
Kansainväliset 
opintomatkat 
2019-2020 
Kaikista opintomatkoista / kansainvälisistä 
projekteista saa kurssin (KA07/KA08) 
suoritettuaan kurssiin liittyvät tehtävät ohjeiden 
mukaan.  

Ensimmäisen vuositason opiskelijoille suunnatut projektit: 

Crossing borders: migration and 

hospitality in Europe (EU-rahoitteinen Erasmus+

KA229- projekti, toteutetaan lukuvuosina 2019-2021) 

Mukana Alppilan lukion lisäksi koulut Espanjasta 

(Valencia), Italiasta (Rooma) sekä Saksasta (Fulda). 

Projektin tarkoituksena on tutkia muuttoliikkeitä 

Euroopassa; niiden syitä, itse matkaa maasta toiseen sekä 

integraatiota uuteen kotimaahan. 

Projektiin ydinryhmään valitaan 30 opiskelijaa kustakin maasta. Ydinryhmän opiskelijat majoittavat kotiinsa viikon ajaksi 

yhden ulkomaalaisen opiskelijan marraskuussa 2020. Majoittajat pääsevät viikon mittaiselle vastavierailun (joko 

marraskuussa 2019 Espanjaan, toukokuussa 2020 Italiaan  tai toukokuussa 2021 Saksaan). 

Lähitapaamisten välillä opiskelijat tekevät etätehtäviä. Projektin työkieli on englanti. 

Projekti on suunnattu ensimmäisen vuositason opiskelijoille. 

Projektin kustantaa Euroopan Unioni. 

Lisätietoja projektista Annukka Kososelta. 

Haku projektiin 2.9. mennessä!
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Viron opintomatka: Viro pintaa syvemmältä  
 
Opintomatkalla tutustumme Viron lähihistoriaan ja kulttuuriin Tartossa ja 
Tallinnassa sekä vierailemme Tarton yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa 
perehtymässä opiskelumahdollisuuksiin. 
 

Hae mukaan kirjoittamalla vapaamuotoinen hakemus Heli Hukkaselle tai Irja Nykäselle Wilman kautta sunnuntaihin 
15.9. mennessä.  Kerro hakemuksessasi, miksi haluat mukaan juuri tälle opintomatkalle.   
Opintomatka on suunnattu ensimmäisen vuositason opiskelijoille.  

Ajankohta: la 26.10. – ti 29.10.2019 

Matka on omakustanteinen. Lisätietoja Irja Nykäseltä.  

 

Lontoon opintomatka 
 
Opintomatkan aiheina ovat: 
Luonnontieteet (Greenwich Observatory, Maritime 
Museum, Science Museum),  
Historia (The Tower of London),  
Jatko-opintomahdollisuudet Britanniassa (Suomalaiset 
Opiskelijat Britanniassa Ry kertoo), Suomalaisen ja 
Britannialaisen koulujärjestelmän vertailua (vierailu 
Harrow School-nimisessä sisäoppilaitoksessa) sekä  
Brexit-päivitys (seurataan tiedotusvälineistä mitä Brexit-rintamalla tapahtuu) 
Opintomatka on suunnattu ensimmäisen vuositason opiskelijoille, joille on jo lähetetty tarkemmat päivämäärät ja 
ilmoittautumisohjeet.  
 
Ajankohta: Keväällä 2020, viidennen jakson koeviikolla. 
 
Matka on omakustanteinen. Lisätietoja Timo Jaatiselta.  

 
Toisen vuoden opiskelijoille suunnatut projektit:  
 
 

Rooman opintomatka - 
Eurooppalaisen kulttuurin juurilla 
 
Opintomatka on suunnattu toisen vuositason 
opiskelijoille. 
 
Ajankohta: huhti-toukokuun vaihde keväällä 2020 
Ilmoittautumiset alkavat toisella jaksolla.  
 
Matka on omakustanteinen. Lisätietoja Jouni 
Rasalta.  
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Kaikille avoimet projektit:  
 

Pietarin opintomatka - Pietari Unescon 
maailmanperintökohteena 
 
Opintomatkalla tutustutaan Pietarin historiaan sekä sen 
lukuisiin kulttuurikohteisiin.  Pietariin matkustetaan junalla.  
 
Opintomatka on avoin kaikille halukkaille. 
Ajankohta: Toukokuussa 2020.  
Ilmoittautuminen alkaa keväällä. 
 
 

Matka on omakustanteinen, mutta hinta ei ole korkea. Lisätietoja Irja Nykäseltä tai Annukka Kososelta. 
 
 
Jo käynnissä olevat tai menneet projektit: 
 

Huippuvuoret 10.-13.8.2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lue lisää: https://alppilablog.wordpress.com/2019/08/12/huippuvuorten-opintomatka/ 
 
 

Berliinin opintomatka  
 
Kurssi "Berliinin historia Preussista nykypäivään" järjestetään 
yhteistyössä Medialukion kanssa. Molemmista lukioista lähtee 10 
opiskelijaa ja yksi opettaja. Mukaan valitut ovat pääosin 
saksanlukijoita, mutta mukana on myös muutama erityisen paljon 
historiasta kiinnostunut.  
 
Ajankohta:  Kurssi on jo käynnissä. Matka Berliiniin 
7.-10.10.2019.  
 
Vastuuopettaja: Elina Suomela 
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Alankomaiden opintomatka - Hallo Holland! 
 
Alankomaiden opintomatkalla tutustutaan 
jatko-opintomahdollisuuksiin Alankomaissa 
yliopistojen englanninkielisissä 
koulutusohjelmissa.  
 
Kurssi on tarkoitettu toisen ja kolmannen 
vuositason opiskelijoille.  
 
Ajankohta: 4.-9.11.2019. Ilmoittautuminen on jo 
päättynyt.  
 
Vastuuopettaja: Antti Vesivalo 
 
 
Tiedekurssi La Palmalla 

 
Aiheena on avaruuden tutkiminen NOT (Nordic 
Optical Telescope) avulla. Teleskoopilla tutkitaan 
tähtitaivasta ja saadaan tietoa, jota sitten analysoidaan 
paikan päällä La Palmalla. Tämä on opiskelijoille 
mahdollisuus päästä tekemään tutkimusta 
ammattilaisten laitteilla ammattilaisten opastamana. 
 
Lisäksi kurssiin sisältyy etäluento 3.9. Tourlan 
observatoriosta sekä matkan pohjustuskäynti ja aiheeseen 
syvällisempi tutustuminen 22.10. Tourlan 
observatoriossa Turun yliopistossa. 

 
Ajankohta: 10.11.-16.11.2019 
 
Kurssilla on mukana abeja sekä toisen vuoden opiskelijoita. Opiskelijat on valikoitu mukaan ykköskampuksen lukioista 
fysiikan opintomenestyksen mukaan.  
 
Vastuuopettaja: Markku Lampuoti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________ 
Valokuvat: Pixabay (Stokpic, chickenonlinem Free-Fotos, ArtTower, Georg11, kirildobrev, Kitterphoto, LobostudioHamburg, Andrew-Art) 
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