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KUKA MAXX ON?  

• Markku ”Maxx” Perälä, 61 v, asuu Oulussa, opettaa englantia Kiimingin 

lukiossa

• harrastukset lukeminen ja musiikki : olen bluespianisti/-urkuri

• yläkoulua Heinolassa, lukiota Helsingissä, yläkoulua Oulunsalossa, lukiota 

Kiimingissä 1995 alkaen

• Test & Train 2004 ja 2005 (Maxx & Jyrki Matila)

• Profiles 1, Profiles 2

• ”An Artist in Language teacher’s clothing” = Puolivallaton renegade-maikka



MIKSI MAXXIN NIMI
SAATTAA TUNTUA

TUTULTA?
MAXX PERÄLÄ’S TREASURE TROVE OF ENGLISH MATERIALS

WWW.MARKKUPERALA.COM



MIKSI MAXXIN NIMI SAATTAA TUNTUA TUTULTA?



MIKSI MAXXIN NIMI SAATTAA TUNTUA TUTULTA?

• markkuperala.com : Maxx Perala’s Treasure Trove of English Materials , 1 500 000 klikkiä

• alkoi 2012: puolivesossa esiteltiin Wordpress-alustaa

• luotettava alusta, ei kaatuile

• aluksi vain paikka omille tuntimateriaaleille

• kasvoi rönsyileväksi materiaalipankiksi

• Maxxin koko kasvatusfilosofia on kirjoitettu auki eri artikkeleihin

• voi puhua suoraan, ei ole osoitettu kenellekään henkilökohtaisesti

• etäopiskeluaikana kurssit omalle sivustolle



MUUTAMA 
NOSTO 
SIVUSTOLTA

• Englannin kirjalliseen ylioppilaskokeeseen 

valmistautuminen – Ei heikkohermoisille!

• Englannin kielen PowerPoint-kielioppi

• Kirjoitelman elävöittäminen helpoilla tavoilla

• Kirjoitelmaohjeet rautalangasta: Meet Mona Lisa!

• Paras produktiivinen aukkotäydennys 

kommentteineen ABIlle!

• Vocabulary & vocabulary practice

• Kiimingin lukion englanninopiskelijoiden saavutuksia

• … Enjoy! ☺



TIETOA KIIMINGIN LUKIOSTA

• 281 opiskelijaa, kolmisarjainen, ehkäpä kooltamme ”Kultakutrivyöhykkeessä” Tiimijaksoa ajatellen

• Oulun kaupungin reunalukio, 20 km keskustasta, keskiarvoraja 7,8 

• Oulun lukioverkkoa ”tiivistettävä”, => tarve markkinoida lukiota

• koulussa hyvä, rento ilmapiiri, kaikki tuntevat toisensa, pysyvä opettajakunta

• Kiimingin lukiossa ymmärretään, että muutkin kuin lääkärit ja juristit voivat olla onnellisia

• ”Kiimingin Eliittilukio” eli kerran olemme onnistuneet olemaan maan 10 kärjessä-listalla 

opiskelijoiden tasonkohottajana



TIETOA KIIMINGIN LUKIOSTA

• Kiimingin lukiossa on monenlaista 

toimintaa:

• Lukiomme eSports-joukkue osallistuu 

Rushmoden järjestämään Counter

Strike-turnaukseen jo toista vuotta 

putkeen ja hakee paikkaa jatkopeleihin. 

Kaikki kannustamaan! Peli striimataan 

osoitteessa: 

• https://www.twitch.tv/rushmode_tv

https://www.twitch.tv/rushmode_tv


APUSANASTO ESITYKSEN SEURAAMISEEN

• mukula

• jakso

• kurssi

• koeviikko

• Tiimijakso

• jaksoviikko

• = opiskelija, lukiolainen

• = periodi

• = moduuli, opintojakso, 1-3 op

• = päättöviikko, arviointiviikko

• = käytännön sovellus uudelle LOPSille

• = pedagogista vapautta opettamiseen



KIIMINGISSÄ ON TIIMIJAKSO, 
MUTTA MYÖS NS. JAKSOVIIKKO. 

MIKÄS SEMMOINEN ON?



JAKSOVIIKKO  KIIMINGIN LUKIOSSA

• Rehtori Pia Räsänen:

• ”Idea Lukiopäiviltä 2015”

• ”Perusidea on se, että yksi kurssi käydään viikossa. Se pakottaa opettajan miettimään pedagogisia ratkaisuja. 

Opiskelijat saavat nopeasti kurssin. Se mahdollistaa vierailut ja kaikenlaiset tavat opettaa, jotka eivät ole mahdollisia 

tavallisessa kurssimuotoisessa etenemisessä.”

• Yksi opettaja opettaa vain yhtä kurssia koko viikon ja opiskelija opiskelee vain tätä yhtä. 

• ”Se, mitkä kurssit tähän käyvät, on vain kokeiltava. Kaikki riippuu kaikesta. On myöhemmin todettu, että kaikki kurssit 

eivät toimi yhtä hyvin. On sitten vaan vaihdettu kursseja. Meillä saa epäonnistua. Sillä kun maisterikoulutuksen 

saanut opettaja opettaa, niin ”epäonnistuminenkin” on oikeasti melko hyvä suoritus. Meillä on niin 

pakollisia kuin syventäviä sekä soveltavia kursseja tarjolla. Kustannus on ihan normaali. Yksi kurssi = yhden kurssin 

palkka. Tietysti vierailuista ym. saattaa tulla kuluja, mutta ei mitään kovinkaan erikoista tavalliseen verrattuna.”





