym.  

  
VÄLIVIIKONLOPPU   la – su   24. - 25.7.   
* viikonloppuna kirjailijatapaamisia 
* Utsjoen kulttuurilauantai, yöttömän keskiyön konsertti Utsjoen kirkossa väliyönä 24./25.7 
 
II viikko   26.7. - 31.7. 
 

Klo Ma     26.7. Ti         27.7. Ke        28.7. To         29.7. Pe     30.7. La 31.7. 
9 - 10 Ap Ap Ap Ap Ap     L 
10   -   12 TO1   GE  O TO1   BI   O   TO1   BI    O TO1V O TO2 (10:30) TO1V O TO2 (10:30)     Ä 
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12  -    13 Lounas Lounas Lounas Lounas Lounas     H 
13  -   16 TO1   GE  O TO1   BI   O TO1   BI    O TO1V O     TO2 TO1V O      TO2     T 
16 -   16:30 Tauko/ kahvi,tee Tauko/ kahvi,tee Tauko/kahvi,tee  TO1V O     TO2 TO1V O      TO2     Ö 
16:30 - 18 TO2 TO2 TO2 TO1V O      TO2  TO1V O     TO2  
18  -   19 TO2 TO2 TAb    TO2  paluu koululle 

(bussi) 
 Tauko/ JUHLA 
valmistelut TO2 TAb 

 

19 -   20 TAb     JUH TAb    JUH TAb    TO2 
    JUH 

TAb         TO2 
       JUH 

JUHLA TO2 Tab  

20 - 21 Iltapala (nuotio?) Iltapala (nuotio?) Iltapala (nuotio?)  Iltapala  Iltapalat  
  Lepo yms. Lepo yms.  Lepo yms. Lepo yms   

 
Symbolit ja niiden sisältö: 
Ap = aamutoimet ja aamupala, TO1 = tieteen oppitunnit, TO2 = taiteen oppitunnit 
yms. = improvisoitua, mutta silti ohjattua toimintaa ennen nukkumaan menoa 
Lepo: vapaata toimintaa, nuotiotulistelua, saunomista, uintia ja muuta rentouttavaa. Omia iltapalojakin. 
TO1: Tieteen pääkurssi (2 op/38 h), joka sisältää astrobiologian ohessa ensimmäisellä viikolla myös kurssit FYa – FYd.   
Kun  TO1:n lokeroon on lisätty BI tai  GE tarkoittaa se TO1:n osa-alueen luonteen olevan biologiapainotteinen tai 
geologiapainotteinen. TO1V sisältyy TO1:hon ja on samalla ”Vaellusopinnot Arktisella aikavaelluspolulla” ( 5+5 = 10h) 
TO1/erityisesti astrobiologian osuudet: 
Perjantai 23.7: Astrobiologia / Biologia (BI) 
11 – 12  Astrobiologia, yleistä 
13 - 15:  Mitä elämä on – elämän ominaisuuksia, Evoluution periaatteet (Kirsi) 
Maanantai 26.7.: Geologia / Biologia (GE,BI) 
10 - 12  Maan synty, rakenne, tektoniikka, Supermantereet, Vuoristot, Ilmastot, mikä kaikki vaikuttaa (Aleksi) 
13 –16 Elämän rakenne ja synty 
Tiistai 27.7.: Biologia /Biologia (BI) 
10 - 12 Varhainen eliökunta, metaboliat, fotosynteesi, elämä muuttaa maailmaa (Kirsi) 
13 – 16 Monimutkaisen eliökunnan kehittyminen: Kambrikausi ja sen jälkeen; geologiset aikakaudet (Aleksi) 
Keskiviikko 28.7.: Biologia / Biologia /Astrobiologia (BI) 
10 – 12 Nykyisen eliökunnan kehitys (Kenotsooinen aika), Ihmisen sukuhistoria (Aleksi) 
13 - 16 Teknisen sivilisaation kehitys maatalouden alusta alkaen, antroposeeni, ilmastonmuutos, avaruusteknologian 
aika, elämä maailmankaikkeudessa (Kirsi) 
 
Fya, FYb, FYc ja FYd sisältävät lukion kurssin vFY7 tavoitteita (”v =vanha LOPS”): 
*FYa: Kosminen kehitys, luonnonlait, maailmankaikkeuden historia (5h) 
*FYb: Tähtitaivas ja tähtien synty, tähtiharrastus (5h) 
*FYc: Planeettakunnat, eksoplaneetat, elinkelpoiset vyöhykkeet (5h) 
*FYd: Avaruussää, revontulet (4 h) 
 
TO2: Taiteen pääkurssi   ”Nykytaiteen keinoin”, jossa on mukana myös TAa. Makromaailmat – tulevaisuuden näkymiä 
nykyvalokuvataiteen ja taiteiden välisin keinoin.  (2 op/ 38 h) ,  
*TAa: Kuvataidetta ja Lapin mytologiaa sekä kansanperinteen kuvaamista (11 h)  
*TAb: Sirkustaidetta ja musiikkia harrastuksena sekä videointia: musiikki- ja sirkusimprovisaatio  
( videotallentaminen ja editointi yhteisesti) 
*JUH : jotain yhdessä tehtyä esittävää taidetta/viihdettä; todistusten ja mahdollisten palkintojen jako. 
 
O: opaskouluttautuminen (38 - 48 h), johon liittyy keskeisesti TO1-kokonaisuudessaan ja erityisesti TO1V  
JUH: päättöpäivän juhlan suunnittelua, valmistelua ja toteutusta: mukana erityisesti harraste-(TAb) ja taideryhmä (TO2) 
 
HUOM! 
Torstaina 29.7. ja perjantaina 30.7. on tieteen ja taiteen yhteistä opintovaellusta Arktisella aikavaelluspolulla: 
tiede keskittyy pääasiassa polun infotaulujen kohdilla opetukseen ja taide muutoin vaelluksen aikana polun eri 
kohdissa ja maisemissa. Vaellusopintoja (opaskoulutus) keskitetään erityisesti kolmelle tulistelupaikalle, joissa 
on tarkoitus myös ruokailla vaelluksen aikana. 
 
Opettajat: 
TO1, Kirsi Lehto, astrobiologi, dos. yliopisto-opettaja Turun yo (avust. opisk. Kosti Koistinen ja Aleksi Elovaara) 
FYa, Esko Valtaoja, avaruustähtitieteen emer. prof. (avust. lehtori Katriina Halonen) 
FYb, Esko Valtaoja (avust. Katriina Halonen) 
FYc,  Pasi Nurmi, FT, koordinaattori, Turun yliopiston Tiedekeskus Tuorla (avust, Kosti Koistinen) 
FYd, Eija Tanskanen, avaruusfysiikan prof., opettaja, Sodankylän obs. johtaja (avust. Katriina Halonen) 
TO2, Henna Mattila, valok.taiteilija, kuvataidekasvatuksen opisk. Lapin yo 
TO2/TAa, Brita Turunen, taiteilija, FM, emer. lehtori 
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TAb, Hansi Harjunharja, ohjaaja, opisk. (mahdolliset avustajat K. Koistinen ja A. Elovaara) 
 
Rehtorit: 
-  rehtori Juhani Harjunharja  
 - apulaisrehtorit TO1:n osalta Kirsi Lehto ja TO2:n osalta Mirja Hiltunen  
 
Ilmoittautumisvastaanotto, muonitusta ja kahvitusta,     sihteeri/keittiövastaava Marja-Leena Niiranen” 
 
 
 
 
 
 

4.2. Toteutus 
 

• toimenpiteet:  
Kesälukion varsinaiset valmistelut aloitettiin jo vuoden 2020 lokakuussa. Itse 
kesälukion toteutus tapahtui edellä olevan työ- eli lukujärjestyksen mukaisesti. 
 

• aikataulu 
Kesälukio toteutettiin edellä olevan työ- eli lukujärjestyksen mukaisesti aikavälillä 
19. -31.7.2021. 

• resurssit 
 
 
Kesälukion toiminnan pääpaikkana oli Utsjoen uusi koulukeskus (kuva 2) ja 
Arktisen aikavaelluksen luontopolku (kuva 1). 
 
Kesälukion rahoituksen päälähteenä olivat Pohjoisen Lapin Leader ja ELY-
keskus oheisen talousarvion mukaisesti 
 
 

 
 

Arktisen aikavaelluksen kesälukio 
Hankeaika 1.11.2020-31.12.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PALKKIOT     680,00 
Suunnittelukokuspalkkiot opettajille 40,00 kpl 17,00 €/krt 680,00 
VUOKRAT     4 406,00 
Kevon taksat minibuseille: 58€/d+0,56€/km      

Minibussien vuokra opet/opiskelijat      

 
Kustannusarvion muutos Kulut Yhteensä 

PALKAT 0,00 
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opintomatkoihin Kevo ja Inari 2,00 kpl 688,00 2viikk 1 376,00 
Laitevuokrat(videointi ja tietokone) 1,00 kpl 100,00 2viikk 200,00 
Opinto- ja majoitustilavuokrat(opet) 14 d 1,00 kpl 140,00 2viikk 2 830,00 
OSTOPALVELUT     5 940,00 
KSL:n kautta opettajien palkkiot/sotu/päivärahat 30/50 vrk 93 ja 43 € 4 940,00 
Opetusmateriaalien saamennos     1 000,00 
MATKAKULUT opettajat     5 500,00 
Opettajien matkakulut 10,00 kpl 550,00 € 5 500,00 
MUUT KULUT     2 090,00 
Materiaalit 10,00 kpl 56,00 € 560,00 
Kirjanpito 4,00 kpl 120,00 € 480,00 
Kesälukioseuran kautta markkinoiti ja koulutus  1 kpl  € 1 050,00 

 
Tositteelliset kulut yhteensä 18 616,00 
Talkootyö 2 068,44 
YHTEENSÄ 20 684,44 

 
 

RAHOITUSSUUNNITELMA  

Julkinen tuki yhteensä 90 % 18616,00 
Yksityinen rahoitus yhteensä 10 % 2068,44 

 

KSL eli Kansan Sivistystyön Liitto on tullut mukaan kesälukiomme toimintaan helmikuussa 2021 
avustamaan ostopalveluna opettajakulujen suorituksessa. KSL maksaa ensin palkkiot sotuineen ja 
päivärahat puolestamme ja laskuttaa myöhemmin yhdistystämme vastaavalla kokonaissummalla. Tämä 
muuttaa budjetin sisältöä, mutta ei kokonaissummaa. 
Koska Kevo rajoitti koronaepidemiaan vedoten Kevolle tulevien määrää, jouduimme hakeutumaan 
Utsjoen koulukeskukseen ja vuokraamaan uudet tilat opetukseen ja majoitukseen. 
Opintomatkakohteen muutos Norjan sijaan Kevoksi ja Inariksi johtuu pääasiassa siitä, että Norja on 
kuluvan vuoden aikana sulkenut rajansa koronan johdosta useaan otteeseen. 

