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Kiitos Sinulle kuluneesta Petra-vuodesta ja oikein lämmintä ja aurinkoista kesää!
Ohessa muutamia kuvia Petrojen kokkisodasta ja kiitos Ristiinalle upeista tiloista ja tunnelmasta.
Palataan astialle syksyllä!

Rehtori-sivistysjohtaja Anssi Vidman esitteli aluksi meille koulukeskuksen tiloja.
Sitten saimme ohjeet illan kokkisotaan…..

Petrojen kokkisota tarinapedagogiikalla
Elämämme koostuu tarinoista. Meidän
jälkeemme jää vain tarinoita, jotka elävät niin kauan kuin joku tarinoitamme
muistelee.
Tarinapedagogiikka perustuu siihen, että katsellessamme tai kuunnellessamme
autenttisia kertomuksia tunnemme, koemme, ajattelemme ja muistamme
oppimamme.

Parhaimmillaan tarinasta syntyy kuulijalleen elämys ja elämykset
tuovat meille onnellisuutta.
Internetiin tallennetut tarinat leviävät helposti kaikkien kiinnostuneiden
katseltaviksi ja kuunneltaviksi. Sosiaalinen web mahdollistaa nykyisin dialogin

tekijän ja katselijoiden välille. Internetissä voi käyttää tekstiä, ääntä, kuvaa,
videota ja animaatiota eli aktivoida kaikki aistit auttamaan oppimista.
http://www.tarinani.net/index.htm
Jos haluat tallentaa jälkipolville oman
tarinasi, niin ole hyvä ja laita
postia osoitteeseen
Markku.Kuivalahti(at)hamk.fi
Ryhmäsi keksii tarinan liittyen tehtäväänne, joka auttaa meitä muistamaan teidän
tekemän elämyksen

1. salaatti
jäävuorisalaattia 2 kpl
rucolaa 3 ruukkua tai rasiaa
rapeaa salaattia 2 kerää
mozzarellaa 5 pötköä
kurkkua 3
paprikaa 3
avokadoa 5
näkkileipäpaketti (valmiit palat)

2. pääruoka (HUOM! kasvisruokailijat)
possun suikaletta 4 kg
persiljaa 3 ruukkua
kesäkurpitsaa 3
tomaatteja 8
lohisäilykettä 2 prk
mangoa 4
salmiakkia 2 pussia

3. lisäke ja kastike
uuniperunoita 70 kpl
lanttua 3
palsternakkaa 4

Fazerin sininen Omar 3 levyä
kermaviiliä 4 prk (hyla)

4. jälkiruoka
4 pkt kaurakeksejä
kinuskikastiketta 3 prk
vaniljakastiketta 4 prk (hyla)
banaaneja 25 kpl
porkkanapussi, 500 g

LISÄKSI
sipuleita 10
yrttituorejuustoa 4 pkt
vehnäjauhoja 2 kg
yrttisuolaa 1 prk
foliota 2 pkt
juustoraastetta 3 pss
ruokaöljyä 1 pll
kananmunia 15 kpl
sokeria 1 kg
kermaviiliä (hyla) 2 prk
yrttimaustetta 1 pss
rose-pippuria 1 pss
mustapippurirouhetta 1 pss
Sicil – sitruunamehua 1 pll
juustokuminaa 1 pss
Oivariinia, Hyla 1 pkt
ruokakermaa Hyla 5 prk
soijakastiketta 1 pll
sateenvarjo
5. Pöydän koristelu ja ohjelmaa yhteiseen oppimisympäristöömme.
Kasa erilaisia tavaroita….
Lopuksi arvioimme lippuäänestyksellä, mikä ryhmä onnistui parhaiten. Omaa ryhmää
ei saa äänestää.

Alkoi kova suunnittelu ja keskustelu, kuinka tehtävät jaetaan….tässä Hirvensalmen petralaisia
vahvistettuna Anttolan Minnalla.

Siekkilän Petrat saivat pääruuan teon sekä Anttolan Sirpan ryhmäänsä.
Tässä saavat possun suikaleet kyytiä pannulla. Minun piti tuomarina vahtia, että salmiakit menivät
ruokaan, eikä suoraan suuhun….

Rantakylän petralaiset urakoivat ruokasalin koristelun ja ohjelman parissa.
Anttolan Pia, joka vahvisti Rantakylää, on ilmapallojen kimpussa muiden siirtäessä pöytiä.

Lyseon Petrat satsasivat myös pukeutumiseen kauniin alkusalaattiasetelman lisäksi.

Niin sitten juhlamme alkoi…..patsaan paljastamisella. Kiitos vain kunniasta! Kimmo-patsas.

Alkusalaatti maistui hyvältä. Ilmapallotkin olivat saaneet….silmät.

Pääruoka tuotiin oikein laulaen.

