
 

 

 

KUTSU KOULUTUS- JA VERKOSTOITUMISPÄIVÄÄN YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN JA 
VARHAISKASVATUKSEN KANSAINVÄLISYYDEN VALTIONAVUSTUSTEN SAAJILLE  

 
Opetushallituksen kv-koordinointihankkeet järjestävät yhdessä Opetushallituksen kanssa kv-koulutus- ja 
verkostoitumispäivän vuosien 2018 ja 2019 kv-valtionavustusten saajille.  
 

VASTUULLISTA KANSAINVÄLISYYTTÄ  

Kansainvälisyyden valtionavustuksiin on vuodesta 2017 alkaen liittynyt velvoite edistää YK:n Agenda 2030:a 
ja erityisesti sen globaalikasvatusta koskevaa kohtaa (tavoite 4.7). Monet hankkeet käsittelevät 
kansainvälisyyden polkujen rakentamista varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Tampereella tutkaillaan, 
miten globaalikasvatus ja kansainvälisyyden polut ovat edenneet. Mitä oivalluksia matkan varrella on 
syntynyt? Miten koulun arki vahvistaa lasten ja nuorten kansainvälistä osaamista ja antaa mahdollisuuksia 
toimia tulevaisuuden hyväksi vastuullisesti? 

Aika:   Torstai 23.1. klo 9:30 – 16 
Paikka:  Monitoimitalo 13, Satakunnankatu 13, Tampere 
  (käynti Pellavatehtaankadun puolelta) 
 
Tilaisuuden tavoite:  

● kehittää yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kansainvälisyyttä vastuullisuuden ja 
eettisyyden näkökulmista, kestävää tulevaisuutta tavoitellen 

● jakaa tietoa osanottajien hankkeista ja tarjota mahdollisuuksia vertaisoppimiseen 
● tarjota verkostoitumismahdollisuuksia jatkosuunnitelmia varten.  

 
Kenelle: Seminaari on tarkoitettu ensi sijassa vuosina 2018 ja 2019 kv-valtionavustuksia saaneiden 
hankkeiden vastuuhenkilöille  
 
Hinta: Koulutuspäivän ohjelma ja siihen sisältyvät kahvit ovat maksuttomat. Lounas on omakustanteinen. 
Valtionavustusta voi käyttää matkakuluihin. 
 
Ilmoittautuminen 16.1.2020 mennessä sähköisesti. Linkki ilmoittautumiseen https://bit.ly/2tdcfl1. 
 
Lisätietoja: 
Opetushallitus Paula Mattila, paula.mattila@oph.fi  
Oppimispolut ja -verkostot: Kohti vuotta 2030, Tiina Sarisalmi tiina.sarisalmi@orivesi.fi ja Jussi Tomberg 
jussi.tomberg@ouka.fi  
Aasian ja Afrikan kielten hanke Päivi Siltala-Keinänen, paivi.siltala-keinanen@edu.hel.fi 
NEST-keskus ja lukioiden kansainvälisyys, Laura Mäki laura.maki@kuopio.fi ja Eino Iivari 
eino.iivari@kuopio.fi   
Svenskspråkig internationalisering: Andreas Sundstedt, andreas.sundstedt@abo.fi (Johanna Bonäs, 
johanna.bonas@abo.fi) 
Värkätään yhdessä/Innokas-verkosto: Leenu Juurola, leenu.juurola@helsinki.fi  

 
O H J E L M A (muutokset mahdollisia) 
Päivän puheenjohtajana toimii opetusneuvos Paula Mattila, OPH 
  
9.30 Ilmoittautuminen ja kahvi   
 Tila: Tampereen Monitoimitalo 13, Wivi Lönn -salin aula, 4 krs. 
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10.00    Tilaisuuden avaus – mitä koulujen vastuullinen kansainvälisyys voi olla? 
Paula Mattila, OPH 

 
10.15    Demokratia kriisissä? Mitä koulut voivat tehdä? Koordinaattori Tiina Sarisalmi  

 
10.45 Vastuullisuuskoulu: Miten koko koulu osallistetaan vastuulliseen kansainvälisyyteen?  

Johdattelijoina teemaan koordinaattorit Laura Mäki ja Jussi Tomberg 
 
11.30 Opetushallituksen kv-koordinointihankkeet esittäytyvät ja haastavat osallistujat mukaan  

o Aasian ja Afrikan kielet ja kansainvälisyys 
▪ Päivi Siltala-Keinänen ja Tuure Puurunen 

o Miten teknologia auttaa kansainvälistymään – Innokas-hanke 
▪  Anu Kahri ja Leenu Juurola 

o Svenskspråkig internationalisering – samarbete på hemmaplan 
▪ Johanna Bonäs 

o Agenda 2030 ja kv-polut koulun ja varhaiskasvatuksen arjessa: näkökulmana ops-
perusteiden toimeenpano ja syventäminen 

▪ Tiina Sarisalmi ja Jussi Tomberg 
   
12.30 Lounastauko 
   
13.45 Työskentelyä ryhmissä (esittäydy jo etukäteen https://padlet.com/paulaoph/kktekvLOPS2021). 
 

1. Vuonna 2018 käynnistyneiden hankkeiden kokemuksia, tuloksia ja haasteita  
Miltä hanke vaikuttaa nyt valtionavustuskauden päättyessä? Millaisia tuloksia 
saavutettiin? Mitä tehtäisiin toisin? Mitä asioita on tarkoitus jatkaa? Entä miten hankkeen 
tuotoksia jaetaan?  
Tiina Sarisalmi, Laura Mäki, Päivi Siltala-Keinänen ja Johanna Bonäs 
 

2. Vuonna 2019 käynnistyneiden hankkeiden näkymiä, jaettavia ideoita ja haasteita 
Avustuspäätökset tehtiin huhtikuussa 2019: miltä hankkeessa näyttää nyt? Miten 
hankkeen sisäinen yhteistyö sujuu, entä tiedottaminen? Mitä tukea kv-hanketoimijat 
tarvitsevat /voisivat tarjota toisilleen, entä OPH:n rooli? 
Paula Mattila, Jussi Tomberg, Leenu Juurola 

 
Kahvia tarjolla! 
 
15.00  Visio vaikuttavasta ja vastuullisesta kv-toiminnasta  
 Yhteenvetoa ryhmistä 
  
15.20 Näkymiä koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kansainvälisyyteen 2020 

Tärkeitä tapahtumia, trendejä ja toivottavasti myös tietoa uudesta valtionavustushausta 
Keskustelua  

 Paula Mattila ja kv-koordinaattorit  
 
15.45 Koulutus- ja verkostoitumispäivän päätös 
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