MITEN TIIMIJAKSO
TULI KIIMINGIN

LUKIOON?
WWW. MARKKUPERALA.COM



MITEN TIIMIJAKSO TULI KIIMINGIN LUKIOON?

• Rehtori Pia Räsänen:

• ”Idea tuli alun perin Oulun kaupungilta. Tiimijaksoihmiset Tampereelta (Idema) oli palkattu pitämään 
vesoa koko kaupungille. Sitten kuulin kautta rantain, että jotkut Oulun kaupungin lukioiden opet olivat käyneet 
jo Tampereella tutustumassa tiimisysteemiin ja vastustivat sitä. Ne kielteiset perustelut olivat niin absurdeja, 
että tajusin heti, että nyt ollaan tosi hyvän asian äärellä.”

• ”Idema tuli siis esittäytymään vain Kiimingin lukioon, muu Oulu perui.”

• ”Lakkautusuhan takia koulussa päätettiin satsata opettajien ammattitaidon lisäämiseen”

• ”Lukiomme opettajat eivät vastusta kehitystä ja uudistuksia”

• ”Kun aloimme parantaa omia valmiuksiamme, huomattiinkin, että opiskelijoiden taso nousee siinä 
sivussa.”

• ”Tervetuloa vaan käymään Kiimingin lukiolla esim. kakkosperiodissa, jos haluatte tutustua toimintaan!”



TIIMIJAKSON IDEA 
TIIVISTETYSTI



TIIMIJAKSON IDEA 
PÄHKINÄNKUORESSA

• Oppitunnit jätetään (kerrankin) ja toimitaan sen sijaan ryhmissä

• 5 hengen tiimit, jaksossa 4-6 kurssia, teoria-aineita ja harjoitusaineita

• Kurssien sisällöistä muovataan oppiainerajat ylittäviä laajempia 

tiimitehtäviä/-projekteja

• Viikkotehtäviä tiimeittäin sekä yksilötehtäviä (on siis kotitehtävää)

• Tiimi työskentelee yksikkönä, jakaa vastuut, neuvottelee, työstää, 

esittelee tulokset

• Yhteistyö ja neuvotteleminen tiimin kanssa olennaista, ryhmän eteen 

toimiminen, oma vastuu

• Kykeneminen tiimityöhön on olennainen työelämätaito



TIIMIJAKSON IDEA 
PÄHKINÄNKUORESSA

• Tiimiläisten erilaiset vahvuudet voidaan hyödyntää

• 18 tiimiä, viisi tiimimaikkaa, 3-4 tiimiä kullekin, viisi 

luokkaa varattu tiimeille (koristelevat/sisustavat luokat 

haluamallaan tavalla)

• On työpajoja tiimijakson kursseista, tiimityöaikaa, 

vierailijoita ja loppuviikosta viikon tiimitehtävän purku

• Tiimiope ohjaa tiimiensä työtä ja palvelee myös muiden 

tiimien tarpeita oman alansa kysymyksissä tai  

paremminkin kaikissa asioissa ☺

• Teoria-aineissa voi olla koe jakson lopussa



TIIMIJAKSON IDEA 
PÄHKINÄNKUORESSA

• Ennakkoluuloja esiintyy 

Tiimijaksoa kohtaan. Ote 

ABIvideosta, jossa kateelliset 

abit herjasivat (rakastavasti 

tietenkin)ensimmäistä 

ykkösten Tiimijaksoa, kun 

eivät itse päässeet 

osallistumaan. 

• We feel your pain! ☺

https://www.youtube.com/watch?v=TzRbAGMrvko
https://www.youtube.com/watch?v=TzRbAGMrvko


TIIMIJAKSON IDEA 
PÄHKINÄNKUORESSA

• Idemalla on hyvä esittelyvideo

Tiimijaksosta. Tsekataan se. (Lähde: 

www.tiimijakso.fi)

• Eka Tiimijaksolla jaksoimme työstää

• hiukan Kiimingin lukiolle 

Tiimijaksosivua 

http://idema.fi/#!/tiimijakson-suunnittelu
http://www.tiimijakso.fi/
https://kiiminginlukiontiimijakso.wordpress.com/blog/
http://idema.fi/#!/tiimijakson-suunnittelu


TIIMIJAKSON IDEA PÄHKINÄNKUORESSA

• Idemalla on hyvä esittelyvideo Tiimijaksosta. Tsekataan se.

• Kiimingin lukio käytti Ideman palveluita ja koulutti Tiimimaikkoja ennen ensimmäistä 

Tiimijaksoa

• Tiimijakson teoriarakenne ja tiimiviikkojen perusrakenne tuli Idemalta

• Muita yrittäjiä tiimijaksokoulutuksen alalla emme tiedä

http://idema.fi/#!/tiimijakson-suunnittelu


MITÄ KURSSEJA
TIIMIJAKSOLLA ON?



MITÄ KURSSEJA TIIMIJAKSOLLA ON?