 
 

• toteutuksen organisaatio 
 
Päätoteuttajana toimi Ohcejoga Utsjoen Ursa ry ja avustavana organisaationa 
Kesälukioseura opiskelijahankinnassa 

 
• kustannukset ja rahoitus 

 
 

Tositteelliset kulut yhteensä 18 616,00 
Talkootyö 2 068,44 
YHTEENSÄ 20 684,44 

  
Rahoitus järjestyi Pohjoisen Lapin Leaderin ja Lapin ELY-keskuksen avustuksin erityisesti 
opetushenkilökulujen osalta tehdyn kokonaisbudjetin raameissa. Opiskelijat rahoittivat matkansa ja 
kesälukionsa omatoimisesti, vaikkakin yhdistys joutui tukemaan heidän majoitustaan ja ruokailuaan 
koronan aiheuttamien muuttuneiden olosuhteiden johdosta.  
 

• raportointi ja seuranta (kokoukset, ohjausryhmätyöskentely, muu raportointi) 
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Ohcejoga Utsjoen Ursa ry 

ARKTISEN AIKAVAELLUKSEN PILOTTIKESÄLUKIO 

Rehtorin raportti 

 

Jo Arktisen aikavaellushankkeen käynnistysvaiheessa 14.05.2019 hahmoteltiin polun käyttöä myös 
kesäkoulutoimintaan kesälukiomuotoisina kurssitapahtumina. Ensimmäisen Arktisen aikavaelluksen 
kesälukion oli tarkoitus käynnistyä 20.07.2020, mutta keväällä 2020 puhjennut koronapandemia esti 
kesälukion toteutumisen, vaikka opiskelijoita oli ehtinyt maaliskuuhun mennessä ilmoittautua yli 
viistoista, mikä oli määritelty kesälukion opiskelijamäärän toteuttamisrajaksi.  
 
Myöhemmässä vaiheessa syksyllä kesälukiohanke heräsi uudelleen ja sen valmistelut käynnistettiin 
virallisesti alustavasti 28.10.2020, kun Pohjoisen Lapin Leader ilmoitti yhdistykselle päätöksestään esittää 
hanke rahoitettavaksi ELY-keskukselle. Tällöin kesälukiohankkeen toteutusaika määriteltiin aikavälille 
1.11.2020 -31.12.2021. Itse hankehan pantiin vireille jo 23.9.2020, jolloin kesälukion toiminnan 
keskuspaikaksi oli kaavailtu Turun yliopiston Lapin tutkimuslaistosta Kevoa alustavin sopimuksin. Niinpä 
Kevon taksat olivat tehdyn talousarvion ja tulevan rahoituksen pohjana.  
 
Olikin sitten ongelmallista, kun Kevolta ilmoitettiin myöhemmin laitosta koskevista Turun yliopiston 
määrittämistä koronarajoituksista, jolloin Kevolle majoittuvien määrää rajoitettiin ja etusijalle tulivat 
yliopiston tutkijat ja opiskelijat kursseineen. Käytännössä tulevan kesälukiomme opetushenkilöt ja 
opiskelijat eivät tuolloin olisi mahtuneet majoittumaan ja toimimaan Kevolla. 

Kesälukioseuran kesälukioita koskeva järjestelyjen aikataulun mukaan 23.11.20 yhdistyksemme tuli 
lähettää kesälukiomme ohjelmaa koskeva lomake, jota tultiin käyttämään kesälukiomme esite- ja 
verkkosivulla ja muussa markkinoinnissa. Esitteemme ohjelma rakentui tuolloin Kevon taksojen 
mukaiseen talousarvioon, koska muutakaan kustannusrakennetta ei tuolloin voitu rakentaa.  

Aikataulussa olikin sitten lähetettävänä allekirjoitettu toimintaperiaatesopimus joulukuun loppuun 
mennessä, joka sitoi yhdistyksemme kiinteään yhteistyöhön Kesälukioseuran kanssa. Näin tekivät 
muutkin kesälukiot.  

Tammikuussa 26.1. julkaistiin Kesälukiot 2021-esite, missä oli mukana Arktisen aikavaelluksen kesälukio 
muiden kesälukioiden tavoin. Tästä lähtien kesälukiomainonta tiivistyi myös yhdistyksemme osalta, ja 
lähetimme ensin kaikille Lapin lukioille s-postiesitteen tulevasta koulutustapahtumastamme. 
Myöhemmässä vaiheessa kävimme samalla periaatteella lävitse monia muitakin maakuntia ollen Helsinki 
ja Turkukin siinä mukana.  

Samalla kun tuota mainontaa tehtiin, oli jo tullut selväksi, että meidän tuli löytää uusi ratkaisu 
kesälukion sijoittumispaikaksi. Etsimme ensin ratkaisua Utsjoen vanhemmasta koulukeskuksesta, jossa 
kävimme muutamaan otteeseen tarkistamassa paikkoja ja niiden kuntoa. Huomasimme välittömästi, 
että edessämme olisi varsin mittava siivousurakka tarvittavien luokkatilojen suhteen. Mutta pidimme 
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asiaa vielä tuolloin kohtuullisena tehtävänä ja kesä-heinäkuun aikana kelvollisesti suoritettavana. Mutta 
pian tulikin esiin lisäongelma: aiempien kesälukioiden aikana olimme tehneet sujuvaa yhteistyötä 
kunnan avopalvelukeskuksen kanssa ruokahuollon, mutta nyt koronan johdosta avopalvelukeskus oli 
suljettu ulkopuolisilta kaikilta osin. Näin ollen emme saaneet tehdyksi edes sellaista sopimusta, että 
olisimme hakeneet avopalvelun keittiöstä tilatut ruoat koulujen tavoin. Tämä olikin sitten kovin 
hankalasti korvattava asia, joka pakotti meidät hakeutumaan markkinavetoisen ruokapalvelun piiriin, 
missä tuolloin läheiseksi neuvottelukumppaniksi tuli Hotelli Utsjoki. 

Vielä oli olemassa ajatus pystyä käyttämään vanhempaa koulukeskusta koulutuspaikkana ja 
majoitukseen sen oppilasasuntolaa vahvistettuna uuden koulun asuntolalla. Lisäksi väikkyi ajatus käyttää 
joitakin koulun luokkatiloja opiskelijoiden majoitukseen, kuten oli aieminkin tehty. Kylmähkö suihku tuli 
kuitenkin niskaamme, kun meille ilmoitettiin vanhemman koulukeskuksen osien menevän kesällä 
remonttiin. Samalla kunta oli varannut molemmat asuntolat remonttipalvelujen käyttöön.  

Alkoi tuntua jo siltä, että nyt ei kesälukiosta taida tulla mitään – jälleen kuten vuonna 2020. Mutta 
opiskelijoitakin oli tuolloin jo ilmoittautunut reilusti yli alarajan ja lisää tuli koko ajan. Niinpä jouduimme 
kääntymään uudemman kerran Utsjoen koulutoimen suuntaan ja pyytämään mahdollisuutta käyttää 
koulutuspaikkana uutta koulua. Alustavasti asia saatiinkin sovituksi huhtikuun aikana, jolloin olimme jo 
tehneet rahoituksen muutoshakemuksen Leaderille. Tästä saimmekin sitten positiivisen päätöksen 4.5., 
jolloin pyysimmekin päästä uudelle koululle tutustumaan mahdollisesti tuleviin tiloihin ja informoimaan 
kesälukiosta kasvokkain myös saamelaislukion opiskelijoille. Pääsimme ensimmäisen kerran 
tutustumaan uuteen kouluun maskit päässä desinfioiduin käsin toukokuun puolivälissä.  

Tarkemmat kouluun tutustumiset pääsimme tekemään vasta koulujen lukuvuoden päättymisen jälkeen 
kesäkuussa. Lopullinen sopimus allekirjoitettiin puolivälissä kesäkuuta samalla, kun kävimme lävitse 
tulevat tilat ja erityisesti muonitukseen soveltuvan koulun kotitalousluokan tekniikkoineen ja 
säännöksineen. Keittiövastaavaksi sovittiin yhdistyksemme sihteeri Marja-Leena Niiranen, joka samalla 
nimesi itsensä leikkimielisesti ”keittiödespootiksi”. Kotitalousluokan käyttöön häntä perehdytti ensin 
koulun kotitalousopettaja ja sittemmin myös avopalvelukeskuksen johtaja rehtoria unohtamatta. 

Ennen koulun kanssa tehtyä sopimusta, olimme ehtineet käydä neuvotteluja myös Utsjoen seurakunnan 
kanssa mahdollisuudesta käyttää seurakuntatalon tiloja sekä koulutukseen että ruokahuoltoon. Paikalla 
käydessämme olimme tulleet siihen tulokseen, että mikäli uuden koulun kanssa ei päästä ajoissa 
sopimukseen siirrämme koko kesälukion seurakuntataloon, joka olisi kohtuullinen hätäratkaisu. Samalla 
saimme sovituksi seurakunnan kanssa mahdollisuudesta saada EU-ruokatarvikkeita kesälukion käyttöön. 
Tämä sopimus osoittautuikin sittemmin tuki tärkeäksi ruokahuoltomme avuksi, mistä olemme erityisen 
kiitollisia seurakunnalle. 

Vielä oli kuitenkin avoimena majoitusasiat, tosin Hotelli Utsjoen kanssa olimme saaneet alustavasti 
sovituksi hotellihintojen huojennuksesta. Mutta hinnat olivat edelleen reippaasti liian kalliit erityisesti 
opiskelemaan tuleville kesälukion oppivelvollisille. Toki ihan alustava puhelinsopimus oli meillä jo 
olemassa Camping Lapinkylän kanssa, mutta tuolloin emme vielä tienneet, mikä määrä majoitustilaa olisi 
meille tarjolla ja mihin hintaan. Onneksi sitten heinäkuun alussa saimme lopullisesti sovituksi 
käyttöömme ns. paritalon puolikkaan ja viisi mökkiä, joihin saisimme majoitetuksi kaikki opiskelijat ja 
pari kolme opettajaakin.  
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Mutta edelleen oli neuvoteltava tuon ruokahuollon toteutumisen kannalta edullisin mahdollinen sekä 
taloudellisesti että liikenteellisesti sopivin sopimus. Saimmekin vihdoin heinäkuun ensimmäisellä viikolla 
yhteyden Pub Rastigaisaan ja sovituksi hiukan hotellihintoja alemmalla hinnalla opiskelijoille lounaan, 
johon opettajatkin voisivat halutessaan turvautua. Näin asiat tuntuivat olevan tuonkin osalta 
kohtuullisessa järjestyksessä, mutta sopimus purkautui myöhään 17.7. illalla, kun Rastigaisasta tuli s-
posti-ilmoitus, että he eivät kykene mm. kesälukion aikaan sattuneiden hautajaisten johdosta 
suoriutumaan sovitusta tehtävästä. Eipä siinä sitten auttanut muu, kuin turvautua Hotelli Utsjoen 
ruokahuoltoon, joka sinällään tulikin sujumaan teknisesti ihan hyvin.   

Ensimmäinen ryhmä opetushenkilöitä Turusta saapuikin sitten sunnuntaina 18.7. linja-autolla. Samana 
iltana tutustuimme yhdessä kesälukiomme toimipaikkaan ja suunnittelimme tulevaa kesälukion 
avauspäivää 19.7.. Kaksi miespuolista opetushenkilöä majoittui Lapinkylän yhteen mökkiin, mikä 
tuntuikin kaikin puolin sopivalta ratkaisulta. Vielä oli ajatuksena saada yksi naispuolinen opetushenkilö 
majoittumaan Lapinkylään, mutta siinä emme sittemmin onnistuneet.  

