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Suomessa on meneillään koko yleissivistävän opetuksen opetussuunnitelmauudistus. Sen aikana pohdimme, mikä tässä ajassa vaatii meitä uusiutumaan ja millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan. Olen ollut mukana jo
vuosikymmenen ajan Euroopan neuvoston koulutuskomitean työssä. Euroopan neuvoston päätavoitteet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden, demokratian ja aktiivisen kansalaisuuden sekä oikeusvaltioperiaatteen edistämisestä ansaitsevat edelleen paikkansa Suomen opetussuunnitelmissa.
Valmistautuessamme perusopetuksen opetussuunnitelmauudistukseen toteutimme – ulkosiainministeriön rahoituksella – vuosina 2010 ja
2011 hankkeen Maailmankansalaisena Suomessa, joka auttoi meitä ymmärtämään entistä syvällisemmin maailmankansalaisuutta ja vastaamaan
alustavasti kysymykseen, mitä osaamista maailmankansalainen tarvitsee.
Hankkeen päätyttyä sen oivalluksia työstettiin niin, että niistä keskeisimpiä
voitiin tuoda Opetushallituksen 22.12.2014 vahvistamiin perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteisiin.
Uusimpana yhteistyön vaiheena ulkoasiainministeriön kanssa olemme toteuttaneet Koulut kehityskumppaneina eli KOMPPI-hankkeen 2013–
2015. Ymmärsimme, että maailmankansalaisen osaamisalueista eniten meidän on kartutettava osaamistamme kehityskumppanuudessa, joka on myös
ollut tänä vuonna päättyvän YK:n vuosituhattavoitekauden suhteellisen
heikosti onnistunut osatavoite. Päätimme ryhtyä kartuttamaan sitä osaamista, mistä meillä on pulaa. Tämä julkaisu kertoo KOMPPI- hankkeesta ja
kokoaa sen keskeiset tulokset.
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Suurkiitos hankkeen toteuttajille! Hanketta ohjasi johtamani koordinaatioryhmä, johon kuuluivat Kati Anttalainen opetus- ja kulttuuriministeriöstä,
Hannele Cantell Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitokselta, Jussi Karakoski ulkoasiainministeriöstä, Arja Kemppainen POLKKA-hankkeesta ja Minna Mannert kehitysyhteistyön palvelukeskuksesta sekä Paula Mattila ja Liisa Jääskeläinen Opetushallituksesta. Kehityskumppanuuksia on käytännössä
rakentanut 13 koulua. Rohkeita avauksia, sitkeätä puurtamista, uusia haasteita, hyviä raportteja…eikä totisesti aina helppoa! Tämä hanke ei olisi ollut
mahdollinen ilman ulkoasiainministeriön rahoitusta. Kerroimme hankkeesta
ja pohdimme sen tuloksia kansainvälisen yleisön kanssa Hanasaaren symposiumissa 5.–7.5.2014. Kiitos symposiumin järjestämisyhteistyöstä GENE-verkostolle ja Hanasaaren suomalais-ruotsalaiselle kulttuurikeskukselle! Symposiumin johtopäätökset ovat tämän julkaisun lopussa. Koko hankkeen ajan
toimittaja Tarja Repo ja graafikko, kuvataideopettaja Heli Niska ovat tukeneet
meitä kaikkia hankkeen olennaisten oivallusten ja viestien esiin nostamisessa.
Maailmankansalaisen osaaminen on juurrutettu monin tavoin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Työ jatkuu myös lukion opetussuunnitelman perusteiden päivitystyössä. Olemme olleet erityisen ilahtuneita YK:n pääsihteeri Ban Ki-moonin aloitteesta Global Education First.
Aloitteensa hän pohjaa sille, miten Etelä-Korea nousi köyhyydestä sodan
jälkeen koulutuksen avulla. Me Suomessa olemme kokeneet saman. Myös
me luotamme kasvatuksen voimaan ja siihen, että koulutuksella voimme
edistää oikeudenmukaista ja kestävää elämäntapaa. Siihen tarvitsemme
monimuotoisia kumppanuuksia!
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Opetushallitus on tehnyt yhteistyötä ulkoasiainministeriön kanssa
vuodesta 1995 lähtien kansainvälisyyskasvatuksen, myöhemmin globaalikasvatuksen kehittämiseksi. Vuosina 2010–2011 toteutettiin Maailmankansalaisena Suomessa -hanke, jonka keskeisimpänä tuloksena
syntyi maailmankansalaisen osaamisen jäsennys, ns. kompetenssikukka. Yhdeksi maailmankansalaisen osaamisalueeksi nimettiin globaalivastuu ja kehityskumppanuus. Tätä osaamisaluetta tahdottiin syventää uudessa hankkeessa.
Opetushallitus teki ulkoasiainministeriön kanssa syksyllä 2012 sopimuksen Koulut kehityskumppaneina -hankkeen toteuttamisesta.
Hankkeen lyhenteeksi vakiintui jo alkuvaiheessa KOMPPI. Hankkeelle myönnetyn 200 000 euron määrärahan vastineeksi sovittiin useista
varsin kunnianhimoisista tavoitteista. Hallinnollisesti Opetushallituksen ja ulkoministeriön välinen sopimus KOMPPI-hankkeesta pohjautui valtioneuvoston vuonna 2012 vahvistamaan kehityspoliittiseen
toimenpideohjelmaan, jonka yksi keskeinen tavoite on sitouttaa globaalikasvatuksenkin keinoin suomalaisia globaaliin vastuunkantoon.
Tarkoituksena oli myös – edellä mainitun ohjelman mukaisesti – nostaa esiin koulutuksen keinoja ihmisoikeuksien edistämiseksi kumppanikouluissa sekä tietämystä siitä, mitä koulutus ihmisoikeutena mer-

Maailmankansalaisen
identiteetti

Globaalivastuu
ja kehityskumppanuus

Kestävä
elämäntapa

Maailmankansalaisen
yhteiskunnallinen
osaaminen

Maailmankansalaisen osaamisalueista lähdettiin tutkimaan kehityskumppanuutta. Kysymysmerkki muistuttaa globaalikasvatusmallin avoimuudesta. Kompetenssikukan on ideoinut Liisa Jääskeläinen.
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komppi-hankkeen toteuttaminen

Koulut kohtasivat toisensa ensimmäisen kerran
yhteisessä aloitusseminaarissa Helsingissä toukokuussa 2013. Osallistujat lähtivät yhteistyössä
pohtimaan koulujen globaalikasvatusta ja
hiomaan koulujen hankkeita. Kuva: Tarja Repo

kitsee. Tavoitteet on kuvattu yksityiskohtaisesti sivulta 38 alkavassa
artikkelissa, jossa myös tarkastellaan hankkeen keskeisiä tuloksia.

Mukana oli myös ruotsinkielisten koulujen alueellinen verkosto. Valinnassa huomiota kiinnitettiin siihen, että kouluilla olisi kokemuksia
kehittyvien maiden koulujen kanssa tehdystä yhteistyöstä. Kaksi kouluista oli toiminut jo Maailmankansalaisena Suomessa -hankkeessa.
Opetushallitus nimesi hankkeelle johtaja Jorma Kauppisen puheenjohdolla toimineen koordinaatioryhmän. Koordinaatioryhmään
kuuluivat kansainvälisten asiain sihteeri Kati Anttalainen opetusja kulttuuriministeriöstä, dosentti, yliopistonlehtori Hannele Cantell
Helsingin yliopistosta, opetusneuvos Liisa Jääskeläinen Opetushallituksesta, neuvonantaja Jussi Karakoski ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosastolta, rehtori ja hankekoordinaattori Arja Kemppainen POLKKA-verkostosta, järjestökoordinaattori Minna Mannert
Kehitysyhteistyön palvelukeskuksesta sekä Opetushallituksesta ope-

kouluverkosto, koordinaatioryhmä
ja koordinaattorit
Konkreettisimmillaan KOMPPI-hankkeen tavoitteena oli parantaa eri
puolilla Suomea toimivien koulujen mahdollisuutta käytännön kehityskumppanuuksien solmimiseen kehittyvien maiden koulujen kanssa. Tämä tavoite saavutettiin valitsemalla 13 oppilaitosta KOMPPI-kouluiksi Opetushallituksen keväällä 2013 toteuttaman, peruskouluille ja
lukioille suunnatun avoimen haun perusteella. Hankkeeseen valittiin
tasapuolisesti ala- ja yläkouluja, yhtenäisiä peruskouluja sekä lukioita, isoja ja pieniä kouluja erikokoisista kunnista eri puolilta Suomea.
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Koulujen yhteisiin
työseminaareihin
oli kutsuttu oppilaita,
jotka osallistuivat ryhmätöiden tekemiseen.
Kuva: Heli Niska

pimuksen kunkin koulutuksenjärjestäjän kanssa. Koulujen hankkeita
on kuvattu sivuilla 11–37 ja niistä on yksityiskohtaiset esittelyt POLKKA-sivustolla.
Kaikki koulut osallistuivat KOMPPI-hankkeen toteutukseen varsin täysipainoisesti oman osahankkeensa kautta ja samalla osallistuen
kansallisen verkoston toimintaan. Vain yksi koulu irrottautui hankkeesta ennen virallista päätösseminaaria. Opetushallitus tapasi koulut
kolmessa työseminaarissa, joiden välillä pidettiin webinaareja. Tapaamisten tarkoitus oli selkiyttää hankkeen tavoitteita, tutustuttaa kouluja
toistensa hankkeisiin ja syventää ymmärrystä kehityskumppanuudesta. Jokainen tapaaminen oli vertaisoppimista parhaimmillaan, sillä ne
rikastivat käsitystä siitä, miten omassa kouluhankkeessa olisi viisasta
toimia ja miten viedä eteenpäin koko hanketta.
Koska visuaalisuus ja viestinnällisyys olivat KOMPPPI-hankkeen
erityisiä tavoitteita, hankkeen ja koulujen käyttöön rekrytoitiin toimittaja ja graafikko. Toimittajaksi saatiin jo Maailmankansalaisena Suomessa -hankkeessa ansioitunut Tarja Repo ja graafikoksi Heli Niska, joka paitsi loi KOMPILLE omintakeisen visuaalisen ilmeen, kävi
myös kouluttamassa hankkeen kouluja visuaalisen viestinnän saloihin. Toimittaja Tarja dokumentoi hankkeen tapahtumia ja kiersi myös
ahkeraan kouluja. POLKAN sivuille alkoi kertyä kuvia ja raportteja
koulujen osahankkeista ja samalla alkoi muodostua monisyinen kuva
koulujen kehityskumppanuudesta.
Opetushallitus pyysi kouluja raportoimaan hankkeestaan sitä varten erikseen työstetyllä raportointilomakkeella, jonka jäsennyksenä
ovat toimineet hyvän hankkeen kriteerit. Opetushallitus vastaanotti
hankkeen päättyessä huolella laaditut raportit kaikilta 13 koululta. Raporttien annin ydinkohtia ja hankematkan varrella karttuneen aineiston kiinnostavimpia ratkaisuja on koottu tähän julkaisuun.

tusneuvos Paula Mattila, joka toimi myös koordinaatioryhmän sihteerinä. Koordinaatioryhmän keskeisimpiin tehtäviin kuuluivat työseminaarien suunnittelu, hankeviestinnän ja raportoinnin ohjaus sekä
resurssien käytön valvonta.
Liisa Jääskeläinen ja Paula Mattila toimivat KOMPPI-hankkeen
koordinaattoreina, joilla oli vastuu hankkeen toimintasuunnitelman
käytännön toteutumisesta. Koulut nimesivät omat yhteyshenkilönsä,
jotka vastasivat koulujen osahankkeiden toteuttamisesta ja yhteistyöstä Opetushallituksen kanssa.

kumppanuusajattelu voimistuu
Kaikki koulut tekivät omasta koulukohtaisesta KOMPPI-hankkeestaan toimintasuunnitelman talousarvioineen. Vakiintuneen hankekäytännön mukaan Opetushallitus teki jokaisesta kouluhankkeesta so-

komppi | kehityskumppanuutta oppimassa

7

komppi-hankkeen toteuttaminen

kehityskumppanuutta oppimassa
Lukijalle, Jorma Kauppinen

4

komppi-hanke ja sen toteuttaminen, Paula Mattila

5

I
koulut rakentavat kehityskumppanuuksia

Videot vievät maanosasta toiseen

23

Jyväskylän Lyseon lukio ja Vasaramäen koulu perehtyivät
elokuvan tekemisen keinoin kaukaiseen kulttuuriin

Kansainvälisyys syntyy omassa koulussa

11

Tarja Repo

Raunistulan koulu kutsui maahanmuuttajat
osaksi globaalikasvatusta

Vahva kansainvälistäjä vie oppimismatkoille maailmaan

Tarja Repo
Ilmastotekoja koulun arjessa

Seinäjoen lukio rakentaa kokonaiskuvaa kehityskysymyksistä

Tarja Repo

14

Koulut suuntasivat katseensa etelään

Veikkola teki aurinkokeittimiä,
Raudaskylä syventyi ilmastonmuutokseen

32

Kuusi muuta oppilaitosta Espoosta Raaheen lähti
hakemaan tietoa, elämyksiä ja uusia ystäviä Afrikasta

Tarja Repo
Koulu kehittää kyliä

Tarja Repo

19

Vesilahden yläaste loi tiiviit suhteet
Sambiaan ja Senegaliin

Hankkeen tavoitteet ja tulokset – kompin sadonkorjuu

Tarja Repo

Paula Mattila

komppi | kehityskumppanuutta oppimassa

28

38

Mitä koulujen hankeraportit kertovat

8

sisällys

II
globaali vastuu rakentuu kumppanuudessa

III
tulevaisuus on avoin

Galleriakävelyllä konstruoitiin tietoa
Paula Mattila

Onko maailma valmis – voidaanko kehitysyhteistyö lopettaa?
YK:n koulutustavoitteet vuoden 2015 jälkeen
69

Oppilaskunta moottoriksi haastavaan hankkeeseen

49

Jussi Karakoski

50

Ulkoministeriö kannustaa kouluja kehityskumppanuuteen 75

Miten koko kouluyhteisö saadaan mukaan?

Arja Kemppainen
Kuvallisuus kehityskumppanuudessa

Aidossa yhteistyössä molemmat osapuolet antavat ja saavat
Nora Klami

53

Kohti maailmankansalaisuutta jo peruskoulussa

Näkemisen taitoa voi oppia

Heli Niska
Vaikeuksien kohtaamisen taito

Oppiva yhteisö rakentaa toivoa hyvästä tulevaisuudesta
Liisa Jääskeläinen

58

Globaalikasvatuksen juurilla

Vertaissovittelija joutui tositoimiin

Liisa Jääskeläinen ja Ulla Sara-aho
Kehityskumppanuuden portaat

81

Käsitteitä, kehityssuuntia ja vertaisoppimista
Liam Wegimont

63

Globaalikasvatus auttaa suunnistamaan maailmassa

Ohjeita kouluille kehityskumppanuushankkeen
toteuttamiseen
Paula Mattila

83

Uusi huominen tuo uudet haasteet – pidetään katse tarkkana
Helmuth Hartmeyer

Hanasaari Conclusions 2014

komppi | kehityskumppanuutta oppimassa

79

9

85

sisällys

I
koulut rakentavat kehityskumppanuuksia

kansainvälisyys syntyy omassa koulussa
Raunistulan koulu kutsui maahanmuuttajat osaksi globaalikasvatusta
Tarja Repo, Toimittaja
Raunistulan koulu kohoaa korkean mäen päällä Vätin kaupunginosassa Turun keskustan kupeessa. Yli 600 oppilaan koulu
tähyilee näköalapaikaltaan paitsi lähiyhteisöön, myös kauemmas aina Afrikkaan ja Aasiaan asti. Aina kun ei tarvitse lähteä
ulkomaille, jotta oppisi tuntemaan muita maita ja kulttuureita.

Raunistulassa koko alakoulu otettiin mukaan hankkeeseen, jonka teemaksi hioutui koulupäivä Etiopiassa, Nepalissa, Suomessa ja maailmalla. Oppilaille tarjoutui tilaisuus tutustua koulunkäymiseen eri maissa ja
verrata sitä oman koulun arkeen.
Toinen kumppanikouluista oli Mekdela Primary School Addis Abebassa Etiopiassa ja toinen Siddha Beni Lower Secondary
School Belbas Nepalissa, noin 150 kilometriä
Kathmandusta.
Raunistulassa eri aineiden oppitunneilla perehdyttiin kumppanikouluihin ja niiden
kotimaihin, käsiteltiin muitakin kansainvälisyysaiheita ja järjestettiin toimintapäiviä. Tukea työlle saatiin globaalikasvatusjärjestöiltä,
kuten Planilta, Rauhankoululta ja Taksvärkistä. Kotikansainvälisyyttä toivat mukaan paikalliset maahanmuuttajataustaiset turkulaiset.
Luokan 4A oppilaat osallistuivat aktiivisesti
Raunistulan koulun kansainvälisyystoimintaan.
He tekivät maailmankartan koulun teemapäivään,
ja osa oli mukana kuvaamassa koulun englanninkielistä esittelyvideota. Kuva: Tarja Repo
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koulu kutsui yhteisön koolle
Näkyvimpiä tempauksia oli teemapäivä, jossa koulun kansainvälisyyshanke esittäytyi koko lähiyhteisölle. Paikalle saapui runsaasti vanhempia, jotka saivat myös seurata luokissa pidettyjä kielipajoja.
Luokan 4A oppilaat kertovat, että he tekivät päivää varten ison
kartan. – Siihen laitettiin kuvia Etiopiasta ja Nepalista, oppilas Alisa
Fredrikson kertoi. Kartan tekeminen oli mukavaa puuhaa Alisan ja
luokkakaveri Ursula Vuorion mielestä.
Luokan oppilaita oli mukana myös koulun esittelyvideon kuvauksessa. Roosa Hiippavuori kertoi, että kuvaamisessa käytettiin iPadeja ja videolla kerrotaan tavallisesta koulupäivästä. Tytöt ja heidän kaverinsa ovat reissanneet jo jonkin maailmalla. Tutuimpia kohteita ovat
Ruotsi, Norja, Espanja, Tanska, Viro – ja Lappi.
Teemapäivään oli kutsuttu myös maahanmuuttajia ohjaamaan lasten kieli- ja kulttuuripajoja.
– Oppilaille pidettiin kysely siitä, mitä he haluavat tällä kertaa tehdä. He toivoivat kielipajoja, joissa voi oppia tervehdyksiä eri kielillä,
kertoi KOMPPI-hankkeen koordinaattori Markku Koski. Vierailijat
tulivat turkulaisesta DaisyLadies -yhdistyksestä, joka tarjoaa jäsenilleen yhdessäoloa sekä tukea opiskelussa ja työllistymisessä.
Yhdistyksen toiminnanjohtaja Hülya ”Hissu” Kytö oli lupautunut
pitämään kolme turkin kielen pajaa. Merhaba-tervehdyksen jälkeen
oppilaille selvisi, että turkin kielessä on joitakin suomalaisille outoja kirjaimia ja äänteitä. Toisaalta helposti omaksuttavia sanojakin on.
Esimerkiksi äiti on anne, äidinäiti anneanne ja isänäiti babaanne. Löytyipä yksi suomelle ja turkille yhteinenkin sana: kalabalik tarkoittaa
myös turkiksi metelöintiä.

Turkulaiset vertailivat koulupäiväänsä Nepalin
Belbasissa sijaitsevan koulun kanssa. Koulussa on
oppilaita esikoulusta kahdeksanteen luokkaan.
Kuva: Raunistulan koulu
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raunistulan koulu

Kytö uskoo, että sekä koulu että maahanmuuttajat hyötyvät yhteistyöstä. Lapsille on hyvä nähdä esimerkiksi sellainen ihminen, joka ei ole
koskaan saanut käydä koulua. Naisille yhteistyö puolestaan tarjoaa tietoa koulunkäynnistä, joka voi erota tuntuvastikin synnyinmaan tavoista.

KOULU
Raunistulan koulu, Turku

oppilaat aktiivisina

HANKE
Global School for All – Koulupäivä Etiopiassa, Nepalissa,
Suomessa ja maailmalla

Raunistulan oppilaskunta ja oppilaat osallistuivat aktiivisesti KOMPPI-projektiin. Esimerkiksi 6MA-luokan oppilas Sharo Mamandi rohkaistui kertomaan omasta lähtökulttuuristaan, kurdien kielestä, ruuista,
tavoista ja koulunkäynnistä muille oppilaille. Sharon mukaan varsinkin ekaluokkalaiset olivat tehneet hyviä kysymyksiä teematunnilla.
Luokanopettaja Eija Ketolan mielestä projekti näkyi eri oppiaineissa ja koulun arjen tilanteissa positiivisesti. Maahanmuuttajaoppilaiden omat lähtökulttuurit tulivat näkyvämmiksi ja heidän kulttuuri-identiteettinsä sai näin tukea.
Projektin loppupuolella muutama opettaja pääsi vierailemaan
kumppanikouluissa. He jakoivat kokemuksiaan koulun Etiopia- ja Nepal-päivissä, jolloin koulun aulaan oli järjestetty myös teemaan liittyvät näyttelyt. – Äärimmäisen köyhyyden kohtaaminen herätti opettajissa monia kysymyksiä, kertoo Nepalissa vieraillut erityisluokanopettaja
Minna Lahti.
Runsaan lukuvuoden kestänyt projekti huipentui oppilaskunnan
suunnittelemaan ja toteuttamaan Ahtisaari-päivään marraskuussa
2014, jolloin aiheena oli koko maailma. Luokat myös valitsivat omat
sovittelijaoppilaansa, joista kaksi pääsi tapaamaan rauhannobelisti,
presidentti Martti Ahtisaarta Turussa järjestetyssä juhlassa.
Raunistulan alakoulun KOMPPI jatkuu myös tulevaisuudessa. Sitä
on tarkoitus kehittää kielitietoisuuden suuntaan, mikä oli jo alun perin
oppilaiden toive. Myös yhteyksiä kumppanikouluihin pidetään yllä.
Lue lisää
komppi | kehityskumppanuutta oppimassa

IDEA
Koulupäivän vertailu eri maissa, erityisesti Etiopiassa
ja Nepalissa sijaitsevien kumppanikoulujen kanssa
MITÄ TEHTY
Käsitelty aihetta yli oppiainerajojen, luotu visuaalista
aineistoa, oppilaskunta teki esittelyvideon koulusta,
järjestetty teemapäiviä
OSALLISTUJAT
Alakoulun luokat 1–6, yhteensä noin 285 oppilasta
TAVOITTEITA
Tuoda esille koulutusta ihmisoikeutena sekä vahvistaa
kulttuurien tuntemusta, kotikansainvälisyyttä, globaalia
vastuunkantoa ja oppilaiden osallisuutta
ERITYISTÄ
Vahvaa järjestöyhteistyötä
Tarkoituksena tuottaa malli kotikansainvälisyydestä
koulujen kumppanuushankkeisiin
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ilmastotekoja koulun arjessa
Veikkola teki aurinkokeittimiä, Raudaskylä syventyi ilmastonmuutokseen
Tarja Repo

Päivänpolttavat kestävän kehityksen teemat ovat nousseet myös
koulun arkeen. Miten jalkauttaa aihepiiri opetukseen mielenkiintoisella ja oppilaita motivoivalla tavalla? Kirkkonummelainen Veikkolan koulu ja Raudaskylän opiston lukio Ylivieskasta
lähtivät edistämään globaalia ympäristötietoisuutta kumpikin
omalla tavallaan.

Veikkolan koulu keskittyi hankkeessaan energian- ja ruoantuotantoon Etiopian näkökulmasta. Oppilaat rakensivat aurinkokeittimiä
sekä omassa koulussaan että yhteistyössä Addis Abebassa sijaitsevan
kumppanikoulunsa kanssa.
Aurinkokeittimien rakentajina kunnostautuivat 5B-luokan oppilaat,
mutta hanketta laajennettiin muihinkin luokkiin 650 oppilaan ala- ja
yläkoulussa. Työn kuluessa kestävän kehityksen teemat yhdistyivät
avoimeen ongelmanratkaisuun ja teknologiakasvatukseen, kun oppilaat saivat omakohtaista kokemusta keittimien rakentamisesta aivan
alkuvaiheista valmiiseen lopputulokseen asti.
Raudaskylän opiston lukio puolestaan pureutui ilmastonmuutoksen teemaan tavallista syvemmin ja vuorovaikutteisemmin. Monipuoliseen työskentelytapaan kuului kestävän kehityksen Keke-kerho, jossa
25 opiskelijaa syventyi ilmastonmuutokseen toiminnallisin menetelmin. Opiskelijat valitsivat itse pohdittavakseen nimenomaan ilmastonmuutoksen.
Raudaskylän hankkeen taustalla oli lukion vuoden 2013–2014
yleisteema, ekologisesti kestävä kehitys. Viime vuosien painopisteisiin
lukiossa on kuulunut myös kansainvälisten kontaktien vahvistaminen.
Tavoitteena on ollut laajentaa perspektiiviä tutuista Euroopan maista
laajemmalle, aina Afrikkaan asti.

Kirkkonummelaiset
saivat tutustua aurinkokeittimiin Veikkolan koulun kestävän
kehityksen messuilla,
jonne oli avoimet ovet.
Oppilaat Armi Valin
(oik.) ja Katie Hanwell
esittelivät keittimiä
vieraille, kuulijana
Armin äiti Eija.
Kuva: Tarja Repo

komppi | kehityskumppanuutta oppimassa

14

veikkolan koulu ja raudaskylän opiston lukio

puhdasta ja ilmaista aurinkoenergiaa etiopiaan

tuksessa. Heijastinkansi ohjaa auringonvalon hyvin eristettyyn keittimeen, jossa ruoka kypsyy kattilassa tai padassa. Keittimissä käytettiin
kekseliäästi kierrätysmateriaaleja, kuten sipsipussien foliota, nahkavöitä ja jopa puutarhaletkua. Helsingin kaupungin Uusix-verstaista
saatiin pohjapelliksi loistelamppujen heijastinpeltejä ja puisia rimoja.
Valmiita keittimiä testattiin kokkaamalla erilaisia ruokia, kuten mustikkapiirakkaa, puuroa ja kananmunia. Hyvin toimi, ja keitin osoittautui myös nopeaksi, sillä se tuottaa noin 180 asteen lämpötilan. Piirakka valmistui parissakymmenessä minuutissa.
Aurinkokeitinten rakentamista ohjasi teknisen työn opettaja Aki
Kukkonen, mutta oppilaat saivat itsekin ideoida sitä, miten keittimiä
voisi parhaiten valmistaa kouluympäristössä.

Luontoa säästävät ja ihmisten elämää helpottavat aurinkokeittimet eivät ole yleistyneet Afrikassa, vaikka ilmaista energiaa riittäisi yllin kyllin. Veikkolan koulun oppilaiden rakentamista keittimistä toivotaan alkusysäystä, joka vauhdittaa aurinkokeitinten suosiota Etiopiassa.
Taustatukena hankkeessa olivat koulun ulkopuoliset asiantuntijat
muun muassa Suomi–Etiopia-seurasta. Jos tavoitteet toteutuvat, keitinten käyttö Etiopiassa lisääntyy kansainvälisen kouluyhteistyön avulla. Samalla koulut voivat hyödyntää opetuksessaan aurinkokokkaustietoa monin tavoin.
Hanke käynnistyi keväällä 2013, kun 5B-luokka rakensi testiluokkana neljä keitintä. Keittimet käyttävät aurinkoenergiaa ruoan valmis-

Ryhmä Veikkolan koulun oppilaita ja opettajia
vei aurinkokeittimiä paikan päälle Etiopiaan sekä
opetti niiden tekemistä. Matkalla oli mukana
kolme Veikkolan oppilasta, Henna Lohi (ylh.oik.),
Roope Baggström ja Eemi Kankaanpää. Kuva:
Veikkolan koulu

komppi | kehityskumppanuutta oppimassa
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– Oppilaat myös keksivät ja maalasivat kuvitukset keittimiin. Niissä kuvataan Suomen neljää vuodenaikaa, valottaa 5B-luokan opettaja Satu Kivinen, joka toimi projektin vastuuopettajana lukuaineissa.

KOULU
Veikkolan koulu, Kirkkonummi

sopii moneen oppiaineeseen

HANKE
Aurinkokeittimiä Etiopiaan

Keittimiä rakennettiin puukäsitöissä, mutta aihetta käsiteltiin myös
muilla tunneilla. Esimerkiksi biologiassa puhuttiin ilmastosta ja matematiikassa tehtiin ilmastodiagrafeja. Maantiedossa käsiteltiin Afrikkaa
ja äidinkielessä oppilaat tekivät pari juttua Kirkkonummen Sanomiin.
Hankkeen taustavoimiin kuului Etiopiassa työskennellyt arkkitehti Kari Silfverberg, jolla on vankka kokemus kestävän elämäntavan
edistämishankkeista. Hän toivoo, että keittimiin liittyvä kehittämis- ja
oppimistyö laajenisi myös muihin kouluihin Suomessa ja Etiopiassa.
Mies on jo miettinyt tähän strategiaa.
– Jokin kansalaisjärjestö voisi hakea ulkoministeriöltä rahoitusta
kehitysyhteistyöhankkeelle, koska koulu ei voi itse sitä tehdä.
Keittimen pitää olla kestävä ja yksinkertainen rakentaa, jotta se
löisi itsensä läpi. Laitteen on myös istuttava kulttuuriin. – Etiopiassa
pääateria syödään vasta illalla, kun aurinko on jo laskenut. Ruoan on
säilyttävä kuumana siihen asti. Siksi keittimessä tarvitaan kansi, joka
estää ruoan jäähtymistä.
Eräs projektin kohokohtia oli oppilaiden ja opettajien vierailu Yemane Birhanin kumppanikoulussa. Seurue vei mennessään pari valmista keitintä sekä keitinten osia, jotka koottiin valmiiksi ja testattiin
kumppanikoulun luontokerhon kanssa. Ajatuksena on, että koulun
oppilaat vievät eteenpäin viestiä aurinkokeittimistä.
Suomessa keittimet saivat julkisuutta, kun YLE teki Etiopian matkasta ohjelman Dokumenttiprojektiinsa.

OSALLISTUJAT
Rakentajina 5B-luokan oppilaat, mutta hanketta
laajennettiin muihinkin luokkiin
TEEMAT
Kestävä kehitys, avoin ongelmanratkaisu,
teknologiakasvatus
MATKAT
Kolme oppilasta ja kaksi opettajaa matkustivat Addis
Abebaan viemään valmiita keittimiä ja opettamaan
keitinten rakentamistaitoa paikallisen koulun kanssa
ERITYISTÄ
Ideoijana ja tukena teknisiä asiantuntijoita
Tavoitteena lisätä keitinten käyttöä Etiopiassa
Yle teki dokumentin Etiopian matkasta

Lue lisää
komppi | kehityskumppanuutta oppimassa
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ilmastonmuutos koskee kaikkia

ympäristöä koskeviin kysymyksiin kaivattiin afrikkalaista näkökulmaa.
Kumppanimaaksi valikoitui eteläisessä Afrikassa sijaitseva Botswana.
– Peruskysymyksiin kuului se, näkevätkö hyvin erilaisissa konteksteissa elävät nuoret samat asiat tärkeinä, vai riippuvatko arvostukset
siitä ympäristöstä, missä ihmiset elävät. Länsimaissa on herätty ilmastonmuutokseen ja oivallettu kestämättömän elintason ja elämäntavan
yhteys. Mutta näkeekö ja arvottaako afrikkalainen nuori asioita samalla tavalla ympäristössä, joka ei elämäntavallaan ole suoranaisesti ollut luomassa ilmastonmuutosta, viitoittaa Raudaskylän lukion rehtori
Jukka Hautala.

