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Lappeenrannasta 
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Niina Kuhanen, Kimpisen lukio

kuva: Niina Kuhanen



Tehtävä: 
Suunnittele 

mielenkiintoinen 
laivamatka 

Lappeenrannasta 
Viipuriin

• Tehtävänä on laatia mielenkiintoista 
ohjelmaa ja tekemistä laivan 
menomatkalle Lappeenrannasta Viipuriin

• Toimit ryhmäsi kanssa matkan 
suunnittelijana ja teidän tulee laatia 
matkaohjelma Lappeenranta – Viipuri 
matkalle

• Matkustajina (= kohderyhmä) on 18-22 
–vuotiaiden lappeenrantalaisten ystävien 
seurue – yhteensä neljä henkilöä

• Matka toteutetaan M/S Carelia –laivalla, 
kesällä 2022

kuva: Niina Kuhanen



Tehtävän tavoitteet

• paikallishistoriallisen tiedon syventäminen

• autenttisessa ympäristössä oppiminen (”Ulos 
luokkahuoneesta!”)

• osaamisen monipuolinen näyttäminen

• opitun tiedon soveltaminen käytäntöön

• projektityöskentely

• tiimityöskentely ja vertaisoppiminen

• esiintymisen harjoitteleminen

• rakentavan, perustellun palautteen antaminen 
sparraamalla

• korkeakouluyhteistyö (Tunne työ 2.0-hanke)

• avaa matkailun ja korkeakoulun maailmaa: 
tulevaisuuden opinnot, oman alan valinta; tiedot 
ja taidot

Kuva: Niina Kuhanen





Apuna projektimaisessa oppimisessa:



Projektityön aikataulu:

• Tehtävän laatimisen tietopohja: luento ja ohjeistus (ajankohta X)
• Tehtävän aloittaminen (vkolla X)

• Varmistus tehtävän tavoitteista
• Projektimuotoinen oppiminen: ryhmän työnjako – vastuuttaminen edistää 

projektin tavoitteiden saavuttamista
• Perehtyminen luentoaineistoon ja annettuihin linkkivinkkeihin
• Suunnitelma muusta tiedonhankinnasta: havainnointi ja kuvat (kanava ja satama) 

sekä mahdollisista haastatteluista

• Tuotoksen laatiminen (vkot X-X): välietapit

• Tehtävän väliohjaus ryhmille viikolla X

• Tuotoksen viimeistely (vkolla X) 

• Tuotoksen esittäminen (ajankohta X)



Raportin (valmis, esitettävä tuotos) rakenne ja sisältö
Diasityksen rakenne: 

1. Kansisivu

2. Johdanto

3. Aikataulu, matkan vaiheet ja ohjelma (kaksi diaa)

4. Ruoka-ja juomatarjonta

5. Yhteenveto

6. Lähdeluettelo

• käyttäkää dioissa avainsanoja ja lyhyitä lauseita

• esitys voi olla myös video, sisältövaatimus sama

• Esityksen kesto: 5-10 min
kuva: Niina Kuhanen



LAIVAMATKA LAPPEENRANNASTA 
VIIPURIIN – OHJELMA

Opiskelijat NN1, NN2, NN3, NN4,… 
Kimpisen lukio  

 
Historian kurssi HI03/Matkailun oppimistehtävä  

kevätlukukausi 2021

kuva: Niina Kuhanen

1. dia: Kansisivu



2. dia: 
Johdanto/tiivistelmä

• Oppimistehtävän tavoitteena on… (mihin 
tehtävällä pyritään, mikä on tehtävän 
tarkoitus ?)

• Matkalle osallistuivat …..(kuvaus ryhmästä, 
heidän kiinnostuksen kohteistaan ja 
odotuksistaan matkalle)

• Raportin sisältö kuvaa …. (tiivistelmä siitä, 
mikä on matkan sisältö, kohokohdat, tms)

• Raportin laatiminen toteutettiin….(kuvaus 
laatimisesta, sen etenemisestä ja työnjaosta)

Kuva: Niina 
Kuhanen



3. dia: Aikataulu, matkan vaiheet ja ohjelma (2 diaa)

• ohjeellinen aikataulu: lähtö: klo 7:45 🡪 Viipuri 13.15 (🡪 paluumatkalle 
klo 16.15 🡪 satamassa noin klo 21.45) 

• Matkan aikana….
• Laatikaa lista asioista, tekemisestä, ohjelmasta matkan aikana (ns. 

aktiviteetit), joka sopii erityisesti em. kohderyhmälle (nuoret aikuiset)

• Mikä on matkan aikana kerrottavaa kiinnostavaa tietoa (Lappeenranta, 
kanava, sulut, maisemat ja paikat matkalla, Viipuri, historiatieto tms) ja 
miten se tuodaan heille sopivalla tavalla esille?

• Mitkä tapahtumista voivat olla aikatauluun liittyen merkittäviä?

• Miten mobiililaitteita voisi hyödyntää mielenkiintoisen asiakaskokemuksen 
luomisessa ?



4.dia: Ruoka-ja juomatarjonta

• Ajankohdat, jotka ovat sopivia ruokailulle

• Ruokatuotteet:

• Millaista ruokaa ja juomaa voisi olla tarjolla 
(kohderyhmän ruokatottumukset)

• Karjalainen ruokaperinne, venäläinen keittiö, 
ruokailutrendit?

• Juomat?