Maanantaina oli sitten päivä, jolloin opiskelijat alkoivat saapua kesälukioon ja majoittumaan 
Lapinkylään. Tuona päivänä Turusta tulleet Lapinkylään majoittuneet kaksi nuorta miestä ilmoittivat 
halukkuuteensa osallistua ruokahuollon ylläpitoon koululla erityisesti aamu- ja iltapalojen valmisteluissa. 
Heidän keittiötaitojaan suosittelivat varsinaiset turkulaiset opettajammekin, joten suostuimme tähän 
avuliaalta tuntuvaan tarjoukseen. Niinpä nuorista tulikin sitten ”keittiödespoottimme”  apulaisia, ja 
muutaman päivän totuttelujen jälkeen asiat alkoivatkin sujua ihan kohtuullisesti, kun ensin oli päästy 
kohtuulliseen sovintoon vastuun ja johdon roolista keittiöpuolellakin. Suuremmitta kommelluksitta 
keittiöasiat sitten sujuivatkin koko kesälukion kaksiviikkoisen kurssin ajan. Tarkemman kuvauksen 
keittiöhuollosta on tehnyt keittiövastaavamme Marja-Leena Niiranen, jonka raportti löytyy Leader-
raporttimme liitteenäkin. 

Kesälukiotoiminta sekä tieteen että taiteen osalta sujui sujuvasti pääosin tehdyn viimeisen 
lukujärjestyksen raamittamana. Polun opaskoulutuskin sai ”tulikasteensa” torstain (29.7.) ja perjantain 
(30.7.) vaelluksina Arktisella aikavaelluspolulla, missä tiede ja taide kohtasivat toisensa ihan 
konkreettisena yhteisenä tekemisenä. Sekä tieteen että taiteen rehtorit tekivät omat raporttinsa 
kaksiviikkoisesta opetustapahtumasta, rapotit löytyvät nekin Leader-raportin liitteinä.  

Terveysturvallisuudessa kesälukiomme onnistui ihan hyvin, mitä koronaepidemiaan tulee: tehdyt viisi 
opiskelijatestiä olivat kaikki negatiivisia. Parin oppilaan ja yhden opetushenkilön hienoinen 
kylmettyminen lauantain 24.7. Nisulammen avoimella laavulla pidetyssä nuotioistunnossa oli sinällään 
ikävä asia, koska siitä aiheutui mm. kahden opiskelijan parin kolmen päivän poissaolot opetuksesta ja 
opetushenkilö hänkään ei kurkkukivun johdosta päässyt tutustumaan erittäin hienoon ja suosiota 
saaneeseen Arktisen aikavaelluksen yöttömän keskiyön konserttiin Utsjoen kirkossa 24./25.7 välisenä 
yönä.  

Talouden kannalta katsottuna kesälukiomme joutui ”markkinoiden pyörteissä” valitettavaan välirakoon, 
kun erityisesti majoitus- ja muonituskustannukset kasvoivat reilusti suuremmiksi, mitä Kevon taksat 
olisivat olleet. Voidaan todeta, että koululaisten maksamat kurssimaksut eivät täysin kattaneet 
syntyneitä majoitus- ja muonituskustannuksia. Opiskelijoiden osalta voidaan todeta myös se, että he 
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kustansivat omat matka-, majoitus- ja ruokakustannukset omista tai vanhempiensa varoista kohtuullisen 
siedettävästi: toki monelle kurssi oli näine kustannuksineen varmastikin varsin kallis, mutta mitään 
erityisempää negatiivista palautetta emme ole tämän suhteen saaneet. 

Opetushenkilöiden osalta palautetta onkin sitten tullut reippaammin. Toisaalta osa opetushenkilöistä on 
vielä viroissa tai toimessa yliopistoillaan, joten heillä lienee mahdollisuuksia katsoa mm. matka- ja 
majoituskuluja virkansa ja työnsä kannalta hiukan toisinkin: olihan mukanamme opetusta toteuttamassa 
osin heidän johdollaan kolme opiskelijaa kesälukiossa opetusharjoittelujenkin mielessä. Voisikin kysyä, 
että ehkä asiaa voisi katsoa viranhaltijoiden osalta osin virkatehtävänä? Tämä voisi olla myös 
mahdollisena vinkkinä mahdollisia tulevia kesälukioita ajatellen, missä kustannuksia jaettaisiin 
osallistujien kesken niin, että mikään pieni yhdistys tai vastaava ei joutuisi kohtuuttoman taloudellisen 
taakan eteen.  

Tulevissa kesälukioissa on varmasti myös tarpeen katsoa, että suurin osa kesälukion opiskelijoista ovat 
oppivelvollisia, jolloin heidän ei tarvitse maksaa opetuksestaan sen enempää kuin he joutuvat 
maksamaan päivälukioissaankaan. Eli siis kesälukiotoiminta ei sinällään ole sellaista liiketoimintaa, että 
opiskelijat kustantavat opetuksensa eli ovat opettajiensa palkkioiden kustantajiakin muiden 
kustannusten ohessa. Erityisesti tämä tulisi huomioida Utsjoella, jonne on pitkät matkat lähes mistä 
tahansa Suomen kouluista – paitsi tietenkin Utsjoen saamelaislukiosta. Siis kesälukiotoimintaa ei voida 
katsoa pelkän liiketoiminnan näkövinkkelistä missään mielessä. Tämä asia on syytä ottaa huomioon 
kaikkien niiden tahojen, jotka haluavat olla mukana mahdollisissa tulevissa kesälukioissa. 
 
Niinpä nyt ollaan suunnittelemassa ja valmistelemassa ensi kesän kesälukiota ”Tutkimusretkiä 
kosmokseen-kesälukio” siltä pohjalta, että kesälukio jakautuu kahteen osaan: Ensimmäinen osa 
suunnitellaan pidettäväksi Utsjoen Kevolla viikolla 30 ja toinen osa Sodankylän observatoriolla viikolla 
31. talouden ja toiminnan päävastuun kantaa Sodankylän observatorio ja Ohcejoga Utsjoen Ursa ry 
kantaa osavastuun Utsjoella yhteistyössä Utsjoen kansalaisopiston, Turun yliopiston Kevon, Aikavaellus 
ry:n ja Lapin yliopiston taidekasvatuksen laitoksen kanssa. Tämä kahteen osaan jakautunut kesälukio 
muodostaa kuitenkin yhtenäisen opetuksellisen kokonaisuuden, missä Kesälukioseura toimii jälleen 
päävastuullisena opiskelijoiden rekrytoijana.  
 
Talouden valmistelussa joudutaan yhdistyksemme osalta huomioimaan mahdollisuudet saada tukea 
säätiöiltä ja rahastoilta, koska Arktisen aikavaelluksen kesälukio oli pilottikesälukio, jolle saatiin Leaderin 
ja ELY:n rahoitus. Jatkossa kesälukiota rahoittavat ilmeisestikin muut tahot.  

 

Utsjoella 12.12.2021 

Juhani Harjunharja 
kesälukion rehtori 

 
 
 



11 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

   

Arktisen aikavaelluksen kesälukio 19.7.-30.7.2021 KEITTIÖRAPORTTI  
 
MarjaLena Niiranen – keittiövastaava  
 
Arktisen aikavaelluksen kesälukion rehtori Juhani Harjunharja määräsi allekirjoittaneen 
keittiövastaavaksi kesälukion ajaksi – päiväkahvin kera tarjottavan kahvileivän tekemiseen.  
Aiemmin oli jo kesälukion yhteistyökumppani Turun yliopiston Kevon tutkimusasema 
ilmoittanut, ettei se pandemian takia voi ottaa vastuulleen kesälukion majoitusta ja ruokailua.  
Kesälukion opiskelijamäärä oli 24 ja opettajia avustajineen 12 henkilöä ja rehtori. Yhteensä 36 
henkilöä. 
  
Kesälukion opettajat jouduttiin majoittamaan pääosin hotelli Utsjokeen (aamiainen, lounas ja 
mahdollinen omakustanteinen illallinen) ja opiskelijat osa opetushenkilöistä Utsjoen Lapinkylän 
mökkimajoitukseen. Opiskelijoiden Aamupala lähellä sijaitsevassa ravintola Rastigaisassa, lounas 
Utsjoki -hotellissa ja iltapala EU-ruokatarvikkeista (Utsjoen seurakunnan lahjoitus) 
omatoimivalmistuksessa. Lisäksi sovittiin paikallisen kauppiaan Uulan säästön kanssa 
päivittäistilaus tarvittavista täydentävistä ruokatarvikkeista.  
Kesälukion alkamista edeltävänä iltana kesälukion rehtori Juhani Harjunharja sai viestin 
ravintola Rastigaisan johtajalta Vuokko Mikkolalta – että ravintola ei voi tarjota opiskelijoille 
aamupalaa.  
Syynä oli hänen sukulaisensa menehtyminen ja hänen poissaolonsa kesälukiopaikkakunnalta 
muualla pidettävien hautajaisten vuoksi. Rehtori sopi hotelli Utsjoen kanssa uuden sopimuksen 
opiskelijoiden aamupalasta 10 € /henkilö. Rastigaisan sopimus oli 8 €/hlö.  
Kesälukion ensimmäiset opettajat; Turun yliopiston edustajat; dos . Kirsi Lehto, kesälukion 
tiederehtori avustajineen, saapuivat sunnuntaina 18.7. Tri Pasi Nurmi ja kaksi avustajaa, joiden 
varsinainen opetustyö ajoittui kesälukion viikolle II 26.7 Aleksi Elovaara osalta ja Kosti Koistisen 
opastusopinnot patikointiretkellä tunturissa 29.-30.7.2021.  
Kesälukion muut opettajat ja oppilaat saapuivat maanantain 19.7. kuluessa.  
 
Yön yli nukuttuaan Lehdon avustajat Koistinen ja Elovaara ehdottivat, että he voivat 
hygieniapassin omaavina valmistaa EU-ruuista ja paikallisesta kaupasta ostettavista 
lisätarvikkeista aamiaisen koulun opetuskeittiössä. Näin saataisiin uuden koulun uusi infra 
käyttöön säästäen aamiaiskustannuksissa. Keskustelussa Koistinen erikoisesti tähdensi 
kokemustaan parin ravintolankin perustajana ja kokemustaan keittiötoiminnassa kansainvälisillä 
risteilyaluksilla. Elovaaran osalta vastaavaa keskustelua ei käyty. Lisäksi Koistinen totesi minulle, 
että hänellä ei ollut kesälukion alussa vielä opetustehtäviä, joten hän mielellään tekee 
keittiöhommia vaikka ei omaakaan kokin koulutusta. Koistisen ja Elovaaran esihenkilö Kirsi 
Lehto suositteli nuoria miehiä keittiötöihin. Yhdessä todettiin, että opiskelijoiden 
aamiaismuonitus tulee näin huomattavasti hotellin aamiaishintaa edukkaammaksi. Lisäksi 
Koistinen ja Elovaara totesivat, että Lapinkylän keittiötilat (yhteistilat) eivät sovellu 
opiskelijoiden itsenäisesti hoidettavan iltapalan valmistukseen. Opiskelijamäärä on liian 
haasteellinen. Lisäksi kesälukion koulupäivät jatkuisivat myöhään iltaan, joten he ehdottivat 
voivansa valmistaa myös iltapalan koulun opetuskeittiössä. Kesälukion rehtori hyväksyi esityksen.  
 