Ruoantuotannon ja energian säästämisen lisäksi ilmastonmuutos kuuluu koko maailmaa koskettaviin kysymyksiin. Miten yksittäinen ihminen voi vaikuttaa sen etenemiseen? Entä miten eri kulttuureissa ja
elinympäristöissä elävät nuoret suhtautuvat kestävän kehityksen kysymyksiin?
Näitä teemoja ja monia muita pohdittiin Raudaskylän lukion
KOMPPI-hankkeessa Toimi paikallisesti – ajattele globaalisti. Raudaskylän Kristilliseen Opistoon kuuluva lukio ei halunnut käsitellä ilmastonmuutosta vain suomalaisesta perspektiivistä. Kulttuuripeiliksi

Raudaskylän lukio käsitteli ilmastonmuutosta monipuolisesti, myös tekemällä aiheesta
kuvallisia esityksiä.

komppi | kehityskumppanuutta oppimassa
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KOULU
Raudaskylän opiston lukio

Botswanalaisten kanssa oli kunnianhimoisena ajatuksena perustaa
”vaihtopöytä”, jossa vaihdettaisiin ajatuksia. Yhteistyö kuitenkin kariutui siihen, että kumppanikoululta ei saatu vastauksia yhteydenottoihin. Kumppania vaihdettiin, ja uudessa koulussa kaksi opettajaa oli
asiasta kiinnostuneita.
Raudaskylän opiskelijat tekivät kyselyitä kestävää elämäntapaa uhkaavista asioista ja analysoivat näiden tuloksia. Lisäksi he laativat postereita ja kuvituksia, keskustelivat sosiaalisessa mediassa ja visualisoivat teemaa tekemällä kuvataideteoksia. Keke-kerholaisten lisäksi
myös muut opiskelijat aina kymppiluokkaa myöten syventyivät aiheeseen teemapäivillä.

HANKE
Act Locally Think Globally – A Case Study on UNEP
KUMPPANIMAA
Botswana
TAVOITTEET
Pohtia kestävän kehityksen teemaa syvällisesti,
työtapana toiminnallisuus ja vuorovaikutteisuus

Lue lisää
TOIMINTA
Kestävän kehityksen Keke-kerho kokoontui 12 kertaa
Koko koulun teemapäiviä
OSALLISTUJAT
Lukio ja kymppiluokka
TUOTOKSET
Kyselyitä ja niiden analysointia, postereita ja kuvitusta,
sosiaalisen median sivustoja
ERITYISTÄ
Valittiin YK:n ympäristöohjelman UNEP:in teemoista
tarkasteluun erityisesti ilmastonmuutos
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koulu kehittää kyliä
Vesilahden yläaste loi tiiviit suhteet Sambiaan ja Senegaliin
Tarja Repo

Isenge on Sambiassa sijaitseva kylä, jossa sinnitellään köyhyysrajan alapuolella. Vielä pienemmässä Diamniadion kylässä Senegalissa ainoa elinkeino on kalastus, eikä sähköä ole. Juuri
kukaan maailman ihmisistä ei ole koskaan kuullutkaan näistä
kylistä. Poikkeus on pirkanmaalainen Vesilahden kunta, jonka
asukkaille molemmat paikat ovat käyneet tutuiksi.

Ansio kaukaisten kylien tunnetuksi tekemisestä lankeaa noin 240
oppilaan yläasteelle, joka on pyörittänyt kansainvälistä toimintaa jo
vuosia. Koulu on ympäröivän yhteisönsä tuella käynnistänyt mittavat
kehitysapuhankkeet molemmissa kylissä.
Isengestä on viime vuosiin asti puuttunut peruspalveluita, kuten
terveysasema, sähkö ja porakaivo. Myös pätevien opettajien saaminen alakouluun on ollut ongelma, osaksi asuntojen puutteen takia. Vesilahden yläasteen taksvärkeillä ja muilla lahjoituksilla Isengeen on
saatu muun muassa uusi alakoulu, terveysasema ja opettajien taloja. Uusin ponnistus on vetää sähköt kouluun ja kyläkeskukseen. Vuonna 2005 käynnistynyt kehittämisprojekti jatkuu
edelleen täydellä teholla.

Sambialaiseen Isengen kylään saatiin koulu
Vesilahden yläasteen ansiosta. Yläasteen
oppilaita vieraili koulun rakennustyömaalla
lokakuussa 2010. Kuva: Vesilahden yläaste

komppi | kehityskumppanuutta oppimassa
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Vesilahden kosmopoliitit ovat innostuneita
kansainvälisten suhteiden luomisesta. Erityisesti Afrikka on tullut
heille läheiseksi. Kuvassa Tapani Pietilä (ylärivi vas.), Anna-Kaarina
Huhtala, Satu Vikström,
Mari Larikka, Milla Rissanen (alarivi vas.) ja
Iina Salmela. Kuva:
Tarja Repo

Yläaste myös maksoi kylän naisille vuoden kestäneen ompelukurssin ja osti heille ompelukoneet. Ensimmäiset tilaukset tulivat Vesilahdesta. Naiset tekivät huolellista työtä, lähettivät paidat postissa Suomeen ja saivat ensimmäiset tulonsa ompelijoina.
Uudempi kumppanuus Senegalissa on myös pääsemässä vauhtiin.
Keräysrahoja Diamniadion yläkoulun ja koulukirjaston rakentamiseksi
tipahtelee tasaiseen tahtiin koulun tilille. Kaikki lahjoitukset raportoidaan koulun nettilehdessä Koulutien uutisissa. Kylään aiotaan rakentaa myös kaivoja ja parantaa terveydenhoitoa. Kumppanuutta viritellään lisäksi vietnamilaisen Nguyen Ly -päiväkotikoulun kanssa.
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kansainvälisyys näkyy arjessa ja juhlassa
Kansainvälisyystyön veturina on toiminut koulun rehtori Tapani Pietilä, mutta suuri ansio aktiivisuudesta lankeaa myös koulun henkilökunnalle ja varsinkin oppilaille. Hankkeiden pyörittäminen on pitkälti
oppilaskunnan hallituksen käsissä.
Kehitysyhteistyö afrikkalaisten kumppaneiden kanssa ei ole jäänyt
pelkästään etäsuhteeksi, sillä vesilahtelaisia on käynyt paikan päällä
sekä Sambiassa että Senegalissa. Mitä kokemuksia opettajilla ja oppilailla on Afrikka-projekteista, ja miten kehityskumppanuus näkyy koulun arjessa ja juhlassa? Aiheesta keskustelevat:
Anna-Kaarina Huhtala, matemaattisten aineiden opettaja
Mari Larikka, maantieteen ja biologian opettaja
Tapani Pietilä, rehtori
Milla Rissanen, 9B-luokan oppilas
Iina Salmela, 8C-luokan oppilas
Satu Vikström, ruotsin ja englannin kielten opettaja

miten olet osallistunut koulunne
afrikka-projekteihin?
Anna-Kaarina: Olin mukana koulumme ensimmäisellä Afrikan matkalla, Sambiassa syksyllä 2007. Ennen matkaa keräsin yhdessä muiden
kanssa avustustavaraa ja valmistelimme oppilaiden kanssa kuvakertomuksen Suomesta. Kuvakertomus esitettiin Isengen kylän koululaisille. Matka avarsi ajattelua. Edelleen olen ajatuksissa ja hengessä mukana matkojen valmistelussa, niin myös afrikkalaisten Suomi-vierailuissa.
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Iina: Osallistuin Isengen matkaan ja olen ollut mukana keräämässä
rahaa kylän koulua ja terveysasemaa varten. Tein viime vuonna seiskaluokalla taksvärkkiä. Olen tosi kiinnostunut Afrikasta, josta mummuni on kotoisin. Meillä suvussa Afrikka on paljon esillä, joten halusin kokea, millaista siellä on.

3000–4000. Varsinaista kylää ei ollut näkyvissä.
Nyt kylän koulun ympärille on syntymässä yhteisö. Tien varrelle
on rakennettu uusia taloja, ja koko ajan tulee uutta väkeä. Seuraavaksi
valmistuu uusi terveysasema, sillä ensimmäisen söivät termiitit.
Iina: Menimme käymään koululla, kun siellä oli oppitunti. Opetimme
oppilaille suomalaisia sanoja, ja he opettivat meille bemban kieltä. Silmään Afrikassa pisti köyhyys, mutta ihmiset ovat tosi ystävällisiä. Kävimme tutustumassa Isengen kouluun kahtena päivänä.

Mari: Otan maantieteen opetuksessa huomioon, että kaikki tietävät
Sambian ja Senegalin. Enemmänkin voisi ottaa opetukseen mukaan
Afrikkaa, mutta periaatteessa se kuuluu opetussuunnitelman mukaan
ala-asteelle. Joinakin vuosina olen opettanut siitä huolimatta yläasteella Afrikan yleismaantiedettä, ja seiskaluokkalaisille reilun kaupan kysymyksiä sekä elämistä globaalina kuluttajana.
Olemme myös seuranneet uutisia. Tosin Suomessa yleisuutisoinnin
vikana on, että Afrikka jää pimentoon. Uutisia on vähän, ja etupäässä
ne koskevat Pohjois-Afrikan kriisejä.

Milla: Tykkäsin matkalla lähes joka hetkestä, mutta kylässä käyminen
oli ehkä lempparini. Siellä oli niin ihania persoonia. Tutkimme rakennuksia ja leikin lasten kanssa heittelemällä heille jalkapalloa. Veimme
sinne 15 jalkapalloa ja pumppuja.

Satu: Olen käynyt oppilaiden kanssa Opetushallituksen erilaisissa tilaisuuksissa. Kieltenopettajana olen myös iloinen siitä, kun meille yläasteelle tulee vieraita. Valmistelemme etukäteen kysymyksiä ja
haastattelemme tulijoita. Tilanne on oppilaille usein jännittävä, joten
kysymyksiä on hyvä valmistella etukäteen. Yleensä kun päästään vieraiden kanssa vauhtiin, kysymyksiä tulee spontaanisti.

Porakaivo turvaa
puhtaan veden saannin. Lempäälän lukion
ja Vesilahden yläasteen oppilaskunnan
tuella tehty kaivo palvelee satoja Isengen
asukkaita. Kuva: Vesilahden yläaste

millaisia kokemuksia teillä on sambian-matkoilta?
Tapani: Isenge on pieni kylä, jota voisi kuvata sanalla puskisto. Sen
ympärillä on malmialue, jossa on valtavasti kuparia. Kaivosteollisuus
veti kuparialueelle väkeä ja ylikansoituksen takia hallitus määräsi ihmisiä muuttamaan alueelle, jossa oli vain puskia. Yllätyimme, kun ensimmäisen kerran kävimme Isengessä ja tiesimme, että asukkaita on
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Anna-Kaarina: Ihmisiltä puuttuu paljon, mutta he eivät ole millään
tavalla flegmaattisia. Heillä ei välttämättä ole kuin yksi vaatekerta,
mutta se on siisti. Kyläläiset ovat tavattoman iloisia, tanssivat ja taputtavat. Siinä on jotain sellaista, josta meillä olisi paljon opittavaa. Joskus
tulee mieleen, ettei pitäisikään viedä sinne kaikkea länsimaista hömpötystä. Tärkeimpiä asioita ovat ruoka ja terveydenhoito.

KOULU
Vesilahden yläaste

mitä mieltä olette koulunne kansainvälisyystyöstä?

KUMPPANIT
Isengen kylä ja koulu Sambiassa
Diamniadion kylä ja koulu Senegalissa
Nguyen Ly -kyläkoulu ja päiväkoti Vietnamissa

HANKE
Senegal–Sambia–Vietnam: analyysi kolmen erilaisen
yhteistyökohteen tavoitteista ja tuloksista

Anna-Kaarina: Minusta on hienoa, että koulumme taksvärkit ovat
niin konkreettisia. Tiedämme mihin apu menee, ja että se menee kohteeseen täysin lyhentämättömänä.
Tapani: Kaikki oppilaat tuntuvat tietävän koulun kansainvälisyyshankkeista. Ei meillä tosin messuta jatkuvasti asiasta, vaan oppilaiden
täytyy pysyä itse kärryillä Koulutien Uutisten avulla.

TAVOITTEET
Kehityshankkeiden jatkaminen
Oppilaat näkevät elämää kolmannessa maailmassa
Vertaillaan, miten koulun projektit eri maissa onnistuvat

Satu: Oppilaiden kiinnostus viriää varsinkin matkojen jälkeen, kun
mukana olleet tulevat takaisin ja näyttävät kuvia sekä kertovat matkastaan. Toisia oppilaita kiinnostaa kuulla heidän kokemuksistaan.

OSALLISTUJAT
Koko kouluyhteisö

Milla: Tietääkseni kaikki oppilaat ovat tosi positiivisella mielin näistä asioista. Ainakin kaikki kaverini ajattelevat, että on hyvä juttu kun
meidän koulustamme annetaan kehitysapua. Myös oppilaskunnan
hallituksen puheenjohtajapaneelissa kaikki ehdokkaat sanoivat, että
se on hyvä asia.

TUOTOKSET
Oppilaat laativat kehitysyhteistyön kokemuksista kansion,
jonka kuvaukset palvelevat muitakin kouluja
MATKAT
Sambiaan syksyllä 2013 ja Senegaliin syksyllä 2014

Tapani: Oppilaskunnan hallitus pui kansainvälisyysasioita viikkokokouksissa. Hallitustyön tarkoitus on muutenkin opettaa yhteiskunnallista vaikuttamista, keskustelua ja väittelyä. Hallitus pitää myös laivaseminaareja.

ERITYISTÄ
Oppilaskunnan hallitus johtaa hankkeita
Avointa tiedottamista verkkolehti Koulutien Uutisissa

Lue lisää
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videot vievät maanosasta toiseen
Jyväskylän Lyseon lukio ja Vasaramäen koulu perehtyivät elokuvan tekemisen keinoin kaukaiseen kulttuuriin
Tarja Repo

• Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, varsinkin jos yhteistä kieltä erimaalaisten koulukumppaneiden välillä ei ole.
Visuaalisuuden voimaan luottivat KOMPPI-hankkeissaan Jyväskylän Lyseon lukio ja turkulainen Vasaramäen koulu, joissa
opittiin elokuvien suunnittelua, kuvaamista ja editointia. Tuloksena oli kulttuurienvälistä viestintää videoiden välityksellä.

Burkina Fason kulttuurielämän vahvuuksista. Maa tunnetaan merkittävänä elokuvakeskuksena.
– Siksi projektin ilmaisumuodoksi valittiin juuri elokuva, kertoo
Rytminvaihtajat-projektin koordinaattori, äidinkielen lehtori Raili Kivelä. Teemaksi valikoitui syrjäytyminen, jota molempien koulujen
opiskelijat tutkivat nettivideoiden avulla.
– Tähän ei kuitenkaan haluttu jäädä. Videoissa pohditaan esimerkiksi sitä, miten syrjäytymistä voidaan ehkäistä vaikkapa koulutuksen
avulla, täsmentää videohankkeen koordinaattori, ranskan kielen lehtori Ulla Aarnio. Jyväskylässä nuoret kuvasivat minivideoitaan rennolla otteella, muun muassa omilla älykännyköillään. Burkinafasolaisten lähestymistapa oli erilainen, sillä he tekivät tunnin pituisen
käsikirjoitetun videon.

• Jyväskylässä opiskelijat tekivät ammattilaisten tuella YouTube-videoita syrjäytymisestä burkinafasolaisen ystävyyskoulunsa kanssa. Myös Vasaramäen koulu keskittyi lapsia ja nuoria
kiinnostavaan aihepiiriin, kun tarkasteluun otettiin nuorten
elämä kahdessa erilaisessa kulttuurissa. Tuloksena oli vertaileva dokumentti Suomesta ja Somaliasta.

ohjaaja kannusti tiiviiseen kerrontaan

Jyväskylän Lyseon lukion ei tarvinnut käynnistellä tyhjästä yhteyksiä
Burkina Fason pääkaupungissa Ouagadougoussa sijaitsevaan Wend
Manegdan kouluun, sillä koulujen välinen Rytminvaihtajat-kulttuuriprojekti alkoi jo vuonna 2003. Wend Manegda on katolinen yksityiskoulu, jota käy tuhatkunta oppilasta eri uskontokunnista.
Sed vitae – elämää varten! -yhteistyöhanke sai kimmokkeensa
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Jyväskylästä videoita oli tekemässä 12 opiskelijaa. Matkan varrella he
saivat oppia paitsi videoelokuvien suunnittelua ja editointia, myös
kulttuurienvälistä viestintää, kieliä, tiimityöskentelyä ja tutkivaa journalismia. Pääasiallisena yhteistyökielenä oli ranska. Ydintavoitteisiin
kuului myös globaalin ymmärryksen syventäminen.
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Videotyöskentelyä valmisteltiin ammattilaisten pitämillä työpajoilla, joissa käytiin läpi
käsikirjoitusta, kuvaamista, leikkaamista ja äänitystä. Tilaisuuksiin saivat tulla projektiin osallistuvien lisäksi myös muut lukiolaiset. Opiskelijoihin ja myös heidän opettajiinsa teki
vaikutuksen kansainvälistäkin mainetta niittäneen dokumenttiohjaaja Kiti Luostarisen pitämä työpaja. Luostarinen suositteli nettivideoiden pituuden rajoittamista 3–5 minuuttiin,
koska tarinan napakka kiteyttäminen tuottaa
usein paremman lopputuloksen kuin löysä kuvamaalailu. Luostarinen kehotti myös pohtimaan, millaista olisi syrjäytyä itse.
– Se oli aika pysäyttävää ja sai miettimään
asiaa, opiskelija Eetu Marttinen myöntää.
Opiskelija Sini Tiihoselle puolestaan jäi mieleen Luostarisen neuvo, jonka mukaan haastattelijan ei pidä elätellä mielessään ennakko-odotuksia tai ennakkoluuloja.
– Asiasta saa enemmän irti, kun samastuu
haastateltavaan, Tiihonen täsmentää.
Elokuvien äänimaailmaan lukiolaisia ohjasi Lyseon entinen opiskelija Visa Kuoppala,
joka tekee Lontoossa väitöskirjaa elektroakustisesta musiikista. Visuaalisuus ja musiikki ovat
korostetun tärkeitä kulttuurienvälisissä videoissa, jos ne eivät voi perustua sanalliseen viestintään.
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Burkinafasolainen ystävyyskoulu sai
Jyväskylästä tablettitietokoneita, joilla
he kuvasivat oman elokuvansa nuorten
koulunkäynnin tarpeellisuudesta.
Kuva: Jyväskylän Lyseon lukio

Jyväskylän Lyseon lukion opiskelijat kuvasivat
mobiililaitteilla videoita syrjäytymisestä ja
sen ehkäisystä. Kuvaajina (vas.) Inga Delahay,
Eetu Marttinen, Joni Järvinen ja Sini Tiihonen.
Kuva: Tarja Repo

24

jyväskylän lyseon lukio

Videoiden tekemisen ja kommentoimisen lisäksi lukiolaiset dokumentoivat hankkeesta valokuvilla, tekivät lehtijuttuja ja haastattelivat
syrjäytymisen tutkijoita. Monipuolista työsarkaa varten heidät jaettiin
työryhmiin.
– Meillä on meneillään tiimilukiokokeilu. Testasimme mukaan tulijoita Belbinin testillä, jotta tiimeihin saataisiin erityyppisiä henkilöitä
ja erilaisia näkökulmia, Raili Kivelä kertoo. Ryhmien muodostamisessa
käytettäviä Belbinin tiimirooleja ovat muun muassa keksijä, tiedustelija, kokooja, arvioija, diplomaatti, tekijä, viimeistelijä ja asiantuntija.

KOULU
Jyväskylän Lyseon lukio
HANKE
Sed vitae – elämää varten!
LÄHTÖKOHTA
Jatkettiin kulttuuriyhteistyötä burkinafasolaisen
Wend Manegda -koulun kanssa

Lue lisää
MITÄ TEHTIIN
Opiskelijat kuvasivat ammattilaisten tuella YouTubevideoita syrjäytymisestä ja koulutuksen merkityksestä

annin ja fadumon erilaiset päivät
Kulttuurien moninaisuus on vahvasti esillä myös turkulaisessa Vasaramäen koulussa. Yhtenäiskoulun oppilaissa on paljon lapsia, joiden
juuret ovat Suomen ulkopuolella. Oppilaiden erilaiset etniset taustat
antoivat virikkeen Vasaramäen koulun KOMPPI-hankkeelle. Ideana
oli tehdä dokumentti, jossa vertaillaan samanikäisten nuorten päivää
Suomessa ja Somalimaassa.
Somalimaa irtautui 90-luvun alussa Somaliasta ja julistautui itsenäiseksi valtioksi. Itsenäisyyttä ei ole kansainvälisesti tunnustettu. Somalimaa on suhteellisen vakaa ja turvallinen.
Kuvauksia tehtiin sekä Somalimaassa että Suomessa, jossa työstä
vastasi pääasiassa 8. luokan valinnaisen kuvaviestinnän kurssi. Ohjaajana heillä oli erään oppilaan isä, turkulainen tv-toimittaja Wali
Hashi, joka jatkoi kuvauksia synnyinmaassaan.
Dokumentin päähenkilöt ovat Anni ja Fadumo. Fadumo käy koulua Tunblukin koulussa Somalimaan Suomi-kylässä. Päivät ovat työn-
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OSALLISTUJAT
12 opiskelijaa
TAVOITTEITA
Kielitaidon ja kulttuurienvälisen viestinnän vahvistaminen,
videoiden suunnittelu ja editointi, tiimityöskentely
PEDAGOGINEN TAUSTA
Taide- ja mediakasvatus, tutkiva journalismi,
verkko- ja mobiilioppiminen
ERITYISTÄ
Kumppanikoululle lahjoitettiin tablettitietokoneita
projektia varten
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Vasaramäen koulun kuvallisen viestinnän kurssi
perehtyi elokuvan keinoihin. Kuva: Vasaramäen
koulu

Dokumentissa kuvataan somalialaisen
Fadumo-tytön työntäyteistä elämää.
Kuva: Wali Hashi

komppi | kehityskumppanuutta oppimassa

26

vasaramäen koulu

täyteisiä. Tyttö herää varhain laittamaan aamiaista perheelleen ja lähtee sen jälkeen kouluun. Luokassa on ahdasta, mutta Fadumo jaksaa
opiskella ahkerasti. Koulun jälkeen kotityöt jatkuvat, ja viikonloppuisin hän siivoaa hotelleja. Joskus Fadumo herää yhdeltä yöllä lukemaan kokeisiin, sillä päivän tunnit eivät muuten tahdo riittää. Fadumolla ei ole koskaan tylsää, sillä hänellä ei ole siihen aikaa.
Myös turkulaisen Annin päivät rullaavat eteenpäin tuttuun tapaan.
Anni lähtee joka aamu kouluun ja viettää vapaa-aikaa kavereiden
kanssa kahviloissa. Hän on aktiivisesti mukana kolmessa sosiaalisen
median palvelussa ja harmittelee, että yhdellä suositulla sivustolla on
ruvettu vain arvostelemaan muiden ulkonäköä.
Syksyllä 2013 Annille tapahtui jotain tavallisuudesta poikkeavaa.
Koulun kuvallisen viestinnän kurssilla hän tutustuu Fadumon elämään
ja päätyy toiseksi päähenkilöksi dokumenttiin. YouTubessa nähtävä
elokuva paljastaa, miten paljon Fadumon ja Annin elämät poikkeavat
toisistaan. Heidän koulunsa, kulttuurinsa, uskontonsa ja sosioekonomiset lähtökohtansa ovat hyvin erilaisia.
Hankkeen eräänä tarkoituksena oli lisätä oppilaiden tietoja ja ymmärrystä humanitaarisista asioista. Toisena tavoitteena oli vahvistaa
koulutuksen arvostusta hyvinvointiyhteiskunnassa.
– Täällä monia asioita pidetään itsestäänselvyyksinä, on kyse vaikka koulusta, kouluruoasta tai oikeudesta lepoon. Ei osata arvostaa,
vaan on helpompi arvostella. Hanke on tarjonnut tilaisuuden perspektiivin laajentamiseen ja elämän todellisten arvojen pohtimiseen, kuvailee rehtori Jyrki Välimäki.

KOULU
Vasaramäen yhtenäiskoulu, Turku
HANKE
Annin ja Fadumon tarina
KUMPPANIKOULU
Somalimaan Suomi-kylässä sijaitseva Tunblukin koulu
TAVOITTEET
Tietojen lisääminen kumppanimaasta,
koulumotivaation vahvistaminen, oman koulun
kulttuurisen moninaisuuden hyödyntäminen,
dokumentin tekemisen oppiminen
OSALLISTUJAT
8. luokan kuvallisen viestinnän kurssi
TUOTOKSET
Dokumentti nuorten elämästä, sopii
globaalikasvatusmateriaaliksi muillekin kouluille
MATKAT
Kuvausmatka Somaliaan lokakuussa 2013
ERITYISTÄ
YLEN kanssa neuvoteltu jatkosta ohjelmalle

Lue lisää
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vahva kansainvälistäjä vie oppimismatkoille maailmaan
Seinäjoen lukio rakentaa kokonaiskuvaa kehityskysymyksistä
Tarja Repo

Seinäjoen lukio tunnetaan vahvana globaalikasvatuksen osaajana, joka on luonut oman kehityskysymyksiin keskittyvän
kurssipakettinsa. KOMPPI-hankkeessa oppilaitos puolestaan
lähti tiivistämään kumppanuutta kahden afrikkalaisen koulun
kanssa. Yhteistä molemmille kouluille on se, että niiden oppilaisiin kuuluu aids-orpoja.

paljasti sekä yhteisiä että erilaisia piirteitä nuorten toiveissa ja työhaaveissa.
Suomalaiset nuoret esimerkiksi tienaavat enemmän taskurahoja
koulunkäynnin ohella, arvostavat työelämässä oma-aloitteisuutta ja

Lukiossa vuonna 2010 käyttöönotettu Maailma ulottuvillasi -opintokokonaisuus on herättänyt valtakunnallista huomiota. Se sai Educa-messujen Osaa & Jaa -palkinnon vuonna 2014. Tämä Maailmankansalaisena Suomessa -hankkeen osana tehty opintokokonaisuus
ylittää oppiainerajat. Sen valinneet opiskelijat keskittyvät yksinomaan
globaaleihin kysymyksiin yhden jakson eli kuuden viikon ajan.
Kurssipaketin tavoitteena on luoda osallistujille kokonaiskuva globaaliteemoista. Tavallisessa opiskelussa, joka sirpaloituu eri ainerajojen mukaisesti, tätä päämäärää on vaikea saavuttaa.
KOMPPI-hankkeen myötä kurssipaketin osaksi nivottiin yhteistyö zimbabwelaisen Dzivarasekwa High Schoolin kanssa. Keväällä
2014 käynnistyi oppimismatka, jonka alkutaipaleella nuoret pääsivät
pohtimaan itselleen tärkeitä teemoja kuten ammattihaaveitaan. Opiskelijat molemmissa maissa vastasivat Work and Future -kyselyyn, joka
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Seinäjoen opettajat pitivät Dzivarasekwan kumppanuuskoulussa
opinto- ja uraohjauksen työpajoja.
Mukana ollut tyttö
on saanut oman
tulevaisuuden
unelmansa hahmoteltua. Kuva:
Tuula Muhonen
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Seinäjoen lukion ja kumppanikoulu Dzivarasekwa High
Schoolin välillä pidettiin yhteyttä paitsi Skypen avulla,
myös perinteisemmin tavoin. Zimbabwelainen Amanda
on saanut valokuvan Seinäjoen lukion oppilaista, ja
nämä puolestaan Amandasta. Kuvat: Katja Ranta

toivovat saavansa perheen sekä elämää rikastuttavia elämyksiä ennen
kolmeakymmentä ikävuottaan.
Hararelaiset nuoret saavat vähemmän työkokemusta opiskelun
ohessa, painottavat työelämässä kuuliaisuutta, haluavat huolehtia vanhemmistaan ja tehdä hyväntekeväisyystyötä. Sekä Zimbabwessa että
Suomessa nuorten tärkeimpiin haaveisiin kuuluvat koulutus ja työ.

komppi | kehityskumppanuutta oppimassa

29

seinäjoen lukio

Seinäjoen lukion nuoret ottivat Skypeyhteyden ugandalaiseen Kinoni-kouluun.
Videokontaktin päätteeksi tanssittiin.
Kuva: Seinäjoen lukio

urapajat kiinnostivat zimbabwessa

Työpajoja varten seinäjokelaiset kirjoittivat Work and Future -oppaan, jota muissakin oppilaitoksissa voidaan soveltaa urasuunnittelun
apuna.