• Viides kerta nyt, alussa oli AI, GE, UE, EN ja TT kaksi vuotta

• Nyt kolmatta kertaa AI, YH, KU, EN, TT3 sekä 2 op tieteidenvälistä moduulia

• Äikkä (AI 1) ja enkku mukana tärkeinä välineaineina, enkussa ENA 2 (3 op)

• Tietotekniikkaa ottaisi ilman Tiimijaksoa ehkä alle kymmenen nörttipoikaa, nyt koko 

ikäluokka 

• Maantieteen kirjoittaminen ehkä hiukan laski Tiimijakson takia, ei aina uskallettu mennä 

kirjoittamaan, kun on aika vähän GE-kursseja kaiken kaikkiaan 

• Kuviksen taiteelliset arvot ovat joillekin opiskelijoille vahvuus, suorastaan henkireikä eli 

jaksolta löytyy monenlaisille opiskelijoille paikkoja loistaa 



MITÄ KURSSEJA TIIMIJAKSOLLA ON?

• Viides kerta nyt, alussa oli AI, GE, UE, EN ja ATK kaksi vuotta

• Nyt kolmatta kertaa AI, YH, KU, EN, TT3 sekä 2 op tieteidenvälistä moduulia

• Äikkä (AI 1) ja enkku mukana tärkeinä välineaineina, enkussa ENA 2 (3 op)

• Tietotekniikkaa ottaisi ilman Tiimijaksoa ehkä alle kymmenen nörttipoikaa, nyt koko 

ikäluokka 

• Yhteiskuntaopista (YH3) on napattu koko Tiimijakson kantavaksi teemaksi EUROOPPA

ja EUROOPAN UNIONI. Valveutuneen kansalaisen kannattaa todellakin näinä aikoina olla 

perillä EU:n luonteesta ja toiminnasta, joten koko ikäluokka valjastetaan näin valistamaan 

itseään ja tiimiläisiään Euroopan yhteisistä asioista



MITEN TIIMIJAKSO
ALOITETAAN?

WWW. MARKKUPERALA.COM



MITEN
TIIMIJAKSO
ALOITETAAN?

• Opiskelijat jaetaan OPOssa tiimeihin 1. jaksolla, 

apuna käytetään Belbinin tiimiroolitestiä 

(Meredith Belbin, 1993)

Keksijä: Mietiskelijä, omaperäinen, epäkäytännöllinen

Tiedustelija: Uuden etsijä ja kokeilija, utelias, neuvottelukykyinen,

Takoja: Vauhdittaja, esteiden raivaaja, voimakastahtoinen, dynaaminen, viivytyksissä kireä, kärsimätön

Tekijä: Organisoija, toteuttaja, käytännöllinen, ahkera, perinteisiin pitäytyvä

Viimeistelijä: Yksityiskohtien varmistaja, tunnollinen, sitkeä, toisinaan turhantarkka

Arvioija: Ongelmien analysoija, kriittinen, puolueeton, liiankin varovainen

Diplomaatti: Sovittelija, hengen luoja, herkkä, sosiaalinen, ei kovin päättäväinen

Kokooja: Resurssien kokoaja ja valvoja, itsevarma, rauhallinen, ei erinomaisen luova

Asiantuntija: Määrätietoinen, omistautunut, omaa harvinaislaatuista tietoa ja taitoa, kapea-alainen, 

välittää vain omasta alastaan



MITEN TIIMIJAKSO ALOITETAAN?

• Tiimijaon toivotaan onnistuvan, opiskelijoista on yhden jakson jälkeen aika vähän 

kokemusta. 1A, 1B ja 1C ovat ykkösjaksolla olleet omissa ryhmissään

• Samaan tiimiin eri tiimirooleja, eri ryhmistä, miehiä ja naisia, kaverisuhteita ei oteta 

huomioon



MITEN TIIMIJAKSO ALOITETAAN?

• Eka viikko on tutustumisviikko, toimintatavat tutuksi

• Päivittäinen ”työaika” useimmiten  9-14

• Aluksi ryhmäyttämisaktiviteetteja, tiimin esittelyposterin teko (tiimin säännöt tärkeät)

• Kotiluokkien sisustaminen tiimien kotipesiksi

• One Note esitellään ja sitä käytetään instruktioihin ja tehtävien palautukseen

• Alkuun kevyempi ja selkeä tiimitehtävä, jotta saadaan tiimityöskentely toimimaan

• Tulevista tiimitehtävistä ei kerrota etukäteen, jotta huomio säilyy tässä hetkessä



MITEN TIIMIJAKSO ALOITETAAN?



TYYPPIESIMERKKI MUISTA TIIMIVIIKOISTA

• Viisi työpajaa (60 min) oppiaineittain, opiskelijat kiertävät, opettajat pysyvät kotiluokissa

• Viikon tiimitehtävän antaminen, selkeä instruktio on oleellinen

• Usein viikolla on joku vierailija

• Tiimitehtävän laajuudesta riippuen tiimityötä on päivä tai kaksi

• Perjantaina on yleensä viikon tiimitehtävän purku eli sitä näyttävintä toimintaa