Keittiövastaavana minulla ei ollut mitään sitä vastaan, että aamiainen ja iltapala järjestyy näin. 
Tosin minun keittiövastuuni kasvaisi keittiöhygienian ja ruuan tarjoiluhygienian osalta. Minun 
vastuullani oli päiväkahvileivän valmistus. Rehtori tähdensi uusille keittiöhenkilöille minun 
olevan keittiövastaava. Uuden koulun uusi keittiö induktioliesineen, ilmanvaihtoineen oli minulle 
haaste. Huomasin sen leipoessani ensimmäistä kertaa kahvileipää ennen kesälukion alkua 
sunnuntaina – taikina oli ihan kunnollista – se ei vain noussut. Tarjottavat olivat kesälukiolaisten 
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mielestä maukkaita mutta leivonnaisten ulkonäkö likisattuinen. Kesälukio pyörähti käyntiin – 
minä keittiövastaavana leipoen päiväkahville tarjottavaa avustajieni tehdessä aamiaisen ja 
iltapalan koulun opetuskeittiössä.  
 
Elovaara ja Koistinen hoitivat mielestäni mallikkaasti aamupalan tekemisen ja sen tarjoilun. 
Huomasin kuitenkin, etten ollut ihan tyytyväinen kokemukseeni keittiöhygieniasta. Ruokailun 
jälkeen käytetyt ruoka-astiat, joita ei esipesty saattoivat jäädä kaiken muun keittiöhomman 
keskellä odottamaan pesua – niin astianpesukonepesua kuin käsinpesua - puurokattilat, kauhat, 
isot veitset, puulastat ja isot tarjoiluastiat. Keittiön tiskialtaissa lojuivat sekaisin tiskiharjat, pieniä 
määriä ruuantähteitä, ja pesukoneesta pois jääneitä astioita. Myös luutujen käyttö oli minun 
huomautukseni kohteena – käytetyt keittiöluutut lojuivat mytyssä tiskialtaissa tai niiden vierellä. 
Luutuja ei myöskään vaihdettu mielestäni tarpeeksi usein. Niistä huomautin useampaan 
otteeseen.  
 
Aamiaisella tarjottiin puuroa, mysliä ja näkkileipää ja hapankorppuja (EU-lahjoitus). Kesälukion 
rehtori huolehti kauppaostoksista päivittäin – maitoa, jogurttia, ruisleipää, vehnäleipää, levitettä, 
juustoa ja lihaleikkelettä. Lisäksi oli tomaatteja ja kurkkua ja omenoita ja banaaneja. Avustajieni 
toivomus mansikkahillosta puuron lisukkeeksi ostettiin ja sitä kuluikin runsaasti. Kahvia ja EU-
teetä sekä EU-keksejä. Myös pingviinipuikkoja hankittiin pari laatikollista jälkiruuaksi. 
Ruuanlaitossa oli apuna myös EU-lahjoituksena maitojauhe, tummat makaronit, perunahiutaleet, 
vehnäjauhot ja sämpyläjauhot, joita käytettiin leipomiseen (pullat, pannarit, vohvelit). EU -
lahjoitukseen kuului myös runsaasti Jalostajan hernekeittopurkkeja, josta määrästä saatiinkin 
opiskelijoille kahden torstain (22.7 ja 29.7.) iltapala. Jalostajan sikanautasäilyke kuului myös EU-
lahjoitukseen. Se ei ollut kovin suosittu opiskelijoiden ruokavaliossa – ei ainakaan 
aamiaisleikkeleenä totesi Koistinen. Siitä tehtiin myöhemmin mm. lihaperunasoselaatikkoa 
iltapalaksi.  
 
Kesälukion rehtori kävi päivittäin ostamassa Uulan Säästöstä Koistisen ja Elovaaran 
ohjeistamana tarvittavat ruoka-aineet. Koistinen kyseli minulta useaan otteeseen ruokahuollon 
budjettia. Kesälukion rehtori hoiti koko kesälukion budjetoinnin – myös ruokahuollon ja kaupan 
ostosten teon ja budjetoinnin. Kehotin Koistista kääntymään kysymyksineen rehtorin puoleen. 
Rehtorilta Koistinen ei sitä kuulemma ollut kysynyt kertoi rehtori. Opiskelijoissa oli pari 
vegaaniruokavaliota noudattavaa ja heille Koistinen ja Elovaara tekivät erikseen kasvisruokaa. 
Yksi gluteiinitonta ruokavaliota noudattava kuului opetushenkilökuntaan, mutta hän huolehti itse 
hyvin persoonallisesta ruokavaliostaan. Lisäksi hän ei tarvinnut majoitusta vaan asui 
paikkakunnalla. Hansi Harjunharja söi silloin iltapalaa koululla kun katsoi sen soveltuvan 
itselleen.  
 
Keittiövastaavana kahvileivän valmistuksen lisäksi tein myös Koistisen, Elovaaran ja Lehdon 
kanssa yhdessä iltapalaa. Näin saatiin aikaiseksi mm. alkupäivänä tarjottu porkkanakeitto, joka 
maistui mukavasti kaikille.  
 
Kesälukion ohjelmassa oli selkeästi määritelty aamupalan, lounaan, päiväkahvin ja iltapalan 
tarjoiluajat. Niiden noudattamisessa ilmeni oppilailla hieman epämääräisyyttä. Pandemia-aika toi 
siihen lisää haasteita.  
 
Ongelmia ilmaantui Koistisen ja Elovaaran tehtyä kesälukion ensimmäisellä viikolla 
makaronilaatikkoa iltapalaksi. Opiskelijat olivat kerääntyneet viettämään iltaa koulun takana 
olevalle nuotiopaikalle. Iltapala oli tarjoiltu klo 18 aikoihin. Osa opiskelijoista oli käsittääkseni 
(vrt. koulun lukujärjestys) vielä taiteen oppitunneilla omassa luokassaan oman ohjaajansa kanssa. 
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Piipahdin keittiötilaan, missä tarjoilupöydällä oli Kostiaisen tekstaama hymiöviesti: Iltapalaa voi 
ottaa jääkaapista. Koulukeittiön vastaavana en voinut hyväksyä ajatusta siitä, että pandemia-
aikana koulun keittiön jääkaapilla voi vierailla kuka tahansa ja milloin tahansa. Aiemmin kolme 
opiskelijaa oli joutunut paikalliseen TK:hon testattavaksi, koska heillä ei ollut ilmoittautuessa 1. 
rokotustodistusta. Jääkaapissa säilytettiin kaikki kesälukion ruokatarvikkeet. Mielestäni 
koulukeittiön tarjoilun hoiti keittiöhenkilökunta ruoka-aikoina.  
 
Huomautin asiasta Koistiselle ja Elovaaralle ja siitä syntyi erimielisyyttä. Erimielisyytemme ei 
ratkennut helposti. Seuraavana päivänä jouduin aamupalan aikana klo 9 -10 huomauttamaan 
keittiöhygieniasta – aiheena jälleen tiskiharjat ja mytyssä oleva likaiset keittiöluutut. 
Huomautukseni oli liikaa Koistiselle, joka syytti minua suureen ääneen vittuilusta, hän oli omien 
sanojensa mukaan tullut kello 7 aamulla valmistamaan opiskelijoille aamiaista (klo 9-10). Pidin 
kiinni kannastani – mutta erimielisyys ei ottanut laantuakseen 
 
 – Koistinen ilmoitti Elovaara vanavedessään, että mikäli jatkan huomautteluani hän joutuu 
lähtemään pois koko kesälukiosta. Kaikkien meidän kolmen äänijänteet luultavasti nousivat ja 
kaikki läsnäolevat kuulivat erimielisyytemme. Myös Koistisen ja Elovaaran kollega Turusta tuli 
mukaan kiistaan ja totesi, ”Kostiaisella ja Elovaaralla on hygieniapassit sinulla ei.” Se oli totta, 
sillä Utsjoen koulun koulukeittiön vastaava Anna Nikkinen oli todennut minulle, että 10 päivän 
kesälukiota varten ei hygieniapassi ole välttämätön. Olin aiemmin lukenut Ruokaviraston 
hygieniaohjeita ja tein yhden ennakkotestinkin – en saanut tarpeeksi pisteitä – kemian 
tietämykseni erilaisista bakteereista oli riittämätön. En uusinut testiä. Pidin edelleen kiinni 
kannastani keittiöhygienian suhteen ja kiihkeä keskustelumme jatkui – siihen yhtyi myös Kirsi 
Lehto, joka rauhoitteli minua koettaen saada minut ymmärtämään, ettei minun kannata 
huomautella Koistiselle ja Elovaaralle em. asiasta.  
 
Koistinen ja Elovaara uhkailivat etteivät tule kanssani yhtä aikaa keittiöön, jos en lopeta 
huomauttelua. Ymmärsin, että se oli heille liikaa. Totesin itsekseni, että näin ollen minun pitää 
yrittää itse siivota jälkiä keittiössä, joista en pidä. Samoin totesin, etten tule aamiaisen 
valmistuksen aikaan keittiöön vaan aamiaisen jälkeen, jolloin voin siivota likaisia astioita 
pesukoneisiin ja näin olla hyödyksi. Lounasaikaan voin aloittaa päivittäisen leipomisen, jolloin 
Koistinen ja Elovaara olisivat poissa keittiöstä.  
Sain jäljestä päin tietää, että Koistinen ja Elovaara olivat keskustelleet myös kesälukion rehtorin 
kanssa tilanteesta. Itse näin vain tilanteen, missä Koistinen, Elovaara ja Lehto olivat menneet 
erilliseen tilaan, mihin vein Lehdolle tarjolle hänen unohtamansa kahvin ja missä tilassa he 
keskustelivat luultavasti samasta asiasta. 
  
Tämän jälkeen tilanne rauhoittui – muistan kuinka eräs kesälukion osanottaja tuodessaan 
käytettyjä astioita keittiöön – toimittajanainen totesi minulle miettineensä pitäisikö hänen tulla 
avuksi sopimaan asiasta. Vastasin Onneksi et tullut! Se kuvasi mielentilaani – enää ei tarvita lisää 
erimielisiä ihmisiä keittiöön.  
 
Tilanne laukesi jotenkin – en oikeastaan tiedä miten – Minusta Koistinen ja Elovaara tekivät 
aamiaisien ja iltapalojen kanssa ihan hyvää työtä. Ainoastaan keittiösiivo välillä kismitti.  
Huomasin kuitenkin joutuessani kesälukioon kuuluvan Kevo-päivän aikana koulukeittiössä yksin 
valmistamaan perunasellerikeiton lisukkeineen iltapalaksi, miten vaikeaa on itsellekin ilman 
suurtalouskeittiökoulutusta huolehtia siitä, että kaikki keittiötarvikkeet ovat asianmukaisessa 
kunnossa ja siisteinä. Perunasellerikeitto sai kaikkien hyväksynnän – Koistinen kertoi haluavansa 
siitä reseptin.  
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Opiskelijat, joilla oli iltakoulutusta saattoivat käydä myös kyselemässä ruoka- ja kahvitaukojen 
välillä kahvia, kahvimaitoa yms. Koetin korostaa heille, että kesälukiossa on säännölliset ruoka-
ajat ja silloin tarjottava on esillä. Vaikka olenkin keittiössä – en välttämättä ehdi passaamaan 
silloin kuin ei ole ruoka-aika. Pandemia-aika kummitteli mielessäni.  
 