• Voiko ruoka- ja juomatuotteet olla osa ohjelmaa, entä 
ruokakulttuuriin perehtyminen ?

kuva: Niina Kuhanen



5.dia: Yhteenveto + opitun 
& työskentelyn arviointi

• Mikä matkan sisällössä on 
erityistä/kiinnostavaa kohderyhmän 
näkökulmasta?

• Miten ryhmän työskentely onnistui ?

• Miten työlle asetetut tavoitteet 
saavutettiin ?

• Mitkä olivat tärkeimmät opitut asiat? 

Kuva: Niina Kuhanen



6. dia: 
Lähdeluettelo

• lähteenä voidaan käyttää kirjallisuutta, 
verkkoaineistoa, havainnointia, 
haastatteluja ja kuvia

• Linkittäkää käyttämänne nettisivu. 
Sulkuihin päivämäärä, jolloin 
perehdyitte ko. sivustoon

• Haastateltavien nimet tai vastaava 
merkitsemistapa (esim. Mies, 44v., 
Taipalsaari, ollut Viipurin risteilyllä 
kesällä 2020, matkusti yhdessä 
puolisonsa kanssa)



Kuvia vähintään seuraavista 
teemoista, joko tekstin 

yhteydessä tai omina dioina. 
Kuvien pitää olla itse otettuja!

• Lappeenrannan satama ja 
Carelia –laiva

• Saimaan vanha kanava

• Uusi kanava



Tehtävän arviointi 
1. Mitä arvioidaan eli arvioinnin kohteet ?

a) Tiedollisten tavoitteiden saavuttaminen: miten 
hyvin tuotos vastaa tehtävänantoa; kohderyhmän 
huomioiminen; ympäristön ja sen ainutlaatuisen 
historian huomioiminen tuotoksessa; 
matkaohjelman mielenkiintoisuus

b) Taidollisten tavoitteiden saavuttaminen: 
toteutuksen selkeys; tiimityön ja projektityön 
toimivuus; esittäminen

2. Miten arvioidaan?

Itsearviointi+  vertaisarviointi + asiantuntija-arviointi

Huomioidaan osana kurssiarvosanaa!
kuva: Niina Kuhanen



1. Antakaa ryhmällenne nimi.
2. Luokaa esityksen runko, katsokaa mallia 

ohjeistuksesta. Antakaa kaikille ryhmän 
jäsenille muokkausoikeudet!

3. Annettuun lähdeaineistoon perehtyminen. 
Entä mahdolliset haastattelut?

4. Työnjako: käytättekö apuna 
projektioppimisen taulukkoa?

5. Mistä osiosta on helpointa lähteä liikkeelle?
6. Mitä tehdään seuraavaa tuntia varten? Mistä 

jatketaan seuraavalla tunnilla? 

Mistä lähdetään liikkeelle? Hyödyntäkää 
oheista listaa (järjestys on viitteellinen): 

Kuva: Niina Kuhanen



Purkutunti: ohjeita suulliselle esitykselle (5-10 min) ja 
arvioinnille

•Ryhmän jäsenten esittely – Keitä olemme ?

•Esityksen lähtökohtia ja tavoitteita – Mitä olemme kertomassa?

•Esityksen sisältö: matkan kulku ja aktiviteetit eli matkaohjelman 
varsinainen sisältö – Mitä asiakkaat tekevät ja milloin ?

•Esityksen yhteenveto: Miten ohjelman laatiminen onnistui, mitä mieltä 
olette ohjelmasta, mitä opitte tehtävän aikana ?

• vertaisarviointi “hampurilaismallilla”: kysy -haasta/anna kehitysehdotus- 
kehu

• asiantuntija-arviointi



Ryhmä 5

Ryhmä 1

Ryhmä 2

Ryhmä 4 Ryhmä 3

 = sparrausjärjestys



Palautekyselyn kysymykset (siirrä esim. Formsiin) 

Väittämät: arvioi asteikolla 1-5 (1= ei lainkaan 5= erittäin hyvin): 

1.  Tehtävä auttoi syventämään paikallishistoriallista osaamista (Saimaan kanava).

2. Tehtävä tuki osaamisen monipuolista näyttämistä.

3. Tehtävä auttoi soveltamaan opittua tietoa käytäntöön.

4. Tehtävä harjaannutti projektimuotoiseen opiskeluun.

5. Tehtävä harjaannutti tiimityöskentelyyn.

6. Tuotoksen esittäminen harjaannutti esiintymään.

7. Tehtävä harjaannutti vertaispalautteen antamiseen. 

8. Korkeakoulumainen opiskelu edellyttää monenlaisia tiedonhankinnan 
menetelmiä (esim. netistä hankittu tieto, haastattelut, kuvamateriaalin 
hankkiminen...).  Tiedonhankinnan oppimisessa onnistuttiin.



Palautekyselyn kysymykset (siirrä esim. Formsiin) 

Avoimet kysymykset: 

9. Kerro, mitkä olivat keskeisimmät asiat, joita tehtävä sinulle opetti. Entä 
mitkä toteutukseen liittyvät asiat olisivat voineet tukea paremmin oppimista?

10. Mikä oppimistehtävässä oli mieluisinta?

11. Mikä oppimistehtävässä oli epämieluisinta tai vaikeinta?

12. Mitkä tiedonhankintamenetelmät olivat mielestäsi tehtävän kannalta 
hyödyllisiä?

13. Oliko työnjako ja vastuunkanto ryhmässä tasainen? Jos ei, ketkä mielestäsi 
tekivät eniten, ketkä vähiten? Arvioi myös omaa osallistumistasi työskentelyyn.

14. Minkä arvosanan annat oppimistehtävästä asteikolla 4-10?  