TYYPPIESIMERKKI MUISTA TIIMIVIIKOISTA



MITÄ TIIMITEHTÄVIÄ
TÄLLÄ KERTAA ON 

LUVASSA?
WWW. MARKKUPERALA.COM



TIIMITEHTÄVIÄ
2021

Viikko 1  Tietokilpailu Euroopan Unionin jäsenmaista

Viikko 2  Euroopan huominen :  Arvot ja tavoitteet –
Posteri

Viikot 3-4 Ajankohtainen Ykkönen : TV:n 
ajankohtaisohjelman koostaminen

Viikko 5 Turvallisuus-peli : Teemana Suomeen
kohdistuvat turvallisuusuhat ja niihin varautuminen

Viikko 6 Vakuuta euroskeptikko unionin hyödyistä



ENGLANNIN KIRJOITUSTEHTÄVIÄ 2017 -



ENGLANNIN KIRJOITUSTEHTÄVIÄ 2017 –
2017 IN THEIR SHOES - MAAHANMUUTTOTEEMA



ENGLANNIN KIRJOITUSTEHTÄVIÄ 2017 –
2018 MY TAKE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT



ENGLANNIN KIRJOITUSTEHTÄVIÄ 2017 –
2020 MY MESSAGE TO GRETA THUNBERG



ENGLANNIN KIRJOITUSTEHTÄVIÄ 2017 –
2021THE VOICE OF YOUNG EUROPE

• Kirjoitetaan suomalaisille MEPeille



ENGLANNIN TIIMITEHTÄVÄ 2017
USKONTOKUUNNELMA

• Englanninkielinen kuunnelma

• Viikon enkun tiimitehtävä on uskontoaiheisen kuunnelman tekeminen englanniksi. 

Ennen kuin kerkiät sanoa mitään, nämä teidän uskontoaiheiset kuunnelmanne ovat jotain aivan muuta kuin tähän 

asti kohtaamasi uskontoaiheiset kuunnelmat.🙂

• Kuunnelman pohjana on jokin raamatun tarina ja niitähän riittää. Muistele vaan pyhäkoulua, ala- ja 

yläkouluaikojasi. Sieltähän niitä kumpuaa.

• Mutta homma sen kun paranee: Jos teistä tuntuu, että haluatte kehittää kuunnelman juonta omaan 

suuntaanne, siitä vaan. Tai voitte kehittää tutuille hahmoille uuden tilanteen.



ENGLANNIN TIIMITEHTÄVÄ 2017
USKONTOKUUNNELMA

• Raamatun sanomaa ja tarinoita täytyy välillä tuulettaa oikein kunnolla, jotta ne jaksavat kiinnostaa 

nykyihmistä.Tarkoitus on, että tilanne ja dialogi puhuttelee nykyihmistä. Kuunnelmassa tarvitaan kertoja, joka 

pitää kuulijat ajan tasalla juonen etenemisestä. Keksikää kaikille tiimin jäsenille rooli 

kuunnelmassa. Käsikirjoitus kannattaa tehdä etukäteen ja laittaa siihen ainakin jossain määrin 

vuorosanojen sisältöä ja tyyliä. Jääpi sitten luomisen vapautta äänitystilanteeseen.

• Ja kuunnelma äänitetään siis englanniksi.



ENGLANNIN TIIMITEHTÄVÄ 2017
USKONTOKUUNNELMA

Eli vaikka näin:

• Joulu on tulossa. Maria ja Joosef ovat päättäneet tänä vuonna lomailla Beetlehemissä, kun veronpalautustakin on 

tullut, mutta täyttä on:TRIVAGOsta ei oikein löydy hotellia ja Marialla on pullakin uunissa. Mikä neuvoksi?

• Tai näin:

• Teini-ikäinen Jesse haluaa pitää kotibileet opetuslasten kanssa (Juudaksen idea tietenkin), mutta Mariaa ja 

Joosefia homma vähän arveluttaa. Ettei nyt vaan sattuis mitään, kuten esimerkiksi, että vesi muutetaankin siellä 

viiniksi. Miten tilanne etenee?

• Tai sitten JOTAIN AIVAN MUUTA!🙂



ENGLANNIN TIIMITEHTÄVÄ 2018
USKONTOVIDEOITA

Ohjanta: 

Pari katsoo yhdessäYouTube-videon niin, että toinen kuuntelee kuulokkeilla audion ja toinen 

seuraa vain kuvan. Sitten audion kuullut opiskelija näyttää videon uudelleen parilleen ja selittää 

itse omalla enkullaan videon tapahtumat parille ilman videon omaa audiota. Seuraavan 

videon kohdalla voidaan vaihtaa rooleja.



ENGLANNIN TIIMITEHTÄVÄ 2018
USKONTOVIDEOITA

Sanasto-/sisältöapuja videon selostajalle:

• The Rasta Movement https://urly.fi/QD5

• a religion,  a way of life, a social movement, a mindset 

• Jamaica 1930s, Marcus Garvey, prophecies, unification of black people

• oppression by whites

• slavery robbed the African heritage, it must be recaptured

• Haile Selassie fulfillment of prophecy: seen as Messiah

• Leonard Howell “the first Rasta”, first commune in Jamaica

• in energy and life force God flows through all people and all things

• life of naturalness, communal living

• dreadlocks, vegetarianism, herbal medicine

• ….

https://urly.fi/QD5


ENGLANNIN TIIMITEHTÄVÄ 2018
USKONTOVIDEOITA

Sitten keskustelua aiheesta:

• Discuss with your partner

• How would you define a "religion"? What properties must a belief system have in order for it to 
be a "religion"?