Erimielisyytemme Koistisen kanssa ei kuitenkaan jäänyt vielä tähän vaikka noin päällisin puolin 
tulimmekin kohtuullisesti toimeen. Koin, että olimme myös temperamentiltamme samanlaisia – 
sanomme silloin kun sanomista mielestämme on. Omalla tavallani pidin hänestä vaikka meillä 
olikin erimielisyyttä keittiöhygieniasta.  
 
Kesälukion toisella viikolla koin tämän eräänä iltana heidän valmistaessaan iltapalaa – huomasin 
tiskipöydän laidalla tomaattivuoren ja kurkkukasan. Vilpittömästi kysyin Koistiselta laitammeko 
ne salaatiksi - en saanut vastausta vaan kuulin hänen mutisevan ”Minä kyllä lähden täältä pois” -  
Yllätyin kuulemastani – ei tiedustelustani olisi pitänyt ottaa nokkiinsa – yllättävää mutta totesin, 
että yleisen keittiörauhan säilyttämiseksi poistuin keittiöstä ja koko koulusta mitään sanomatta. 
Seuraavan päivänä jatkoimme niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Näin muistelen.  
 
Eräänä iltana Koistisen ja Elovaaran valmistellessa iltapalaa grillimakkaroista Koistinen paistoi 
niitä kiertoilmauunissa leivinpaperin päällä, jota oli jo käytetty ainakin yhden makkara-annoksen 
paistamiseen. Hänen pistäessään saman paperin päällä uudet makkarat uuniin rasvainen 
kertaalleen käytetty paperi leimahti ilmiliekkeihin. Koistinen poisti sen kiireesti kiertoilmauunista 
ja vei osittain palavan ja savuavan pellin papereineen koulun portaille sammumaan. Koistinen 
totesi, että jos se olisi ollut tavallinen uuni palo olisi sammunut uunissa itsekseen mutta 
kiertoilmauuni oli täysin eri asia. Tapahtuneesta ei keskusteltu sen koommin. Ilmoitin 
tapahtuneesta kesälukion rehtorille hänet tavattuani.  
 
Kyseisenä päivänä oli suunniteltu jälleen grilli-iltaa – epävakaa sää aiheutti kuitenkin esteitä – 
satoi ja paistoi vähän väliä. Kesälukion rehtori oli raahannut oman muurinpohjalettupannunsa 
koululle nuotiokatoksessa tapahtuvaa räiskäleenpaistoa varten. Koistisen määrätietoista 
suhtautumista kuvannee se, että hän ei muuttanut suunnitelmia vaan iltapala tarjoiltiin sisällä 
vaikka sää oli muuttunut mainioksi nuotioiltaa varten. Kesälukion tiederehtori Kirsi Lehto oli 
jälleen apuna avustajilleen paistaen räiskäletaikinan vohveliraudalla keittiössä tarjolle. 
Muurinpohjalettupannu matkasi takaisin kesälukion rehtorin kotiin seuraavana päivänä.  
 
Iltapalana grillimakkara tuntui maistuvan kaikille opiskelijoille – myös Elovaaralle ja Koistiselle, 
joka tuumasi, että Makkaraa ja mansikkahilloa ainakin pitää olla. Ja niin niitä olikin – 
mansikkahilloa ja grillimakkaroita jäi tähteeksi keittiön jääkaappiin kesälukion loppuessa. Näin 
Koistisen mainostama jääkapin varastojen alasajo ennen kesälukion loppumista ei ihan 
onnistunut myöskään leipien ja leikkeleitten suhteen.  
 
Laitoimme myös kesälukion tiederehtori Kirsi Lehdon kanssa yhdessä iltapalaa: kesälukion 
jälkimmäisen viikon torstain ja perjantain ateriat opiskelijoiden ja opettajien ollessa molempina 
päivinä tunturissa Arktisen aikavaelluksen patikointiretkellä. Kirsi Lehdon kanssa oli mukavaa 
työskennellä. Kirsi Lehdon asennetta luonnehti se, ettei hän kaihtanut mitään keittiötoimintaan 
tai hygieniaan liittyviä avustavia töitä vaikka kesälukion tiederehtorina ei hänellä ollut siihen 
minkäänlaista velvoitetta. Eräänä aamuna tullessani keittiölle hän oli luutuamassa keittiön 
viereisen wc:n lattiaa paljain käsin. Totesin ”sinun olisi pitänyt ottaa siivouskomerosta kättä 
pitempää siivoamista varten ja käsineet, koska niitä oli sitä varten hankittu.  
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Em. WC:n kuntoon olin jo edellisenä iltana kiinnittänyt huomiota – tahroja lattiassa wc-pöntön 
vieressä niin, että luulin sen vuotavan. Huomautin asiasta opaskoulutettava Aleksi Taipaleelle, 
joka totesi sotilaallisesti asian tulleen hänen tietoonsa ja sanovansa siitä opiskelijoille minun 
toivomukseni mukaan.  
 
Kesälukion toisen viikon torstaina oli hernekeittoa ja pannaria ja jälkimmäisenä juhlapäivänä 
perjantaina poronkäristystä, pottumuussia ja puolukkasosetta. Kasvisruokaa suosiville tarjottiin 
säräjuureksia. Nämä ruuat teimme Lehdon kanssa yhdessä. Leivoin myös kotona kahtena iltana 
kahvileiväksi päättöjuhlaan kaksi isoa tiikerikakkua. Ne onnistuivat tavallisella sähköuunilla 
mainiosti.  
 
Kesälukion päättöjuhlan jälkeen perjantaina kaikilla tuntui olevan jo kiire majapaikkaan ja 
matkalle. Koistinen, Elovaara ja Taipale valmistivat vielä eväät opiskelijoille kotimatkaa varten 
lauantaille. Voileipiä ja pari desin mehukatteja, joista puolet löytyi illan päätteeksi jääkaapista. 
Miksikähän niitä tehtiin kun ne jäivät sinne jääkaappiin mietiskelin. Kiire lähteä oli myös 
Koistisella, Elovaaralla ja Taipaleella. Kysyessäni Koistiselta miksi he lähtevät jo perjantai-iltana 
(- yhteistoimin siivoaminen mielessäni). Koistinen vastasi. ”Ei minulle lauantailta kukaan mitään 
maksa”.  
 
Näin saatiin kesälukio päätökseen – lauantaina kesälukion rehtori ja minä saattelimme viimeiset 
läksijät matkaan; dosentti Kirsi Lehdon, josta mielestäni tuli hyvä ystäväni. Myös viimeiset 
opiskelijat saatettiin bussiin ja matkaan.  
 
Jäljelle jäi siivous: Olin aloittanut sen jo edellisenä iltana perjantaina heti juhlien jälkeen: astiat 
astianpesukoneisiin ja loput pesin käsin, jotka eivät sopineet tai joita ei voinut laittaa koneeseen. 
Aikaa kului klo 21.30 – 24.00. Myös tiskipöydät sain siivotuiksi ja desinfioiduiksi.  
Lauantaina 31.7. koulun siivous jatkui: laitoin pestyt astiat paikoilleen kaappeihin ja järjestelin 
kaikki keittiötavarat asianmukaisesti. Pesin myös pyyhkeet koulun pyykkikoneella, kuivatin ne ja 
silitin käyttövalmiiksi. Pesin jääkaapin ja lajittelin jäljelle jääneet ruokatarvikkeet pois-
kuljetettavaksi. Jäljelle jääneet EU-ruokatavarat (jauhot, makaronit ja maitojauhepurkit) jätin 
koulun käyttöön. Imuroin keittiönlattian ja pesin sen. Mielestäni keittiö jäi priimakuntoon 
puhdistettuine pintoineen. Siivoustyöni kesti klo 12.30 – 19.00.  
 
Samaan aikaan siivousyhteistyökumppanit kesälukion rehtori, Hansi Harjunharja ja Timo 
Lappalainen puhdistivat suurimman tilan pöydät ja pakkasivat ne entisille paikoilleen koulun 
käytävään, mistä ne oli otettu käyttöön. Kaikki kolme opetustilaa ja käytävät ja wc -tilojen lattiat 
imuroitiin.  
 
Kesälukion toiminnan aikana pesuaineita ja puhdistusaineita kului kuten käsipaperia ja käsidesiä 
ja astianpesuainetta. Kesälukion rehtori huolehti koko kesälukion ajan wc-tilojen käsipaperien ja 
keittiössä syntyneiden ja muiden jätteiden kuljetuksesta koulun virallisen virastomestarin 
ohjeiden mukaan. Tosin kesälukio ei käyttänyt koulun biojäteastiaa vaikka sen käytölle oli lupa. 
Totesimme kesälukion rehtorin kanssa, että on parasta, että kesälukion jätesäkit menivät 
sellaisenaan kaikki poltettaviin sekajätteisiin. Muovipullot kierrätettiin ja peltipurkit.  
 
Ensimmäisellä viikolla imuroin kaikki tilat – koska sen verran roskaa ja pölyä oli kertynyt. Myös 
jätesäkkejä jouduin välillä tyhjentelemään ja wc-tilojen wc-papereita ja käsipapereita jouduin 
täydentämään. Kesälukion koulutukseen osallistunut Timo Lappalainen täytti pyynnöstäni 
kesälukion aikana wc-tilojen tyhjentyneet hygienia- ja käsipaperiautomaatit. Mielestäni Timo 
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Lappalainen oli leppoisan rauhallinen ja luotettavan oloinen keski-ikää lähentelevä Lapin 
yliopiston opiskelija. Hän kuvasi innokkaasti kesälukion tapahtumia kesälukion WhatsAppiin.  
Kerran kaksi opiskelijaa desinfioi minulle pääsalin pöydät. Pari oppilasta itse ehdotti voivansa 
laittaa ruokaa – en kuitenkaan siihen tarjoukseen tarttunut. Kesälukiolaisilla oli elokuvailta, 
minkä jälkeen huomasin tiedeopetuksessa käytettävän tilan tarvitsevan imurointia. Siihen työhön 
sain kaksi vapaaehtoista kesälukiolaistyttöä. Taisipa joku muukin vielä tarjoutua jossain 
vaiheessa vähän siivoamaan.  
 