Kysely oli alkusoittoa oppilaitosten yhteistyölle, jota halutaan jatkaa
myös tulevina vuosina. Kumppanuuden ylläpitämistä helpottaa se,
että Seinäjoen opettajilla oli tilaisuus tutustua henkilökohtaisesti Dzivarasekwan väkeen vieraillessaan Zimbabwen Hararessa.
Mukana matkalla olivat lukion globaalikasvatuksen kokonaisuuden opettajat Tarja Heikkilä, Laura Kalliokoski, Jaana Kuoppala,
Katja Ranta ja Tuula Muhonen. He pitivät koulussa opinto- ja uraohjauksen työpajoja, joihin osallistui liki 90 opiskelijaa ja opettajaa.
– Vierailun aikana esittelimme suomalaista lukiota ja yo-tutkinnon
sähköistymistä sekä opetuksen muuttumista sähköisten sovellusten
seurauksena. Työpajapäivät olivat pitkiä ja työntäyteisiä, mutta osallistujien innostunut asenne teki työskentelystä erittäin mielekästä, Heikkilä kertoo.
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ugandalaiskoulu sai tietokoneet
Toisena Seinäjoen lukion kumppanina on ollut ugandalainen Kinoni-koulu. Maaseudulla sijaitseva koulu oli varsin pitkään eristyksissä, mutta nyt sinne on saatu tietokoneet ja laajakaista Seinäjoen ja
kahden muun oppilaitoksen tuella. Paikan päällä tärkeänä apuna toimi aids-orpoja tukeva Ainembabazi Childrens Project, joka vastasi
koneiden toimittamisesta perille kouluun. Järjestö osti 15 tietokonetta
Ugandasta, vei ne Kinoniin ja valvoi koneiden asentamista sekä käyttöönottoa.
Kinoni-koulun oppilaat ovat jo olleet Skype-yhteydessä Seinäjoelle.
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KOULU
Seinäjoen lukio

– Opiskelijat ovat puhuneet keskenään arjesta, koulusta, unelmistaan ja jatkokoulutuksesta. Toistaiseksi keskustelu on ollut spontaania,
jotta nuoret tutustuisivat toisiinsa. Vielä ei tiedetä, mihin yhteydenpito
johtaa. Olosuhteet koulujen välillä ovat niin erilaisia. Ugandassa valtaosa opiskelijoista kävelee tuntikausia kouluun kinttupolkua myöten.
Ei ole varmaa, millaista tulevaisuutta he kykenevät rakentamaan, pohtii apulaisrehtori Teijo Päkkilä.
Kinonin oppilaista valtaosan vanhemmat tai toinen vanhempi on
menehtynyt aidsiin. Koulunkäynti on kovia kokeneille nuorille tärkeä ponnahduslauta elämässä. Kinonin noin 300–400 oppilasta ovat
14–20-vuotiaita.
Lue lisää

HANKE
Kaiken maailman unelmat
KUMPPANIKOULUT
Kinoni High School, Uganda
Dzivarasekwa High School 2, Zimbabwe
MITÄ OPITTIIN
Kulttuurien välistä viestintää, globaaleja
kehityskysymyksiä, omien opintosuunnitelmien
tekoa, tietotekniikka- ja projektityötaitoja
OSALLISTUJAT
Erityisesti globaalikurssien opiskelijat
TUOTOKSET
Tutkimus ja web-kyselypohja urasuunnitelmista, kulttuurien välistä vertailutietoa, työpajaopas, videoita, blogi ym.
MATKAT
Globaaliopettajat Zimbabween syksyllä 2014
ERITYISTÄ
Kumppanikoulujen oppilaina aids-orpoja
Lukio keräsi varoja Kinoni-koulun tietokoneistamiseen

Yhteiskuva Dzivarasekwan koulun väestä ja suomalaisista vieraista otettiin
urapajojen viimeisenä päivänä. Seinäjoen opettajien pitämiin pajoihin osallistui runsaasti opiskelijoita ja opettajia. Kuva: Satu Sistonen
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koulut suuntasivat katseensa etelään
Kuusi muuta oppilaitosta Espoosta Raaheen lähti hakemaan tietoa, elämyksiä ja uusia ystäviä Afrikasta
Tarja Repo

Vammalan lukio
morogorossa kiinnosti yhteiskunnallinen
vaikuttaminen

Kumppania ei tarvinnut haeskella, sillä Morogoron kaupungissa sijaitseva Kilakala Secondary School on ollut yhteistyö- ja avustuskohteena jo vuodesta 1997 lähtien. Lukion avustuksella tyttökouluun on
muun muassa varustettu luonnontieteen laboratorio, tuettu opettajien
täydennyskoulutusta ja köyhimpien tyttöjen opiskelua sekä kunnostettu sairastupa.
KOMPPI-hankkeessa lukiolaiset syvensivät
ymmärrystään kumppanimaastaan haastattelututkimuksen avulla. Vastauksista voi tulkita, että tansanialaiset ovat kiinnostuneempia
yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta kuin suomalaiset nuoret. Projektin aikana tehtiin myös
Tiki-Toki-sovelluksella englanninkielinen
vuorovaikutteinen aikajana maiden historias-

Pirkanmaalla sijaitseva Vammalan lukio lähti hankkeessaan
vertailemaan nuoren elämää Tansaniassa ja Suomessa. Mitä yhteistä ja erilaista on nuorten toiveissa ja mahdollisuuksissa toteuttaa niitä?

Morogorossa sijaitsevan Kigurunyemben
koulun opiskelijat ja henkilökunta saivat vieraita
Vammalan lukiosta. Susanna Vesamäki kertoi
suomalaisesta koulusta ja elämäntavasta.
Kuva: Timo Niemimaa
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Kirkonkulman koulu, Hämeenlinna
sovittelun taitoja tarvitsevat kaikki

ta, maantieteen aluetutkimus Tansaniasta Wikispaces-sivustolle, näyttelyitä, lehtijuttuja ja verkkosivusto. Lisäksi saatiin aineistoa kehitysmaantieteen opetukseen.
Helmikuussa 2014 kolme opiskelijaa ja opettajaa lähtivät vierailulle Morogoroon. Kilakalan lisäksi kohteena oli toinen koulu, Kigurunyembe Secondary School. Suomalaiset kertoivat kouluissa omasta
maastaan, haastattelivat ikätovereitaan, tutustuivat paikallisiin opiskelutapoihin ja saivat uusia ystäviä.
Vammalan lukiota on Tansanian yhteyksissä auttanut Äetsän Seudun Kehitysmaaseura, jolle on kertynyt asiantuntemusta kehitysyhteistyöstä. Seura on pyörittänyt Morogorossa muun muassa ulkoministeriön tukemaa kehitysyhteistyöhanketta Say Yes to Girls’ Education.
Vammalan lukion hanke

Millainen on gambialaisen alakoululaisen päivä, ja löytyykö siitä yhtäläisyyksiä suomalaisen ikätoverin elämään? Tällaisia kysymyksiä lähti selvittämään hämeenlinnalainen Kirkonkulman
koulu Lapsen päivä -hankkeessaan, jossa tavoitteeksi asetettiin ymmärryksen ja myönteisten mielikuvien lisääminen kansainvälisestä koulukumppanuudesta.
Erääksi tärkeäksi teemaksi hankkeessa nousi vertaissovittelu, joka
on yksi sovellus restoratiivisesta pedagogiikasta. Kirkonkulmassa koulusovittelu on vaikuttanut myönteisesti koulun työilmapiiriin, ja henkilöstö on saanut siitä koulutusta. Aiheesta saatiin myös avattua myös
keskusteluyhteys gambialaisen koulukumppanin Gola Fortunate
Nursery and Primary Schoolin kanssa.
Kumppanuuskouluilla on yhteisiä piirteitä. Molemmat ovat alakouluja, joissa opiskellaan luokilla 1–6. Golassa on lisäksi esiopetusta. Koulut
ovat myös samankokoisia, sillä oppilaita on molemmissa runsaat 300.
Kouluja varten kehitetyn vertaissovittelun menetelmistä päästiin
puhumaan paikan päällä Golassa, kun Kirkonkulman opettajaryhmä
lähti sinne tutustumiskäynnille. Oppilaille he pitivät toiminnallisia tunteja, joihin kuului leikkejä, liikuntaa, musiikkia ja askartelua.
Kirkonkulman koululla Lapsen päivä -teemasta järjestettiin aloitusjuhla, jonka jälkeen aihetta käsiteltiin yli oppiainerajojen. Lähtökohdaksi
otettiin ilmiöpohjainen oppiminen, josta koulussa oli kokemusta ennestään. Afrikka näkyi myös koulun käytävillä, joihin rakennettiin Gambia-seinä ja pyöritettiin Info-TV:ssä kuvia hankkeesta. Lisäksi teemasta
perustettiin oma bloginsa ja lapset lähettivät postia kumppanikouluun.
Kirkonkulman koulun hanke

Kirkonkulman koulu Hämeenlinnasta
vertaili lapsen päivää
Suomessa ja Gambiassa. Kumppaniksi löytyi
Gola Fortunate Nursery and Primary School,
jonne tehtiin tutustumismatka. Opettaja
Jarkko Jokimies löysi
koululta runsaasti
pelikavereita. Kuva:
Jari Kivelä
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Pattasten koulu, Raahe
raahelaisten tempaus lämmitti sydämiä
ja jalkoja etiopiassa

sen viestinnän taitoja ja lisätä yhteishenkeä. Esikuva yhteisöllisyydestä
saatiin paikan päältä Hosainasta, kun pieni oppilaiden ja opetushenkilöstön delegaatio tutustui kuurojen koulun arkeen ja toi kotiintuomiseksi oppia koulun vahvasta yhteishengestä. Tuliaisena oli myös
matkadokumentaatiota, jota on esitetty koko koulun väelle.
Pattasten koulun hanke

Kun koulu lähtee matkalle kohti koulukumppanuutta, luvassa ei ole pelkkää informaatiota vaan myös kohtaamisia muissa
kulttuureissa elävien ihmisten kanssa. Pattasten koulu sai tilaisuuden seurata kummilastensa elämää etiopialaisessa kuurojen koulussa lähivuosien ajan.
Koulun yläluokat olivat jo vuosia antaneet taksvärkkituottojaan erään
etiopialaisen kummioppilaansa koulunkäynnin tukemiseen. Koulu
halusi kuitenkin laajentaa Etiopia-kontaktiaan ja löysi uudeksi kumppanikseen kuurojen koulun. Kummiluokaksi saatiin koulun pienimmät lapset, joiden taivalta seurataan koulun loppuun asti.
EECMY School for the Deaf -sisäoppilaitosta käy parisataa oppilasta joka puolelta Etiopiaa sekä monista eri kieli- ja kulttuuriryhmistä.
He ovat onnekkaita, koska vain muutama prosentti Etiopian kuuroista
lapsista pääsee kouluun.
Mukana kumppanuustoiminnassa ovat olleet Raahen suurimman
noin 600 oppilaan koulun kaikki luokat ykkösistä yhdeksänsiin. Afrikkaa on nivottu opetukseen esimerkiksi historiassa, uskonnossa, musiikissa, kuvataiteessa, käsitöissä ja maantiedossa, jossa 4.–5.-luokkalaiset tekivät isot ryhmätyöt Etiopiasta.
Sydäntä ja jalkoja lämmittävä tempaus järjestettiin, kun Raahessa
kuultiin, että Hosainan ylängöllä on öisin kylmä. Oppilaat ja koulun
lähiyhteisö kutoivat kaikille oppilaille villasukat jalkoja lämmittämään.
Tavoitteena Pattasten Together-hankkeessa oli paitsi tukea kumppanikoulua, myös vahvistaa oppilaiden tietotekniikan sekä visuaali-
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Etiopian Hosainassa sijaitseva kuurojen koulu sai
vieraita raahelaisesta kumppanikoulustaan. Hosainan
koulun pojat ja matkalle osallistunut Henri Ylikulju
Pattasten koulusta löysivät yhteisen sävelen liikuntatunnilla. Kuva: Henri Ylikulju
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Kuninkaantien lukio, Espoo
kenian taita-vuorilta osviittaa uralle
Espoolainen Kuninkaantien lukio tutki omassa globaalihankkeessaan ruoan tuotannon ongelmia Suomessa ja Keniassa.
Tästä saatiin ensi käden tietoa, sillä 12 aiheesta kiinnostunutta
lukiolaista lähti tutkimuspainotteiselle matkalle Keniaan Helsingin yliopiston Taitavuorten tutkimusasemalle.
Taitan maantieteellisesti ja biologisesti kiinnostavat maisemat ovat
houkutelleet useita tutkijoita viime vuosikymmeninä. Asemalla opiskelijat tekivät biologisia kenttätöitä, joihin kuului siementen keräämistä kasvitieteellistä puutarhaa varten. He osallistuivat myös kemiallista
sodankäyntiä koskevaan tutkimukseen istuttamalla risiinikoeviljelmiä.
Tukenaan nuorilla oli Luonnontieteellisen keskusmuseon intendentti
Leo Junikka, joka perehdytti ryhmää tutkimustyöhön.
Yliopiston tutkimusaseman lisäksi opiskelijat vierailivat lähistöllä
Werughan kylässä sijaitsevassa Shimbon koulussa. Koulun henkilökunta ja oppilaat perehdyttivät matkalaisia kenialaiseen maanviljelykseen ja karjanhoitoon.
Matkan ja tutkimustyön myötä opiskelijat saivat tutustua työskentelyyn kehitysmaassa. Tärkeänä tavoitteena oli myös tukea osallistujien
jatkokoulutuksen ja ammatin valintaa tarjoamalla heille kosketuspintaa yliopistoon ja tutkimustyöhön.
KOMPPI-rahoituksen lisäksi nuoret keräsivät matkarahoja tekemällä naapurustossa pihatöitä.
Kuninkaantien lukiolaisten kenttätöihin Keniassa
kuului maapieneliöiden pyydystäminen. Maahan
upotettiin ansoiksi niin sanottuja pitfall-purkkeja.

Kuninkaantien lukion hanke
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Mikkelin lukio
Kuuluisat kummit virittivät koulukumppanuutta
Pohjois-Namibialainen Oshigambon lukio kuuluu maan arvostetuimpiin opinahjoihin. Lukiolla on myös vanhastaan siteitä
Suomeen. Tämä tausta oli hyvin tiedossa Mikkelin lukiossa,
joka halusi luoda kumppanuuden Oshigambon lukion kanssa.
Tavoitteena on rikastaa yhteistyön avulla molempien lukioiden
toimintaa.

maalle, jonne perusti keskikoulun ja lukion. Tirrosta arvostetaan edelleen Namibiassa merkittävänä kansansivistysmiehenä.
Suhteita Suomen ja Oshigambon välillä on haluttu vaalia molemmissa maissa, myös nimekkäiden kummien voimin. Heihin kuuluu
presidentti Tarja Halonen, joka vierailullaan Namibiassa vuonna
2011 toivoi Oshigambon löytävän kummikoulun Suomesta. Myös Lyseon entinen oppilas, Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen on
edistänyt yhteistyötä.
KOMPPI-hanke toi uuden tilaisuuden kontaktin luomiseen ja
kumppanuuden muotojen selkeyttämiseen. Päämääränä on luoda tavoitteellista akateemista yhteistyötä lukioiden
välillä. Opettajat ovat ideoineet yhteisiä projekteja, jotka liittyvät erityisesti luonnontieteellisiin aineisiin ja aiheisiin.
Eräässä projektissa on tarkoitus luoda kestävän kehityksen energiamalleja. Toisessa
hankkeessa vertaillaan alueellisia ilmasto-oloja, kuten vuodenaikojen vaihtelua, sadetta ja
lämpötilaa. Seurannasta tehdään raportteja ja
analysoidaan syy-seuraussuhteita.
Mikkelin lukion hanke

Oshigambon lukion perusti vuonna 1960 Mikkelin lukion edeltäjän
Mikkelin Lyseon entinen oppilas Toivo Tirronen. Matematiikan opettajaksi valmistunut Tirronen lähti lähetyssaarnaajaksi Afrikan Ambo-

Tietokoneluokka Mikkelin ystävyyslukiossa
Namibian Oshigambossa. Lukiossa on runsaat
300 oppilasta, keskimäärin 30 joka luokassa.
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Kronoby gymnasium ja Team Nord -verkosto
senegal-projekti toi sävyjä afrikka-tietoisuuteen

Gabrielle puolestaan kirjoittaa: ”Tämä matka on ollut tärkein kokemus elämässäni. Olen saanut nähdä ja oppia niin paljon. Osa sydämestäni on jäänyt Fatickiin näiden ihanien ihmisten luokse.”
Kronoby gymnasiumin hanke

Viiden ruotsinkielisen lukion Senegal 2014 -projektissa lähtökohtana oli rakentaa työtapa, joka tarjoaa tietoja vieraasta
maanosasta ja lisää ymmärrystä Länsi-Afrikassa sijaitsevaa kehittyvää maata, Senegalia kohtaan. Eräänä tavoitteena oli vahvistaa lukiolaisten ranskan kielen taitoja.
Hankkeen huipentumiin kuului matka Senegaliin Fatickin kaupunkiin
ja pääkaupunki Dakariin. Mukana oli 17 opiskelijaa Pohjois-Pohjanmaan Team Nord -verkostosta, johon kuuluvat lukiot Kruunupyyn lisäksi Kokkolasta, Pedersörestä, Pietarsaaresta ja Uuskaarlepyystä.
Matka oli osa lukioiden Afrikka-kurssia. Vierailuun valmistauduttiin
tutustumalla Senegalin historiaan, yhteiskuntaan, uskontoon, kulttuuriin, maantieteeseen, biologiaan ja traditioihin. Määränpäässä Fatickissa opiskelijat vierailivat eri oppilaitoksissa ja saivat myös tilaisuuden
käydä senegalilaisten ikätovereidensa kodeissa. Suomalaisia hämmästytti, miten afrikkalaisista sukeutui senegalilaisia ja näistä vielä kielen
ja heimon mukaan esimerkiksi serereitä, wolofeita ja djolalaisia. Koulut pitivät huolta, että opiskelijat saivat hankkeen eri vaiheissa tilaisuuksia koetun ja opitun reflektointiin ja vertaisoppimiseen.
Carolina ja Jessica muistelevat kokemuksiaan matkablogissa: ”Päivä alkoi sillä, että vierailimme lukiossa Fatickissa. Saimme osallistua
luentoon ja myös kertoa vähän Suomesta. Näimme kuinka onnekkaita
me olemme Suomessa, jossa on laadukas opetus ja koulutusjärjestelmä. Luokat ovat tosi suuria täällä opettajapulan takia, ja pedagogiikka
ei ole samanlaista kuin mihin me olemme tottuneet.”
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Kruunupyyn lukion opiskelijat Lina Sandvik
ja Paulina Kronqvist tekivät matkan Senegaliin 15
muun nuoren kanssa. Perillä he saivat tilaisuuden
vaihtaa kuulumisia ikätovereidensa kanssa.
Kuva: Kronoby gymnasium
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hankkeen tavoitteet ja tulokset – kompin sadonkorjuu
Mitä koulujen hankeraportit kertovat
Paula Mattila

Opetushallituksen ja ulkoministeriön kanssa tehtyyn sopimukseen
KOMPPI-hankkeesta sisältyi useita koulutuksen kehittämisen tavoitteita. Hankkeen avulla oli tarkoitus mm.
• kirkastaa näkemystä siitä, mitä kehityskumppanuus voisi olla
perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa
• lisätä ymmärtämystä suomalaisten koulutuksen järjestäjien
ja koulujen mahdollisuuksista ja keinoista toimia
kehityskumppaneina kehittyvien maiden koulujen kanssa
hallituksen kehityspoliittisen ohjelman painotusten mukaisesti
• syventää ja monipuolistaa koulujen järjestöyhteistyötä
kehityskumppanuudessa
• kannustaa oppilaskuntia aktiiviseen toimijuuteen
kehityskumppanuudessa
• kehittää kehityskumppanuuteen liittyvää viestintää niin, että
siihen liitetään runsaasti kuvallisia aineksia mm. pienimpien
oppilaiden aktivoimiseksi ja kielellisten esteiden minimoimiseksi
• tuottaa malleja ja kuvauksia hyvistä käytännöistä erityisesti
liittyen Maailmankansalaisena Suomessa -hankkeessa alustavasti
hahmotellun kehityskumppanuus-kompetenssin muodostumiseen
• jatkokehittää www.POLKKA.info –sivustoa palvelemaan Koulut
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kehityskumppaneina -hanketta tekemällä tunnetuksi hankkeen
tuloksia
• koota tutkimuskysymyksiä ja luonnostella tutkimusehdotuksia
siitä, miten ja millä ehdoilla yhdenvertaisuus ja vastavuoroisuus
voisivat onnistua nykyistä paremmin koulujen välisessä
kehityskumppanuudessa, johon myös kehityskasvatusjärjestöt
osallistuvat.
Edellä lueteltujen tavoitteiden toteutumista kuvataan tässä luvussa
koulujen raporttien pohjalta.
Tavoitteiden toteutumisen kuvausta syvennetään oppilaskuntien
osallistumisen, kuvallisen viestinnän ja vaikeuksien kohtaamisen näkökulmista seuraavissa kappaleissa. Kehityskumppanuuden portaat
-artikkelissa hahmotetaan alustavasti kehityskumppanuusosaamisesta
syntynyttä käyttöteoriaa.
Tutkimusta koskeva tavoite on ainoa, jota ei ollut hankkeen aikana
mahdollista toteuttaa. Toivottavaa on, että hankkeen monipuolisista
vaiheista kertynyt kokemus, kirjallinen ja kuvallinen aineisto sekä teoreettiset pohdinnat (kehityskumppanuuden portaat, kuvallisuus kehitysviestinnässä) löytäisivät jatkossa myös paikkansa esimerkiksi erilai-
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sista opinnäytetöistä. Hyvän pienen tutkimusaineiston muodostavat
KOMPPI-koulujen väli- ja loppuraportit.
Raportointiin kiinnitettiin KOMPPI-hankkeessa paljon huomiota.
Raportoinnin pääidea oli syventää sekä koulujen että Opetushallituksen ja ulkoministeriön ymmärrystä siitä, miten kouluyhteistyössä voidaan kasvaa kehityskumppanuuteen. Raportointia varten työstettiin
KOMPPI-hankkeen oma versio Opetushallituksessa kansainvälisen
toiminnan parissa kehitetystä hyvän hankkeen kriteerit -lomakkeesta. Koulut paneutuivat raportointiin kiitettävästi, mikä kertoo siitä, että
hankkeessa tapahtunutta oli havainnoitu huolella ja että sitä oli motivoivaa käydä reflektoiden läpi.

Kehityskumppanuuden portaat -käyttöteoriaa sovelletaan seuraavassa alustavasti koulujen raporttien tarkasteluun. Tarkastelukulma on
muutoksessa, transformaatiossa: koulujen selvityksistä etsitään heijastumia kehityskumppanuuden portailla etenemisestä.

tavoite 1: Mitä kehityskumppanuus voi olla perusopetuksessa ja lukiossa:
Koulujen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti niiden tehtävänä
oli kehittää työtapoja ja toimintamalleja, jotka vahvistaisivat kehityskumppanuusosaamista sekä osallistua maailmankansalaisen
kompetenssin tarkasteluun tämän nimenomaisen osakompetenssin
kautta.
KOMPPI-hankkeessa kouluilla oli toiminta-aikaa puolitoista vuotta,
mikä oli lyhyt aika kumppanuuden luomiseen. Monet koulut toimivatkin jo aiemmin käynnistyneen kouluyhteistyön puitteissa. Toisilla
kouluilla taas oli käytettävissä suomalainen yhteistyötaho, joka pystyi
välittämään kumppanikoulun hankinnassa. Oli myös ratkaisuja, jossa
kehityskumppanuutta tutkittiin ”vain” omasta koulusta käsin. Tuloksena oli yllättävän samanlaisia huomioita kehityskumppanuuden rakentamisesta.
Kehityskumppanuus alkaa kumppanuuden tavoitteiden ja tarkoitusperien tunnistamisesta. Mitä kumppanikoulun hankkimisella oikein
tavoitellaan ja kenelle? Kaikkien koulujen tavoitteissa ei ollut täysi vastavuoroisuus vaan ne painottivat enemmänkin kehitysmaan koulutyön ja koululaisten tukemista. Espoo ja Jyväskylä mainitsivat halunneensa antaa opiskelijoilleen myös näkymiä Afrikasta tulevaisuuden
työskentely-ympäristönä.

Pattasten koulu
Raahesta tutustui
etiopialaisen kuurojen
koulun elämään sekä
Suomesta käsin että
paikan päällä Hosainassa. Suomalaisiin
teki vaikutuksen lasten
iloisuus ja oppimismotivaatio. Kuva: Henri
Ylikulju
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Ne, jotka lähtivät tavoittelemaan vastavuoroista kumppanuutta, pitivät välttämättömänä löytää yhteistyölle yhteisiä tavoitteita. Korostettiin molemminpuolista kokemusta hankkeen tuottamasta lisäarvosta
(win-win). Turun Vasaramäen koulun sanoin: kumppanuuteen sisältyy ajatus, että kun antaa, niin saa. Raportoija tosin kertoo hankkeen
päätyttyä tunteneensa, että kumppaneista vain se aineellisesti hyväosaisempi on ollut saavana osapuolena. Raudaskylä esittelee ”vaihtopöytä”-ajatuksen: tuodaan yhteiseen tietoisuuteen ja tarkasteluun
kummankin koulun kulttuureista käsin tärkeinä pidettyjä asioita. Tästä voidaan jatkaa kumppanuuden tavoitteiden määrittelyyn ja niistä
sopimiseen.
Jyväskylä pohtii pitkän kokemuksen pohjalta, että yhteisten tavoitteiden haussa voi haasteena olla toisen osapuolen passiivisuus tai sitten se, että tavoitteet eivät lopultakaan aidosti kohtaa. Tavoitteet voivat olla myös ”ylhäältä annettuja”, jolloin toimintaan sitouttaminen
jätetään koulujen haasteeksi. Mikkelin tapaus kertoo, miten jopa korkealla valtiollisella tasolla esitetyn yhteistyötoiveen toteutumiseen tarvittiin käytännön toimijoiden pitkä uurastus. Tavallisempaa on ehkä,
että koulun johto tai asiaan sitoutuneet opettajat asettavat tavoitteita
mutta kollegat ja oppilaat eivät ole niitä sisäistäneet. On tärkeää, että
tavoitteita konkretisoidaan, kuten Veikkolan oppilaat rakentaessaan
aurinkokeittimiä yhdessä etiopialaisen kumppanikoulun oppilaiden
kanssa.
Seinäjoki ja Hämeenlinna muistuttavat, että kumppanuushankkeessa pitää varautua normeihin, jotka kumppanin toimintaympäristössä
ovat toisenlaiset kuin kotimaassa. Toimijoilta edellyttää luovuutta ja
joskus suurta joustavuutta, kun täytyy etsiä tie yhteiseen ymmärrykseen (tai ymmärrykseen ylipäätään) tilanteissa, joissa aikaisemmin
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opitut asiat tai koetut toimintatavat eivät pidäkään paikkaansa. Hämeenlinna on kuvannut oppimisprosessiaan artikkelissa Vaikeuksien
kohtaamisen taito.
Kumppanuuteen kuuluu, että havainnoidaan ja koetetaan ymmärtää toinen toistensa toimintakulttuureita – niin pitkälle kuin se on
mahdollista. Mikkeli ohjeistaa opettelemaan kumppanin kuuntelemista, oppilaat toisiaan, opettajat ja johtajat kollegoitaan. Yhteinen
kommunikointi tulisi mahdollistaa jo varhaisvaiheessa alkaen yhteisen
viestintäpohjan kartoittamisesta ja rakentamisesta: miten viestitään ja
millä kielillä. Sen lisäksi, että tarvitaan yhteinen käyttökieli (englanti,
ranska, kuvat, videot), on syytä miettiä myös rooli kumppanikoulujen
omille kielille. Esimerkiksi Raunistulassa on pidetty kielten teemapajoja ja Raahessa on opeteltu hiukan etiopialaista viittomakieltä.
Viestintäteknologialla oli iso rooli suomalaiskoulujen kehityskumppanuuden rakentamisessa ja kaikki kohtasivat sillä saralla ongelmia.
Kumppanikouluilla on yleensä puutteellinen varustelutaso ja lisäksi
sähkön jakelun ongelmia. Jyväskylän mukaan blogit olivat varmempi
tapa viestiä kuin jatkuvaan vuoropuheluun perustuvat verkon työtavat.
Yllätyksellisyys liittyy kehityskumppanuuteen – esimerkiksi Kruunupyyn verkosto varoittaa ottamasta mitään vaihetta itsestäänselvyytenä. Hyvä keino ennakoida haastavia tilanteita ja onnistumisiakin, on
tehdä ennakolta asianmukainen riskianalyysi, kuten Espoossa on tehty. Hyvään ennakkovalmisteluun liittyy myös vaihtoehtoisten suunnitelmien hahmottaminen. Ja kuten Raunistulassa ja Raudaskylässä, kannattaa rakentaa myös suunnitelma, joka on toteutettavissa ilman että
kumppanit matkustaisivat tapaamaan toisiaan.
Erityisen tärkeää on, että osataan varautua reflektoimaan koettua
ja opittua jo silloin, kun ollaan tapahtumien keskellä. Samalla otetaan
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Raahe kertoi Opetushallituksen järjestämien webinaarien olleen
tervetulleita koululla, koska ne säästivät huomattavasti pitkämatkalaisten aikaa ja rahaa. Tosin koulun puutteellinen varustelutaso vaikeutti
osallistumista – siis suomalaisen yhteistyön osalta.
Hämeenlinna selvitti kuluselvityksen yhteydessä koulun oman
ajankäytön arvon, jolloin realisoitui hankkeeseen käytetyn työn mittavuus. Koulupäivän aikaan oli tehty sisäisiä työjärjestelyjä ja vapautettu opettajia hankkeen vaatimiin työtehtäviin, mutta paljon oli jäänyt
myös työajan ulkopuolella tehtäväksi.
Ruotsinkielisten lukioiden verkostoa lukuun ottamatta osahankkeissa ei yleensä ollut mukana muita kotimaisia kouluja tai oppilaitoksia. Osa hankekouluista oli tehnyt tiedusteluja, jotka eivät vielä ainakaan raportointivaiheessa olleet johtaneet yhteistyöhön. Ylläpitäjien
kanssa ei ollut käyty neuvotteluja mahdollisuudesta laajentaa tai jatkaa hanketta. Seinäjoki muodosti poikkeuksen tehden yhteistyötä toisen pohjanmaalaisen lukion ja kanadalaisen kumppanikoulun kanssa.
Seinäjoki näkee, että hankkeen toiminnassa useampi osallistuva koulu
takaa sen, että toiminta on turvatumpaa eikä keskity niin paljon yksittäisen ihmisen harteille. Samoin motivaatio pysyy paremmin yllä, kun
on useampi toisiaan kannustava toimija.
Vaikka kotimainen kouluyhteistyö ei laajentunut hankkeen aikana,
koulut ovat tuottaneet paljon digitaalista aineistoa, joka on helposti
myös muiden koulujen käytettävissä. Aineistoihin voi tutustua POLKKA-sivuston kautta.
Ainakin Jyväskylä, Kruunupyy, Seinäjoki, Vammala ja Vesilahti arvioivat hankkeen elävän omissa kouluissaan vielä pitkään, sillä toiminnot on sidottu olemassa oleviin koulutusrakenteisiin ja opintokokonaisuuksiin. Vammalalla on nyt nettisivusto, jonka ympärille on

jatkokehittämisen ajatukset talteen. Esimerkiksi Kruunupyy raportoi
hankkeeseensa liittyvästä monivaiheisesta reflektoinnista ja vertaisoppimisesta.