• Do you think that religion in general has had a positive or negative effect on the world? Can you
think of any examples?

• Should religion be taught in schools? Why/why not?

• …



KUVAT KERTOVAT
PARHAITEN
TIIMIARJESTA

WWW. MARKKUPERALA.COM



ENSIMMÄINENVIERAILIJA
2021: 

LAURI SALOVAARA
OF 
SURVIVORS FINLAND FAME!



• POSTEREITA



• POSTEREITA



• POSTEREITA



• TURVALLISUUSPELI



• TURVALLISUUSPELI



• TURVALLISUUSPELI



• TURVALLISUUSPELI



• TURVALLISUUSPELI



• TURVALLISUUSPELI



• TURVALLISUUSPELI



• YHTEISKUNTA-OPIN OPE JA 

• TIIMIMAIKKA OUTI KUKKONEN

• (TUO KIIMINGIN LUKION

• SCARLETT JOHANSSON!)



• TURVALLISUUSPELI



• TURVALLISUUSPELI



• TURVALLISUUSPELI



• TURVALLISUUSPELI



• TURVALLISUUSPELI



• TURVALLISUUSPELI



• TURVALLISUUSPELI



• TURVALLISUUSPELI



• TURVALLISUUSPELI



• TURVALLISUUSPELI



• TURVALLISUUSPELI



• TURVALLISUUSPELI



• TURVALLISUUSPELI

• Ohjeet suomeksi ja englanniksi



• PAKOHUONE



• PAKOHUONE



• PAKOHUONE



• PAKOHUONE



• PAKOHUONE



• PAKOHUONE



• PAKOHUONE



• PAKOHUONE



• PAKOHUONE



• PAKOHUONE



• PAKOHUONE



• PAKOHUONE



• PAKOHUONE



• USKONNOLLISET JUHLAT

• TIIMIMAIKAT (VAS. )

• MAXX PERÄLÄ,

• ANNA KALLIOKOSKI

• JUSSI TYNI
• . 



• USKONNOLLISET JUHLAT



• USKONNOLLISET JUHLAT



• USKONNOLLISET JUHLAT

• ISLAMILAISET HÄÄT



• USKONNOLLISET JUHLAT

• ISLAMILAISET HÄÄT



• USKONNOLLISET JUHLAT

• UHRILAMMAS



• USKONNOLLISET JUHLAT

• MAXXILLE ARVOTTIIN JUUTALAISET HÄÄT.

• KUKA LÖYTYI SATTUMALTA

• OPETTAJAINHUONEESTA?

• ISRAELILAINEN TAL NEUMAN!

• I MEAN, WHAT ARE THE ODDS OF THAT 

HAPPENING?



USKONNOLLISET JUHLAT

JEWISH ENOUGH FOR 
YOU?



• USKONNOLLISET JUHLAT



USKONNOLLISET JUHLAT



USKONNOLLISET JUHLAT

RABBI NEUMAN!



• USKONNOLLISET JUHLAT

• HÄÄT SEIS! TULI PÄIVITYS 

LUURIIN! ☺



• USKONNOLLISET JUHLAT



• USKONNOLLISET JUHLAT

• TALILLE ANNETTIIN LÄKSIÄIS-

LAHJAKSI …

• JUUSTOHÖYLÄ!

• (ISRAELISSA JUUSTO TMS. 

LEIKATAAN  VEITSELLÄ.)



• AJANKOHTAINEN YKKÖNEN

• ETÄVIERAANA  YLESTÄ OLI 

NEUVOMASSA

• KREETA-MARIA KIVIOJA!



• AJANKOHTAINEN YKKÖNEN

• MIELENOSOITUS!



• AJANKOHTAINEN YKKÖNEN



AJANKOHTAINEN YKKÖNEN

MEDIAVASTAAVAT



AJANKOHTAINEN YKKÖNEN

HAASTATTELU KENTÄLLÄ



• AJANKOHTAINEN YKKÖNEN



• AJANKOHTAINEN YKKÖNEN

• REUNALUKIOIDEN REHTORIT PAIKALLA:

• (VAS.)

• SIRPA RISTEELÄ

• HAUKIPUTAAN LUKIO

• TUULA TERVONEN

• OULUNSALON LUKIO

• PIA RÄSÄNEN KIIMINGIN LUKIO



• MINISTERIVIERAILU!

• EUROOPPAMINISTERI TYTTI TUPPURAINEN



• WE’LL RETURN AFTER THESE 

MESSAGES.

• STAY TUNED. ☺



• KOULUN 50V- JUHLAT

• REHTORI

• PIA RÄSÄNEN

• VARAREHTORI

• AINI YLI-PYKY

• …TÄLLINGISSÄ.



• KOULUN 50V- JUHLAT

• TIIMIMAIKKA JA KUVISGURU

• SEKÄ PALJON  MUUTA

• NINA KALLUNKI

• …TÄLLINGISSÄ.



TIIMIJAKSON 
LOPUKSI ON  
USEIN OLLUT 
TIIMICON



• TIIMIJAKSON INSTAN SATOA.



JOUTOHETKINÄ MUKULAT  TYKKÄSIVÄT 
KOOTA PALAPELEJÄ.



• GRETA THUNBERG-KIRJEET LAITETTIIN ESITYSOHJELMALLA 

HIENOON KUOSIIN.