Keittiövastaavan tiedossa ovat seuraavat kuitit ruoka- ja muista ostoksista Uulan Säästössä:  
19.7.2021 klo 13:11 167,77 19.7.2021 klo 14.54 209,62 19.7.2021 klo 15:50 53,63 20.7.2021 klo 14:54 
114,91 21.7.2021 klo 12:29 54,38 23.7.2021 klo 12:42 76,31 25.7.2021 klo 13:01 62,80 26.7.2021 klo 
13:19 25,69 27.7.2021 klo 12:29 51,83 28.7.2021 klo 11:35 51,82 28.7.2021 klo 12:32 83,57 29.7.2021 
klo 17:35 36,50 (Brita Turunen ostos Niirasen pyynnöstä korvataan ) 29.7.2021 klo 18:39 82,05 
30.7.2021 klo 14:11 84,86  
Yhteensä 1119,24 + 36,50 yht. 1155,74 
  
Utsjoella 11.8.2021  
MarjaLena Niiranen 
 
Raportti Arktisen aikavaelluksen kesälukiosta, Utsjoki 19 - 30.7 .2021 
Tiedekurssin opetus 
 
l. Tieteellisen opetuksen sisältö: 
 
Arktisen aikavaelluksen kesälukio tarjosi opiskelijoille astrobiologian perusteiden 
kurssikokonaisuuden, joka sisälsi luonnontieteiden luento-opetusta yhteensä 38 tuntia, näihin 
liittyvän vapaa-ajalla tehtävän harjoitus/loppukoe -tehtävän sekä maastossa tehtävän 
kaksipäiväisen vaelluksen koko maan historian aikajanalla (aikavaellus). Kokonaisuus vastaa 
lukion opetusohjelmiin liitettävää temaattista kurssia (vTO 1 ). 
 
Astrobiologia on poikkitieteellinen, eri luonnontieteistä koostuva kokonaisuus joka hahmottaa 
koko maailman luonnontieteellistä jatkumoa alkaen alkuräjähdyksestä, edeten läpi kosmisen 
kehityksen, tähtien ja planeettakuntien syntymishistorian, ja edelleen, aurinkokuntamme ja 
kotiplaneettamme historiaan. Kokonaisuus kuvaa sitä, miten tämä kosminen historia on 
tuottanut elinkelpoisen planeetan, ja edelleen, miten Maan eliökunta ja planeetan olosuhteet 
ovat kehittyneet ja vaikuttavat toisiinsa. Astrobiologian puitteissa pohdimme myös elämän 
mahdollista esiintymistä muilla taivaankappaleilla sekä teknisen sivilisaation 
kehittämismahdollisuuksia tulevaisuudessa.  
 
Opetus kattoi soveltaen lukion biologian moduulin BI1 (osittain) sekä syvensi lukion fysiikan 
ymmärrystä (ohjelman osiot FYa-d). Astrobiologianlaajan sisällön kattamiseksi sen opetus 
jaettiin useille eri opettajille. Opetus koostui seuraavista tunneista: 20-21.7. Emer. Prof. Esko 
Valtaoja opetti aihepiiristä Kosminen kehitys astrobiologian 1: elämän olemassaolon) 
näkökulmasta yht. 12 h;22.7 . FT Pasi Nurmi ja Sodankylän observatorion johtaja Eija 
Tanskanen opetti planeetan geofysiikasta yhteensä 6 h.  
 
23.7 .P. Nurmi opetti aiheesta planeettakuntien ja planeettojen kehitys, yhteensä 3 h, ja Dos 
Kirsi Lehto opetti aiheesta johdanto astrobiologiaan ja elämän olemukseen, yhteensä 3h.26. 
 
-28.8. K. Lehto opetti aiheista elämän synty ja varhainen kehitys, planeetan olosuhteiden ja 
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eliökunnan vuorovaikutuksen ja teknisen sivilisaation nousu yhteensä 7 tuntia. Samoina 
päivinä LuK, opettaja-opiskelija Aleksi Elovaara opetti Maan geologian ja korkeamman 
eliökunnan kehityshistoriaa yhteensä 8 h. Mainitut henkilöt E. Tanskasta lukuun ottamatta 
ovat Turun yliopiston henkilökuntaa tai opiskelijoita. 
 
29.-30.8. Maailman luonnontieteen historiaan perehdyttiin kaksi päivää kestävällä, 14 
kilometrin pituisella opastetulla tunturivaelluksella pitkin maailmankaikkeuden aikajanaa. 
Vaelluksen tieteellisenä oppaana kosmisen vaelluksen osalta toimi LuK, tähtitieteen opiskelija 
Kosti Koistinen, ja Maan historian osalta Aleksi Elovaara joiden antama asiantuntemus oli 
oleellinen osa kurssin opaskoulutusta. Kurssin teknisenä avustajana toimi Katriina Halonen, 
Utsjoen saamelaislukiosta. 
 
2. Opetustapahtumien sujuvuus 
 
Tieteen opetuksen kurssikokonaisuus oli varsin laaja, ja sen päivittäinen tuntimäåirä aika suuri 
lukiolaisille. Kuitenkin lähes koko ryhmä(paria poikkeusta lukuun ottamatta) osallistuivat 
kaikkiin opetustunteihin. Opiskelijat seurasivat opetusta kiinnostuneina ja tarkkaavaisina, 
keskustelua syntyi tunneilla jonkun verran etenkin kurssin loppua kohden. Opetuksen 
luonnetta kevensivät 28.7. iltapäivåin aikana tehdyt visuaaliset ryhmätyöt, kuten myös se, että 
tiedeaiheita prosessoitiin ja keskusteltiin jonkun verran myös iltatuntien taideopetuksen 
yhteydessä. Loppupalautteen yhteydessä opiskelijat àirtoivat varauksetonta kiitosta opetuksen 
kiinnostavuudesta. 
 
3. Opetuksen toteuttaminen korona-ajan hygienia- ja välimatkarajoitusten puitteissa 
Korona-ajan edellyttämät varotoimenpiteet - kasvomaskien käyttö ja käsihygienia - olivat 
erittäin hyvin ohjeistetut jo ennen kurssin alkua; kasvomaskien käyttö koko ajan sisätiloissa, 
samoin kuin käsidesin käyttö oli ohjeistettu. Samoin ohjeistettiin kaikkia käyttämään kurssin 
aikana samoja istuinpaikkoja. Kurssin kuluessa nuorten yhteydet kuitenkin muuttuivat 
sosiaalisemmiksi, mikä koettiin turvalliseksi siksi että tiloissa kokoonnuttiin koko ajan saman 
ryhmän kesken. Väljien tilojen takia myös luennointi tapahtui ilman maskeja. 
Ryhmä pysyi koko kurssiajan terveenä, lukuun ottamatta kahden opiskelijan kevyttä 
vilustumista (kurkkukipu ja päänsärky) mikä ilmeisesti sai alkunsa lauantai-iltapäivän 
istuskelusta Nisu-järven kodalla, pohjoistuulessa ja aika viileissä oloissa. Tämä yhteinen 
ulkoilu oli ilmeisesti joillekin liian kylmää - mutta se oli toisaalta kesälukion tärkeä 
sosiaalinen tapahtuma, jonka aikana tapahtui merkittävää tutustumista ja ryhmäytymistä. 
Mainitut vilustuneet opiskelijat olivat poissa opetuksesta kahden päivän ajan, ja rehtori käytti 
heidät terveyskeskuksessa tarkistuttamassa mahdollisen koronatartunnan varalta. Molemmat 
potilaat olivat korona-negatiivisia. 
 
4. Henkilöyhteydet opettajien ja oppilaiden välillä 
 
Havaintojeni perusteella yleinen ilmapiiri kesälukiossa oli hyvä ja positiivinen. Opettajat 
tekivät parhaansa luodakseen positiivisen kontaktin kuulijoihin; myös tuntien ulkopuolella 
pyrittiin olemaan vapaamuotoisesti opettajien ja opiskelijoiden kesken. Koulun aikana 
opiskelijat selvästikin muodostivat hauskoja sosiaalisia yhteisöjä. Yhteistyö ja kontaktit 
opettajien kesken sujuivat hyvin. Erityisen suuressa merkityksessä opiskelijoiden 
hyvinvoinnissa ja viihtyvyydessä olivat koululla tarjotut aamupalat, päivällisruuat ja iltapalat, 
jotka olivat suurelta osin Kosti Koistisen ja Aleksi Elovaaran valmistamat ja tarjoilemat. 
Mainitut apuopettajat huolehtivat myös nuorten viihtymisestä iltaisin mm. järjestämällä 
nuotioiltoja (21.7. ja2a.7.). Sateen estäessä ulkoilun (22.7.) nuorille tarjottiin toimintaa ja 
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iltapalaa sisätiloissa, kuten tieteiselokuvia astrobiologiaan liittyvistä aiheista. Näiden 
apuopettajien, ja myös opaskoulutettavan Aleksi Taipaleen osuus oli erittäin 
merkittävä koko kesäkoulun tunnelman ylläpitämisessä ja nuorten viihtyvyydessä. 
 
5. Opetuksen saavutukset 
 
Tieteen oppikurssin puitteissa osallistujille opetettiin astrobiologian perusteiden laaja 
kokonaisuus. Oppiminen kontrolloitiin läsnäololla opetuksessa, sekä vapaa-ajalla ryhmätyönä 
laadittavan kuvallisen "maailman historia" esityksen avulla. Kurssin päätteeksi pidetyn 
Kahoot -kyselyn perusteella havaitsimme että opiskelijat olivat omaksuneet opetettuja asioita 
oikein noin 80-prosenttisesti, mikä on varsin hyvä suoritus näinkin vaativasta aiheesta. Näillä 
perusteilla opiskelijoille annettiin kurssin suoritustodistus, ilman arvosanaa. Erityisen 
arvokkaaksi tällä kurssilla koettiin tiede- ja taideopetuksen yhdistäminen samaan kurssiin. 
Tämä tuntui antavan synergististä etua molempien kurssien opetukselle. 
 
6. Kurssin vastaavuus lukiokursseihin 
 
Kurssin katsottiin vastaavan lukion temaattista oppikurssia. Se sisälsi osittain samoja asioita 
kuin vBIl, samoin se syvensi lukion fysiikan kurssien sisältöjä, mutta ei ollut niiden kanssa 
identtinen. Tasoltaan kurssi vastaisi ensimmäisen vuoden yliopisto-opetusta. Opiskelijat 
pystyivät seuraamaan tätä oman harrastuneisuutensa ansiosta. 
 
7. Parannettavia asioita 
 
Eräs kurssin epäkohta oli se että opetussisältöjä Esko Valtaojan ja muiden opettajien kesken ei 
oltu koordinoitu, ja tästä syystä niissä oli aika paljon päällekkäisyyttä. Tämä aiheutti sen että 
näiden asioiden opetukseen käytettiin tarpeettoman paljon tunteja. Paremmin koordinoiden 
tuntimäärää voidaan pienentää. Muutenkin opetussisältöä voidaan sovittaa hiukan 
pienemmäksi, ja lukiotasolle sopivammaksi, minkä avulla opetusta voidaan keventää ja 
aktiviteetteja lisätä. 
 
Turussa I0.8.202I 
Kirsi Lehto, Dos. 
Arktisen aikavaelluksen 
 

kesälukio, tiedeaineiden vararehtori 
 

Raportti Arktisen aikavaelluksen kesälukiosta, Utsjoki 19 - 30.7 .2021 
Taidekurssi Lukionvalinnaisen kuvataiteen kurssi "Kohti aikaa ja sen taa" (TO2, 
KU4 2op).  
 