Lisäkkeen ja kastikkeen esittelyyn liittyi runo.

Tiukan tarkkuuskilpailun voitti älyttömällä tuurilla ja vaatimattomuudella Lyseon Jari.

Kokkisodan voitti maistuvaisella jälkiruualla Hirvensalmen Petra-tiimi vahvistettuna Anttolan
Minnalla. Onnea voittaneille ja tervemeno Rossoon!

Juuri ennen kuin Mannerheim astui ryhmämme kumoon torilla, ehdimme ottaa tämän kuvan.
Tästä siirryimme hieman huonompien tarjoilujen pariin, tosin seura pysyi edelleen korkealla tasolla.

Seuraavaksi kohtaamme:
Tutustumme syksyllä vielä Hirvensalmen koulukeskukseen

Bloggailemme ja kaikki löytyy tiältä:
http://petra.mikkeli.fi
Lukuvuosi 2008-2009:
Mitä on takanamme ja mitä on opittu:
.
Elokuu-syyskuu 2008: kouluaudienssikäynti koululla.
JoenSyve 12.-13.9.2008: KT Olli Luukkainen uusi opettajuus, PsT Merja Korhonen
kasvatuskulttuurin muutokset, prof. Jarkko Hautamäki oppimaan oppiminen, prof. Päivi Atjonen
arviointi…
9.-10.10.2008 Anttolan yhtenäiskoulu Sahalantie 2 52100 Anttola
Torstai 9.10.2008
Klo 8.30 aamukahvi ja sähköinen oppimisympäristö ( Ville ja Jorma), 11.30 ravitseva kouluruoka,
12.00 Opekon lähtöarviointi ( netti), 12.30 Oppimisympäristö, mitä se on ( Kimmo), 13.00 Moodle
ja paljon muuta ( Tommi Issakainen, Internetix), kahvi sopivasti, 15.00
Oppimisympäristösuunnitelma ( Kimmo) 15.30 potkitaan kotiin.
Perjantai 10.10.2008

8.30 aamukahvi ja koulumuutoksessa 1 ( Jorma Ahonen Innolinegroup), 11.30 1/3 päivän
ravintotarpeesta, 12.00 yhtenäinen peruskoulu – yhtenäiskoulu oppimisympäristönä ja kahvi
sopivasti sekä koulukohtaisen oppimisympäristösuunnitelman aloittaminen, 14.30 elämyksellinen
luontopolku koulun lähimaastossa ( Opas-Tiina) huom! luonnossa liikkumisvarustus ja 15.30
lähdetään kotiin, jos kaikki on löytynyt metsästä.
20.11.2008 Pertunmaan uusi koulukeskus. Oppimisympäristöpäivä yhdessä Itä-Suomen
Lääninhallituksen kanssa. Mm. uuteen kouluun tutustuminen, KT rehtori Heikki Happonen;
oppimisympäristöä, rehtori Vesa Räsänen; turvallinen oppimisympäristö, oppilaitospastori Jaana
Pietiläinen; hengellinen oppimisympäristö, rehtori Kimmo Tanttu; tulevaisuuden koulun suunnittelu
ja petralle oman suunnitelman tekoa.
4.-5.12.2008 Hämeenlinna Aulangon kylpylä.
http://www.rantasipi.fi/Rantasipi/suomeksi/Hotellit/Kylpylahotelli_Rantasipi_Aulanko.iw3
Menemme yhteisellä kyydillä, Himasen Pasin bussilla. Lähtö klo 7.00 lääninhallituksen edestä ja
matkalla Hämeenlinnaan kouluttavat Jorma ja Ville sähköisistä oppimisympäristöistä. Aulangon
tiloissa aloitamme n. klo 10.30 kahvilla ja suolaisella välipalalla sekä aiheesta koulumuutoksessa 2
Näsin Matin komennuksella. Syömme klo 12.00 ja jatkamme ruokailun jälkeen Matin seurassa. Klo
15.00 on mehu ja suolaista purtavaa sekä aiheena on kehomme oppimisympäristönä: vaihtoehtona
rentoutusharjoitus tai kehon ikäkartoitus. Klo 17.00-18.00 on petrojen välinen
jousiammuntakilpailu. Klo 18.00 seuraa palaute kehon ikäkartoituksesta. Kylpyläpalvelujen jälkeen
aloitamme pikkujoulut ruokailulla n. klo 20.00.
Perjantaina klo 8.00 Matti jatkaa aiheella koulumuutoksessa 2 ½. Ruokailu on klo 12 ja kotimatka
alkaa jo klo 13.00 ja matkalla käymme oppimisympäristövierailun Arxissa.
http://www.hameenlinna.fi/arx/yhteystiedot.php. Mukana on myös Hämeenlinnan Yhteiskoulun
rehtori Arto Nykänen. Linja-autossa työstämme kouluittain omaa oppimisympäristösuunnitelmaa n.
klo 14.15-16.00. Kotona olemme n. klo 17.00. Muista ottaa mukaan kannettava,
sisäliikuntavarusteet ja pikkujouluvarusteet.