2. Koulutuksen järjestäjien ja koulujen mahdollisuuksista
ja keinoista toimia kehityskumppaneina
Tässä kappaleessa käsitellään koulutuksen ja opetuksen järjestäjän
roolia kehityskumppanuuden mahdollistajina. Mikä tahansa koulujen hanketoiminta vaatii varsinkin pitkään jatkuessaan koulutuksen
järjestäjän panostusta. KOMPPI-hankkeen koulukohtaisista osahankkeista tehtiin yhteistyösopimukset Opetushallituksen ja koulutuksen
järjestäjän välillä, jolloin hankkeille nimettiin myös vastuuhenkilöt
sekä koulutuksen järjestäjän että koulun tasolla. Koulutuksen järjestäjien toivottiin panostavan omia resurssejaan osahankkeisiin. Lisäksi Opetushallitus toivoi, että osahankkeesta vähintäänkin informoitaisiin koulutuksen järjestäjän muita kouluja.
Kaikki koulut ovat esitelleet projektia omissa tapahtumissaan. Jyväskylä kertoi projektista kaupungin muiden lukioiden kansainvälisyystyöryhmille ja ammattiopiston ja aikuisopiston kv-vastaaville sekä
paikallisen Unesco-kouluverkon opettajille.
Mikkeli kertoi sivistystoimessa käytetyn kaukaista hankeyhteistyötä esimerkkinä lukion kansainvälisyyskasvatuksen laaja-alaisuudesta.
Kiitoksia ja juhlapuhemainintoja oli saanut useampikin koulu KOMPPI-toiminnastaan, mutta konkreettisen resursoinnin kohdalla tulos oli
ollut niukempi. Kuitenkin ainakin Jyväskylä ja Turku ovat saaneet
Opetushallituksen avustuksen lisäksi koulutuksen järjestäjältään hankkeeseen kansainvälisyysavustusta.
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tarkoitus rakentaa omin voimin eri oppiaineita hyödyntäen lisää materiaalia. Osa materiaalista on tarkoitus tuottaa englanniksi, jolloin muiden maiden koulut saattavat innostua yhteistyöstä koulun kanssa.

yhteyttä muihinkin tansanialaisiin tahoihin.
Kruunupyyn ja Kokkolan ruotsinkielisessä lukioverkostossa Kruunupyyn kansanopisto on erikoistunut huolehtimaan, että kehitysmaihin tehdään matkoja turvallisesti. Punainen risti on tärkeä kumppani
paikan päällä, samoin Suomen Lähetysseura ry.
Mikkelillä erityisesti Suomi–Namibia-seuran tuki ratkaisi sen, että
hankkeessa päästiin toimivalle pohjalle. Veikkolan kestävän elämäntavan projektia tukee Etiopiassa kansallinen luonnonsuojeluliitto.
Raudaskylällä on ollut järjestöyhteistyökumppaneina InterSense,
Suomen Lähetysseura ja KEPA ry. Kumppanien kanssa pidettiin mm.
Maailman ääniä -kolumnia Keskipohjanmaa-lehdessä. Raudaskylä
raportoi ainoana KOMPPI-kouluista hakeneensa kannatusyhdistyksensä kautta avustusta jatkohankkeeseen ulkoministeriöstä järjestöjen
valtionavustushaussa syksyllä 2014.
Raahessa seurakunta toimeenpani keräyksen, jonka avulla se osallistui kumppanuuskoulun avustamiseen. Seurakunnan nuortenillassa
pidettiin kumppanuuskoulua ja KOMPPI-hanketta käsittelevä teemailta. Raahen Zonta-naiset pitivät kansainvälisenä tyttöjen päivänä 11.10.
koko kaupungin teemapäivän, johon kutsuttiin kaikki Raahen 9-luokkalaiset tytöt.
Tärkeitä toimijoita kehityskumppanuuden eteenpäin viemisessä
ovat vanhemmat ja vanhempainyhdistykset. Esimerkiksi Vasaramäen
koulun vanhempainyhdistys Vaskun Vanhemmat ry on tukenut hanketta monin tavoin.
Raunistulan kotikansainvälisyyteen keskittyvän hankkeen tärkeä
toimija on maahanmuuttajanaisten DaisyLadies-yhdistys. Heillä hyödynnettiin myös Maailmankoulun matkalaukkuja.
Vesilahti tekee paikallisesti paljon sidosryhmäyhteistyötä, jossa op-

3. Koulujen järjestöyhteistyön syventäminen ja monipuolistaminen kehityskumppanuudessa
KOMPPI-hankkeessa tuotiin korostetusti esille järjestöjen roolia kehityskumppanuuden resurssina. Erityisesti kehitysyhteistyötä tekevien
järjestöjen osaaminen, oppimateriaalit, verkostot ja asiantuntijat haluttiin tuoda koulujen tietoisuuteen niin, että koulujen kehityskumppanuuksia innostuttaisiin rakentamaan järjestöyhteistyön avulla
kestävämmälle ja monipuolisemmalle pohjalle. Samalla tuotiin esille
muiden koulun toimintaympäristöön kuuluvien toimijoiden merkitystä kumppanuusverkostojen rakentamisessa.
Kehityskumppanuuden keskeinen haaste voi olla paitsi ystäväkoulun löytäminen, myös oikeanlaisen viestin antaminen yhteistyön tarkoituksista suhteen alkuvaiheessa. Suomalaiset kehitysyhteistyötehtävissä toimivat järjestöt ja yhteisöt voivat tässä tapauksessa olla parhaita
yhteistyösuhteen käynnistäjiä. Niistä voi olla apua myös hankkeen jatkokehittämisessä niin kohdemaassa kuin kotimaassakin. Kuten Seinäjoki toteaa, koulut oppivat järjestökumppanin avulla, miten kohdemaan kontakteja kannattaa hoitaa ja mitä tehdä tilanteissa, joissa
esimerkiksi viesti ei kulje perille.
Vammalan hankkeen käynnistys uuden kumppanikoulun kanssa
sai vauhtia järjestöyhteistyöstä. Tansanialainen WEETU-kansalaisjärjestö otti kouluyhteyden hoitaakseen suomalaiselta kumppanijärjestöltään Äetsän kehitysmaaseuralta. Järjestöt auttavat Vammalaa pitämään
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4. komppi kannustaa oppilaskuntia aktiiviseen
toimijuuteen kehityskumppanuudessa

Vammalan lukiossa
tutkitaan kiinnostuneena matkamuistoja Tansaniasta, joita
maassa vieraillut opiskelijoiden ja opettajien
ryhmä toi tuliaisinaan.
Koko koulu haluttiin
osallistumaan kumppanuushankkeeseen
tavalla tai toisella.
Kuva: Tarja Repo

Perusopetuksen vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteet panevat suuren painon oppilaiden aktiivisuudelle sekä oman oppimispolkunsa rakentamisessa että aktiiviseen kansalaisuuteen ja maailmankansalaisuuteen kasvamisessa. Lukiokoulutuksessa opiskelijan
oma toimijuus on jo pitkään ollut tärkeä lähtökohta. KOMPPI-hankkeen erityinen tavoite oli osallistaa oppilaat ja opiskelijat hankkeen
suunnitteluun ja koulukohtaisiin toimintoihin. Opetushallitus kutsui
kaikkiin hankkeen seminaareihin oppilaskuntien edustajia ja pyrki
rakentamaan ohjelmia niin, että heidän oli luontevaa tuoda oma
panoksensa keskusteluihin.
Oppilaat ja opiskelijat ovat kehityskumppanuuden ehkä joskus
liian vähälle huomiolle jäävä ydinresurssi, joka lisäksi uusiutuu säännöllisin ajoin. Lapset ja nuoret tuovat kehityskumppanuuteen omat
yksilölliset ja monipuolisen yhteistyönsä voimavarat – toki myös kunkin ajankohdan huolet ja haasteet.
Oppilaat ja opiskelijat voivat osallistua kumppanuuden rakentamiseen havainnoimalla ja dokumentoimalla omaa ja kumppanin toimintaympäristöä ja sitten kertomalla havainnoista kumppanikoulun
edustajille, joiden kanssa havaintoja kommentoidaan. Kiinnostavista
asioista kysytään lisätietoa ja niistä keskustellaan mahdollisimman aidosti. Esimerkiksi Veikkolan, Raudaskosken, Seinäjoen ja Vammalan
KOMPPI-hankkeen lähtökohta on ollut osallistuva ja tutkiva oppiminen. Seinäjoen ja Vammalan nuoret ovat tehneet tulevaisuuskartoituksia omista lähtökohdistaan ja sitten vertailleet niitä kumppanikoulun
opiskelijoiden kanssa. Raahen hankkeessa oppilaat ja aikuiset tutkivat ja oppivat kumppanuuden tuomia uusia asioita yhdessä ja samalla

pilaskunnalla on iso rooli. Aktiivisuus ja näkyvyys ovat tuoneet joukon yksityisiä ihmisiä huolehtimaan siitä, että aloitettuja kehityskumppanuuden kohteita ei jätetä. Yksittäiset toimijat on tarkoitus koota
Isenge Club -ryhmäksi.
Espoossa rahoituksen hankintaan osallistui Espoon Gumbölen
omakotiyhdistys, jonka alueella opiskelijat auttoivat pientä korvausta vastaan ikääntyneitä ihmisiä puutarhojen hoitotöissä. Koulun tietotekninen yhteistyökumppani lahjoitti projektin käyttöön kannettavia tietokoneita. Tärkein kumppani on ollut Helsingin yliopisto, jonka
maantieteen laitoksen Taitan tutkimusasema tarjosi asiantuntemuksen
ja sillanpääaseman yhteistyökoulujen löytämiseen Keniassa ja yhteistyöhön niiden kanssa.

komppi | kehityskumppanuutta oppimassa

43

hankkeen tavoitteet ja tulokset

oppivat toinen toisiltaan. Kokemus on ollut oman koulun yhteishengen vahvistuminen.
Vesilahden oppilaskunta on jo maineikas omatoimisuudessaan.
Yhteistyön ratkaisevassa vaiheessa oppilaat ottivat yhteyttä Sambian
varaterveysministeriin ja kävivät neuvotteluja hänen kanssaan Lusakassa. Oppilaat ovat myös pitäneet opetustuokioita kumppanikouluissaan. Oppilaat ovat myös tottuneita esittelemään toimintatapojaan
Suomessa ja he käyvät mielellään niistä kertomassa muissa kouluissa.
Raahella on kumppanina kuurojenkoulu Etiopiassa. Toiminnallisuus on otettu yhteistyön avaajaksi: pesäpallopelin opettaminen
kumppanuuskoulun oppilaille, opettajina Pattasten koulun oppilasedustajat, auttoi sulattamaan alkukankeudet vuorovaikutuksesta. Oppilaat päättivät lopuksi lahjoittaa pelivälineet kumppanikoulun tytöille ja tukea näin erityisesti tyttöjen liikunnanopetusta. Urheilun ja
yhdessä tekemisen avulla on kumppanuutta päästy nopeasti rakentamaan myös Veikkolan ja Vesilahden hankkeissa.
Hämeenlinnassa oppilasvetoisuudella oli lähtökohtana koululaisten vertaissovittelu, jota koulussa ja koko kaupungissa on opeteltu
ja harjoitettu jo pitkään. Tätä osaamista Hämeenlinna haluaa viedä
myös kumppanikouluun Gambiaan. Oppilaiden osaamista on hyödynnetty myös siten, että videokuvaamisesta ja editoimisesta kiinnostuneet 6.-luokkalaiset oppilaat kuvasivat ja editoivat kumppanikoulujen tapaamisesta Gambiassa videon. Lisäksi he tekivät haastatteluja
välitettäväksi kotiin jääneille oppilaille. Koulun toisen luokan oppilaat
kirjoittivat kirjeitä kumppanikoulun oppilaille ja kuudennen luokan
oppilaat käänsivät kirjeet englanniksi.
Jyväskylässäkin opiskelijat kuvasivat kumppanuuden vaiheita filmiksi käyttäen tutkivan oppimisen menetelmää. Opiskelijat huomasi-
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vat, että luottamus opiskelijoihin oman oppimisensa ja hanketyön vastuunkantajina ei vielä ole tätä päivää Burkina Fasossa, jossa opettajalla
on yhä autoritaarinen rooli. Tutkimuskohde oli molemmissa maissa
sama: nuorten syrjäytyminen, sen ehkäisy ja miten koulu voi siihen
vaikuttaa positiivisesti.
Raahessa perustettiin oppilaskunnan sisällä toimiva blogikerho ja
kansainvälisyysryhmä, jotka toimivat Facebookissa. Blogia tuottavat
oppilaat omatoimisesti koulutyönsä ohessa.
Vasaramäen koulun oppilaskunta suunnittelee muuttavansa perinteisen taksvärkkipäivän kouluvärkkipäiväksi. Näin oppilaskunta voi
vapaammin ohjata keräämänsä varat haluamaansa kohteeseen, joka
ainakin aluksi on Somalimaan Suomi-kylän yhteistyökoulu.
Raunistulassa, jossa kehityskumppanuus pohjattiin kotikansainvälisyyteen, voitiin hankkeeseen osallistaa koko koulu. Suunnittelussa
kuten toimintatapojen valinnassa ja toteutuksessa oppilaskunnalla oli
aktiivinen rooli.

5. Viestintä, kuvallisuus ja www.POLKKA.info
KOMPPI-hankkeessa pyrittiin kehittämään kehityskumppanuuteen
liittyvää viestintää niin, että siihen liitettäisiin runsaasti kuvallisia
aineksia mm. pienimpien oppilaiden aktivoimiseksi ja kielellisten esteiden minimoimiseksi. Opetushallitus halusi myös tuoda esille kielitietoisuuden ja monilukutaidon käsitteitä, jotka rohkaisevat käyttämään vähäistäkin kielellistä osaamista ja monipuolisia viestinnän
menetelmiä.
Opetushallitus halusi lisäksi kehittää koulujen kansainvälisyydestä kertovaa www.POLKKA.info -sivustoa palvelemaan myös Koulut
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kehityskumppaneina -hanketta. POLKKA-sivustoa ylläpitävät Opetushallituksen valtionavun turvin Ulvilan ja Tampereen kaupungit,
jotka rakensivat sivustolle KOMPPI-hankkeen portaalin. Portaalin
visuaalisesta ilmeestä vastasi graafikko Heli Niska, joka oli laatinut
KOMPPI-hankkeelle sen yleisilmeen. Portaalin toimituksellisesta aineksesta vastasi KOMPPI-hankkeen toimittaja Tarja Repo.
Kehityskumppanuushankkeiden osalta oli selvää, että yhteisten käsitteiden löytämisessä ja ymmärtämisessä tulee vaikeuksia ja toistuvasti pitää varmistaa, että kumppanit ymmärtävät asiat samoin. Hämeenlinna raportoi viestinnällisistä ponnistuksistaan ja toteaa vielä,
että yhteistyökumppaneiden kirjoitettua englantia on toisinaan vaikea
ymmärtää ja asiat pitää sen vuoksi varmistaa vielä keskustellen.
Veikkolassa aurinkokeittimien idean ymmärtäminen ja laitteiden rakentaminen kierrätysmateriaaleista toimivat konkreettisena viestinnän
välineenä. Aurinkokeittimiä rakennettaessa oppimista voidaan syventää abstraktimpiin käsitteisiin, kuten kestävään kehitykseen ja ilmastoasioihin. Kuvallisuutta Veikkolassa hyödynnettiin tekemällä ohjeet aurinkokeittimien rakentamiseen. Rakennusohjeistuksesta on valmistettu
kuvakirja, joka on toimitettu kumppanikouluun Etiopiaan. Myös Veikkolan hankkeesta syntyi elokuva. Dokumenttifilmiä tekemässä koulun
ensimmäisellä hankematkalla oli YLE.
Hämeenlinnalla oli hankkeessa mukana ammattivalokuvaaja, joka
dokumentoi lapsen päivää sekä koulussa että kotona. Kuvia käytettiin viestimään hankkeesta omassa koulussa, jossa ne ovat olleet näkyvillä mm. koulun info-TV:ssä. Koko koululle järjestettiin tilaisuus,
jossa kuvat olivat tärkeässä roolissa. Kuvamateriaalia käytetään koulussa jatkossa opetusmateriaalina. Hankkeen tuotoksena syntyi kuvakirja Faces of Gola, jossa on kuvia lapsista Golan kumppanikoululta.
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Englanti–amharasanakirjoille on käyttöä etiopialaisessa
EECMY-koulussa, joka
on tarkoitettu kuuroille lapsille ja nuorille.
Sanakirjat 8.-luokkalaisille lahjoitti Pattasten koulu Raahesta.
KOMPPI-hankkeessa
eräänä tavoitteena oli
kiinnittää huomiota
kielitietoisuuteen ja
monipuoliseen viestintään. Kuva: Henri
Ylikulju
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Raudaskylä konkretisoi hankkeen viestinnällisyyttä kuvaamataidon
kurssilla, jossa hankkeen keskeistä oppimistehtävää, ilmastonmuutosta kuvallistettiin. Koulu ei päässyt toteuttamaan suunniteltua blogiviestintää, koska toivottua koulukumppanuutta ei voitu käynnistää.
Vasaramäen koulussa hankesuunnitelma keskittyi alusta alkaen
elokuvan tekemiseen. Näin koko hankkeen keskiössä oli viesti, jonka oppilaat ammattitoimittajan avulla tallensivat kuvaamalla turkulaiskoulun ja sen Somalimaan kumppanikoulun oppilaita. Turkulaisen ja
mogadishulaisen teinitytön arjen ja haaveiden kontrasti puhuttelee:
kumpi onkaan rikkaampi?
Jyväskylän hankkeeseen osallistui Jyväskylän Huoneteatteri, jonka
kanssa koulu muutenkin tekee vuosittain teatteri- tai elokuvaprojektin. Myös Burkina Fasossa opiskelijat saivat elokuvan tekemiseen sikäläisen ammattilaisen apua ja neuvoja. Hankkeessa tehtiin yhteistyötä
myös Jyväskylän ammattiopiston Petäjävedellä sijaitsevan kuvaviestinnän osaston kanssa.
Jyväskylässä käytännön kommunikointi sujui parhaiten tekstiviestein ja sähköpostilla. Viestinkulku ja tiedon saaminen on joskus hidasta ja vaikeaa, mutta pitkäaikaisen yhteisen projektikokemuksen
perusteella koulussa tiedetään, että Burkina Fason kumppanit eivät
mielellään kerro keskeneräisistä työn vaiheista, vaan viestivät vasta sitten, kun sovittu tehtävä on valmis. No news ei olekaan tämän yhteistyön piirissä good news, vaan no news tarkoittaa yleensä ongelmia!
Jyväskylä hankki Burkina Fason koululle tablettitietokoneet, joiden
myötä viestien lähettäminen ja vastaanottaminen nopeutui huomattavasti ja hankekonkarien iloksi yhteydenpito oli joskus jopa reaaliaikaista. Kun Jyväskylän hankkeen videot ja pienemmät tuotokset olivat valmiit, koulussa havaittiin, että tuotosten julkaisemisen ja ennen
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kaikkea toiselle mantereelle näyttämisen alustana Facebook ja blogi
olivat erittäin toimivia. Nuoret itse hyödynsivät myös Whatsapp-alustaa, mutta opettajien mielestä se sopii lähinnä aineiston jakamiseen, ei
niinkään jäsentyneen työskentelyn edistämiseen.

Kruunupyyn lukioverkoston opiskelijat matkustivat
Senegaliin Fatickin kaupunkiin sekä pääkaupunki
Dakariin, ja saivat tottua monenlaisiin matkustustapoihin. Kotiintuomisina oli aikaisempaa vivahteikkaampi kuva maanosasta, joka sisältää monia
erilaisia maita, kieliä ja kulttuureita. Kuva: Kronoby
gymnasium
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Jyväskylässä on keskusteltu paljon kyberturvallisuudesta, kun on
pohdittu, mitä materiaalia voidaan julkaista blogissa. Osa kertyneestä
materiaalista on niin henkilökohtaista, että sitä ei voida julkaista netissä.
Kruunupyyn ja Kokkolan hankkeessa huomattiin pieni mutta merkittävä viestinnällinen muutos, kun suomalaiset eivät enää niputtaneet
Afrikkaa yhdeksi paketiksi vaan alkoivat tehdä eroa maiden ja vielä
kielen sekä heimon mukaan (s. 37). Ylipäätään kun KOMPPI-kouluissa on ennen hanketta puhuttu kumppanimaasta Afrikkana ja kumppanikoulun oppilaista afrikkalaisina, hanke on opettanut tarkkuutta
ja sävyjä. Kumppanit osataan nyt nimetä maan ja paikkakunnan mukaan ja lisäksi usein tiedetään kumppanioppilaiden omasta kielestäkin jotakin.

Opetusministeri Krista Kiuru (etualalla) palkitsi Kruunupyyn lukioverkostoon kuuluvan Karleby svenska gymnasiumin vuoden
2014 globaalikasvattajakouluna. Kuvassa rehtori Bernt Klockars
(vas.), kaksi opiskelijaa, vuoden globaalikasvattajana palkittu
lehtori Heli Arosuo Turusta ja opetusneuvos Paula Mattila.
Kuva: Opettajat ilman rajoja.

Miten kehityskumppanuuden portailla edettiin
komppi-kouluissa? Ks. sivu 67
Kehitysyhteistyöhön liittyvä koulujen toiminta ruvettiin hankekouluissa näkemään aiempaa monisyisempänä ja kumppanuuden käsitteeseen alettiin suhtautua tutkivasti. Toiminnan painopistettä opittiin
kohdistamaan kumppanien yhteisiin tavoitteisiin ja niihin keinoihin,
joilla yhteisyyttä voidaan oppia ensin määrittelemään ja sitten rakentamaan ja arvioimaan. Haasteiden paljouden edessä opittiin sitkeyttä ja
suunnitelmallisuutta. Tuli molemminpuolista luottamuksen pääomaa.
Kaikki koulut oppivat aiempaa paremmin tuntemaan ja hyödyntämään kehitysyhteistyön piirissä toimivaa laajaa järjestökenttää. Sen
sijaan omaa koulutuksen järjestäjää taikka kotimaisia kouluja ei aina
vielä osattu lähestyä, vaikka lisävoimavaroja toiminnan jatkamiselle
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todettiin tarvittavan. Voimavarojen tarvetta opittiin määrittelemään aiempaa täsmällisemmin. Kestäviä ratkaisuja saavutettiin kotikansainvälisyyden keinoin, mm. kun omasta hankkeesta opeteltiin rakentamaan
nettisivuja tulevien opetusryhmien ja muiden koulujen hyödynnettäväksi.
Viestinnässä opittiin todella paljon kuvan käytöstä. Kielitietoisuudessa eli oman ja kumppanikoulun kielivarannon tunnistamisessa ja
hyödyntämisessä useimmat ottivat vasta pieniä edistysaskelia. Opettajavetoisuudesta otettiin rohkaisevasti askelia oppijakeskeiseen toimintaan. Hyvänä peilinä olivat kumppanimaiden opettajakeskeisiksi koetut pedagogiset järjestelyt.
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II
globaali vastuu rakentuu kumppanuudessa

galleriakävelyllä konstruoitiin tietoa
Paula Mattila

KOMPPI-hankkeen loppuseminaarissa 10.10.2014 osallistujat luonnostelivat yhteistoiminnallisesti käsikirjoitusta kehityskumppanuuden
elementeistä. Käsillä olevan luvun tekstien valmistelu käynnistyi loppuseminaarin työpajatyöskentelyssä, joka toteutettiin neljän etapin
galleriakävelynä (gallery walk in four legs). Kysymys oli tiedon
konstruoimisesta, jossa oppimisprosessin osapuolet rakensivat kokemuksiaan, kysymyksiään ja näkemyksiään yhteen luoden käyttöteoriaa tulevia kehityskumppanuuden haasteita varten. Työtapa pohjautuu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaiseen
oppimiskäsitykseen. Loppuseminaarissa hankkeen osapuolet siis testasivat käytännössä taitoaan rakentaa tietoa yhdessä.
Gallery walk toteutettiin seuraavasti: KOMPPI-koulujen edustajat ja
muut hanketoimijat jakautuivat ryhmiin työstämään neljää teemaa, jotka oli etukäteen valittu koulujen hankeraporttien pohjalta. Ennakolta
sovittiin myös, että työryhmien työn pohjalta kirjoitettaisiin tämän luvun neljä artikkelia. Työryhmien teemat eli artikkelien otsikot nimeävät hankeprosessin aikana keskeisiksi nousseita oppimistehtäviä.
Kullakin teemalla oli puheenjohtaja ja kirjuri, jotka työparina hoitivat kukin omaa fläppitauluaan. Fläpille kirjoitettiin ryhmän teema ja
pari siihen liittyvää avainasiaa. Kiertävät ryhmät asettuivat vuorollaan
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kunkin fläppitaulun ympärille. Vetäjillä oli apunaan teemaan liittyviä
kysymyksiä tai käsikirjoitus. Ensimmäisen etapin aikana puheenjohtajat pitivät ryhmilleen virityspuheenvuoron teemastaan. Tämän jälkeen
kukin ryhmä jakautui pareihin, jotka ideoivat ja kirjasivat muistilapuille teemaa avaavia kysymyksiä. Seuranneessa keskustelussa parit esittelivät kysymyksensä ja muistilaput liitettiin fläppitaululle joko sinne
jo kirjoitettujen avainkäsitteiden alle tai uusiksi, ao. etapin teemaa jäsentäviksi kimpuiksi. Tämän jälkeen ryhmät jatkoivat seuraavalle etapille, jossa puheenjohtaja ja kirjuri avasivat uudelle ryhmälle edellisen
ryhmän keskustelua sekä jatkopohdintaa tarvitsevia asioita. Kiertäjät
tuottivat lisää huomioita, joita vetäjät jäsentelivät edelleen. Työstämistä jatkettiin kaikkiaan neljä kierrosta, joten kaikki ryhmät kävivät läpi
kaikki neljä fläppitaulua / teemaa. Vetäjien tehtävänä oli viimeistellä
tauluille kertynyt materiaali artikkeleiksi pyrkien toimiviin asiakokonaisuuksiin.
Fläppitaulut värikkäine muistilappuineen valokuvattiin kaikissa
neljässä vaiheessa. Kuvat ladattiin hankkeen kansioon internetiin, jossa kaikilla hankkeen edustajilla oli mahdollisuus tutkia ja kommentoida niitä. Ryhmien vetäjien vastuulla oli jatkaa fläppitaulujen annin jatkojalostamista artikkeleiksi, jotka ovat luettavissa seuraavilla sivuilla.
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oppilaskunta moottoriksi haastavaan hankkeeseen
Miten koko kouluyhteisö saadaan mukaan?
Arja Kemppainen, polkka-koordinaattori, rehtori

Osallistava hanke voi parhaimmillaan käynnistää koulussa
avoimen päätöksentekokulttuurin, arvioi artikkelissaan rehtori Arja Kemppainen. Tavoitteena on oppilaiden osallistuminen
ideoimisesta päätöksentekoon ja jopa hankeen hallinnointiin.

tösten toteuttamiseen. Rehtorin, henkilökunnan tai oppilaan rooli on
tuoda omat tietonsa ja näkemyksensä julki, jolloin avoin menetelmä
auttaa vastaamaan kysymykseen: Mitä meidän yhteisönä pitäisi oppia siitä, mitä sinulla on kerrottavana? Erityisen tärkeä on huomioida,
että niin yhteinen hankesuunnittelu kuin hankekumppaneiden yhteisen vastavuoroisuuden löytäminenkin ovat osa hanketta ja saavat viedä hankeaikaa. Kumppanuushankkeissa haastavuutta lisäävät erilaiset
koulukulttuurit ja se, mikä on yksittäisen oppilaan tai opettajan äänenpaino kumppanikoulussa.
Voidaan ajatella, että osallisuus toteutuu oppilaskunnan olemassaolon kautta. Hankkeissa kuitenkin sekä oppilaiden että opettajien
kommentit saattavat osoittaa, ettei oppilaskunta sinällään takaa osallisuutta. Rakenteita tarvitaan, mutta ne eivät yksinään riitä osallisuuden
synnyttämiseen. Oppilaskuntatoiminnan kehittäminen esimerkiksi
kuulemisen ja edustuksellisuuden suhteen vaatii välineitä ja osaamista. Hanke voisi toimia juuri tällaisena välineenä ja hanketoimijat demokraattisesti toimivan vaikuttamisjärjestelmän luojina.
Hankkeen kietominen koko koulun ympärille voi tapahtua yhteisin tapahtumin ja tempauksin, niin myös sosiaalisessa mediassa ja
avoimissa verkoissa. Tiedon levittäminen on pitkäaikaista, monika-

Oppilaiden kuuleminen, osallisuus ja toimijuus nousivat keskusteluun
KOMPPI-hanketoimijoiden tapaamisissa. Mietittiin, miten oppilaiden
osallisuus toteutui hankeen ideoinnissa, päätöksissä, suunnittelussa,
toteutuksessa ja arvioinnissa. Toisaalta osallisuutta lähestyttiin hankekumppaneiden vastavuoroisuudesta käsin.
Osallistava hanke astuu koulun arkeen, on osa opetussuunnitelmaa ja eri oppiaineita. Samalla hanke astuu koulun toimintakulttuuriin; pyrkimyksenä on toiminta, jossa oppilaat asettavat tavoitteita,
pohtivat eri ratkaisuja sekä tekevät päätöksiä ja kantavat vastuuta tekemisistään. Hankkeen avulla voidaan aloittaa avoin päätöksentekokulttuuri, jossa oppilaat osallistuvat koulutyön ja tapahtumien suunnitteluun sekä oppimisympäristöjen kehittämiseen.
Rehtorin tuki ja koulun henkilökunnan saumaton yhteistyö mahdollistavat osallisuuden. Avoin päätöksenteko pyrkii eri toimijoiden ja
näkökulmien väliseen jaettuun ymmärrykseen ja sen mukaisten pää-
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navaista esilläpitoa. Hankekumppaneiden välisten webinaarien avulla
saadaan myös opiskeltavat sisällöt koko oppilaitoksen tietoisuuteen ja
oppimisen kohteiksi.
Oppilaiden osallistuminen hankkeen hallinnointiin niin toimintasuunnitelma- kuin raportointivaiheessakin tuottaa oppimissisältöjä,
selkeyttää oppimiskokemuksen erittelyä ja kokonaisnäkemystä opittavista sisällöistä. Raportti voi koostua vaikkapa oppilaiden blogiteksteistä.

Globaalikasvatus tahdotaan hankekouluissa koulun perustoiminnaksi. Se voisi toteutua oppilaiden ideoiden varaan rakennettuna projektikurssina tai kurssitarjottimena, josta oppilaat valitsevat eri oppiaineisiin liittyviä kursseja globaalivastuun teemoista.
Osallistumisesta koulun kansainväliseen toimintaan oppilaalle voitaisiin antaa ”ansioluettelo”. Se voisi olla rehtorin allekirjoittama todistus tai toimintapassi, johon on kirjattu kurssin aikana kertynyt kokemus.

Seinäjoen lukio tarjoaa
opiskelijoille globaaliopintojen kurssikokonaisuuden. Opintoihin
osallistuvat lukiolaiset
valmistelivat nuorten
urasuunnitelmista kyselyä, johon vastasivat
Seinäjoen ja Hararen
kumppanikoulun opiskelijat. Kuva: Seinäjen
lukio

komppi | kehityskumppanuutta oppimassa

51

oppilaskunta moottoriksi

lasten ja nuorten osallisuuden portaat

Taustamateriaalia

Nuorisotutkijoiden määrittelemä osallisuusportaikko kuvaa lasten ja
nuorten osallisuuden tasoja.