NO MEE JO HYVÄ MIES 
SINNE ENKUNOSUUKSIIN!

WWW. MARKKUPERALA.COM



ENGLANTI JA TIIMIJAKSO 2021

• Ensimmäinen kurssi enkussa on meillä nyt eka jaksossa ENA1/RUB1 (1op/1op)

• Ruotsit Heli veti ensin, minä loppujakson enkkua, koska enkku jatkuu Tiimijaksolla

• Uusi tunnin pituus Oulun kaupungissa on 95 (!) min eli kokoontumiskertoja ei ollut 

montaa eka jaksossa

• Aikamuodot sekä ehtovirkkeet painettiin riuskasti läpi eka jaksossa sekä pari tekstiä

• Kieliprofiilin hienoudet jäivät tässä rytäkässä vielä odottamaan vuoroaan, sori siitä.



ENGLANTI JA TIIMIJAKSO 2021

• Tiimijakson alussa pidetään enkun aikamuototesti (joka nyt toimii ENA1-kurssin näyttönä). Se on 

selkeä ja erottelevaksikin osoittautunut aiemmilla Tiimijaksoilla. Annan kokeessa esiintyvät verbit 

mukuloille etukäteen taivutettaviksi. Olen verrannut aiempien vuosien mukuloiden kurssikeskiarvoja ja 

myös kirjoitustuloksia Tiimijaksolta saatuun arvosanaan ja korrelaatio on vahva. 

• Tiimimaikan on luotettava siihen, että vaikkei kaikkea juttua opeteta/testata, opiskelijoissa 

tapahtuu kehitystä.

• ENA2-kurssin laajuus Tiimijaksolla on 3op (!) ja opetusaikaa yksi (!) 60 min mittainen työpaja viikossa. 

• Tekstejä laitetaan kotihommiksi, työpajoissa käydään tärkeämmät kieliopit läpi, 

kirjoitelmaohjantaa, nostetaan ehkä hiukan kieliprofiilia

• Tiimijakson lopussa pidetään kielioppikoe



ENGLANTI JA TIIMIJAKSO 2021

• Arviointiin vaikuttavat näytöt:

• Aikamuototesti Tiimijakson alussa, lisää tietoa testistä koulun Tiimijaksosivulla

• Tärkeä näyttö on enkun kirjallisen yksilötehtävän tuotos eli Kirje MEPille

• Tiimitehtävistä saadut arvosanat (koko tiimi saa saman arvosanan)

• Digikirjan Ohjaamossa mukuloiden tehtävänteko näkyy opettajalle, joten kotihommien 

tekeminen ratkaisee vaa’ankieliarvosanat.

https://kiiminginlukiontiimijakso.wordpress.com/blog/


ENGLANTI JA TIIMIJAKSO 2021

• Englanti solahtaa oppiaineiden väliseen yhteistyöhön kuin veitsi voihin – välineaine kun 

on

• Tiimistä toisinaan löytyy se yksi tyyppi, joka itse asiassa vastaa tiimin 

englannintuotoksista tiimitehtävissä; joku voi olla lähinnä vapaamatkustaja

• Koululla on Sanakirja.fi-lisenssi  eli KUNNON työkalut tekemisen taustalle

• Käännösohjelman vaaroista on jo puhuttu ykköskurssilla. Viime vuonna Greta Thunberg-

kirjoitelmassa kaveri pahoitteli Gretan Rauhannobelin saamattomutta haluten sanoa 

”Parempi onni ensi kerralla”. Tuotoksessa luki: ”Better luck the first time.” BUSTED!



ENGLANTI JA TIIMIJAKSO 2021

• Greta Thunberg-tuotokset koottiin tiimeittäin Prezi-esityksiksi ja ne löytyvät 

Maxxin netistä (urly.fi/CeX). 

• Kaikki saivat näin harjoitella esitystyökalujen käyttöä.

• Kun mukuloille kerrotaan, että kirjalliset tuotokset kootaan yhteen ja ehkä 

julkaistaankin, tuotosten taso yleensä kohoaa.

• Kirjoitelmaohjannassa aina: ”Tässä tulee paras uutinen: Tämä tehtävä ei voi mennä päin mäntyä. 

Olet valitsemallasi tiellä ja se on hyvä valinta. Omia mielipiteitä vaan mukaan ja niille perusteluja. 

Jos päätät vaihtaa näkökulmaa, eteesi heti avautuu uusi mielenkiintoinen tie.”

https://urly.fi/CeX


ENGLANTI JA TIIMIJAKSO 2021

• Jakson vaativalla kirjoitustehtävällä on aina ollut KONTEKSTI, eli tuotokset kootaan 

yhteen ja jos luonteva tilaisuus on, julkaistaankin jossain: In their shoes-tuotokset 

laitettiin osaksi koulun Embrace Erasmus-projektia ja kirjeet Greta Thunbergille

lähetettiin … Gretalle. 

• Tänä syksynä MEPit saavat kuulla meistä.



ENGLANTI JA TIIMIJAKSO 2021

• Isommissa tiimitehtävissä kukin Tiimimaikka kertoo, mihin huomiota kiinnitetään tiimituotoksen 

arvioinnissa.