Jokainen teistä tekee oppimistyylitestin netissä viikolla 3.
20.-21.1.2009 Tiistai Puumalan koulukeskuksella ja keskiviikko Anttolan yhtenäiskoululla.
Tiistai Puumalassa:
8.30 Tutustuminen Puumalaan. Kaikki Puumalan puolesta –ryhmän esitys ja keskustelua luovasta
hulluudesta.
10.00 Second Life / Ville ja Jorma
12.00 Ruokailu
12.45 Mikkolan yhtenäiskoulun esittely, erityisen oppilaan tukeminen ja kasvattaminen näkökulmia ja narratiiveja, Nel Noddingsin välittämisen etiikkaa ja The Caring Teacher –ajattelu:
kertomassa näistä Maarit Hosio Vantaalta.
14.45 kahvi
15.00 Oman oppimisympäristösuunnitelman rakentamista
16.00 Päätös
Keskiviikkona Anttolassa
8.30 Smartboard-koulutus / Jorma Ahonen ja Nina Mämmi
11.30 ruokailu
12.00 Opitit / Suvi Karisto Wsoy Opit
14.00 Oppimistyylitestit / Ville Pietiläinen Opeko

16.00 Päätös
Viikko 5: Oppilaiden oppimistyylitestit netissä.
Viikko 6: Ville Pietiläinen Opekosta ja Kimmo Tanttu tekevät konsultaatiokäynnit kouluilla,
joissa käydään läpi oppimistyylitestit.
1.4.2009 Otavan Opistolla Otavantie 2
50670 Otava:
8.30 aamukahvi ja talon esittely,
9.30 Secondlife livekokeilu
10.30 hiomme oppimisympäristösuunnitelmiamme loppuun
11.30 ruokailu
12.15 proff Timo Saloviita työrauha luokkaan
13.30 kahvi,
13.45 Isä Mitro hengellinen ja henkinen oppimisympäristö
15.15 hiomme oppimisympäristösuunnitelmiamme loppuun
16.00 kotiin.
Saloviidan ja Isä Mitron esitykset ovat avoimia myös muulle kouluväelle.
Ottakaa kannettava ja oppimisympäristösuunnitelmapohjanne mukaan!
2.4.2009 Rantakylän yhtenäiskoulu Vanhamäentie 2 50600 Mikkeli:
8.30 kahvi ja koulun esittelyä
9.00 jatkamme oppimisympäristösuunnitelman hiomista
12.00 ruokailu
12.45 esittelemme toisillemme oppimisympäristösuunnitelmamme
14.45 kahvi
15.00 Opit Suvi Karisto
16.00 kotiin
Kevään päätösjuhla oli perjantaina 15.5.2009 klo 16.00 Ristiinan koulukeskuksessa. Illan
aiheena oli tutustuminen koulukeskukseen sekä Petrojen välinen kokkisotakilpailu. Kaikki pääsivät
syömään ja uskalsivat. Iltaa vietettiin hyvän seuran ja ruuan parissa. Tilausliikenne Pasi Himanen
tarjosi ruokajuomat.

Mitä on vielä edessä ja vielä oppimatta:
Syksy 2009:
Loppuraportti
Tutustumiskäynti Hirvensalmella
Hankkeen päättäminen ja levittäminen: Päätösmatka Syven seminaariin Ouluun 11.-12.9.2009:
”tulevaisuuden koulu”. Petra-oppimisympäristösuunnitelmien esittelyä seminaarin
pajatyöskentelyssä.
Marraskuu 2009: Opekon viivästettyarviointi koulukohtaisesti.
Tehdään yhdessä parempi Mikkelin seutu oppimisen merkeissä!
Terv. Kimmo

PETRA - Pedagogiikka, ehyt oppimispolku ja turvallinen tulevaisuus - rakenne perustuu fyysiseen,
sosiaaliseen ja moraaliseen jatkuvuuteen ja avoimeen oppimisympäristöön
YHTEISTYÖSSÄ
HIRVENSALMI: Elomaan koulu
MIKKELIN KAUPUNKI: Anttolan yhtenäiskoulu, Lyseon koulu, Rantakylän yhtenäiskoulu ja
Siekkilän koulu
PUUMALA: Puumalan koulu ja Sininen koulu
RISTIINA: Kirkonkylän koulu
Opeko
Otavan Opisto; Internetix
Suomen yhtenäiskouluverkosto Syve ry
ProYpo 2015
Seudullisuus; opetussuunnitelma ja Seop
Yhtenäinen perusopetus
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