Opetushallitus: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014:
Osallisuus ja demokraattinen toiminta
Avoin päätöksentekokäytäntö

1. Lapsia ja nuoria kuunnellaan.

Osallisuuden merkitys lapsen ja nuoren hyvinvoinnille
– tulkintoja tarinoiden pohjalta

2. Lapsia ja nuoria kannustetaan ilmaisemaan mielipiteitään.

Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto

3. Lasten ja nuorten näkemykset otetaan huomioon.

Osallisuutta etsimässä

4. Lapset ja nuoret ovat mukana päätöksenteossa.

Osallistuva oppilas – yhteisöllinen koulu

5. Lapset ja nuoret jakavat valtaa ja vastuuta päätöksenteossa
aikuisten kanssa. (Isot, pitkän aikavälin hankkeet.)
6. Lapset ja nuoret päättävät sekä pohtivat, miten päätetty asia
viedään käytäntöön. (Pienet, lyhyen aikavälin hankkeet.)
7. Toimintaosallisuus: toiminta lähtee lasten ja nuorten tai heidän
omikseen hyväksymistä ideoista, joiden pohjalta lapset ja nuoret
suunnittelevat, päättävät toimintatavoista, toteuttavat ideoimansa teon/ toiminnan ja arvioivat onnistumistaan tai jos kyse on isosta
hankkeesta, ovat jollain tavalla aktiivisessa asemassa mukana kaikissa vaiheissa, vaikka toteuttaminen tehtäisiin ammattityönä.
Vesilahden yläasteen aktiivinen oppilaskunta pyörittää kehitysyhteistyötä
Sambian ja Senegalin kanssa. Koululta oli juuri lähtenyt avustuskontti Sambiaan Isengen kylään, kertoivat KOMPPI-työseminaarissa Emmi (vas.) ja Iida
Ollinpoika sekä Salla Laakso. Kuva: Tarja Repo

(Gretschel, Hanhivaara, Herranen, Honkasalo & Kiilakoski 2009.)
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kuvallisuus kehityskumppanuudessa
Näkemisen taitoa voi oppia
Heli Niska, Graafikko ja visualisoinnin ohjaaja

KOMPPI-hankkeesta haluttiin jo alun perin myös erityisesti visuaalinen hanke. Laadukasta kuva-aineistoa pyydettiinkin heti hankeavustusten hakuohjeessa ja kysyttiin, voidaanko osa kumppanuuskoulujen
viestinnästä toteuttaa visuaalisin keinoin. Tasokas kuvallinen dokumentointi ei onnistu kuitenkaan ilman riittävää teknistä tietoa ja taitoa.

Ammattilaisia mukaan – nähdään ja opitaan enemmän?
Tulin jo varhaisessa vaiheessa KOMPPI-hankkeen graafikoksi, visuaaliseksi ohjaajaksi ja visuaalisen ilmeen luojaksi. Hoidin myös dokumentointia sekä visuaalisen viestinnän vahvistamista Suomen ja
kumppanuusmaissa toimivien koulujen välillä. Kuvallisuus kuului
usein yhteisten tapaamisten ja webinaarien ohjelmaan. Tein kouluvierailuja, joiden yhteydessä koulut saivat opetusta ja ohjausta. Graafinen
ilme luotiin raamittamaan kuvallista viestintää ja sen tärkein sovellus
oli verkkosivusto, jossa hankkeiden tuottama aineisto esitellään.

Tekniikan välineet ja taidot – mitkä niistä ovat oleellisia?
”Pallo on sinulla”. Kompin tunnuksessakin pompahteleva pallo on maailman
yleisin leikki- tai peliväline ja se tuo isot ja pienet yhteen. Pallo luo vuorovaikutusta. Tunnuspallo muistuttaa tietysti myös moniväristä maapalloa. Pelaajat Pattaisilta ja Etiopiasta. Kuva: Henri Ylikulju

Ei kannata lähteä savannille opettelemaan videokameran käyttöä.
Lapsilla ja nuorilla kameran virkaa toimittaa pääsääntöisesti puhelin ja
valokuvaamisen taito ja tekniikka on vaatimatonta. Järjestelmäkameran ja videokameran käytön alkeet olisi kuitenkin hyvä hallita.
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TIETOJA HANKKEESTA

AJANKOHTAISTA

KOULUT JA HANKKEET

LINKIT

koulut kehityskumppaneina
TIETOJA HANKKEESTA
Veikkolan koulu

YHTEYSTIEDOT

AJANKOHTAISTA

HAKU_____________>

KOULUT JA HANKKEET

LINKIT

YHTEYSTIEDOT

HAKU_____________>

KOMPIN ETUSIVULLE

TIETOJA HANKKEESTA

Testauksen jälkeen matkaan

> VEIKKOLAN KOULUN HANKE
> Testauksen jälkeen matkaan
> Keitin messuilla
KOULUT JA HANKKEET
LINKIT

AJANKOHTAISTA

Aurinkokeitinten rakentamista ohjasi teknisen työn opettaja Aki Kukkonen, mutta oppilaat saivat itsekin ideoida
koulut kehityskumppaneina
sitä,YHTEYSTIEDOT
miten keittimiä voisi parhaiten valmistaa
kouluympäristössä.
HAKU_____________>

Raunistulan koulu

– Oppilaat myös ideoivat ja maalasivat kuvitukset keittimiin. Niissä kuvataan Suomen neljää vuodenaikaa,
valottaa 5B-luokan opettaja Satu Kivinen,
jokaETUSIVULLE
toimi projektin vastuuopettajana lukuaineissa.
KOMPIN

KOULU

KOULUNKÄYNTIÄ KOLMELLA MANTEREELLA

Valmiita keittimiä testattiin kokkaamalla erilaisia ruokia, kuten mustikkapiirakkaa, puuroa ja kananmunia. Hyvin
> RAUNISTULAN
KOULUN
HANKE
toimi, ja keitin osoittautui myös nopeaksi,
sillä se tuottaa
noin 180
asteen lämpötilan. Piirakka valmistui
Raunistulan koulun Koulupäivä maailmalla -hanke, kumppanimaat Etiopia ja Nepal
parissakymmenessä minuutissa.
> Koulun yhteystiedot

koulut kehityskumppaneina

Sopii moneen oppiaineeseen

> Kontakteja kumppanikouluihin
> Teemapäivä veti väkeä
> Mukana DaisyLadies

MIKÄ KOMPPI?

– Biologiassa puhuttiin ilmastosta ja matematiikassa tehtiin ilmastodiagrafeja. Maantiedossa käsiteltiin Afrikkaa

Aurinkokeittimiä käyttöön Etiopiassa
Veikkolan koulun aurinkokeitinprojekti on
tuottanut tulosta Etiopiassa. Yhteistyökoulu Addis Abebassa on ryhtynyt valmistamaan keittimillä säännöllisesti ruokaa
osalle oppilaista. LUE LISÄÄ >

Elokuvan lumo ylittää rajat
Burkina Faso on Afrikan merkittävimpiä
elokuvamaita. Se tiedettiin Jyväskylän
Lyseon lukiossa, joka suunnitteli jatkoa
yhteistyölleen burkinafasolaisen koulun
kanssa. Lyseolaiset päättivätkin opetella
lyhytfilmien tekoa ja huipentaa hankkeensa
elokuvafestivaaliin keväällä. LUE LISÄÄ >

Avoimuus ja ennakkoluulottomuus ovat hyviä lähtökohtia, mutta aina tarvitaan myös tilannekohtaista ja usein
kriittistäkin harkintaa. Näitä taitoja, tahtoa ja aktiivisuutta tarvitaan kehityskumppanuudessa globalisoituneessa
maailmassa.

kumppanikoulujen kanssa
MITÄ TEHTY
Käsitelty aihetta yli oppiainerajojen, luotu

järjestetty teemapäiviä, luotu yhteyksiä

ja yhtenäiskoulut.
KUMPPANIKOULUT

koulun arkeen vahvasti myös kierrätyksen.

Suurin osa sijaitsee Afrikassa, suosituimpina
Gambia, Senegal, Etiopia ja Zimbabwe.
TAVOITTEET

oppilaskunta teki esittelyvideon koulusta,
kumppanikouluihin Etiopiaan ja Nepaliin.
Toteutustapana myös kierrätys.
OSALLISTUJAT
Alakoulun luokat 1 - 6, yht. noin 285 oppilasta
TAVOITTEITA
Tuodaan esille koulutusta ihmisoikeutena.
Vahvistetaan kulttuurien tuntemusta,
kotikansainvälisyyttä, globaalia vastuunkantoa
ja oppilaiden osallisuutta.

Näkyvimmät tempaukset Global School for All -hankkeessa ovat olleet kaksi teemapäivää, joista toiseen
kutsuttiin vanhemmat mukaan. Eikä turhaan: tammikuisena lauantaina 2014 pidetty KOMPPI-päivä saavutti
suuren suosion. Paikalle saapui runsaasti vanhempia, jotka saivat myös seurata luokissa pidettyjä kielipajoja.

ERITYISTÄ
Vahvaa järjestöyhteistyötä. Kumppanina
maahanmuuttajanaisten yhdistys
kotikansainvälisyyttä tuomassa, lisäksi
yhteistyötä globaalikasvatuksessa mm.
Planin, Rauhankoulun ja Taksvärkin kanssa.

Syventää käsitystä yhdestä

Mekdelan
koulu haaveilee
maailmankansalaisen
tärkeästä
nettiyhteydestä
osaamisalueesta,
kehityskumppanuudesta.
Tarkoituksena
on tuottaa etiopialaisella
hyviä malleja jakumppanikouRaunistulan
käytäntöjä yleissivistävään
opetukseen. mutta ei vielä
lulla on jo tietokoneluokka,
verkkoyhteyttä.
Toistaiseksi netti on ollut
Hankkeen odotetaan
myös tukevan
koululle liian kallis, kertoo Mekdela Schoolperusopetuksen
opetussuunnitelman
issa vieraillut
turkulainen Melina Negash.
LUE
LISÄÄ >
uudistustyötä
globaalikasvatuksen
osalta.

Asiantuntijat apuna. Tekninen tukitiimi Kari Silfverberg (vas.),
Arto Vuorela ja Aki Kukkonen tutkii loistelamppujen heijastinVETÄJÄT
peltejä, joista tulee pohjapeltejä keittimiin.

Kartat ja kuvalinkit

erityisesti Etiopiassa ja Nepalissa sijaitsevien

visuaalista aineistoa kuten animaatioita,

School for All -hankkeesta. Siinä alakoulun
Työote on pyritty pitämään luovana, ja hanketta on toteutettu monipuolisesti eri oppiaineissa. Koska globaalin
oppilaat vertaavat koulupäiviä Etiopiassa ja
Mukana on eri puolilta maata 13 oppilaitosta, joista monet ovat globaalikasvatuksen konkareita.
Kaikkioli Suomessa asuva ja Gambiasta
Eräs vieraista
kotoisinkumppanikoulujen
oleva Michael, jonka perheelle lähetettiin ensimmäinen
OSALLISTUJAT
Nepalissa sijaitsevien
vastuunkannon yksi tärkeimmistä tehtävistä on maapallon tulevaisuuden turvaaminen, projekti on tuonut
osallistujat haluavat vahvistaa kehityskumppanuuden osaamistaan siitä näkökulmasta, joka
on koekäyttöön.
niille läheisin.Keittimen käyttöäkanssa.
keitin
Gambiassa
voi >katsella
Youtuben videosta
LUE enemmistönä
LISÄÄ
Mukana 13 oppilaitosta,
lukiot

Kehityskumppanuus on eräs maailmankansalaisen tärkeistä osaamisalueista. Koulussa lapset ja nuoret saavat
ensimmäiset eväät, joiden avulla he oppivat pohtimaan, miten erilaiset olosuhteet ja kulttuuri vaikuttavat
ihmisiin. Samalla oppilaille aukeaa kysymys siitä, mitä kehitys oikeastaan on ja mitä se voisi olla. Koulu voi tarjota
lapsille ja nuorille kokemuksia tasa-arvoisista ja toivottavasti myös vastavuoroisista kohtaamisista yli kieli-,
kulttuuri- ja katsomusrajojen.

Koulupäivän vertailu eri maissa,

(KOMPPI) suomalaiset koulut rakentavat

KOMPILLE
aurinkokeittimiä ja niiden toiminta-ajatusta
voi hyödyntää esimerkiksi fysiikan ja kotitalouden tunneilla.
tasavertaista ja vastavuoroista yhteistyötä
Eri aineiden oppitunneilla
on tutustuttu erityisesti kumppanuuskouluihin ja niiden kotimaihin, käsitelty muitakin
Ajatuksena oli, että myös afrikkalaiset
koulut
voisivat
hyödyntää
vastaavia oppimistehtäviä
opetuksessaan.
Turkulainen
Raunistulan
koulu
järjesti
kehittyvien maiden
kumppanikoulujen
kanssa.
kansainvälisyyteen liittyviä teemoja ja järjestetty toimintapäiviä. Koska koulu lähti toteuttamaan hankettaan
Opetushallituksen Koulut kehityskumppaneina- eli KOMPPI-hanke avaa uusia näköaloja suomalaisten koulujen
lauantaina 18. tammikuuta kokonaisen
kotikansainvälisyyden näkökulmasta, mukaan otettiin myös globaalikasvatusjärjestöjä ja paikallisia
KOMPPI-hankkeelle omistetun teemaglobaalikasvatustyölle. Kehityskumppanuuteen keskittyvä hanke auttaa kouluja luomaanKivisen
tasavertaista
mukaan oppilaat suhtautuivat
myönteisesti hankkeeseen ja kuuntelivat
myös kiinnostuneena
AIKATAULU päivän.
Mukaan oli kutsuttu oppilaiden
maahanmuuttajataustaisia turkulaisia, jotka ovat pitäneet oppilaille työpajoja.
vuorovaikutusta ja yhteistyötä kehittyvissä maissa sijaitsevien kumppanuuskoulujen kanssa.
afrikkalaisia vieraita, jotka kävivät
kertomassa
kotimaastaan.
vanhemmat,
joille kerrottiin koulun Global
Toteutetaan
vuosina 2013–2014.

KOMPPI-hankkeen tärkeimpänä tehtävänä on kirkastaa näkemystä siitä, mitä kehityskumppanuus voisi olla
perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa ja miten koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset voisivat sitä
toteuttaa.

Global School for All – Koulupäivä Etiopiassa,
Nepalissa, Suomessa ja maailmalla

IDEA

for All – Koulupäivä Etiopiassa, Nepalissa, Suomessa ja maailmalla. Lukuvuosien 2013 - 2014 aikana oppilaat
Koulut kehityskumppaneina -hankkeessa
ovat saaneet tilaisuuden
tutustua koulupäivään eri maissa ja verrata sitä oman koulun arkeen.
Raunistula omisti
koulupäivän
Lisäksi koulussa on puhuttu läpäisyperiaatteella
kestävästä
kehityksestä ja luonnonsuojelusta.
Yhtä lailla

Koulut luovat tasavertaisia kehityskumppanuuksia

HANKE

Tuotetaan malli kotikansainvälisyyden hyödyn-

Kontakteja Etiopiaan ja Nepaliin

Väripaletti: Komppi-merkin värit

tämisestä koulujen kumppanuushankkeissa.

Koulu kutsui lähiyhteisön koolle

mustavalkomerkki

DaisyLadies tuo kansainvälisyyttä kouluun

VIDEO

KOMPPI-hankeväri:
Jyväskylän Lyseon lukio
C=0 M=86 Y=5 K=0
R=198 G=63 B=131

KOMPPI-hankeväri:
Mikkelin lukio
C=83 M=0 Y=0 K=0
R=67 G=171 B=226

KOMPPI-hankeväri:
Seinäjoen lukio
C=91 M=72 Y=0 K=0
R=52 G=81 B=151

KOMPPI-hankeväri:
Kirkonkulman koulu
C=0 M=86 Y=5 K=0
R=233 G=185 B=12

KOMPPI-hankeväri:
Pattasten koulu
C=64 M=0 Y=100 K=0
R=131 G=174 B=54

KOMPPI-hankeväri:
Vammalan lukio
C=75 M=100 Y=0 K=31
R=68 G=31 B=100

KOMPPI-hankeväri:
Kronoby Gymnasium
och Högstadium
C=0 M=66 Y=90 K=0
R=208 G=113 B=49

KOMPPI-hankeväri:
Raudaskylän kristillinen opisto
C=100 M=0 Y=100 K=28
R=1 G=116 B=54

KOMPPI-hankeväri:
Vasaramäen koulu
C=46 M=47 Y=47 K=0
R=149 G=134 B=125

KOMPPI-hankeväri:
Kuninkaantien lukio
C=5 M=100 Y=100 K=0
R=186 G=0 B=32

KOMPPI-hankeväri:
Raunistulan koulu
C=50 M=0 Y=0 K=37
R=113 G=149 B=172

KOMPPI-hankeväri:
Veikkolan koulu
C=45 M=91 Y=0 K=0
R=134 G=54 B=131

kompin
yleismerkki

kuvituskäyttöön

Kartat
kuvalinkit
Valmiina lähtöön. Yksi keitin
on jojapakattu
matkaa varten.

Hanketta koordinoi Opetushallitus ja rahoittaa
ulkoasiainministeriö.

?
afrikka

Maailmankansalaisen
identiteetti

aasia
nepal

vietnam
gambia
burkina faso

afrikka

Väripaletti: 13 väriä, jokaiselle koululle oma tunnusväri

VEIKKOLAN BLOGI

senegal

Kestävä
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etiopia

kenia
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som
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Katso oppilaiden video koulustaan
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UUTISIA KOULUISTA

KOMPPI AVAA UUDEN IKKUNAN GLOBAALIKASVATUKSEEN
Raunistulassa kaikki alakoulun luokat 1 - 6 otettiin mukaan hankkeeseen, jonka teemaksi hioutui Global School
RANISTULASTA
ja äidinkielessä oppilaat tekivät pariUUTISIA
juttua Kirkkonummen
Sanomiin, Kivinen kertoo.

afrikka

> Koulut ja hankkeet
> Yhteistiedot

Yhtenäinen peruskoulu, noin 640 oppilasta

IDEA

Raunistulan koulu kohoaa ylväästi korkean mäen päällä Vätin kaupunginosassa Turun keskustan kupeessa. Koulu
tähyilee näköalapaikaltaan paitsi ympäröivään yhteisöön, myös kauemmas. Aina kun ei tarvitse lähteä
Keittimiä rakennettiin puukäsitöissä, mutta aihetta käsiteltiin myös muilla tunneilla.
ulkomaille, jotta oppisi tuntemaan muita maita ja kulttuureita.

KOMPIN ETUSIVU

Raunistulan koulu, Turku

kenia

zimbabwe
tansania

Globaalivastuu
ja kehityskumppanuus

zimbabwe
sambia
namibia
botswana

Maailmankansalaisen
yhteiskunnallinen
osaaminen

Raunistula omisti koulupäivän
KOMPILLE
Turkulainen Raunistulan koulu järjesti
lauantaina 18. tammikuuta kokonaisen
KOMPPI-hankkeelle omistetun teemapäivän. Mukaan oli kutsuttu oppilaiden
vanhemmat, joille kerrottiin koulun Global
School for All -hankkeesta. Siinä alakoulun
oppilaat vertaavat koulupäiviä Etiopiassa ja
Nepalissa sijaitsevien kumppanikoulujen
kanssa. LUE LISÄÄ >

Raunistulan koulun KOMPPI-blogi
http://blog.edu.turku.ﬁ/raunistulan

sambia
namibia
botswana

Yhteistyökouluina Mekdela Primary School Addis Abebassa Etiopiassa ja Siddha Beni Lower Secondary School Belbas Nepalissa.
Kumppanuuskoulut kartalla

Veikkolan koulu vei aurinkokeittimiä
Etiopiaan

Maailmankansalaisen kompetenssikukka
Yemane Birhanin luontokerhon oppilaat tutustuvat keittimen
rakentamiseen ja käyttöön. Ylen kuvausryhmä tallentaa tilanteen.

komppi/
vietnam

Asiaa kierrätyksestä. Koulun seinällä
on tarjolla kierrätysvinkkejä ympäristön hyväksi.

KOTIKANSAINVÄLISYYS

Asiantuntijat apuna
Veikkolan koulun hanke syntyi vaiheittain. Yhtenä ideoijana oli oppilaan isä, DI Arto Vuorela Jaakko Pöyry
Oy:stä. Arkkitehti Kari Silfverberg puolestaan on työskennellyt Etiopiassa, josta hän hankki yhteistyökoulut
Etiopian luonnonsuojeluliiton EWNHS:n avustuksella.

Lue lisää kotikansainvälisyydestä
OPH:n ja CIMOn esitteestä

koulut kehityskumppaneina
Raudaskylän kristillinen opisto

– Ajatuksena oli ensin, että mallikappaleita vain annettaisiin avustusjärjestöjen vietäväksi. Meistä se ei
kuitenkaan riittänyt. Tuntui siltä, että kouluyhteistyö tuottaisi parempaa tulosta, Silfverberg kertoo.

Lukiolaisten värikäs matka Afrikkaan.

Nettiyhteyksiä Nepaliin.

Raunistulan etiopialaisella kumppanikoululla on jo tietokoneluokka, mutta ei vielä
verkkoyhteyttä. Toistaiseksi netti on ollut
koululle liian kallis, kertoo Mekdela Schoolissa vieraillut turkulainen Melina Negash.
LUE LISÄÄ >

– Etiopialaiset rohkaistuisivat rakentamaan keittimiä, kun he näkisivät, että suomalaiset
nuoretkin osaavat tehdä
Oppilaat osallistuivat
aktiivisesti hankkeeseen.
niitä, Vuorela lisää.

Kumppanikoulu juhlii.

Oppilaan kuva Etiopiasta.

KOMPPI-hankeväri:
Vesilahden yläaste
C=0 M=100 Y=42 K=42
R=131 G=0 B=61

Maailmankoulun matkalaukut.

Mekdelan koulu haaveilee
nettiyhteydestä

Kun myös Veikkolan teknisen työn opettaja Aki Kukkonen oli kiinnostunut keittimistä, trio suunnitteli
yhteistyössä laitteen prototyypin.

Komppi-koulut ja niiden hankkeet

Komppi-tunnus | CMYK ja RGB-värit | 271113 | suunnittelja: Heli Niska | hniska@helsinkinet.fi | +358 (0)40 5254625

Yhteystiedot ja lisätietoja

Komppi-tunnus | merkki ja värit | 271113 | suunnittelja: Heli Niska | hniska@helsinkinet.fi | +358 (0)40 5254625

Ruoka ei saa jäähtyä
• JYVÄSKYLÄN LYSEON LUKIO: Sed vitae – elämää varten!
• KIRKONKULMAN KOULU, HÄMEENLINNA: Lapsen päivä

RAUNISTULAN KOULU
Tavoitteena on, että aurinkokeittimiin liittyvä kehittämis- ja oppimistyö laajenisi myös muihin kouluihin
Suomessa ja Etiopiassa. Silfverberg on jo miettinyt tähän strategiaa.
Yhteyshenkilö

• KRONOBY HÖGSTADIUM OCH GYMNASIUM: Senegal 2014

koulut kehityskumppaneina
Raudaskylän kristillinen opisto

opettaja Markku Koski | markku.koski(at)turku.ﬁ | Oikotie 1, 20300 Turku | puh. (02) 262 9436
– Jokin kansalaisjärjestö voisi hakea ulkoministeriöltä rahoitusta kehitysyhteistyöhankkeelle, koska koulu ei voi
Koulun kotisivut
tehdä.
• MIKKELIN LUKIO: Tiiviimpää ystävyyttä ja yhteistyötä Mikkelin ja Oshigambon lukioidensitä
kesken
KOMPPI-HANKKEEN YHTEYSTIEDOT
Hakijana voisi olla esimerkiksi Luonto-Liitto, Suomi–Etiopia-seura tai Tekniikka elämää palvelemaan -yhdistys.
• RAUDASKYLÄN JA PORTAANPÄÄN KRISTILLISET OPISTOT, LUKIOKOULUTUS: Act locally –Koulujen
think globally
Koordinaattorit
jälkeen mukaan voitaisiin saada paikallisia pajoja, jotka alkaisivat rakentaa
keittimiä. Opetushallituksessa
• RAUNISTULAN KOULU, YHTENÄINEN PERUSKOULU, TURKU: Global School for All
Opetusneuvos Paula Mattila | puh. 029 533 1144 | paula.mattila(at)oph.ﬁ
• SEINÄJOEN LUKIO: Kaiken maailman unelmat
Keittimen pitää olla kestävä ja yksinkertainen rakentaa, jotta se löisi itsensä läpi.
Laitteen on myös
istuttava
Opetusneuvos
Liisa Jääskeläinen
| puh. 029 533 1084 | liisa.jaaskelainen(at)oph.ﬁ
kulttuuriin.
• VAMMALAN LUKIO, SASTAMALA: Nuori Tansaniassa – nuori Suomessa
Opetushallitus | puh. 029 533 1000 | PL 380, 00531 Helsinki | Hakaniemenranta 6, 00530 Helsinki
• VASARAMÄEN KOULU, YHTENÄINEN PERUSKOULU, TURKU: Lauran ja Fadumon tarina
– Etiopiassa pääateria syödään vasta illalla, kun aurinko on jo laskenut. Ruoan on säilyttävä kuumana siihen asti.
• VEIKKOLAN KOULU, YHTENÄINEN PERUSKOULU, KIRKKONUMMI: Aurinkokeitinprojekti
Siksi keittimessä tarvitaan kansi, joka estää ruoan jäähtymistä, Silfverberg selvittää.
• VESILAHDEN YLÄASTE: Senegal – Sambia – Vietnam
Toimittaja: Tarja Repo | Ulkoasu: Heli Niska
• KUNINKAANTIEN LUKIO, ESPOO: Ruoan tuotannon ongelmia Suomessa ja Keniassa
• PATTASTEN KOULU, YHTENÄINEN PERUSKOULU, RAAHE: Together

visuaalinen ohjeisto
hankkeen tunnus
koulujen tunnukset
väripaletti

KOMPPI-hankeväri:
Raudaskylän kristillinen opisto
C=100 M=0 Y=100 K=28
R=1 G=116 B=54

Enemmistö mukana olevista kouluista käynnisti hankkeensa syksyllä 2013 ja jatkaa sitä keväällä 2014. Samalla
kun koulut etenevät hankkeissaan omaa tahtiaan, niissä tutkitaan kehityskumppanuuden käsitettä eri
näkökulmista ja pyritään luomaan suuntaviivoja myös tulevalle yhteistyölle kumppanuuskoulujen kanssa.
Työn hedelminä syntyneitä hyviä malleja ja käytäntöjä jaetaan näillä sivuilla muidenkin oppilaitosten
käyttöön
Yhteystiedot
ja lisätietoja
hankkeiden edetessä.

Komppi-tunnus | koulujen tunnukset ja tunnusvärit sekä suoja-alue
080114 | suunnittelja: Heli Niska | hniska@helsinkinet.fi

KOMPPI-HANKKEEN www-sivusto | 13.3.2014 | 2-taso: hankkeen etusivu: hankeväri hankkeen mukaan |
Ranistulan lukio + hanke | suunnittelija: KOMPIN graafikko ja visualisoinnin ohjaaja Heli Niska hniska@helsinkinet.fi
KKomppi-hankkeen visuaalinen ilme | päivitetty 28.4.2014
ilmeen suunnittelja ja hankkeen visualisoinnin ohjaaja : graafikko Heli Niska | hniska@helsinkinet.fi | +358 (0)40 5254625

VEIKKOLAN KOULU
Tietoa ja elämyksiä koulun arkeen

KOMPPI-hankkeen koulutunnus
kehys osoittaa tunnuksen suoja-alueen
(tunnus on käytössä ilman kehystä)
mikään muu taiton elementti ei saa osua
tunnuksen suoja-alueelle
suoja-alue on sisätty tunnustiedostoon

Yhteyshenkilö

luokanopettaja Satu Kivinen | satu.kivinen(at)kirkkonummi.ﬁ | puh. (09) 2967 1 | Kisapolku 7, 02880 Veikkola
Jokaisella oppilaitoksella on ainakin yksi kumppanuuskoulu, useimmiten Afrikassa. Kouluissa on pidetty
Koulun kotisivut
teemapäiviä ja tehty videoita sekä kirjoituksia eri aiheista kuten nuorten tulevaisuudesta ja syrjäytymisestä.
Kumppanuuskoulujen kanssa on vertailtu koulupäiviä ja vaihdettu sähköposteja, kirjeitä tai valokuvia. Monen
KOMPPI-HANKKEEN YHTEYSTIEDOT
koulun ohjelmaan on kuulunut vierailu kumppanikouluun.

suoja-alue merkitty kehyksellä, tunnus on käytössä ilman kehystä
mikään muu taiton elementti ei saa osua tunnuksen suoja-alueelle
suoja-alue on sisätty tunnustiedostoon

Koordinaattorit Opetushallituksessa
KOMPPI-koulut ovat myös toteuttaneet kotikansainvälisyyttä kutsumalla vieraakseen omalla paikkakunnalla
Opetusneuvos
asuvia maahanmuuttajia. Globaalikasvatusjärjestöjen käynnit ovat tuoneet uutta tietoa sekä
elämyksiä ja Paula Mattila | puh. 029 533 1144 | paula.mattila(at)oph.ﬁ
Opetusneuvos
vaihtelua koulun arkeen. Avointen ovien päivinä myös vanhempia on kutsuttu tutustumaan
hankkeisiin. Liisa Jääskeläinen | puh. 029 533 1084 | liisa.jaaskelainen(at)oph.ﬁ

Komppi-tunnus | suoja-alue | ilman alaotsikkoa | värillinen tummalle värilliselle pohjalle
080114 | suunnittelja: Heli Niska | hniska@helsinkinet.fi | +358 (0)40 5254625

Opetushallitus | puh. 029 533 1000 | PL 380, 00531 Helsinki | Hakaniemenranta 6, 00530 Helsinki
Useat oppilaitokset ovat perustaneet hankeblogeja ja hyödyntäneet muutenkin sosiaalista mediaa
tiedottamisessa sekä viestinnässä kumppanikoulujen kanssa. Koulujen projektit ovat myös saaneet
Toimittaja: Tarja Repo | Ulkoasu: Heli Niska
yleisemminkin näkyvyyttä paikallisissa ja valtakunnan tiedotusvälineissä.

Komppi-hankkeen yhteystietoja
Koordinaattorit Opetushallituksessa
Opetusneuvos Paula Mattila | puh. 029 533 1144 | paula.mattila(at)oph.ﬁ
Opetusneuvos Liisa Jääskeläinen | puh. 029 533 1084 | liisa.jaaskelainen(at)oph.ﬁ

KOMPPI-HANKKEEN www-sivusto | Veikkola hanke: 1.juttu | 13.3.2014 | 3-taso : hankkeen juttusivu /tekstisivu:
avautuu hankkeen etusivun vas valikon linkistä tai leipätekstin jälkeen tulevasta linkistä |
kuvat taitetaan ryhminä pienessä koossa ja klikkaamalla ne aukeava suurena,
kuvakoot, neliö + leveä ja levein
suunnittelija: KOMPIN graafikko ja visualisoinnin ohjaaja Heli Niska hniska@helsinkinet.fi

komppi-hankkeelle luotiin graafinen ilme ja visuaalinen ohje. Hanketunnuksen lisäksi jokaiselle koululle
luotiin oma koulutunnus. Koulujen tunnusvärit näkyivät mm. verkkosivustolla koulujen omilla sivuilla.