1. Taidekurssin sisältö: Kurssi sisälsi 38h luento-opetusta ja omaa taiteellista toimintaa.  
 
Kurssilla syvennyttiin saamelaiseen maailmankuvaan, tähtitaivaan mytologiaan ja mielen maisemiin 
kuvittaen ja maalaten. Kokonaisuuden toisessa osassa tutkittiin arktista luontoa nykyvalokuvataiteen 
keinoja kokeillen ja abstrahoituja tulevaisuusnäkymiä luoden. Kurssilla tutustuttiin lisäksi sirkustaiteen ja 
performanssin perusteisiin.  
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Kurssin tavoitteena oli tulkita nykytaiteen esimerkkejä hyväksikäyttäen taiteen yhteiskunnallisia 
merkityksiä ja syventää opiskelijan omaa kuvailmaisua. Kurssilla tutkittiin kuvataidetta tieteen ja taiteen 
välisesti. Kokonaisuudessa tarkasteltiin taidetta ja visuaalista kulttuuria identiteettien rakentamisen, 
kulttuuriperinnön välittämisen ja uudistamisen sekä kestävän tulevaisuuden näkökulmista. Opiskelijat 
loivat teoksissaan arktisia tulevaisuusnäkymiä harjaantuen myös sanallisten ja muiden kuvatulkinnan 
keinojen soveltamisessa.  
 
Maailman luonnontieteen historiaan perehdyttävällä opastetulla tunturivaelluksella toteutettiin lisäksi 
ryhmätyönä sarjallinen valokuvatehtävä yhdistäen tiedettä ja nykyvalokuvataiteen keinoja. Kurssin 
opettajina toimivat FM Brita Turunen, kuvataiteilija ja kuvataidekasvatuksen opiskelija Henna Mattila 
(MA) Lapin yliopistosta, performanssitaiteilija Hansi Harjunharja ja kuvataidekasvatuksen professori 
TaT,dosentti Mirja Hiltunen, Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta.  

Taidetta ja tiedettä yhdistänyt loppunäyttely -sekä juhla (ks. liite 2 alla)kokosi käsitellyt teemat yhteen 
moniaistisesti taidenäyttelyn, audiovisuaalisten esitysten ja sirkustaiteen muodossa. Juhlassa esiintyi 
myös palkittu utsjokelainen kirjailija, runoilija ja muusikko Niillas Holmberg.  
 
2. Opetustapahtumien sujuvuus  
 
Taiteen kurssikokonaisuus oli monipuolinen mutta sen päivittäinen sijoittuminen jo pitkien tiedekurssin 
luentojen jälkeen iltapäiviin ja iltoihin, oli haaste paitsi lukiolaisille myös opetushenkilökunnalle. 
Kuitenkin kurssin valinnut ryhmä työskenteli sitoutuneesti ja innokkaasti osallistuen aktiivisti 
opetustunteihin ja toteutti myös omatoimisen työn osuudet korkeatasoisesti. Vaikka kurssi koostui ikään 
kuin kolmesta kokonaisuudesta, yhteinen teema ”Kohti aikaa ja sen taa”, loi jatkuvuutta osioiden välille. 
Erilaisista opetustyyleistä ja opettajapersoonallisuuksistakin huolimatta ja sen rikastamana, oli 
kokonaisuus enemmän kuin osiensa summa. Kurssin sujuvuuteen vaikutti ratkaisevasti talven aikana ja 
keväällä pidetyt taideopettajien yhteispalaverit taidevararehtorin johdolla. Huolellinen 
etukäteissuunnittelu ja kurssisuunnitelmien laadita tavoitteineen, sisältöineen ja arviointiperusteineen 
takasi kurssin sujuvuuden paikan päällä. Kurssin pääopettaja Henna Mattila seurasi myös kaikki 
tiedekurssin luennot kahden viikon ajan sekä toimi avustajan myös ensimmäisen viikon taidekurssin 
osuudessa. Tämä takasi osaltaan opetuksen sujuvuuden ja osioiden sidosteisuuden sekä taide- ja 
tiedekurssien välisen integraation.  
 
3. Opetuksen toteuttaminen korona-ajan hygienia- ja välimatkarajoitusten puitteissa 
 
 Mukailen tiedekurssin laatimaa raporttia kohdassa kolme. Kuvaus vastaa taideopetuksen toteutusta. 
Korona-ajan edellyttämät varotoimenpiteet - kasvomaskien käyttö ja käsihygienia - olivat erittäin hyvin 
ohjeistetut jo ennen kurssin alkua; kasvomaskien käyttö koko ajan sisätiloissa, samoin kuin käsidesin 
käyttö oli ohjeistettu. Samoin ohjeistettiin kaikkia käyttämään kurssin aikana samoja istuinpaikkoja. 
Kurssin kuluessa nuorten yhteydet kuitenkin muuttuivat sosiaalisemmiksi, mikä koettiin turvalliseksi siksi 
että tiloissa kokoonnuttiin koko ajan saman ryhmän kesken. Väljien tilojen takia opetus tapahtui ilman 
maskeja. Ryhmä pysyi koko kurssiajan terveenä, lukuun ottamatta kahden opiskelijan kevyttä 
vilustumista (kurkkukipu ja päänsärky) mikä ilmeisesti sai alkunsa lauantai-iltapäivän istuskelusta Nisu-
järven kodalla, pohjoistuulessa ja aika viileissä oloissa. Tämä yhteinen ulkoilu oli ilmeisesti joillekin liian 



20 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

   

kylmää - mutta se oli toisaalta kesälukion tärkeä sosiaalinen tapahtuma, jonka aikana tapahtui 
merkittävää tutustumista ja ryhmäytymistä. Mainitut vilustuneet opiskelijat olivat poissa opetuksesta 
kahden päivän ajan, ja rehtori käytti heidät terveyskeskuksessa tarkistuttamassa mahdollisen 
koronatartunnan varalta. Molemmat potilaat olivat korona-negatiivisia.  
 
4. Henkilöyhteydet opettajien ja oppilaiden välillä  
 
Kesälukion ilmapiiri oli hyvä ja positiivinen. Taidekurssin opettajat aktivoivat opiskelijoita keskusteluun 
pari- ja ryhmätyötehtävien kautta ja rohkaisivat antamaan myös vertaispalautetta kuvallisten tehtävien 
äärellä. Yhteistyö ja kontaktit opettajien kesken sujuivat hyvin. Henna Mattilan taidepedagoginen 
osaaminen takasi turvallisen ja jakamisen kulttuuriin kannustavan ilmapiirin. Henna sai erittäin hyvää 
palautetta keräämässään kurssipalautteessa, opiskelijoiden ollen erittäin tyytyväisiä taidekurssin 
kokonaisuuteen. Hansi Harjunharjan välitön ja innostava improvisointiin rohkaiseva iltaopetus ja 
vaelluspäivien kuvaustehtävän ohjaaminen sai opiskelijat viihtymään yhdessä iltamyöhään mielekkään 
tekemisen parissa ja kokeilemaan uusia ilmaisumuotoja. Jo aikaisemmin mainittu taidekurssin 
pääopettaja Henna Mattilan osallistuminen myös tiedekurssin luennoille sekä ensimmäisen viikon 
taidekurssin osuuteen, rakensi hyvää siltaa opetushenkilöiden välillä. On helppo yhtyä myös tiedekurssin 
raportin yhteydessä esiin nostettuun seikkaan, jossa korostettiin yhteisten aamupalojen ja ruokailujen 
merkitystä yhteisöllisyyden luomisessa. Kosti Koistisen ja Aleksi Elovaaran huolehtivat paitsi näistä 
ruokailuista, myös nuorten viihtymisestä iltaisin mm. järjestämällä nuotioiltoja. Sateen estäessä ulkoilun 
nuorille tarjottiin toimintaa ja iltapalaa sisätiloissa. Näiden apuopettajien, ja myös opaskoulutettavan 
Aleksi Taipaleen osuus oli merkittävä koko kesäkoulun tunnelman ylläpitämisessä ja nuorten 
viihtyvyydessä. Yhteiset vaelluspäivät lisäsivät yhteisöllisyyttä entisestään. Ehkä paria poikkeusta lukuun 
ottamatta vaikutti, että lukiolaiset tutustuivat luontevasti toisiinsa ja löysivät paikkansa osana ryhmää. 
 

5. Opetuksen saavutukset  
 
Taidekurssi mahdollisti tieteellisen maailmankuvan yhdistämisen taiteen vaihtoehtoisiin 
ilmaisumuotoihin, saamelaiseen mytologiaan, moniin todellisuuksiin ja tulevaisuuden kuviin. Tämä 
vuorovaikutus tarjosi uuden hedelmällisen tavan visualisoida, kokea, käsitellä ja oppia suuria 
käsitteellisiä kokonaisuuksia. Taidekurssilla tieteen ja nykytaiteen sisältöjen yhdistämien tarjosikin 
uuden kokemuksellisen lähestymistavan, jossa luonnontieteen ja nykytaiteen näkemykset pääsivät 
yhdessä ilmentämään maailman ilmiöitä eri tavoin. Korkeatasoiset kuvataiteen tuotokset, niin yksilö 
kuin ryhmissä toteutetut teokset loppunäyttelyssä, herättivät ansaittua ihastusta. Taiteessa mahdollinen 
toisin tietäminen ja kokemuksellisuus, kurssilaisten omat tulkinnat ja visiot mahdollisista maailmoista, 
saivat näkyvän, jaettavan muodon. Osallistumisen aktiivisesti kurssille, tehtävien suorittamisen ja 
reflektoiviin kyselyihin ja itsearviointiin vastaamisen perusteella jokaiselle annettiin kurssin 
suoritustodistus.  
 
6. Kurssin vastaavuus lukiokursseihin  
 
Kokonaisuus suunniteltiin soveltuvaksi Lukion opetussuunnitelman perusteiden 2019 mukaan KU4 
Taiteen monet maailmat (2 op) (ks. liite 1 alla) tai vanhan LOPS 2015 mukaisesti Taiteiden välisiin 
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kursseihin kuuluvaksi 2. Nykytaiteen keinoin (TA2) 7. Parannettavia asioita Vielä selkeämpää taide- ja 
tiedekurssien integrointia, mahdollisesti yhteisopettajuuttakin yli oppianerajojen, ilmiöpohjaisesti. 
Taidekurssien sijoittamista tasavertaisesti myös päivemmälle lukujärjestyksessä vältettäisiin piilo-
opetussuunnitelman mukanaan kantavasta viestistä taiteesta ikään kuin harrastusaineena, tiedekurssiin 
nähden alisteisena oppiaineena.  
 
Rovaniemellä 24.8.202I  
 
Mirja Hiltunen, Dos Professori Arktisen aikavaelluksen kesälukio, taideaineiden vararehtori 
 
 
ARKTISEN AIKAVAELLUKSEN KESÄLUKIO 

JUHLAOHJELMA 30.7.2021 

klo 18-19 päivällinen 

klo 19:00 

-tervetuloa ja mistä on ollut kyse: Juhani Harjunharja 

-sivistysjohtajan tervehdys: Virpi Veskonniemi 

-tieteen ja taiteen vararehtorien sanaset: Kirsi Lehti & Mirja Hiltunen  

klo 19:15 Niillas Holmberg  

klo 19:20-20:00  

1. Pari sanaa näyttelyistä ja taiteen kurssista, Brita Turunen ja Henna Mattila (10 min) 
2. Vaelluspäivän teokset: Hansi  Harjunaharja + ryhmätyöt (projisointi takaseinälle )max 10min 
3. Maailman aikajana teoksen esittely (työryhmät)+ tieteen opettajat (10 min= 
4. Pale blue dot (Carl Sagan), Aleksi Taipale (4 min) 

klo 20:00 - 20:20 

todistusten jakaminen (rehtorit, Juhani, Kirsi ja Mirja) ja kiitokset kaikille! 