• Jokin osa tiimitehtävästä pyydetään yleensä tekemään englanniksi ja 

ajankohtaislähetyksessä on oltava englanninkielinen osuus

• Tähän tyyliin …



ENGLANTI JA TIIMIJAKSO 2021

• ARVIOINTI:

• Yhteiskuntaopin osalta arvioinnissa painottuu valitun turvallisuusuhan tiedollinen hallinta. Onnistuneessa pelissä yhdistyvät 

pelattavuus sekä uhkaan ja sen ehkäisyyn liittyvät todelliset faktat sekä käsitteistön käyttö. Huomatkaa, että mikäli valitsemanne 

uhka tulee Suomen ulkopuolelta, saattaa olla tarpeen huomioida myös EU:n vapaaseen liikkuvuuteen, Schengen-

alueeseen tms liittyviä tekijöitä.

• Äidinkielen ja kirjallisuuden osalta arvioinnissa painottuvat seuraavat seikat: peliohjeiden selkeys ja ymmärrettävyys sekä 

kieliasu ja pelin tarinallisuus (peli tarinankerronnan välineenä).

• Tietotekniikan osalta arvioidaan pelin yleisilmettä, kuten esimerkiksi mahdollisen pelilaudan tai –korttien ulkoasua, sekä 

peliohjeiden siistiä ulkoasua.

• Kuvataide: Pelin visuaalinen ilme ja siisteys. Luovuus ja kädentaidot. Tiimiläisten vahvuuksien käyttäminen pelin suunnittelussa ja 

toteutuksessa. Työskentely ja vastuu pelin laadukkaan lopputuloksen eteen suunnittelusta viimeistelyyn asti

• Englanti: Kielen selkeys, oikeakielisyys ja asiayhteyteen sopivuus painottuvat edelleen arvioinnissa.



TIIMIJAKSON PLUSSIA JA 
MIINUKSIA KOOTUSTI, 

KIITOS!
WWW. MARKKUPERALA.COM



PLUSSIA

• Rehtori Pia Räsänen:

• ”Käsittämättömän paljon hyötyä, jota ei aluksi edes täysin ymmärtänyt. Kevään 

ylioppilaiden määrä on lisääntynyt noin viidestäkymmenestä noin 

seitsemäänkymmeneen.”

• ”Seuraavilla kursseilla opiskelijoiden valmiudet ovat paljon paremmat, ryhmätöihin

ja vastaaviin esityksiin ja muuhun tartutaan paljon terhakammin.”



PLUSSIA

• Rehtori Pia Räsänen:

• Valmiudet työelämään ovat taatusti parantuneet ja opiskelijoiden esiintymistaidot ovat 

kehittyneet

• Ollaan päästy mukaan vaikka mihin uusiin juttuihin kutenYle-yhteistyöhön.

• Ennen kaikkea kuraattorin mukaan meidän lukiosta ei tule asiakkaaksi opiskelijoita, joilla 

olisi yksinäisyyteen tai kavereiden puutteeseen liittyviä ongelmia. Tiimijakso takaa niin 

paljon kaverisuhteita, ettei tarvitse pelätä enää, ettei koulussa olisi tuttuja. Vanhemmilta tullut 

pikemminkin viestiä, että katsokaa, ettei lapsi vaan ole tuttujen kanssa Tiimijaksolla, jotta tutustuu 

uusiin, koska tietävät vanhemmista sisaruksista, että miten hyvä systeemi on.



PLUSSIA

• Rehtori Pia Räsänen:

• Kukaan opiskelija tai vanhempi ei ole vielä vastustanut Tiimijaksoa!

• Kirjoittavat silti hyvin: toissa keväänäkin englannista 8 laudaturia, eli ei heikentävää vaikutusta 

lopputulokseen.

• Ylioppilasjuhlapuhujat (2) ovat ottaneet esille puheessaan myönteisesti.

• Tiimiopet ovat saaneet paljon esiintymiskutsuja ja menneet, ja meillä on vierailtu, tiimiopettajien 

ammattitaito on lisääntynyt, opettajat ovat saaneet toteuttaa opetusta toisella tavalla.



PLUSSIA

• Itse näen, että Tiimijakson antaa opiskelijalle mahdollisuuden nähdä, että myös muuta 

tekemistä/hästäämistä arvostetaan, kuin oppituntien toimintaa.

• Kun viisi henkeä menee luokan eteen samanaikaisesti esittämään tuotostaan ja 

jokaisen pitää jotain sanoa, ujompikin rohkaistuu, sillä hän tietää, että muut ovat 

samassa veneessä. Tiimissä kukaan ei ole yksin. 

• Kyselyt Tiimijaksojen lopussa ovat leijonasosalta positiivisia: Tykkäsin ja suosittelisin 

muille!



PLUSSIA

• Opiskelijoiden TT-taidot kehittyvät heti alkuun! TT/Matikkaope Jussi Tyni sanoo, että 

tietotekniikan harjoitustyöt saattavat jäädä joskus hiukan irrallisiksi, mutta nyt

kaikilla harjoituksilla on Tiimjaksokonteksti eli mielekäs tilanne, joissa opittua 

sovelletaan käytäntöön.

• Monenlaiset opiskelijat tuntevat itsensä tarpeellisiksi tiimissä: ideanikkarit, käskyjen 

toteuttajat, tiedonetsijät, perustyypit, enkkuniilot, äikänosaajat, hyvät piirtäjät, hiljaiset 

puurtajat, …

• Opitaan, että kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa.