Opetushallitus | puh. 029 533 1000 | PL 380, 00531 Helsinki | Hakaniemenranta 6, 00530 Helsinki
Toimittaja: Tarja Repo | Ulkoasu: Heli Niska

KOMPPI-HANKKEEN www-sivuston | 13.3.2014 | 1-taso KOMPPI etusivu |
monivärinen pallokuva bannerissa ja tekstin lisävärinä harmaa (hankesivuissa pallossa ja elementeissä vaihtuva hankeväri)
sisältää vaihtoehtoisia toimintoja ehdotuksina | suunnittelija: KOMPIN graafikko ja visualisoinnin ohjaaja Heli Niska
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Kun tehdään yhteistyötä maissa, joissa sähköverkon toimivuus on
epävarmaa ja laitteiston laatu epätasaista, kannattaa varmistaa käytössä olevien digitaalisten sovellusten riittävän kevyt tekninen toteutus. Koneet voivat toimia, mutta verkkoyhteys ja sähkön tasainen saatavuus eivät ole itsestäänselvyyksiä. Toisinaan afrikkalaisen ystävän
tavoittaa nopeammin romppu etanapostissa kuin sähköpostin liitetiedosto. Tavoiteltavaa on, että sovellukset toimivat heikommallakin
tekniikalla ja että niitä osataan käyttää ilman erillistaitoja. Lisäksi on
ymmärrettävä käyttää riittävää kuvaustarkkuutta sekä ottaa mahdollisimman hyvälaatuista taltiota, hyvässä valossa ja olennaiseen keskittyen. Ja tallettaa originaalit huolella.

Kuvallisuutta voi oppia eri tavoin
Tekniset vempaimet ja taidot ovat toissijaisia, sisältö tulee ensin. On
hyvä ymmärtää ainakin joitakin suuntaviivoja kuvan sisällön sommittelusta, jotta kuvista saadaan kiinnostavia, monipuolisia ja havainnollisia. Rajataan olennainen kuvaan. Otetaan mukaan tilannekokonaisuuksia ja isompia ryhmiä esittelevää yleiskuvaa, tiukkaan rajattua
detaljia jostain erityisestä kohteesta sekä kaikkea näiden väliltä niin
että kuvakertomuksesta tulee kattava. Ja muistetaan kuvata yleisölle
eikä itselle.
Kuvallisuutta oppii ammattilaisten työtä seuraamalla tai ohjaamana. KOMPPI-hankkeessa oli mahdollisuus kysyä neuvoa graafikolta,
pidettiin työpajoja ja koululle sai tilata räätälöityä koulutusta. Myös
paikallisia asiantuntijoita tuli mielellään kouluvierailuille opettamaan
pyydettäessä. Vanhemmistakin löytyi mm. valokuvaajia dokumentoinnin avuksi ja opastajiksi. Oppia voi hakea tietysti myös vartavasten erilaisilta kursseilta. Opin ja kokemuksen jakaminen on tärkeää, onnistuneista hankkeista saa tietoa verkosta vaikkapa blogeista.

Yleiskuvia ja tarkemmin rajattuja yksityiskohtia yhdistämällä saadaan kuvakertomukseen elävyyttä. Henkilökuvat kertovat enemmän, kun mukaan
saadaan arkielämän ympäristöä ja tilanteita (ylh. vas. Vasaramäen koulukumppani Somalimaassa. Kuva: Wali Hashi). Ennakkosuunnittelu kannattaa,
ole avoin myös yllättäville tilanteille (ylh. oik. Kirkonkulman koulu Gambiassa. Kuva: Jari Kivelä). Veikkolan koululla oli dokumentoinnin ammattilaisia
mukana Etiopiassa (alla). Kuva: Veikkolan koulu

komppi | kehityskumppanuutta oppimassa
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Taustatyön tärkeys – oppiminen ja näkeminen tehostuu
Hankeviestintää on syytä suunnitella etukäteen ennen matkalle lähtöä. Valmis kuvaussuunnitelma takaa etteivät tärkeät kuvat jää ottamatta jännittävissäkään tilanteissa. Kuva-aineistosta saadaan monipuolista ja kiinnostavaa.

Kuvallisuus tietona
Kuvallisuus on merkittävä osa tiedon hankkimista, ymmärtämistä ja
jakamista. Kirjallinen aineisto vaatii luku- ja kielitaitoa. Kaikkea ei voi
eikä edes kannata sanallistaa. Visuaalinen viestintä avaa ja auttaa hahmottamaan tietoa. Kuvallisuus käsitetään tässä laajasti: se on valokuvan ja elävän kuvan lisäksi piirroksia, maalauksia, kaavioita, karttoja,
verkkosivustoja ja kuvagallerioita sekä blogeja tai vaikka pelejä.

Mitkä ovat kuvallisen työtavan edut ja haitat
– mitä kannattaa kuvallistaa?
KOMPPI oli visuaalinen, jotta kaikki voivat seurata hankkeiden kulkua
ja osallistua niihin. Otimme huomioon kaikki ikäryhmät ekaluokkalaisista aikuisiin sekä ihmiset erilaisista kulttuuritaustoista ja olosuhteista,
myös ilman yhteistä kieltä.
Dokumentointivaiheessa kuvia pitää ottaa paljon, mutta niitä julkaistaan harkiten. Huonot kuvat, väärät kuvat ja valheelliset kuvat
vääristävät haluttua viestiä. Kuvavalinnat ja käsittelyt vaativat aikaa ja
taitoja.

Kuvallistaminen tekee ajattelun näkyväksi
Vain laadukas aineisto kannattaa esittää. KOMPPI-hankkeessa ammattilaiset auttoivat kouluja valitsemaan sekä editoivat koulujen tuottamaa aineistoa. Valintaprosessi ja sen tulosten tarkastelu on oppimisen

komppi | kehityskumppanuutta oppimassa

Tavallinen elämä on mielenkiintoista. Kuvakavalkadissa otoksia Afrikan
maista ja Nepalista sekä oppilaan piirros Etiopiasta. Kuvat: ylärivi Jari Kivelä,
keskirivi Kronoby gymnasium ja alarivi Raunistulan koulu
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kannalta olennaista. Kuvallisen viestinnän apuna on visuaalinen ilme
ja ohjeisto. Niiden avulla määritellään, mitä, kenelle ja miten julkaistaan. Julkaisujen ja verkkosivustojen taitot auttavat ja tukevat aineiston esiintuontia.

koluuloista helpommin. Kuvan lukutaitoa tulee opetella ja harjoittaa.
Kehityskumppanit katsovat molempiin suuntiin, ei vain niin että
me katsomme heitä. Toteutuuhan tämä hankekuvissa?

Kuvallistamisen pedagogiikkaa
Kuvallistamisen opettamisessa opettaja käy läpi monia ammattieettisiä ja käytännöllisiä kysymyksiä. Aina on kysyttävä, mitä kannattaa ja
mitä voi kuvallistaa. Kuvallistetaan rakentavasti ja eettisesti, vältetään
alentavaa kuvastoa toisista kulttuureista. Yhdistävät tekijät helpottavat vieraan kulttuurin ymmärtämistä. Arkipäiväiset aiheet helpottavat
samaistumista, perhe, ihmissuhteet, työ, koulu ja tavallinen elämä
ovat kaikille tärkeitä.
Kuvaa avoimin mielin. Älä lähde matkaan vahvalla ennakkoasenteella, jota ryhdyt kuvittamaan. Muista, että kuva valehtelee sujuvasti,
mikäli kuvaaja niin tahtoo. Kyseenalaista jatkuvasti omia käsityksiäsi.
Kuvattavaa tulee kunnioittaa ja asettua kuvattavan asemaan. Ole tasapuolinen ja kuvaa monipuolisesti. Rohkene lähestyä ihmisiä, mutta
muista kysyä lupa ja kerro mihin kuvaat. Ole avoin, niin saat kuvattavat puolellesi ja avautumaan.

Kuka katsoo ja miten
Lapset ja nuoret katsovat eri tavalla kuin aikuiset – kehityskumppani katsoo eri tavalla vai katsooko?
Suomalaiset lapset ja nuoret ovat eläneet kuvatulvan keskellä.
Asenne kuvaamiseen ja kuvattavana olemiseen on mutkaton. Aikuisille on tuttua yksipuolinen kuvasto kehitysmaista ongelmineen, lapset ovat vailla samaa historian painolastia. Lapset ovat joustavampia ja
vailla aikuisia sitovia ennakkoluuloja, tai ainakin vapautuvat ennak-
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Kuva: Jari Kivelä
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vaikeuksien kohtaamisen taito
Vertaissovittelija joutui tositoimiin
Liisa Jääskeläinen ja Ulla Sara-aho, Rehtori, Kirkonkulman koulu, Hämeenlinna

4.1 yhteistyön pohjustamisen tärkeydestä
ja vaikeuksista

Kehityskumppanuus ei ole aina helppoa. Monenlaisia mutkia tuli matkaan useissa osahankkeissa. Dramaattisimmat kokemukset osuivat Kirkonkulman koulun kohdalle. Artikkelin
kirjoittajat luottavat kuitenkin siihen, että vaikeidenkin tosiasioiden kohtaaminen rehellisesti ja myötätuntoisesti rakentaa
osaamista. Yksinkertaisesti: vaikeuksien äärellä voi oppia vaikeuksien kohtaamista.

Kokemus 1 – rohkea avaus
Ulla Sara-aho: Koulumme hankkeen Lapsen päivä – A Child’s Day
tavoitteena oli tunnistaa ja tutkia yhtäläisyyksiä ja eroja suomalaisen
ja gambialaisen lapsen arjessa sekä yhdessä tutkia oppilaiden osallisuutta erityisesti ristiriitatilanteissa. Koulussamme on jo pitkään ja
hyvällä menestyksellä toteutettu vertaissovittelua. Meillä oppilaat voivat kouluttautua sovittelijoiksi, minkä jälkeen he toimivat oppilaiden
välisten ristiriita- ja konfliktitilanteiden sovittelijoina.
Koulumme gambialainen kumppanikoulu Gola sijaitsee Fajikundassa, pääkaupunki Banjulin lähellä. Yhteydenpito koulujen kesken
tapahtui rehtoreiden välillä puhelimitse, Skype-puheluilla sekä sähköpostitse. Yhteydenpito oli vaikeaa, koska sähkökatkokset ovat Gambiassa jokapäiväisiä ja puhelinyhteydet huonoja. Kirkonkulman koululla projektiin osallistui tiimi, kumppanikoululla pelkästään rehtori.
Ensimmäinen oppimiskokemuksemme oli, että jos hankkeessa vain
yhdellä on tieto, päätäntävalta ei jakaudu, eikä näin ollen synny
osallisuutta. Lisäksi vallan väärinkäytön mahdollisuus kasvaa, ja
näinhän siinä sitten kävikin.

Päättöseminaarissa haluttiin vaikeuksien kohtaamisen taitoa pohtia
ryhmätyön avulla. Osanottajat kiersivät ryhminä teemavetäjien luona
kuunnellen alustuspuheenvuoron, pohtien, miten ko. tilanteessa voisi
tai pitäisi toimia sekä myös jakaen samantyyppisiä kokemuksia. Rehtori Ulla Sara-aho kertoi neljässä osassa oman koulunsa kokemuksen
gambialaisen kumppanikoulun kanssa. Kirjasimme osaamistarpeita ja
toimintamahdollisuuksia. Niistä on tehty kooste kunkin osakertomuksen jälkeen. Nimesimme kertomuksen vaiheet oppimispolun osiksi.
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Hanketiimimme teki ensimmäisen vierailun kumppanikouluumme joulukuussa 2013. Pidimme oppitunteja ja löysimme keskusteluyhteyden koulun henkilökunnan ja oppilaiden kanssa. Keskustelimme ristiriitatilanteiden selvittämisestä ja harjoittelimme sovittelua
yhdessä oppilaiden ja opettajien kanssa.
Vierailu opetti meille paljon gambialaisesta kulttuurista, mutta
myös omasta kulttuuristamme. Koimme, että koulujemme ja maittemme toimintakulttuurit ovat kaukana toisistaan ja aikanaan opimme paljon näistä eroista, kantapään kautta. Jouduimme myös kysymään, kehen voi luottaa.

alkuvaiheessa pyritään varmistamaan
• aikaa suhteiden solmimiselle ja aidon yhteistyön rakentamiselle
• kumppanien yhteistyötahto ja yhteistyömotivaatio
• kommunikaation ulkoiset edellytykset (viestinnän kieli, osallistujien kielitaito, viestinnän välineet, tietoyhteyksien toimivuus)
• viestinnän ja päätöksenteon avoimuus ja tasavertaisuus
Kuninkaantien
lukion 12 opiskelijaa
lähti tutkimaan ruoan
tuotantoa Keniaan.
Heidän matkabussinsa juuttui paikoitellen
puolimetriseen liejuun, ja nuoret pääsivät työntöhommiin.
Kuva: Kuninkaantien
lukio
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4.2 luottamuksen tärkeys ja sen rakentamisen
ongelmia
Kokemus 2 – kun luottamus murtuu
Ulla Sara-aho: Kumppanikoulumme rehtori piti hankkeeseen liittyvät
tiedot tiukasti itsellään. Itse kuvittelin sen olevan ilmentymä kulttuurista, enkä osannut epäillä mitään – hämmästellä vain. Lähtökohtana vuorovaikutuksessa oli olettamus siitä, että luottamus saadaan
rakennettua. Myöhemmin meille selvisi, että kumppanikoulumme
rehtori ei toiminut rehellisesti.
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4.3 yhteyden rakentamisen edellytyksiä
– myös luottamuksen menettämisen jälkeen

Vierailumme jälkeen koulun rehtori ja kaksi opettajaa aloittivat
Schengen-viisumien hakemisen, koska olimme kutsuneet heidät vastavierailulle koulullemme toukokuussa 2014. Suomen lähetystö on
Abujassa, Nigeriassa, minkä vuoksi he matkustivat Abujaan. Tämä
vaihe tarinaa on pitkä ja vaivalloinen, mutta lopulta monen viikon
odottamisen jälkeen he saivat kielteiset viisumipäätökset. Päätökset
pysyivät kielteisinä muutoksenhausta huolimatta. Viisuminhakumatkan aikana alkoi herätä epäilys koulun rehtorin rehellisyydestä. Pikkuhiljaa aloimme nähdä tilanteessa enemmän ja enemmän epäilyttäviä asioita. Kehen voi luottaa? Kuinka rakennetaan luottamusta?

Kokemus 3 – kun pettymys iskee
Ulla Sara-aho: Rehtori ja opettajat palasivat Gambiaan, mutta eivät
yhdessä. Opettajat lainasivat sukulaisiltaan rahaa, että pääsivät takaisin. Samanaikaisesti rehtori antoi meidän ymmärtää, että kaikki
kolme olivat vielä Nigeriassa. Tämä selvisi meille vasta kun saimme
yhteyden toiseen opettajista, joka kertoi mitä oli tapahtunut. Olimme hämmentyneitä emmekä tienneet kehen uskoa, tarinat olivat niin
kaukana toisistaan. Kävimme sähköpostikirjeenvaihtoa sekä rehtorin
että opettajan kanssa ja yritimme saada kokonaiskuvaa.
Koska viisumeita ei saatu, gambialaisten vastavierailu koulullemme peruuntui ja pettymyksemme oli valtava. Tarkoitus oli tehdä
hankkeesta koko koulun yhteinen juttu, mutta nyt tavoite vesittyi. Tiimiimme iski lamaannus. Koimme, että olimme epäonnistuneet ja aiheuttaneet pettymyksen omalle koulullemme sekä kumppanikoululle.
Oman ensimmäisen vierailumme jälkeen olimme todenneet, että nyt
hanke pääsee alkamaan kun tunnemme toisemme ja kun vielä heidän vierailunsa avulla pääsemme yhdessä pohtimaan tavoitteitamme. Viisuminhakuepisodi opetti, että olimme asettaneet liian vaativia
tavoitteita eikä budjettimmekaan olisi kestänyt Nigerian-matkan yllättäviä kustannuksia.

oppimistehtäviä epävarmassa tilanteessa
• on perehdyttävä toimintakulttuurien ja toimintaedellytysten
erilaisuuteen (erilaiset kulttuurit, erilaiset intressit, erilaiset
valtasuhteet ja valtaetäisyydet; tietoon ja viestintään liittyvät
kulttuuriset erot; hierarkkisuus vs. dialogisuus; tasavertaisuus)
• opetellaan tunnistamaan mahdollisia virhepäätelmiä ja ongelmia
ja sovitaan korjaavista toimenpiteistä
• reflektoidaan omia arvoja, pyritään ymmärtämään myös
kumppanin näkökulmaa, tuodaan yhteiseen keskusteluun jos
koetaan kumppanin toimineen väärin, vältetään arvottamasta
koko yhteisöä yhden henkilön toiminnan perusteella

oppimismahdollisuuksia uutta suuntaa etsittäessä

Ulla Sara-aho: Henkilö, jota ensin luulimme kumppanikoulun rehtoriksi olikin johtava opettaja, joka kuitenkin toimi kuin olisi ollut
rehtori. Tämä aiheutti kitkaa projektin onnistumisessa koululla, koska varsinainen rehtori koki, että hänet ohitettiin asiassa. Tässä raportissa johtavaa opettajaa kutsutaan kuitenkin rehtoriksi.

komppi | kehityskumppanuutta oppimassa

• pyritään varmistamaan, että käytettävissä on paikallisia
luottohenkilöitä. Nämä voivat olla myös kohdemaata tuntevia
suomalaisten järjestöjen edustajia
• opetellaan tunnistamaan ennakkoluuloja ennakolta ja puretaan
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vuorovaikutuksen esteitä esimerkiksi niin, että lapset ja nuoret
kohtaavat yhteisen tekemisen, vaikkapa jalkapallon merkeissä
• tutustutaan ennalta luottamuksen rakentamisen prosesseihin
kohdemaassa. Askelmerkit kehitysyhteistyökumppanin kanssa
voivat mennä esimerkiksi näin: 1. tutustuminen ja toisen
tunteminen; 2. yhdessä oleminen; 3. yhdessä tekeminen.
Suomessa on tavallista aloittaa suoraan yhdessä tekemisestä.
• jos syntyy luottamuspulaa eivätkä keskustelut auta, pyritään
laajentamaan vastuuhenkilöiden piiriä tai tarvittaessa
vaihtamaan yhteistyötahoa
• mietitään, miten yhteistyöstä voi tulla aito toimintatapa
koulujen välille

4.5 kulttuurituntemuksen syventäminen ja yhteistyön kohteen tarkentuminen
Kertomus syvenee – kohti uutta kohtaamista rehtorin kanssa
Ulla Sara-aho: Kun toivuimme pettymyksestä, aloimme pohtia mitä
olisi vielä tehtävissä. Päätimme vierailla uudestaan kumppanikoulussa, jotta pääsisimme kohtaamaan niin rehtorin, opettajat kuin
oppilaat ja selvittämään, mitä oli tapahtunut. Hankkeen yhtenä tavoitteena oli synnyttää keskustelua erilaisista tavoista konfliktinhallinnassa: restoratiivisesta ja ratkaisukeskeisestä, joka on koulumme
lähestymistapa ja toisaalta kumppanikoulumme lähestymistavasta,
jonka koimme olevan rankaisukeskeinen.
Marraskuussa 2014 osa koulumme tiimistä lähti uudelle vierailulle Gambiaan. Aloitimme restoratiivisella kohtaamisella koulun rehtorin ja yhden opettajan kanssa. Tapaaminen kesti puoli päivää ja
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Kulttuurivaihtoa puolin ja toisin. Sanna Överlund
ja muut Gambiassa käyneet Kirkonkulman opettajat pitivät Golan koulussa tunteja, jotka varmastikin
poikkesivat oppilaiden tavallisesta koulunkäynnistä.
Kuva: Jari Kivelä
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oppimistehtävä syvenee: mitä pitäisi tietää etukäteen?
miten päästään eteenpäin?

siinä kaikki saivat kertoa oman näkökulmansa tapahtuneesta sekä
niistä ajatuksista ja tunteista joita se oli herättänyt. Tapaamisessa
kävi ilmi, että koulun rehtori oli ottanut omaan käyttöönsä lahjoittamamme kannettavat tietokoneet sekä osan viisuminhakumatkalle
antamistamme matka-avustuksista. Avustukset oli tarkoitettu kaikille kolmelle, mutta rehtori oli pitänyt tiedon rahojen alkuperästä itsellään antaen opettajien luulla, että hän tuki heidän matkaansa omista rahoistaan. Näin opettajat jäivät rehtorille kiitollisuudenvelkaan.
Ilmeisesti viisuminhakumatka, joka venyi rehtorin osalta yli kahden kuukauden mittaiseksi, lisäsi koulun johtajuusongelmaa. Rehtori joutui pyytämään töistä vapaata Nigeriasta käsin, koska matka ei
toteutunutkaan arvioidussa noin kymmenessä päivässä. Matkan jälkeen rehtori ei enää jatkanut koululla, ilmeisesti koska hänelle ei ollut maksettu palkkaa poissaolon aikana. Kuulimme, että rehtori oli
perustanut uuden koulun, missä hän tällä hetkellä toimii johtavana
opettajana.
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Kaikkien osapuolten osallistaminen alusta asti vähentää sovituista
asioista laistamisen ja väärinkäytösten mahdollisuutta ja sitouttaa yhteiseen projektiin.
• paikallisen kulttuurin, elintason ja yhteiskuntajärjestelmän
tuntemus auttaa tiedostamaan väärinkäytösten mahdollisuudet ja
ymmärtämään miksi ja millaisissa yhteyksissä esimerkiksi aseman
väärinkäyttämistä voi olla
• jo ennen hanketta kannattaa selvittää, mikä on paras tapa toimia
jos tapahtuu väärinkäytöksiä tai epäilee niitä

4.6 summa summarum – jälkiviisautta
• ongelmat kuuluvat kehityskumppanuuteen – hankkeen alussa
pitää pohtia riskejä
• varaudutaan käyttämään aikaa ongelmien ja pettymysten
käsittelyyn
• perehdytään kumppanikoulun maan kulttuuriin ja tapoihin
etukäteen – kerrotaan myös omasta kulttuurista ja mietitään
kertomisen tapaa
• tunnetaan ja perustellaan omat arvot ja pidetään niistä kiinni
• opetellaan osoittamaan tai tunnustamaan rakentavalla tavalla, jos
on tehty virheitä tai toimittu väärin
• oma taitamattomuuskin kannattaa myöntää ja luottaa oppimiseen.
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kehityskumppanuuden portaat
Ohjeita kouluille kehityskumppanuushankkeen toteuttamiseen
Paula Mattila

KOMPPI-hankkeen loppuseminaarin ”galleriakävelyllä” hankekoulut pohtivat kehityskumppanuuden käyttöteoriaa. Tavoitteena oli kuvata kehityskumppanuuden vaiheita puolentoista
vuoden hankekokemusten ja yhteisissä seminaareissa opitun
pohjalta. Portaat olivat kypsyneet luontevaksi metaforaksi jo
ennen loppuseminaaria.
Opetushallituksen ehdotuksesta kehityskumppanuutta tutkittiin portaikkona, jossa – samalla kun ymmärryksemme kehityksestä syvenee ja opetuksen laatu paranee – askelmat kapenevat ylöspäin. Ajatus tässä kuvaustavassa on, että alaportaalla on paljon kouluja, joiden
kehityskumppanuuden laatu on jäsentymätön. Alaportaalta suunta
voidaan ottaa kohti vaativampia, kehityskumppanuuteen yhä tietoisemmin suuntautuvia ja yhdenvertaista toimijuutta tavoittavia tasoja.
Se, mikä on huipulla, ei ole ehkä nähtävissä alemmilta tasoilta eikä
sitä sen tähden voi kokea merkitykselliseksi. Portaikon ei ole tarkoitus
olla koulujen kansainvälisyystyötä arvottava, kansainvälisyystyöllä voi
olla monia painopisteitä.
KOMPPI-koulut pohtivat myös, voisiko jokin muu metafora kuva-
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ta kehityskumppanuudessa edistymistä paremmin kuin portaat. Ehdotettiin puuta ja aaltoja. Puu korostaisi kasvua ja kehittymistä ja auttaisi
ehkä paremmin analysoimaan, mitä laadultaan erilaisia asioita kehityskumppanuuteen liittyy. Aallot kertoisivat prosessin luonteesta yhdellä
kuvalla: on nousuja ja laskuja, taannutaan ja joskus edetään vauhdilla.
Voi tulla vettä niskaan tai saappaisiin.
Metaforasta riippumatta KOMPPI-koulut tuottivat kehityskumppanuuteen kasvun analysoimista varten neljä tarkastelukulmaa, joita
avattiin ja syvennettiin sarjalla kysymyksiä. Tarkastelukulmat ovat 1)
arvoihin ja päämäärään liittyvät asiat 2) koulun toimintakulttuuri 3)
koulun toimintaympäristöön ja resursseihin liittyvät asiat sekä 4) oppimiseen ja arviointiin liittyvät asiat.

arvot, päämäärä
Kehityskumppanuuden arvoja ja päämääriä pohdittaessa yhtenä keskeisenä lähtökohtana ovat perus- ja ihmisoikeudet. Opetussuunnitelman perusteista ja paikallisista opetussuunnitelmista löytyvät näiden
säädösten keskeiset näkökohdat ja tulkinnat. Kehitysyhteistyön kansallisen tason tavoitteita on kirjattu hallitusohjelmaan sekä koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisohjelmaan (KESU). Globaalin tason ta-
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• Minkälaisesta kehityskumppanuudesta on kyse meidän
koulussa? Kumppanuustyyppejä voi olla useita, jolloin niistä
muodostuu erilaisia portaikkoja (tai puita, tai aaltoja)
• kumppanuustyyppi I: aineellisen avun antaminen korostuu
• kumppanuustyyppi II: kohteena yhdessä sovittu opetuksen
kehittämiskohde esimerkiksi yhteinen kurssi tai jonkin
pedagogisen metodin tutkiminen yhteisesti
• kumppanuustyyppi III: oppimisympäristön rakentaminen
maailmankansalaisuuteen kasvamiselle
vrt. kompetenssikukka
• muu

voitteista keskeisimpiä ovat YK:n, UNESCON ja Euroopan neuvoston
sekä GENEN linjaukset, joita on selvitetty tämän julkaisun lopussa.
Tärkeätä on, että koulussa käydään kehityskumppanuuteen tähtäävien hankkeiden arvoista ja päämääristä avointa keskustelua, johon
myös oppilaat ja opiskelijat tuovat omat näkemyksensä.
Keskustelussa voidaan hyödyntää seuraavanlaisia kysymyksiä:
• Mitä koulussamme tarkoitetaan kehityskumppanuudella?
Millaista on se kehitys, jota lähdetään tavoittelemaan?
• Entä mitä ymmärretään kumppanuudella? Kumppanuudessa
voi olla eri asteita pintapuolisesta ja yksipuolisesta (!) syvään
ja aidosti vastavuoroiseen.
• Mikä meidän koulua ja kumppanikouluamme yhdistää
kumppaneina? Yhteisten asioiden löytämiseksi kannattaa selvittää,
mitkä arvot ovat kumppanuuden kannalta keskeiset ja ovatko
ne yhteisiä kumppanin kanssa; ymmärretäänkö kumppanuuteen
liitettävät arvot ylipäätään samalla tavalla kummallakin taholla
• miten kehityskumppanuus ilmentää koulun
arvopohjaa ja päämääriä
• ketkä ovat kummassakin koulussa ’me’
Ketkä määrittelevät osapuolien osallisuuden
ja sitoutumisen siihen, miten hankkeessa toimitaan
ja mitä siinä tavoitellaan
• mitä tarpeita ja toiveita kumpikin osapuoli kohdistaa
yhteistyöhön
• muodostuuko päämäärä yhteiseksi kumppanien kesken
• miten päämäärästä johdetaan toimintasuunnitelma
ja esim. kumppanuuden portailla etenemisen prosessi
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toimintakulttuuri
Toimintakulttuurilla on keskeinen merkitys koulun toiminnalle. Sillä
on merkitystä myös sen suhteen, millaisena oppilas kohtaa koulutyön
laadun – silloinkin kun kysymys on hankkeista, joilla voi olla tarkkarajainenkin aikansa ja paikkansa. Toimintakulttuuri on kokonaisuus
(POPS2016, s. 26), joka rakentuu koulun
• työtä ohjaavien normien ja toiminnan tavoitteiden tulkinnasta
• johtamisesta sekä työn organisoinnista, suunnittelusta,
toteuttamisesta ja arvioinnista
• yhteisön osaamisesta ja kehittämisestä
• pedagogiikasta ja ammatillisuudesta
• vuorovaikutuksesta, ilmapiiristä, arkikäytännöistä
ja oppimisympäristöistä
Kehityskumppanuuden muodostumisessakin toimintakulttuuri on ratkaisevassa roolissa ja sitä voi hahmottaa kysymällä mm., miten koulun
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julkilausutut ja mahdolliset näkymättömät arvot tukevat – tai estävät –
kehityskumppanuutta?
• millaisia kumppanuuksia koulussa ylipäätään tuetaan ja miten?
• mitkä ovat koulun päätöksentekotavat, hierarkiat
ja valtaetäisyydet?
• miten koulussa neuvotellaan tavoitteista, ristiriidoista
ja ylipäätään ymmärretyksi tulemisesta?
• tulevatko kehityskumppanuuden asiat esille koulun viestinnässä
ja miten? Entä kenellä on mahdollisuudet osallistua viestintään?
• entä miten koulussa ylipäätään viestitään: millaisia ovat viestinnät
tavat, hyödynnetäänkö kuvallisuutta, onko viestintä kielitietoista;
millaista on koulun suhtautuminen kulttuurien moninaisuuteen?
• miten projekti siirtyy hankkeesta toimintakulttuuriin?

opetussuunnitelma ja oppimisympäristö resursseina
Kehityskumppanuuden portailla etenemisen tekee mahdolliseksi
joukko asioita, joita yhdellä sanalla voisi kuvata resursseiksi. Näitä voimavaroja löydettiin ennen kaikkea koulun ihmisistä eli omista resurssihenkilöistä, mutta myös opetussuunnitelman perusteista ja paikallisista opetussuunnitelmista. Nämä asiakirjat uudistetaan 2012–2016,
jotta opetuksen järjestämisessä pystytään ottamaan huomioon muutokset koulua ympäröivässä maailmassa ja vahvistamaan koulun tehtävää kestävän tulevaisuuden rakentamisessa (POPS 2016 s.9). Edelleen voimavaroiksi määriteltiin koulun oppimisympäristöt, joita ovat
(POPS2016 s. 29) ne tilat ja paikat SEKÄ yhteisöt ja toimintakäytännöt,
joissa opiskelu ja oppiminen tapahtuvat. Yhteistyö koulun ulkopuolisten yhteisöjen ja toimijoiden kanssa kuuluu tähän kokonaisuuteen.
Oppimisympäristöön kuuluvat myös välineet, palvelut ja materiaalit,
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joita opiskelussa käytetään. Hyvin toimivat oppimisympäristöt edistävät vuorovaikutusta, osallistumista ja yhteisöllistä tiedon rakentamista.
Luonnollisesti voimavaroja ovat myös taloudelliset resurssit.
Resurssikeskustelua ehdotetaan avattavaksi seuraavanlaisilla kysymyksillä:
• Miten tunnistaa ja hyödyntää opetussuunnitelmissa olevat ainekset
osaksi kehityskumppanuuden portailla etenemistä? Tarkasteluun
tulisi ottaa sekä opetussuunnitelman perusteissa että paikallisessa
opetussuunnitelmassa määriteltyjä asioita ja hyödyntää
koulukohtaiset mahdollisuudet kirjata kehityskumppanuutta
työsuunnitelmiin asti?
• Miten nähdä kehityskumppanuus ja siihen liittyvä koulun
ulkopuolinen osaaminen ja kyvykkyys osana opetussuunnitelmatyötä, arjen pedagogiikkaa ja arviointia?
• Miten otetaan mukaan koulun lähiympäristön tarjoamat kehityskumppanuuden edustajat, maahanmuuttajataustaiset ihmiset tai
erilaiset kansalaisjärjestöt tai korkeakoulut, työpaikat ja laitokset,
joilla on kehityskumppanuuteen liittyvää osaamista – toisin
sanoen, miten tunnistetaan ja tuetaan kotikansainvälisyyteen
liittyvää kehityskumppanuutta?
• Miten kehityskumppanuus rakennetaan niin, että sen resurssit
turvataan koulun arjessa haasteellisessakin taloustilanteessa?
Tässäkin katseen voi kohdentaa koulun sidosryhmien tarjoamiin
resursseihin ja pohtia, onko omalla kunnalla esimerkiksi
kehitysyhteistyöhön liittyvää toimintaa tai osaamista!
• Miten otetaan talteen se into ja uuden oppimisen mahdollisuus,
jonka kolmen tai kuuden vuoden välein vaihtuvat oppilaat
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tuovat resurssina – mitä heille voi välittää edellisten
ikäluokkien oppimista ja kehittämistä asioista? Yläasteen
kehityskumppanioppilaat voivat kouluttaa ala-astelaisia ja
lukiolaiset peruskoululaisia – kaikki nämä konkarit voivat
kouluttaa varhaiskasvatuksen oppilaita.