-musiikkiesitys + jonglöörausta (Lauri ja Aleksi ja Hansi etc) 

 

klo 20:15-21:00. 

Taidenäyttelyyn ja camera obscuraan (kuviksen siipi) ja MarjaLeenan teokseen tutustuminen (luentotila) 

vapaata seurustelua 
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Arktisen aikavaelluksen kesälukion yöttömän keskiyön konsertti osana 
kesälukion ohjelmaa 

Kesälukion ohjelmaan/lukujärjestykseen on merkitty väliviikonlopun lauantaille 
24/25.7. yöttömän yön konsertti Utsjoen kirkossa.  Tämä konsertti oli osana 
kesälukion taideohjelmaa ja samalla pakollinen oppitilaisuus opiskelijoille.  

Konsertin järjesti Ohcejoga Utsjoen Ursa ry/ Arktisen aikavaelluksen kesälukio 
yhteistyössä Utsjoen seurakunnan ja Lapin kamarimusiikkijuhlat ry:n kanssa. 
Konsertin teemana oli ”Löytöretki tähtiin”.  
 
Kamarimusiikkiryhmän taiteellisena johtajana toimi harmonikkataiteilija Janne 
Rättyä. Mukana olivat myös mezzosopraano Virpi Räisänen, klarinetisti Harri Mäki 
ja pianisti Henri Sigfridsson. Säveltäjä Uljas Pulkkis oli säveltänyt ja sovittanut tätä 
konserttia varten teoksen, joka pohjautuu avaruustähtitieteen professori Esko 
Valtaojan kirjan tekstiin ”Kotona maailmankaikkeudessa”.  Näin ollen konsertti oli 
luonteva osa kesälukion Arktisen aikavaelluksen pääteemaa ja palveli hyvin 
kesälukion taideopetusta yhdistyneenä kesälukion tiedeopetukseenkin.  
 
 
Juhani Harjunharja 

kesälukion rehtori 
 

 
Arktisen aikavaelluksen kesälukion rehtorin perustehtävät 

Rehtori toimii kesälukion johtajana. Hän johtaa, ohjaa ja valvoo kesäkoulun 
opetus- ja kasvatustyötä. Hän vastaa kesälukion hallinnollisista tehtävistä, seuraa 
kesäkoulun taloutta, hän laatii toiminta- ja taloussuunnitelman perusteet, hänen 
tehtävänään on hankkia riittäviksi arvioidut talouden toimintaresurssit eri 
rahoittajatahoilta, hän tekee lukujärjestyksien pohjatyön ja tekee kesäkoulun 
toiminnalliset työsuunnitelmat. Rehtorin tehtäviin kuuluu myös 
opetushenkilöiden ja opiskelijoiden rekrytointi yhteistyössä Kesälukioseuran ja 
muiden yhteistyökumppanien kanssa.  
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Rehtorin tehtäviin kuuluvat edelleen eri raportit ja niiden laadinta sekä 
mahdollisten maksatushakemusten teko. Kesälukion rehtorin tehtäviin kuuluu 
myös opetushenkilöiden palkkioiden ja matkakorvausten laskentaa, jossa 
apunamme on tällä kertaa KSL, joka tekee varsinaisen palkkioiden maksatustyön 
ostopalveluna. 
 
Rehtorilla saattaa olla myös jonkin verran opetustehtäviä.  
 
Hänen työhönsä kuuluu myös yhteydenpito kesäkoulun ulkopuolelle, kuten 
oppilaiden huoltajiin. Rehtorin työ vaatii esimiesosaamista, pedagogista osaamista 
ja kiinnostusta koko työyhteisön hyvinvoinnista.  

Rehtorilta edellytetään kyseisen koulumuodon opettajanpätevyyttä. Toisaalta 
rehtorilla on paljon hallinnollisia ja taloudellisia tehtäviä. Hän toimii eri 
työkokousten esittelijänä, huolehtii päätösten toimeenpanosta ja tiedottamisesta 
sekä järjestää työ- ja opettajainkokoukset. 

Kesälukion rehtori voi sopia sihteerin ja vara- tai apulaisrehtorin tehtävistä 
opettajien kanssa: Arktisen aikavaelluksen opetustehtävät jakautuivat tieteen ja 
taiteen sektoreihin, joten kesäkoulussamme oli luontevaa sopia apulaisrehtoreiksi 
erikseen tieteen apulaisrehtori ja taiteen apulaisrehtori, koska opetushenkilöitä oli 
kohtuullisen paljon ja opetustyö oli tiivistetty kahteen viikkoon. Apulaisrehtorit ja 
sihteeri ovat samalla rehtorin lähimmät työkumppanit. 
 
Koska tällä kertaa koronarajoitteet aiheuttivat kesälukion toimintapaikan, 
majoituksen ja ruokailujen siirrokset, tuli rehtorin ja sihteerin tehtäväkuvaan 
majoitusten ja ruokailujen nopeatkin uudelleen järjestelyt.  

Yhteistyökumppaneita kesäkoulussamme olivat monet koulumuodon 
ulkopuolisetkin tahot, joiden kanssa rehtori joutui päivittäin toimimaan: 
majoittajat, ravintolahotelli, leirintäalue, kauppa, terveyskeskus, julkisen 
liikenteen hoitajat, jätehuolto, koulun talonmies vain muutamat tahot mainittuna. 
 
Kesälukiomme yhteistyökumppaneihin kuuluu myös Kesälukioseura keskeisenä 
toimijana. Myös KSL on mukana erityisesti opetushenkilöiden palkkioiden 
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maksatuksessa. Kesälukion rahoituksen järjestelyssä Pohjoisen Lapin Leader ja 
ELY-keskus ovat Arktisen aikavaelluksen kesälukion ja samalla rehtorin ja sihteerin 
tärkeät yhteistyökumppanit.  Lisäksi Utsjoen koulu- ja sivistystoimi ovat olleet 
mukana kesäkoulua järjestellessämme. Näihin kaikkiin rehtori ja sihteeri joutuvat 
olemaan yhteydessä kesälukion toiminnan varmistamiseksi.  Jopa Utsjoen 
seurakunta on ollut mukana kesälukion yöttömän yön konserttia järjesteltäessä, 
eikä voida unohtaa itse konsertoijia. Tuo konserttitapahtuma kuului kesälukion 
taideohjelmaan yhtenä keskeisenä osana paikalliskulttuuriakin.  

Kesälukion rehtorin toimintaympäristö on ollut erittäin laaja, kun ottaa huomioon 
kesälukion ajallisesti tiiviinkin olemuksen. Siksi alun perin Kevon olosuhteisiin 
mitoitetut kustannuslaskelmat ja talkootyön laatu ja määrä muuttuivat 
perustoiltaan niin, että ne vaativat vieläkin uudelleen tarkasteluja 
maksatushakemuksiakin tehtäessä. Kaiken muutoksen tarkka ennakointi kesken 
kesälukiojärjestelyjen osoittautui käytännössä mahdottomaksi. 
 
Juhani Harjunharja 

kesälukion rehtori 

 
 

• toteutusoletukset ja riskit 
Eri raporttien pohjalta voidaan todeta kesälukion onnistuneen kohtuullisesti, vaikka toteutusoletuksien 
suhteen osumatarkkuus koronan aiheuttamien tekijöiden johdosta ei ollut ihan kympin arvoista. 
Suurimpana riskitekijänä oli näin ollen koronaepidemia, joka vaikutti sekä kesälukion käytännön 
toteutuksiin että talouteen.  
 
 

4.3. Yhteistyökumppanit 
 
Keskeisinä yhteistyökumppaneinamme toimivat käytännössä Aikavaellus ry, Lapin 
yliopiston taidekasvatuksen laitos, Sodankylän geofysiikan observatorio, Utsjoen 
uusi koulukeskus, Camping Lapinkylä, Hotelli Utsjoki ja Utsjoen seurakunta. Eikä 
Turun yliopiston Kevoakaan passaa unohtaa, vaikka tällä erää yhteistyö jäikin 
yhden vierailupäivän pituiseksi.  
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4.4. Tulokset ja vaikutukset 
 
Pilottikesälukion tuloksiksi voidaan katsoa keskeisesti se, että kesälukio saatiin toteutetuksi 
pääosin suunnitelmien mukaisena koulutustapahtumana, johon osallistui opiskelijoita niin 
Lapista kuin muualta Suomesta. Opiskelijoita ilmoittautui yli kolmekymmentä, mutta 
koronarajoitusten johdosta mukaan hyväksyttiin 24 opiskelijaa. Mielenkiintoista on myös se, 
että Arktisen aikavaelluksen opaskoulutuskin saatiin järjestymään ensimmäistä kertaa, vaikka 
SAKK:sta ei ketään mukaan tullutkaan (korona).  
 
Merkittävänä tuloksena voidaan pitää myös sitä, että koulutukseen suunnitellut Arktisen 
aikavaelluksen tieteen ja taiteen sekä opaskoulutuksen vaelluspäivät onnistuivat hyvin.  
 
Merkittävää on myös se, että kesälukio onnistui järjestämään pikavauhtia niin majoitukset kuin 
muonituksetkin. Jopa niin, että ensimmäistä kertaa Utsjoen kesälukioiden aikana osa 
muonituksesta hoidettiin omatoimisesti koulun kotitalousluokkaa hyödyntäen.  
 
Koska tulokset olivat kaikilta osin hyvät tai ainakin kohtuullisen hyvät, se vaikutti toteuttajiin 
sen verran innostavasti, että nyt ollaan suunnittelemassa vuoden 2022   ”Elinkelpoisen 
planeetan kesälukiota”. 

 
 

5. Mikäli hankkeella on ohjausryhmä, ohjausryhmän arvio hankkeen toteutuksesta (tämä tulee käsitellä 
viimeisessä ohjausryhmän kokouksessa) ja esitykset jatkotoimenpiteiksi 
 
Hankkeella ei ollut varsinaista ohjausryhmää, mutta Ohcejoga Utsjoen Ursa ry:n hallitus toimii 
vastaavana ryhmänä rehtoreiden ja Kesälukioseuran käytännön avustuksella, kuten lukujärjestyksestä 
ja eri raporteistakin ilmenee. Koska tulokset olivat kaikilta osin hyvät tai ainakin kohtuullisen hyvät, se 
vaikutti toteuttajiin sen verran innostavasti, että nyt ollaan suunnittelemassa vuoden 2022   
”Tutkimusretkiä kosmokseen-kesälukio” kaksi osaisena: Ensimmäinen osa olisi viikolla 30 Utsjoella ja 
toinen osa viikolla 31 Sodankylässä. 

 
Raportin laatija: 

 
Juhani Harjunharja 
Arktisen aikavaelluksen kesälukion rehtori 
Ohcejoga Utsjoen Ursa ry:n puheenjohtaja 

 

Liitteet:  lehtijutut A4-kokoisiksi kopioituna, matkaraportit, muut mahdolliset selvitykset jne. 
 
Arktinen Aikavaellus – Vaellus läpi aikakausien      
   

https://arktinenaikavaellus.com/