PLUSSIA

• Tiimiopettajalle jakso tarjoaa ainutlaatuisia kokemuksia ja vaihtelua tavalliseen 

tunninpitoon

• Kumpaa listaa haluat esitellä Pietarille Taivaanportilla: Kas tässä lista asioista, joiden 

tekemisestä kieltäydyin elinaikanani / Tässä lista jutuista, jotka tein elinaikanani.



MIINUKSIA

• Rehtori Pia Räsänen:

• Ehkä kaikkea kurssisisältöä ei ole ehditty käydä niin perusteellisesti, mutta on opittu jotain 

muuta.

• Kallista, ja lisäksi maksetaan yhteisen open yläkoulun sijaisen palkka.

• On varmaan välillä raskasta tiimiopettajille, mutta niinhän työt yleensäkin ottaen ovat 

raskaita.

• Vanhemmat opiskelijat ovat mustasukkaisia. On pidetty sitten kuraattorin ja psykologin 

toimesta toisen kerroksen väen erillisiä kahveja ja huomioitu heitä erikseen.Tiimijaksolaiset 

alakerrassa.



MIINUKSIA

• Rehtori Pia Räsänen:

• Jotkut opet ovat pahoillaan, että he eivät ole päässeet mukaan. Kuitenkaan ei kannata 

koko ajan vaihtaa aineita, sillä siitä on hyötyä, että saa pitää useampaan kertaan.

• Opettajille on oikeasti enemmän suunnittelutyötä ja läsnäoloa, mutta opettajan rooli

muuttuu enemmän ohjauksen ja valmennuksen suuntaan. On tietysti opetustakin. Vähän kuin 

”lukion luokanope”

• Mitä vaikutuksia kurssijärjestykseen? ”Ei minusta ole mitään vaikutusta. Matematiikasta on 

tauko, mutta minusta ei oikeasti haittaa.” (Matemaatikko ja tiimimaikka Tyni sanoo, että pärjätään

kyllä, vaikkei Tiimijaksolla ole pitkää matematiikkaa.)



MIINUKSIA

• Voisiko ruotsi olla Tiimijakson vieraana kielenä? On jossain ollutkin, mikä ettei. 

Kaikella kunnioituksella ruotsinmaikoille, englanti saattaa olla opiskelijoille 

mieluisampi vaihtoehto droonista katsottuna, mutta kielivalinta Tiimijaksolla voisi

aivan hyvin olla ruotsi.

• Tiimimaikkojen työpäivät ovat 9-14 ja pitempäänkin olosuhteista riippuen. Se on 

paljon. Olemme yrittäneet viime vuosina järjestää joskus tiimimaikalle vapaan 

aamu- tai iltapäivän niin, että muut tiimimaikat paikkaavat vapaalla olevaa. 



MIINUKSIA

• Työmäärän mahdollinen jakautuminen epätasaisesti Tiimimaikkojen kesken, 

työmäärä voi jakautua epätasaisesti myös tiimeissä

• Tiimiopettajan jaksaminen voi riippua siitä, minkälaiset tiimit itselle sattuu

• ”On meillä muitakin maikkoja, kuin tiimimaikkoja.”, sanovat jotkut opettajakunnasta ja 

oikeassa ovat.  Viisikko (=tiimimaikat) ei ole suinkaan koulun ainut menestystekijä.



VOISIKO TIIMIOPETTAJUUS OLLA SINUN JUTTUSI?

• Mukaudut helposti muuttuviin tilanteisiin: suunnitelmat muuttuvat tai tilanne vaatii nopeita 

ratkaisuja

• Haluat vaihtelua tunninpitoarkeen

• Et välttämättä ajattele euroja ennen jokaista liikkuasi

• Haluat laajentaa omaa ja opiskelijoiden näkökulmaa oman oppiaineesi lisäksi monen muun 

oppiaineen näkökulmaan

• Haluat tukea ja ohjata opiskelijoiden haparoivia askelia tiimityössä. 

• Opit itse valtavasti uutta oppiaineista, joita on mukana



VOISIKO TIIMIOPETTAJUUS OLLA SINUN JUTTUSI?

• Opit olemaan välillä epämukavuusalueella ja siellähän sitä kehitystä tapahtuu

• Saat kollegiaalista tukea tiimikollegoilta; tiimiopettajuuskin on tiimityötä eli 

• Unus pro omnibus, omnes pro uno.

• Perfektionistin voi olla vaikeaa saavuttaa tavoitteensa; Good enough is good enough.

• Sukellat tiimiopettajuuteen klo 9 aamulla ja pulpahdat pinnalle joskus iltapäivällä.

• Saat mitä todennäköisimmin unohtumattomia kokemuksia opettajana.





All we’re saying, is give team-based learning a chance! ☺



YHTEYSTIETOJA

• EN Markku Perälä markku.perala@eduouka.fi

• TT Jussi Tyni jussi.tyni@eduouka.fi

• AI Anna Kalliokoski anna.kalliokoski@eduouka.fi

• YH Outi Kukkonen outi.kukkonen@eduouka.fi

• KU Nina Kallunki nina.kallunki@eduouka.fi

• Rehtori Pia Räsänen pia.rasanen@ouka.fi
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