Oppimiseen liittyviä kehityskumppanuuden asioita voidaan avata seuraavilla kysymyksillä:
• Millaista oppimista tavoitellaan ja millaista oppimista oikeasti
tapahtuu (vrt. kompetenssikukka)?
• Onko kehityskumppanuudessa oppimisen oltava (aina)
laaja-alaista; miten se järjestetään?
• Miten oleellista on huomioida oppimisen erilaisuus ja miten
erilainen oppiminen tunnistetaan ja miten sitä arvioidaan
(oppilaat, opettajat, vanhemmat, järjestöt…)?
• Tavoitellaanko kehityskumppanuudella muutosta?
Onko tavoitteena oppilaan/opetuksen/koulun aito muutos,
transformaatio? Miten muutos kuvataan?
• Miten voidaan tietää kehityskumppanin oppimisesta
(ja muutoksesta)?
• Millaista arviointia itse kehityskumppanuuteen liittyy?
• Miten tuetaan reflektointia (kysymisen taitoa, tutkimisen
halua, vertaisoppimista)?
• Millä tavoin huolehditaan, että kehityskumppanuutta kohtaan
syntynyt mielenkiinto pysyy yllä ja syvenee uteliaisuudesta
oppimiseksi?
• Miten kehityskumppanuudessa opituista asioista muodostuu
tietopankki – aineelliset / henkiset varannot?
• Miten mahdollistuu hankkeitten pitkittäisseuranta
(kumuloituva tieto, oppiminen)?

oppiminen, arviointi, jatkuvuus
Koulutyön tehtävä on tuottaa oppilaille ja opiskelijoille koulun perustehtävän mukaista oppimista, ja näin myös kehityskumppanuuden
osalta tulisi tapahtua. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan (POPS s. 50) arviointi kohdistuu oppilaan oppimiseen,
työskentelyyn ja käyttäytymiseen. Luotettava arviointi edellyttää kehityskumppanuushankkeissakin näiden osa-alueiden monipuolista
ymmärtämistä, havainnointia ja dokumentointia. Oppiminen voi olla
myös yhteisöllistä, jolloin huomio kääntyy kouluun oppivana organisaationa ja sen tapoihin kiinnittää huomiota kehityskumppanuuteen
liittyvien toimintojen mukanaan tuomaan tietoon, muutokseen ja näiden asioiden tunnistamiseen, kehittämiseen ja edelleen välittämiseen.
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koulun kehityskumppanuuden portaat
Portaat koulun muutokseen (transformaatio)
4. vastavuoroisuuden vaihe
res
ajatte
ur
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ss
taid
ot,
op
pim
in

Aidot kumppanit**, tavoitteet tukevat toisiaan,
oppiminen ja voimaantuminen vastavuoroista
(win-win)

3. systematisoinnin vaihe

ymp
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en

Koulussa pyritään systematisoimaan kehityshankkeessa oppimista. Maailmankansalaisen
kompetenssien oppiminen
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2. voimaantumisvaihe

Opetellaan kysymistä ja näkemistä toisin, kumppanin
kannalta, tutkitaan voimavaroja, viestinnän tapoja,
kehitetään reflektointia/ arviointia

1. havahtumisvaihe

Koulussa tunnistetaan tarve ja mahdollisuus auttaa kehitysmaan kouluja, koulussa on halua kokea ja oppia uusia
asioita, haetaan omaa toimintatapaa, mietitään arvoja

0. latentti vaihe

Asia ei kosketa, ei aikaa, toimintaa ei mietitty
opetussuunnitelman kannalta, kotikansainvälisyyden*
voimavaroja ei tiedosteta, kv-turismi

©Paula Mattila

*Kotikansainvälisyyden rooli – kyky nähdä myös lähelle ja toimia lokaalisti,
glokaalisti ennen kuin mennään maailmalle

komppi | kehityskumppanuutta oppimassa

67

kehityskumppanuuden portaat

III
tulevaisuus on avoin

onko maailma valmis – voidaanko kehitysyhteistyö lopettaa?
YK:n koulutustavoitteet vuoden 2015 jälkeen
Jussi Karakoski, Kehityspolitiikan neuvonantaja, ulkoasiainministeriö
Yhä suurempi osuus kehitysmaiden lapsista on koulussa. Koulutus on tehokas keino köyhyyttä vastaan. Erityisesti tyttöjen
koulutus parantaa perheiden hyvinvointia. Ikäluokat kasvavat,
mutta opetukseen kohdistettu kehitysavun määrä on laskussa.
Koulutuksen laatua tulee parantaa. Miten YK:n koulutustavoitteet asetetaan ja resurssit turvataan vuoden 2015 jälkeen?
Taloustutkimus Oy:n ulkoministeriölle tekemän selvityksen mukaan
suomalaiset olivat kaikkein synkimpiä, kun heitä pyydettiin arvioimaan, kuinka suuri osa kehitysmaiden lapsista pääsee kouluun ja miten hyvin tyttöjen ja poikien välinen tasa-arvo opetuksessa toteutuu.
Useampi kuin kahdeksan kymmenestä suomalaisesta uskoo, että alle
puolet kehitysmaiden lapsista käy koulua. Todellisuudessa jo yli 90
prosenttia kehitysmaiden lapsista pääsee nykyisin aloittamaan peruskoulun. Eniten koulunkäynti on lisääntynyt Afrikassa: lähes 20 prosenttiyksiköllä vuoden 2000 jälkeen.
Kokonaisuudessaan koulutus ja inhimillinen hyvinvointi ovat edenneet ennennäkemättömän paljon vähiten kehittyneissä maissa viime
vuosikymmeninä. Kunnia tästä kehityksestä kuuluu ennen kaikkea
kehitysmaille itselleen. Voidaan hyvällä syyllä todeta, että kehitysmaiden omat investoinnit ja kehitysapu koulutukseen toimivat ja tuottavat
tavoiteltuja tuloksia.
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Julkisessa keskustelussa ja mediassa kehitysyhteistyökriittiset äänenpainot ovat kuitenkin vallalla. Kriittiset argumentit jakautuvat kahteen luokkaan. Yleisesti toistettu näkemys on, että kehitysapu on
turhaa: sillä ei ole toivottuja vaikutuksia ja rahat valuvat korruptoituneiden eliittien taskuihin. Varsin yleinen on myös suoremmin itsekkyyttä korostava näkemys: onhan köyhiä Suomessakin, hoidetaan nyt
ensin edes oman maan asiat kuntoon.
Jo lähes määritelmän mukaan on selvää, että vähiten kehittyneissä
maissa hallinto on heikkoa, korruptio yleisempää kuin meillä sekä ihmisten ja instituutioiden toimintakyky puutteellista. Kehitysapu ei siksi
voi aina tuottaa toivottuja tuloksia, ja korkean riskin toimintaympäristöissä kuten hauraissa valtioissa rahaa saattaa mennä myös hukkaan.
Jos avunantajamaiden kansalaisilla on asioista kuitenkin liian synkkä kuva, ja jos kehitysyhteistyön vastustus perustuu vääriin tietoihin
tai kestämättömiin argumentteihin, mitä asialle voidaan tehdä? Syytä
lienee ainakin aloittaa siitä, että poliittisilla päätöksentekijöillä ja kansalaisilla on parempi mahdollisuus saada tietoa siitä, mihin kehitysyhteistyörahat käytetään ja mitä tuloksia niillä on saavutettu. Ulkoministeriö kehittääkin parhaillaan omaa tulosraportointiaan ja viestintäänsä
konkreettisten kehitystulosten tuomiseksi paremmin julkisuuteen.
Globaalikasvatus puolestaan on se keino, jolla vaikutetaan tietojen
lisäksi suomalaisten asenteisiin. Globaalin vastuun ja keskinäisriippu-
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vaisuuden syvempi ymmärtäminen on lähtökohtana myös YK:n pääsihteeri Ban Ki-moonin aloitteessa Global Education First Initiative,
jonka yksi kolmesta pääaiheesta on maailmankansalaisten kasvatus.
Maailmankansalaisuuteen kasvaminen ja muu kestävää kehitystä edistävä koulutus ovat vahvasti ehdolla myös YK:n vuoden 2015 jälkeisiin
kestävän kehityksen tavoitteisiin.

mitä vuosituhattavoitteiden jälkeen?
YK:n jäsenmaat päättävät tämän vuoden syyskuussa kestävän kehityksen toimintaohjelmasta (ns. Post-2015 agenda) seuraavaksi 15 vuodeksi. Jo yli kahden vuoden ajan valmistellun toimintaohjelman pääpaino on köyhyyden poistamisessa sekä sosiaalisten, taloudellisten ja
ympäristökysymysten tasapainoisessa huomioimisessa. Toimintaohjelma tulee koskemaan kaikkia YK:n jäsenmaita, myös Suomea, ja sen
keskiöön nousevat uudet kestävän kehityksen tavoitteet. Suomi on

Tytöt pukeutuvat yhdenmukaisiin pukuihin gambialaisessa
Golan koulussa, joka
on hämeenlinnalaisen
Kirkonkulman koulun
kumppani. Suomalaisille selvisi vieraillessaan Gambiassa, että
koulupuvun käytölle
on monia syitä. Koulupuku auttaa eksyneen
lapsen kotiin, ja sen
huolto opettaa lapselle vastuuntuntoa.
Kuva: Jari Kivelä
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vaikuttanut voimakkaasti siihen, että uusi ohjelma ja kestävän kehityksen tavoitteet ovat ihmisoikeusperustaisia ja puuttuvat eriarvoisuuteen, vastaavat sekä vanhoihin että uusiin haasteisiin ja että ne tukevat
kehitystä maapallon kantokyvyn rajoissa. Kaikkien maiden ja kaikkien
eri toimijoiden – valtiovallan, yksityissektorin ja kansalaisyhteiskunnan – odotetaan edistävän kestävää kehitystä omilla toimillaan.
Uuden toimintaohjelman valmistelu liittyy vuonna 2000 sovittujen
YK:n kahdeksan vuosituhattavoitteen määräajan umpeutumiseen tänä vuonna. Vuosituhattavoitteet ovat tähdänneet äärimmäisen köyhyyden puolittamiseen ja parempaan terveyteen, tasa-arvoon,
koulutukseen ja ympäristön tilaan. Huomio on ollut vahvasti inhimillisessä kehityksessä eli köyhimpien ihmisten elinolojen ja hyvinvoinnin
parantamisessa. Vuosituhattavoitteilla onkin saatu aikaan merkittävä
muutos. Ne ovat ohjanneet kansainvälisen huomion ja kehitysponnistelut maailman köyhimpien kannalta keskeisiin parannuksiin. Äärimmäinen köyhyys puolittui maailmassa jo vuonna 2010. Lisäksi on parannettu muun muassa perusopetukseen pääsyä sekä puhtaan veden
saatavuutta ja elinolosuhteita kehitysmaissa. Työtä on kuitenkin jatkettava. Esimerkiksi 1,2 miljardia ihmistä elää yhä äärimmäisessä köyhyydessä eli alle dollarilla päivässä.
Maailman koulutusfoorumi Dakarissa vuonna 2000 hyväksyi Koulutus kaikille (Education for All, EFA) -toimintaohjelman ja sen kuusi
tavoitetta vuodelle 2015:
1) varhaiskasvatuksen laajentaminen ja parantaminen
2) pääsy kaikille peruskoulutukseen (vrt. MDG 2)
3) koulutus- ja elämäntaito-ohjelmien järjestäminen nuorille
ja aikuisille
4) aikuisten – etenkin naisten – lukutaidon lisääminen
kaksinkertaiseksi
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5) sukupuolten välinen tasa-arvo (vrt. MDG 3)
6) koulutuksen laadun kehittäminen kaikilla tasoilla.
YK:n vuosituhatjulistus ja vuosituhattavoitteet (Millennium Development Goals, MDG) hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa syksyllä
2000 hieman Dakarin jälkeen. Koulutus huomioitiin erikseen kahdessa tavoitteessa: ’’Peruskoulutuksen takaaminen kaikille lapsille sukupuolesta riippumatta’’ ja ’’Sukupuolten eriarvoisuuden poistaminen
koulutuksen kaikilla tasoilla’’. Lisäksi koulutuksella on merkittävä roolinsa usean muun tavoitteen toteuttamisessa, mm. äärimmäisen nälän
ja köyhyyden poistamisessa, lapsikuolleisuuden vähentämisessä sekä
odottavien äitien terveyden parantamisessa ja taistelussa tauteja vastaan.
Perusopetuksen mahdollisuuden tarjoaminen kaikille on samalla kertaa yksi kehitysyhteistyön parhaista menestystarinoista ja keskeneräinen haaste. Suomen yhteistyömaista esimerkiksi Etiopiassa on
Suomen tuen aikana tapahtunut koulunkäynnissä täydellinen mullistus. Vuonna 1999 opetukseen osallistui 37 prosenttia peruskouluikäisistä lapsista ja vuonna 2011 jo 87 prosenttia, kaiken kaikkiaan 14,3
miljoonaa peruskoululaista. Vuonna 1999 tyttöjä oli koulussa 69 jokaista 100 poikaa kohden, vuonna 2011 melkein saman verran kuin
poikia eli 93. Koulun ulkopuolella olevien lasten määrä on samana aikana vähentynyt 4,8 miljoonalla lapsella. Kehitys on useimmissa yhteistyömaissamme, esimerkiksi Nepalissa ja Mosambikissa, ollut samansuuntaista.
Huolestuttavaa on se, että perusopetuksen ulkopuolelle jääneiden
lasten määrän lasku on hidastunut ja uhkaa kääntyä nousuun nykyisestä 57 miljoonasta.
Vastaavasti menestystarinana voidaan pitää sitä, että useimmat
nuoret (Saharan eteläpuolista Afrikkaa lukuun ottamatta) siirtyvät työ-
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Senegalin matka tarjosi
uusia elämyksiä Krunupyyn lukion ja neljän
muun ruotsinkielisen
lukion opiskelijoille.
Suomalaiset tutustuivat Fatickin kaupungissa alakouluun, jonka
oppilaat tervehtivät
vieraitaan esittämällä maansa kansallislaulun. Kuva: Kronoby
gymnasium

elämään vasta toisen asteen koulutuksen hankittuaan. Kehitysmaissa lukutaitoisten nuorten osuus on 88 prosenttia (matalan tulotason
maissa 74 %). Silti maailmassa on noin 69 miljoonaa yläkouluikäistä
nuorta koulun ulkopuolella.
Voidaan siis hyvällä syyllä todeta, että maiden omat investoinnit ja
kehitysapu koulutukseen toimivat. Lisäksi apuriippuvuus on pienentynyt niin, että yhteistyömaamme rahoittavat vuosi vuodelta suuremman osan peruspalveluistaan kuten opetuksesta verotuloillaan, ja kehitysavun rahoitusosuus on pienentynyt merkittävästi vuosituhannen
alusta.
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Suomi on osaltaan ollut tukemassa maailmanlaajuisen köyhyyden
vähentymistä. Suomi tukee kehitysmaita vahvasti kaikessa inhimillisessä kehityksessä, ja tämä työ tuottaa selvästi tulosta. Meidän ei tarvitse yksin kantaa huolta koko maailmasta, vaan tehdä oma osamme. Koulunkäynnin yleistymistä Suomi on edesauttanut esimerkiksi
kahdenvälisessä kehitysyhteistyössä useissa kehitysmaissa sekä YK:n
lastenjärjestön Unicefin ja muiden monenkeskisten järjestöjen kautta.
Suomella on paljon koulutusalan osaamista, josta kehitysmaat voivat
hyötyä.
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mikä rooli koulutukselle Post-2015 -tavoitteissa?

millistä hyvinvointia: terveyttä, toimeentuloa ja oikeudenmukaista yhteiskuntakehitystä sekä haetaan ratkaisuja moniin globaaleihin haasteisiin. Etenkin tyttöjen ja naisten koulutusta edistämällä edistetään
tasa-arvoa sekä lasten ja perheiden hyvinvointia. Esimerkiksi äitien
koulutuksen tasolla on osoitettu olevan merkittävä vaikutus lapsikuolleisuuden pienentämiseen.
EFA-prosessin ja vuosituhattavoitteiden myötä koulutuksessa on
edistytty merkittävästi, mutta tavoitteista ollaan yhä kaukana. Maailmassa on yhä 57 miljoonaa perusopetusikäistä lasta, jotka eivät pääse kouluun, 69 miljoonaa yläkouluikäistä lasta ja nuorta koulutuksen
ulkopuolella sekä 774 miljoonaa lukutaidotonta aikuista, joista kaksi kolmasosaa naisia. Oppimisessa ja koulutuksen laadussa on isoja
haasteita: 130 miljoonaa lasta ei opi lukemaan, kirjoittamaan tai laskemaan oltuaan neljä vuotta koulussa. Alueiden ja maiden välillä ja sisällä on valtavia eroja, ja eteläpuolisen Afrikan maat ovat eniten jäljessä.
Perusopetuksen laajentaminen lähes kaikille lapsille on vaatinut
suuria ponnisteluja. Kehitysmaiden oma budjettirahoitus koulutukseen on kasvanut vuosikymmenessä alle 3 prosentista lähes 4 prosenttiin bruttokansantulosta. Opetuksen budjettiosuus on monissa
maissa 15 ja 25 prosentin välillä. Kehitysmaat ovat siis keskimäärin
hyvin sitoutuneita parantamaan koulutusjärjestelmiään. Järjestelmien
kantokyky on kuitenkin jatkossa koetuksella kasvavien ikäluokkien
siirtyessä ylemmille kouluasteille.
Kansainvälisesti opetukseen kohdistetun kehitysavun määrä on ollut laskussa jo vuodesta 2010, ja mikä huolestuttavinta lasku on ollut
suurinta köyhimmissä maissa, jotka ovat edelleen riippuvaisia kehitysyhteistyöstä.
Koulutuksen merkitys siis tunnustetaan laajasti ja se nähdään tärkeäksi osaksi muotoutumassa olevaa vuoden 2015 jälkeistä toiminta-

Valtioiden väliset neuvottelut vuoden 2015 jälkeisestä globaalista toimintaohjelmasta ovat parhaillaan käynnissä. Kun YK järjesti kaikille
avoimen kyselyn uusista globaaleista kehitystavoitteista, selvästi tärkeimmäksi koetuksi tavoitteeksi nousi koulutus kaikille. Vastaavasti
suomalaisille kohdistetuissa kyselyissä koulutus on järjestään ollut tärkeimmäksi koettu kehitysyhteistyön ala.
Kehitysmaiden hallitusten toiveissa avunantajille korostuu usein
kaksi asiaa: infrastruktuurin kehittäminen ja koulutus. Yhteiskunnan
kehittämisen kannalta talouskasvu riippuu kaupan ja teollisuuden tarvitsemista investoinneista infrastruktuuriin – teihin, satamiin, energiaan, tietoliikenteeseen ja tuotantolaitoksiin.
Yksilön kannalta koulutus on vastaavasti perusedellytys uusien
mahdollisuuksien avautumiselle ja elinolojen paranemiselle. Mahdollisuus kouluttautua onkin keskeinen sosiaalista liikkuvuutta edistävä
tekijä, historiallisesti ja yhä edelleen. Varsinkin köyhissä ja eriarvoisissa yhteiskunnissa laajentuvat koulutusmahdollisuudet vahvistavat tasa-arvoisen kehityksen edellytyksiä ja vähentävät köyhyyttä.
Kestävän kehityksen pitkän aikavälin edellytykset riippuvat laajemmista kysymyksistä, etenkin ilmastonmuutoksen torjumisesta ja maailmanlaajuisten ympäristöongelmien hillitsemisestä, sekä aseellisten
konfliktien ratkaisemisesta ja vähentämisestä. Koulutuksella on kuitenkin tärkeä roolinsa myös näihin maailmanlaajuisiin haasteisiin vastaamisessa, niin globaalikasvatuksella meillä kuin rauhankasvatuksella konfliktiherkissä maissa.
Koulutus on paitsi perustavaa laatua oleva ihmissoikeus, myös
merkittävä tekijä kestävän kehityksen edistämisessä. Tästä vallitsee
laaja kansainvälinen ymmärrys. Koulutus on tehokas keino köyhyyttä
vastaan. Sen avulla saavutetaan tietoja ja taitoja, joilla edistetään inhi-
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ohjelmaa. YK:ssa vahvasti kannatusta saanut 17 kestävän kehityksen tavoitetta sisältävä ehdotus nostaa koulutuksen omaksi
erilliseksi tavoitteeksi. Ehdotuksen mukaan osallistava, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus tulee taata kaikille ja kaikkien ihmisten elinikäisiä oppimismahdollisuuksia tulee edistää vuoteen 2030 mennessä.
Tämä vastaa myös Unescon koordinoimassa EFA-prosessissa tuotetun
nk. Muscatin sitoumuksen muotoiluja sekä Unescon yleiskokouksen
päätöksiä, joissa linjattiin, että koulutuksen laadun, inklusiivisuuden ja elinikäisen oppiminen tulee olla johtavia periaatteita
koulutuksen Post-2015 -tavoitteiden valmistelussa.
Perusopetukseen pääsystä ollaan näin ollen siirtymässä koulutuksen laatukysymyksiin ja oppimiseen. Varhaiskasvatus, siirtyminen toiselle asteelle, ammatillinen koulutus ja työelämätaidot, korkeakoulutus, opettajat, nuorten ja aikuisten luku- ja kirjoitustaito sekä kestävää
kehitystä edistävä koulutus on huomioitu esityksessä kestävän kehityksen tavoitteista. Tiede, tutkimus, teknologia ja innovaatiot on huomioitu monissa tavoitteissa. Myös nuorten työttömyyden vähentäminen on esillä.
Tavoitteille asetettavista mittareista käydään vilkasta keskustelua.
Koulutus on vahvasti sidoksissa kansalliseen kulttuuriin, kieliin ja historiaan. Osa koulutuspolitiikan tavoitteista on niin vahvasti kansallisia,
että niille ei ole mielekästä tai mahdollista kehittää kansainvälisesti vertailukelpoisia mittareita. Mittareiden viimeistelyssä tulee varmistua siitä, että koulutuksen kerrannaisvaikutukset köyhyyden vähentämiseen
ja esimerkiksi työllisyyteen huomioidaan riittävästi universaalissa kestävän kehityksen toimintaohjelmassa. Tulee myös varmistua, että sukupuolten tasa-arvo ja haavoittuvat ryhmät huomioidaan läpileikkaavasti.
Unescon valmistelun taustalla on sen yleiskokouksen päätös, jossa
pääjohtaja velvoitettiin konsultoimaan jäsenmaita koulutuksen Post2015 valmisteluista ja globaalin toimintaohjelman (Framework for Ackomppi | kehityskumppanuutta oppimassa

tion) laatimisessa. Unescon järjestettäväksi tuli Etelä-Koreassa toukokuussa 2015 koulutusfoorumi, jonka tavoitteeksi asetettiin keskustella
koulutuksen osalta vuoden 2015 jälkeisestä toimintaohjelmasta, tuesta
jäsenmaille sen toteuttamisessa, sekä maakohtaisten mittareiden kehittämisestä. Keskustelujen on määrä pohjustaa koulutuksen osalta
YK:ssa syyskuussa 2015 järjestettävää huippukokousta, jossa valtionpäämiehet hyväksyvät uuden globaalin kestävän kehityksen toimintaohjelman.

suomen opetusalan yhteistyö ja post-2015 -tavoitteet
Opetus on metsä- ja vesisektorien ohella yksi Suomen kehitysyhteistyön pitkän aikavälin keskeisimmistä yhteistyöaloista. Opetusalan kehitysyhteistyön määrärahat kasvoivat vuodesta 2007 vuoteen 2012.
Osuus kehitysyhteistyöstä säilyi jotakuinkin samana. Se oli 6,7 prosenttia vuonna 2012, millä osuudella opetus on yksi suurimmista kehitysyhteistyön kohteistamme.
Suomi avunantajana uskoo vahvasti siihen, että koulutus vähentää
köyhyyttä ja edistää maan kehitystä. Koulutuksen myötä myös omasta ja lasten terveydestä huolehtiminen lisääntyy ja usko tulevaisuuteen
vahvistuu. Nykyinen hallituksen kehityspoliittinen toimenpideohjelma
liittää koulutuksen ja oppimisen kaikkiin kehityspolitiikan tavoitteisiin
osana ihmisoikeusperustaista inhimillisten voimavarojen kehittämistä.
Koulutus nähdään yhteiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen tuottajana sekä osatekijänä järjestelmien toimintakyvyn vahvistamisessa,
yhdessä muun muassa tiedon avoimuuden, tutkimuksen ja innovaatioiden, sekä kestävän teknologian kanssa.
YK:n kestävän kehityksen tavoitteista sovitaan seuraavan hallituskauden alkupäässä. Uudella hallituksella on erinomainen mahdollisuus sitoa Suomen kehityspolitiikan painopisteet, periaatteet ja tavoitteet maailmanlaajuisiin uusiin kestävän kehittämisen tavoitteisiin.
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ulkoministeriö kannustaa kouluja kehityskumppanuuteen
Aidossa yhteistyössä molemmat osapuolet antavat ja saavat
Nora Klami, Sisältö- ja viestintäasiantuntija, ulkoasiainministeriön kehitysviestintä

Kansainvälisyyttä ei voi kouluissa enää sivuuttaa, sillä maailma on jo täällä. Yhteistyö kehittyvän maan koulun kanssa
kannattaa monesta syystä. Oppilaat saavat hyödyllisiä kokemuksia, tietoja maailman tilasta sekä taitoja tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Myös koulun tehtävä vastuullisuuden
herättäjänä ja maailmankuvan avartajana kirkastuu.

kehityksen hyväksi (…). Lisäksi kehitysyhteistyössä toteutetaan vastavuoroisuutta ja yhteistä oppimista, joka hyödyttää niin etelän kuin
pohjoisenkin kehitystä” (s. 20).
Ohjelmassa määritellään Suomen kehityspolitiikan läpileikkaavat
tavoitteet – sukupuolten tasa-arvo, ilmastokestävyys, eriarvoisuuden
vähentäminen – ja painopisteet:
1. ihmisoikeudet ja demokraattinen yhteiskunta
2. osallistava ja työllistävä vihreä talous
3. luonnonvarojen kestävä hallinta
4. inhimillinen kehitys
Myös nämä tarjoavat hyödyllisiä aineksia, kun kouluissa pohditaan, minkä teemojen parissa ja millä periaatteilla yhteistyötä kehitysmaiden kumppaneiden kanssa toteutetaan.

Suomen hallituksen kehityspoliittinen toimenpideohjelma vuodelta
2012 kannustaa koko suomalaista yhteiskuntaa sitoutumaan globaaliin
vastuunkantoon. Ulkoministeriön ja Opetushallituksen KOMPPI-hanke on omalta osaltaan edistänyt tätä tavoitetta tarjoamalla mukana
olleille kouluille arvokkaan mahdollisuuden solmia kumppanuuksia
kehitysmaissa toimivien koulujen kanssa ja vahvistaa kehityskumppanuusosaamistaan.
Kehityspoliittisen toimenpideohjelman pääasiallisena tarkoituksena on ohjata Suomen kehitysyhteistyötä. Siihen kirjatut globaalivastuun määritelmät antavat kuitenkin myös kouluille eväitä kehityskumppanuuden toteuttamiseen: ”Globaalivastuuta synnyttää ja
lujittaa pitkäjänteinen työ, joka nostaa tiedon rinnalle taidot, arvot ja
asenteet. Globaalivastuuta on sitoutuminen ihmisoikeuksiin ja demokraattiseen päätöksentekoon sekä tahto osallistua ja toimia globaalin
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koulujen kehityskumppanuuden monet ulottuvuudet
Konkreettisimmillaan ja syvällisimmillään kehityskumppanuus on suomalaisten ja kehitysmaissa toimivien koulujen yhteistyötä molempia
osapuolia kiinnostavan teeman ympärillä ja molempia rikastuttavalla
tavalla. Aina tällainen hyvin konkreettinen ja henkilökohtaisen kohtaamisen mahdollistava yhteistyö ei ole kouluille mahdollista. Kaikki toimet kehityskumppanuuden ja sitä tukevan ajattelutavan edistä-
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Kansalaisjärjestöt ja
ministeriöt tarjoavat
kouluille työkaluja
kumppanuusosaamisen kehittämiseen.
Saara Launis esittelee
Rauhankasvatusinstituutin Maailmankoulun kokoamia matkalaukkuja, joita koulut
voivat lainata. Kuva:
Tarja Repo

sistamme. Taitoa tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa; taitoa lukea
kriittisesti mediaa ja etenkin internetin tietomerta, johon diginatiivit
koululaisetkin hukkuvat. Kehityskumppanuuteen liittyy arvoja ja
asenteita, jotka ovat tärkeitä niin kotimaassa kuin kansainvälisissä
kontakteissa: moninaisuuden arvostusta, erilaisuuden kunnioitusta, oikeudenmukaisuutta – mutta myös uteliaisuutta, luovuutta ja rohkeutta.

miseksi oppilaiden ja opettajien keskuudessa ovat arvokkaita. Kyse
voi olla globaalikasvatuksesta, kehityskysymyksiin liittyvästä teemapäivästä, kehityskumppanuuden käsitteen pohdinnasta, omaan kouluun tai alueeseen rajoittuvasta toiminnasta, jolla on jokin kansainvälinen ulottuvuus tai vaikka kuulumisten vaihdosta kehitysmaakoulun
oppilaiden kanssa.
Kehityskumppanuus edellyttää ja edistää tietoja, taitoja, arvoja ja
asenteita. Tietoa ja ymmärrystä maailman tilasta ja siihen vaikuttavista keskinäisriippuvuuksista; tietoa kehitysmaiden haasteista ja mahdollisuuksista; tietoa omista osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuk-
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kehityskumppanuus kannattaa
Kumppanuus on tavoittelemisen arvoista ensinnäkin siksi, että aidossa
kumppanuudessa molemmat osapuolet sekä antavat että saavat. On
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avartavaa nähdä, kuulla ja kokea, miten asiat muualla ovat ja kuinka
muualla toimitaan. Tämä antaa aineksia myös oman toiminnan arvioimiseen ja kehittämiseen sekä koulun että yksilön tasolla. Oppilaille
yhteistyö kumppanikoulujen kanssa toivottavasti tarjoaa kokemuksia,
joista on hyötyä niin koulun arjessa kuin koulun jälkeisessä elämässä.
Toiseksi muun muassa taloustilanteen kiristyminen ja kansainvälisten konfliktien ja kriisien suuri medianäkyvyys ovat omiaan nostamaan esiin negatiivisia asenteita ja jyrkkiä mielipiteitä koskien Suomen kansainvälistä roolia. Muuttuvassa maailmassa koulun tehtävä
monipuolisen tiedon tarjoajana, kriittisen ajattelun opettajana, vastuullisuuden herättäjänä ja maailmankuvan avartajana korostuu.
Kolmanneksi maailma on jo täällä. Kouluissa kansainvälisyyttä ei
voi sivuuttaa, koska olemme kaikki osa globaalia kylää ja kansainvälisyys on kasvavassa määrin läsnä nuorten arjessa. Uudet valtakunnalliset perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet ovat tässä ajan
hermoilla: niissä kouluilta edellytetään yhä vahvempaa panostusta
globaalien kestävän kehityksen kysymysten käsittelyyn.

den pohtia, millä tavalla kansainväliset kysymykset sisällytetään osaksi koulun arkea ja mille perustalle koulu haluaa kehityskumppanuuksia rakentaa. Koulun on hyvä arvioida tukeeko sen toimintakulttuuri
kehityskumppanuuksien solmimista ja takaako se niiden jatkuvuuden.
Mahdollistavatko koulun toimintatavat aitojen uusien kokemusten tarjoamisen laajasti oppilailleen – ja myös opettajilleen. Kannustetaanko
opettajia osallistumaan täydennyskoulutukseen kansainvälisissä kysymyksissä? On myös hyödyllistä miettiä, miten koulun toimintakulttuuria voidaan tarvittaessa muuttaa.
On ymmärrettävää, että koulut kaipaavat tukea ja työkaluja kansainvälisen toimintansa kehittämiseen. Koulujen kannattaakin tutustua
eri ministeriöiden ja kansalaisjärjestöjen tuottamaan laajaan kouluille
suunnattuun globaalikasvatusaineistoon. Tarjolla on niin videoita, kuvamateriaalia kuin valmiita pedagogisia aineistoja eri luokka-asteille.
Tärkeää on myös kokemusten jakaminen koulujen kesken. Tutustuminen muiden koulujen kokemuksiin – niin hyviin kuin huonoihin
– antaa ideoita, motivoi kehittämään kansainvälistä toimintaa ja auttaa välttämään samoja virheitä. Tämän julkaisun myötä KOMPPI-hankkeen tulokset ja opit leviävät toivottavasti monien uusien koulujen
käyttöön.
Koulujen kansainvälisen toiminnan ja etenkin kehityskumppanuushankkeiden yksi suurista haasteista on, kuinka saada kaikki oppilaat
osallistumaan toimintaan jossakin muodossa. Kaikki eivät todennäköisesti voi matkustaa vierailulle kehitysmaan kumppanikouluun, mutta
kaikki voivat osallistua hankkeen suunnitteluun, aineistojen tuotantoon tai yhteydenpitoon.
Yhtä olennaista kumppanuushankkeissa on yhteistyö kehitysmaassa toimivan koulun kanssa hankkeen ensi hetkistä lähtien, on kyse sit-

tukea ja työkaluja kumppanuusosaamisen
kehittämiseen
Suomalaiset koulut ovat hyvin vaihtelevissa asemissa mitä tulee kansainväliseen toimintaan. Siinä missä yksi koulu on jo pitkään toteuttanut hankkeita kehitysmaissa toimivien kumppanikoulujen kanssa,
toisella ei ole minkäänlaista perinnettä globaalien kehityskysymysten
käsittelyssä. Jokaisen koulun on kuitenkin aika lähteä asiassa liikkeelle ja löytää oma tiensä.
Uusien valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta
laadittavat paikalliset suunnitelmat tarjoavat kouluille oivan tilaisuu-
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World Vision -järjestö
auttoi turkulaista Vasaramäen koulua löytämään uuden ystävyyskoulun. Chepyuan
Primary School sijaitsee
Kenian Mogotiossa.
Kuva: Sune Lehkonen

ten sisältöjen, tavoitteiden tai konkreettisen toiminnan suunnittelusta.
Todellista kumppanuutta edistää yhdessä tekeminen ja kumppaneita
yhdistävien asioiden löytäminen.
Kumppanuushankkeita valmistellessaan koulujen kannattaa luoda
kontakteja paikallisiin kehitysyhteistyötä tekeviin kansalaisjärjestöihin,
diasporan edustajiin, kehitysmaissa tai kansainvälisesti toimiviin yrityksiin sekä muihin tahoihin, joilla voi olla kiinnostusta lähteä mukaan toimintaan. Kehitysmaakokemusta omaavat toimijat ja henkilöt
ovat arvokkaita resursseja kehitysmaakumppanin etsinnässä, taustatietojen kokoamisessa ja hankkeen suunnittelussa. He voivat tulla kou-
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luun kertomaan kokemuksistaan, ja parhaassa tapauksessa hanketta
voidaan konkreettisesti toteuttaa yhdessä. Kumppanuus on avainsana
myös kotimaassa hankkeiden sisällöllisen mielekkyyden, resurssien ja
jatkuvuuden näkökulmasta.
Kouluilla, lapsilla ja nuorilla on olennainen rooli tulevaisuutemme rakentamisessa. Mitä enemmän omakohtaisia kokemuksia koululaisilla on toisten kohtaamisesta, mitä luontevamman osan ympäröivä maailma muodostaa heidän elämässään ja mitä aktiivisemmin
he haluavat vaikuttaa tulevaisuuteensa, sitä paremmat mahdollisuudet
meillä on todella tehdä maailmasta meille kaikille parempi paikka.

ulkoministeriö kannustaa kehityskumppanuuteen

kohti maailmankansalaisuutta jo peruskoulussa
Oppiva yhteisö rakentaa toivoa hyvästä tulevaisuudesta
Liisa Jääskeläinen, Opetusneuvos, Opetushallitus
Jos kaikissa kouluissa joka puolella maailmaa pyrittäisiin yhteiseen ja jotakuinkin samasuuntaiseen hyvään, maailma muuttuisi paremmaksi. Kuulostaa yksinkertaiselta ja itsestäänselvyydeltä, mutta on vaikeaa. Kasvattaja voi nimittää tätä kaikkien
yhteistä hyvää maailmankansalaisuudeksi. Meillä Suomessa on
tähän nyt tahtoa ja rohkeutta. Iloksemme YK:n pääsihteeri Ban
Ki-moon on samaa mieltä.

tekstiä mitäkin maailmankansalaisen osaamisaluetta käsitellään, vaan
keskitytään maailmankansalaiseksi kasvamisen peruslinjoihin.
Maailmankansalaisena Suomessa -hankkeen yhteydessä jäsentynyt
käsitys maailmankansalaisen osaamisen ulottuvuuksista sisältyy nyt
monin tavoin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Jo perusopetuksen tehtävään tulee kuulumaan – Maastrichtin globaalikasvatuksen määritelmää mukaillen – edellytysten luominen oikeudenmukaiselle ja kestävälle kehitykselle YK:n kehitystavoitteiden suunnassa.
Perusopetus rakentuu elämän ja ihmisoikeuksien kunnioittamiselle. Jokainen lapsi on ainutlaatuinen. Jokaisella oppilaalla on oikeus
hyvään opetukseen ja onnistumiseen koulutyössä. Jokaista koulua tulee kehittää oppivana yhteisönä. Perusopetus edistää hyvinvointia, demokratiaa ja aktiivista toimijuutta kansalaisyhteiskunnassa. Universaali
ihmisoikeuksien etiikka antaa vankan, yhteisen perustan peruskoulun arvokasvatukselle. Perusopetus kasvattaa oppilaita ihmisoikeuksien tuntemiseen, kunnioittamiseen ja puolustamiseen.
Perusopetus luo osaamisperustaa oppilaiden kasvulle demokraattisia oikeuksia ja vapauksia vastuullisesti käyttäviksi aktiivisiksi kansalaisiksi. Oppilaat osallistuvat oman kehitysvaiheensa mukaisesti
koulun toiminnan ja opetuksen suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. He saavat kokemuksia kuulluiksi ja arvostetuiksi tulemisesta
yhteisönsä jäseninä. Kokemusten kautta oppilaat oppivat vaikuttamis-

Maailmankansalaisen osaaminen tulee monin tavoin esille uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Näitä ovat arvoperusta, perusopetuksen tehtävä, laaja-alainen osaaminen, toimintakulttuuri ja sen kehittämisperiaatteet sekä oppiaineet. Erityisen huolellisesti
uudistuksessa varmistettiin yleisten periaatteiden konkretisoituminen
oppiaineosuuksissa. Tässä miniartikkelissa ei eritellä sitä, missä osassa

Globaalikasvatuksen tehtävänä on avata ihmisten silmät
ja mieli maailman moninaisuuksille sekä kannustaa heitä
toimimaan oikeudenmukaisemman, kestävämmän ja
ihmisoikeuksia kunnioittavamman maailman puolesta.
Global Education Network – Europe, Maastricht 2002
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ta, päätöksentekoa ja vastuullisuutta. He harjoittelevat asioiden kriittistä tarkastelua, neuvottelemista, sovittelemista ja ristiriitojen ratkaisemista. Samalla he oppivat hahmottamaan sääntöjen ja sopimusten
sekä luottamuksen merkityksen. Yhteistyö järjestöjen ja muiden koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa syventää käsityksiä kansalaisyhteiskunnasta. Yhteydet eri maissa toimivien koulujen kanssa lisäävät
globalisoituneessa maailmassa toimimisen taitoja.
Koulu on oppivana yhteisönä osa kulttuurisesti muuntuvaa ja monimuotoista yhteiskuntaa, jossa paikallinen ja globaali limittyvät. Oppilaat kasvavat maailmaan, joka on kielellisesti, uskonnollisesti ja
katsomuksellisesti moninainen. Oppilaita rohkaistaan luovaan vuorovaikutukseen ja monikielisyyteen. Heitä ohjataan tunnistamaan, miten kulttuurit, uskonnot, ja katsomukset vaikuttavat yhteiskunnassa ja
arjessa, miten media muokkaa kulttuuria, sekä pohtimaan, millaisia
asioita ei voida ihmisoikeuksien vastaisina hyväksyä. Oppilaita ohjataan asettumaan toisen asemaan ja tarkastelemaan asioita ja tilanteita
eri näkökulmista. Kotikansainvälisyys on opetuksessa tärkeä voimavara. Perusopetus antaa perustan ihmisoikeuksia kunnioittavaan maailmankansalaisuuteen ja rohkaisee toimimaan myönteisten muutosten
puolesta. Kansainvälistä yhteistyötä tehdään tavoitteellisesti verkostoituen. Opetus on uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti oppilaita sitouttamatonta. Kiusaamista, väkivaltaa, rasismia tai
muuta syrjintää ei hyväksytä ja epäasialliseen käytökseen puututaan.
Oppiva yhteisö rakentaa toivoa hyvästä tulevaisuudesta luomalla osaamisperustaa ekososiaaliselle sivistykselle, kestävälle elämäntavalle ja kiertotaloudelle. Oppiva yhteisö ottaa kaikessa toiminnassaan
huomioon kestävän elämäntavan välttämättömyyden. Arjen valinnoilla ja toimillaan koulu ilmentää vastuullista suhtautumista ympäristöön.
Oppilaat saavat ohjausta kuluttajana toimimiseen, mainonnan kriitti-
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seen tarkasteluun sekä omien oikeuksien ja vastuiden tuntemiseen.
Heitä kannustetaan kohtuullisuuteen, jakamiseen ja säästäväisyyteen.
Kestävän elämäntavan aineettomien tekijöiden merkitystä hyvinvoinnille korostetaan ja niille annetaan aikaa ja näkyvyyttä päivittäisessä
työssä. Oppilaat kasvavat huomaamaan ihmissuhteiden ja keskinäisen
huolenpidon merkityksen. Opetuksessa pohditaan, miten raaka-aineita, energiaa ja luonnon monimuotoisuutta tuhlaavia materiaalivalintoja ja toimintatapoja voidaan muuttaa kestäviksi. Erityisesti kiinnitetään
huomiota ilmastonmuutoksen hillintään. Perusopetus avaa näköalaa
sukupolvien yli ulottuvaan globaaliin vastuuseen.

perusopetuksen arvoperusta

Kestävän
elämäntavan
välttämättömyys

Ihmisyys,
sivistys,
tasa-arvo ja
demokratia
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Oppilaan
ainutlaatuisuus
ja
oikeus hyvään
opetukseen

Kulttuurinen
moninaisuus
rikkautena
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globaalikasvatuksen juurilla
Käsitteitä, kehityssuuntia ja vertaisoppimista1
Liam Wegimont, Asiantuntija, Global Education Network Europe

Globaalikasvatuksen voi ymmärtää hyvin monin tavoin, mutta
mitä se pohjimmiltaan on? Tähän kysymykseen Hanasaaren globaalikasvatussymposiumissa toukokuussa 2014 tarttui GENEverkoston kokenut asiantuntija ja irlantilaisen lukion rehtori
Liam Wegimont.

”avaa ihmisten silmät ja mielen maailman todellisuuksille ja herättää heidät toimimaan oikeudenmukaisemman ja kestävämmän
maailman puolesta”.
“Globaalikasvatuksen ymmärretään käsittävän kehityskasvatuksen, ihmisoikeuskasvatuksen, ympäristökasvatuksen, rauhan- ja turvallisuuskasvatuksen ja kulttuurikasvatuksen. Se on globaalille tasolle vietyä kasvatusta aktiiviseen kansalaisuuteen.”
Maastrichtin julistus on osoittautunut strategisesti kestäväksi ja hyödylliseksi. Se tuo yhteen erilaisia käytännön toimijoita sekä rohkaisee
kansainvälisten ja hallintorajat ylittävien lähestymistapojen kehittämiseen vahvistaen samalla globaalikasvatuksen edistämistoimien johdonmukaisuutta ja poliittista tukea globaalikasvatukselle. Kun tarkastellaan globaalikasvatuksen kehitystä viime vuosilta, voidaan havaita
useita kehityssuuntia. Näihin kuuluu eurooppalaisen ja kansallisten
poliittisten viitekehysten ja strategioiden vahvistuminen, kansallisten
hallintojen lisääntyvä strateginen sitoutuminen, toimintatapojen kasvava koordinaatio ja synergia, käsitteiden selkiytyminen sekä arviointiin liittyvät pohdinnat.
Kehitys on ollut hyvää. Globaalikasvatuksen ja sen ”sukulaiskasvatusten” historian tarkastelu paljastaa kuitenkin syviäkin ristiriitaisuuksia. Olemme työskennelleet kiitettävästi, mutta samalla olemme toimi-

Globaalikasvatus on koulutuksen käytäntöjä, jotka
• yhdistävät asioiden ja ilmiöiden paikallista ja
globaalia ymmärrystä
• hyödyntävät tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja kestävän
elämäntavan näkökulmia asioiden ja ilmiöiden tarkastelussa
• avaavat näkökulmia koulun ulkopuoliseen todellisuuteen
mahdollistaen sitoutumisen osallistaviin ja demokraattisiin
oppimisen tavoitteisiin, menetelmiin, tyyleihin ja rakenteisiin
Globaalikasvatus voidaan myös määritellä koulutuksen vastaukseksi globalisaation haasteisiin. Voidaan katsoa, että koulutuksella ja
opetussuunnitelmallisilla ratkaisuilla on velvollisuus asettua vastapainoksi globalisaatiosta johtuvalle hyvinvoinnin, oikeudenmukaisuuden
ja yhdenvertaisuuden epätasaiselle jakautumiselle.
Maastrichtin julistus (2002) toteaa, että globaalikasvatus
1

For a more detailed exposition see Wegimont, L. (ed) Global Education: Conceptual Foundations. GENE: Amsterdam, forthcoming, 2015.

komppi | kehityskumppanuutta oppimassa

81

globaalikasvatuksen juurilla

neet olettamusten, ei tutkitun tiedon pohjalta. Nämä olettamukset
voivat olla jopa virheellisiä ja voivat niin muodoin tuottaa haittaa sivistykselliselle kehitykselle ja suuremmalle globaalille oikeudenmukaisuudelle, jota globaalikasvatuksen puolestapuhujat tavoittelevat.
Jotta tällaisia olettamuksia päästään haastamaan, ja jotta nykyiseen ajatteluumme kuuluvia ristiriitaisuuksia voi käyttää parempien toimintatapojen synnyttämiseen, ehdotan, että otetaan tarkasteluun globaalikasvatukseen liittyvien olettamusten filosofiset juuret.
Teen globaalikasvatuksen teoretisoimiseksi mallinnuksen,
joka samalla kun se ammentaa käytännöstä, kysyy perustavanlaatuisia kysymyksiä ja esittää alustavia vastauksia hyödyntämällä sitä
rikasta tieto- ja kokemusvarantoa, joka on jo käytettävissämme.
Jotta monimutkaista käytännön kenttää voidaan tyydyttävästi
mallintaa, on linjattava toiminnan lähtökohtia ja työstettävä määritelmiä ja käsitteitä (ainakin) seuraaville ulottuvuuksille:
Odotettavissa on paljon haasteita – käytännöllisiä, käsitteellisiä
ja strategisia. Globaalikasvatus (Global Education) ja globaali oppiminen (Global Learning) ovat termejä, joita toisinaan käytetään
valtavirtaisessa sivistys- ja koulutusdiskurssissa (positiivisesti, kriittisesti tai väheksyvästi) merkityksissä, jotka eroavat ratkaisevasti
käytännöistä, joista haluaisimme puhuttavan. On aika saada niiden
tueksi riittävästi teoreettisia tukirakenteita – jos tahdomme rakentaa tähänastisen käytännön pohjalle.
Espoon symposiumi ja sen johtopäätökset tarjoavat hyödylliset kansainväliset kannustimet globaalikasvatuksen edistämistyölle todetessaan: ”koulutuksen täytyy nostaa globaalikasvatus oppimisen keskiöön, jos sen tarkoitus on olla laadukasta”.

globaalikasvatuksen teoriaa: malli

Mitä tulee oppia,
miten valita
opetussuunnitelma

Yksilö, valtio,
globaali
geopoliittiset
näkökulmat

Miten olla
ihminen
filosofinen
antropologia

Oikeudenmukaisuus,
hyvyys, oikea ja väärä
etiikka

Miten valitaan,
miten opetetaan
geopolitiikkaa

Tieto, ymmärrys,
totuus
epistemologia

Sosiaalisen
muutoksen luonne/
inhimillinen toiminta
yhteiskunnallisen
muutoksen
sosiologia

Olemisesta,
tulemisesta,
toimijuudesta
ontologia

Käännös: Paula Mattila
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globaalikasvatus auttaa suunnistamaan maailmassa
Uusi huominen tuo uudet haasteet – pidetään katse tarkkana
Helmuth Hartmeyer, Puheenjohtaja, Global Education Network Europe

Tarvitsemme globaalikasvatusta osataksemme suunnistaa monimutkaisessa maailmassa, tiivisti Euroopan globaalikasvatusverkoston pitkäaikainen puheenjohtaja Helmuth Hartmayer
pohtiessaan Hanasaaren symposiumissa globaalikasvatuksen
olemusta.

Globaalikasvatus on pedagoginen käsite. Siihen kuuluu tahto oppia, kriittisyys, kyseleminen, uudet oivallukset, halu antaa uusien ajatusten tulla osaksi kasvatuksen prosesseja. Ymmärrämme vain
osia kokonaisuudesta. Kun avaamme uusia ovia, löydämme lisää uusia ovia avattaviksi. Ei ole lopullista totuutta, ei lopullista ratkaisua, ei
sellaista maailmanjärjestystä, jossa kaikki olisi hyvin. Emme tiedä, mitä
lopulliset totuudet tai parhaat ratkaisut ovat. Emme tiedä, millainen se
kaikkein paras yhteiskunta on. Kasvatus ja oppiminen ovat tänä päivänä havaitsemiemme tositilanteiden reflektointia ja pohdintaa. Jokainen uusi huominen tuo uudet asiat pohdittaviksi.
Haasteena on luoda ympäristö, joka edistää oppimista. Haasteena
on löytää perspektiivi, näköala tai katsomisen tapa, ei niinkään tiettyjen tavoitteiden saavuttaminen. Koulutusta ei voi siirtää toisille; jokaisen on opittava itse, oltava oppija. Vuorovaikutus, osallistuminen,
suhteiden luominen, menetelmien moninaisuus, oppiminen ilon eikä
pelon vuoksi sekä informaatio indoktrinaation sijaan ovat avaintekijöitä. Opettajina meidän tulee ymmärtää oppimisen mahdollisuudet mutta myös rajoitukset. Ja se, että myös me itse olemme oppijoita.

Meidän ei tarvitse enää kiivailla siitä, kuuluvatko globaalit kysymykset
kasvatuksen ytimeen. Avainsanat puhuvat puolestaan: globalisaatio ja
sen vaikutukset elämäämme, siirtolaisvirrat, ilmastonmuutos, kansainvälinen tehtävien jako, poliittisen ja taloudellisen vallan moninapaistuminen, maailmanyhteisön kehitys, nykyaikainen tiedonvälitys ja monet muut.
Peruskysymys näiden ydinteemojen valossa ei ole, miksi tarvitsemme globaalikasvatusta, vaan mihin tarkoitukseen tarvitsemme
globaalikasvatusta. Vastaukseni tähän on: löytääksemme suunnan
tässä monimutkaisessa ja keskinäisriippuvuuksien muovaamassa maailmassa, kokeaksemme elämämme merkitykselliseksi, pystyäksemme
päättämään ja toimimaan yksilöinä ja yhteiskuntina, ymmärtääksemme edes vähän, mitä voimme toivoa tulevaisuudelta.
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Hämeenlinnalaisen Kirkonkulman
koulun kumppaniksi löytyi Gola
Fortunate -koulu Gambiassa.
Kumppanikoulussa opiskellaan
luokilla 1–6, ja koulussa on myös
esiopetusta päiväkoti-ikäisille
lapsille. Kuva: Jari Kivelä

Meillä ei ole varmuutta siitä, että asettamamme tavoitteet vievät
meidät sinne, minne tahdomme päästä. Olettamus siitä, että oikea informaatio johtaa oikeaan toimintaan on todellakin – olettamus. Kuitenkin moni muutoksen teoria rakentuu tälle olettamukselle.
Koulutuksen hyötykäytön ja taloudellisen merkityksen korostaminen on lisääntynyt valtavasti. Olemme innoissamme mittaamisesta, suoriutumisjärjestyksistä, standardeista ja kontrolliin perustuvista
tuloksista. Koulutus nähdään investointina, jolla taataan hyvä sijoitus
markkinoilla, voitto kilpailijasta.
Meidän tulee pysyä itsekriittisinä. On olemassa riski, että vakuuttaudumme omista uskomuksistamme. Omista arvoistamme voi tulla

uuden fantasian perusta ”uusien ja parempien ihmisolentojen” kasvattamiseksi ja ”uusien paratiisien” luomiseksi.
Suhtaudun kriittisesti kaikkiin kasvatuksiin jonkin asian puolesta
tai vastaan. On olemassa vaara, että luovumme kriittisestä ajattelusta. Ihastumme niihin tuloksiin, jotka tahdomme saavuttaa. Poliittiset
ratkaisut ovat koulutusprosessien välttämätöntä sisältöä, mutta eivät
suinkaan se ainoa. Kasvatus velvoittaa kohtaamaan vastakkainasetteluja. Hyvään kasvatukseen kuuluu ehdottomasti ristiriitaisuuksien
kohtaaminen – erityisesti silloin, kun käsittelemme sellaista pikkuaihetta kuin maailma.
Käännös: Liisa Jääskeläinen

komppi | kehityskumppanuutta oppimassa

84

globaalikasvatus auttaa suunnistamaan

We, the participants of the Espoo, Finland International

The Espoo Finland 2014
Conclusions on
the Education of
Global Citizens

Symposium 2014:
1

Restate the 1st of the Espoo, Finland 2011 Conclusions, that Education must put Global Education at the
heart of learning, if it is to be considered quality education; and recognise the ways in which Finland and other
countries are doing this;

2

Commit ourselves to further deepening the theoretical,
conceptual and critical foundations of our work in the

Meeting in the Hanasaari SwedishFinnish Cultural Centre, outside
Helsinki, Finland, in May 2014, at the
invitation of the Finnish National
Board of Education, the Ministry of
Foreign Affairs, Finland, and Global
Education Network Europe (GENE),
led to the following Conclusions.

3

field, and to sharing the policy learning that emerges;

reciprocity and mutuality more universally and hence, be-

Recognise the need to critically reflect on an ethical

come more global in reach, to take greater understanding of interdependence and solidarity within the policy

stance in policy and practice, to develop a reflexive ethics,

learning conversation; to continue to develop strategies

and to acknowledge complicity, complexity and uncertain-

for including Southern and Global voices; as well as to

ty, in the journey towards a more critical Global Education;
4

include Diaspora communities more strongly in the con-

Commit ourselves to recognise, accredit and share
best practices and innovation of Global Education as these
are introduced and implemented in schools and school

versation;
7

partnerships;
5

we hope to explore ways in which this narrative approach

Returning to the Maastricht definition, and recognising

might provide a window to Global Education in other coun-

the strength and diversity of the varieties of Global Education, we again affirm that Global Education encompasses Development Education, Human Rights Education,

Inspired by the current curriculum reform in Finland, where

post-2015 Agenda, etc.;

equity and sustainability at the core of all that we do in
Global Education; while we recognise the existence of
conflicting power relations and the challenge of empow-

emerged in differing traditions and in different countries,

Keeping in mind forthcoming possibilities to further strength-

erment;

provides us with a rich source of understanding;
6

While recognising that Espoo participants have been

Focusing on the ethical aspect of all competencies of
Global Citizens, we emphasise the need to put justice,

dimension of Citizenship Education. This variety as it has

international initiatives in the field;

text of the European Year for Development 2015, the

8

Multicultural Education, Peace Education, being the Global

among the key issues; and learning from other national and

en and promote Global Education policy learning, in the con-

tries;

Education for Sustainable Development, Intercultural and

Global Education and the competencies of global citizens are

Acknowledging the emerging dialogue on narrative approaches within the current curriculum reform in Finland,

9

Focusing on the dimensions of civic competence, we recognise that within the process of Global Education and

primarily focused on Global Education in European

Global Citizenship Education there is a need to build on

countries, we recognise the need to promote equality,

Participating in GENE

Coordinator GENE:

Ministries or Agencies involved in Global Education or with emerging support

Tel:

+ 353 87 245 4991

structures in this field who would like to share learning with peers through GENE,

Email:

info@gene.eu

should contact the GENE secretariat at:

GENE Website:

www.gene.eu

Eddie O’Loughlin

understandings of the multiple perspectives present in local, national and global communities; and to give access to
knowledge and practice in order to facilitate participation in
decision-making and to encourage civil-society action.
10 Focusing on the intercultural competence of Global Citizens, we recognise that linguistic and cultural awareness,
pluri-lingualism and valuing diversity are key learning goals
in enabling sustainable identity-building, communication
and actions at both individual, local and global levels;

“The Education of Global Citizens”
International Symposium
The international symposium The Edu-

Espoo Finland Symposium and Conclu-

cation of Global Citizens; Discovering

sions on Global Education in Curricu-

the Potential of Partnerships was or-

lum Change (2011).

ganized by the Finnish National Board
of Education (FNBE), in cooperation

The Symposium addressed five key
issues:

11 Reaffirm that schools should be developed as learning

with Global Education Network Europe

communities where the glocal interrelations are acknowl-

(GENE), the Ministry for Foreign Affairs

edged and learning experiences are constructed, so as to

of Finland and the Swedish-Finnish

contribute to global learning;

Conceptual Foundations, Trends

Cultural Centre in Espoo, Finland. The

and Policy Learning

12 Recall the Maastricht declaration commitment to access
to quality Global Education for all people in Europe, we
recognise that there are manifold strategies for ensuring
quality Global Education at all levels of education, formal
non-formal and informal. From the many strategies available, partnership and exchange programmes provide a
strategy that can open up possibilities for better understanding of the world, if they are based on mutuality and
form part of a broader learning process.

symposium took place in May 2014.

•

•

Global Education Across Curricula:

Reform

of

Basic

Educa-

The Symposium built on internation-

tion

al interest in the success of the Finn-

Mainstreaming Global Education?

ish education system and the Finnish
experience of curriculum reform; on

•

13 Recall that, in schools and other sites of global learning, we

and research bases and national good

are “learning for our lives”; and at the heart of our endeav-

practice examples, in the field of Glob-

our is the hope of a decent life for all on our shared planet.

al Education. The Symposium and its
conclusions also built on the previous

Support for GENE
The work of GENE has been supported by a range of ministries and agencies financially and
in kind over recent years. GENE acknowledges in particular the support of the Austrian Development Agency (ADA), the Ministry of Education, and of KommEnt, Austria; the Ministry of
Foreign Affairs, Belgium; the Ministry of Foreign Affairs and the Czech Development Agency,
Czech Republic; the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Education and the National
Board of Education of Finland; the Federal Ministry for Economic Cooperation and Develop-

Finland

–

Role of Partnerships in Creating
the Potential

centrality of global learning to educaprocesses; on broadened conceptual

in

Global Responsibility – Releasing

a growing focus on the necessary
tional quality and curriculum reform

Curriculum

•

Reciprocity, Equality and Equity in the Education of Global
Citizens

•

Strategic Steps in the Implementation of Global Education.

ment (BMZ) and Engagement Global, Germany; Irish Aid, Department of Foreign Affairs, Ireland; NCDO, the Netherlands; Norad, Norway; the Ministry of Education and the Ministry of
Foreign Affairs, Poland; Camões Institute, Portugal; and Slovak Aid, Slovakia; along with the
support of all the other ministries and agencies involved in GENE. The European Commission
has also supported activities of GENE, for example “The Hague Symposium on Global Education” in November 2012 and GENE Roundtable 31 held in Brussels, October 2014.
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