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XIV Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kansainvälisyyspäivät 

Joensuu 10.-11.11.2022 

Iloisesti ihmisiksi! - Osaaminen syntyy yhdessä. 
Usko tulevaisuuteen, toistemme kunnioitus ja myötätunto – 

miten kansainvälinen toiminta rakentaa näitä kouluissa ja varhaiskasvatuksessa? 

Miten vahvistamme yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta? 

 
Joensuun konservatorio ja Itä-Suomen yliopisto (Yliopistokatu 4, Joensuu)  

Torstai 10.11.2022  

Kansainvälisyyspäivät juontaa Johannes Teppo. 

9.00-10.30  Lasten ja nuorten osallistava kohtaaminen 
Erätauko pohjautuu keskusteluun ja kokemuksellisuuteen. Siinä ei etsitä oikeita vastauksia ja kaikki ovat tasavertaisia 
keskustelijoita. Kansainvälisyyspäivät ottavat reilusti lapset ja nuoret mukaan miettimään miten ollaan ihmisiksi. 
Erätauko toteutetaan paikan päällä pienissä ryhmissä, tarvittaessa myös etänä. Ilmoittautuminen viimeistään 7.11. 

osoitteessa: https://link.webropol.com/s/nuortenkeskustelu2022 

11.00   Ilmoittautuminen aukeaa 

11.00–13.00    InfoTori avoinna   

12.00-13.00    Lounas  

13.00-14.15   Avajaiset  

Tervetuloa 

Rakkaus maailman moninaisuuteen – taiteilija toisintekijänä 
Saako erilaisuudesta ja outoudesta innostua? Maailma monimutkaistuu ja tulevaisuutta värittävät monenlaiset 
uhkakuvat. Toisaalta kansainvälistyminen avaa vaihtoehtoisia näkymiä ja ennalta-arvaamattomia mahdollisuuksia. 
Pitääkö kiinni totutusta ja turvallisesta vai uskaltaako hypätä tuntemattomaan? Voiko nykytaiteen kummallisuus 
auttaa ymmärtämään maailman moninaisuutta ja rohkaista toisintekemiseen?  
Raisa Foster (Dosentti (Itä-Suomen yliopisto ja Taideyliopisto) 

14.30–15.15   Rinnakkaiset sessiot (A) 

15.15–15.40    Tauko, InfoTori avoinna, kahvit  

15.40–16.25    Rinnakkaiset sessiot (B) 

16.30–17.15   Valmiuksia, kielitaitoa ja kulttuurinymmärtämistä 
Maailmalla ei pelkällä itseensä uskomalla pärjää – mitä valmiuksia koulun tulisi antaa maailmaa valloittaville 
suomalaisille? 
Kim Väisänen (Itäsuomalainen yrittäjä, startup-sijoittaja, sarjaepäonnistuja, tietokirjailija, hallitusamatööri) 
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19.00 –  Joensuun kaupungin vastaanotto. Taidemuseo.  
jälkipuinnit ravintola  Bepop 

  

Perjantai 11.11.2022 

09.00–10.00    Päivänavaus:  

Raja-aitoja ja kulttuurien kohtaamisia. Palasia monikulttuurisen teatteriyhdistys RanKidsin Division 
dokumenttiteatteriesityksestä. Teatteriyhdistys RanKids ja Joensuun KIEKU-tiimi   

10.00–10.20    Tauko, InfoTori avoinna. Kahvit   

10.20–11.15    Rinnakkaiset sessiot (C) 

11.20–11.30  Nuorten ajatuksia koulujen kansainvälisyydestä, oivalluksia ja nostoja torstain erätaukokeskusteluista 

11.30-11.50   Kestävän kansainvälisyyden käsikirja 
Kestävyys ja vastuullisuus koulujen kansainvälisyydessä yhä tärkeämmässä roolissa. Haluamme kertoa yhteistä 
kestävyystarinaa kaikessa koulun toiminnassa. Kestävyyttä on myös lasten ja nuorten osallistaminen koko hankkeen 
aikana, osallistuminen tuo merkityksellisyyttä. Kestävän kansainvälisyyden käsikirjaan on koottu ajatukset siitä, miten 
nämä teemat ovat vahvasti tekemisessä mukana helpolla ja vaikuttavalla tavalla. 

Jussi Tomberg Kestävän tulevaisuuden kehittäjäopettaja, Oulun kaupunki. 

11.50–12.50    Lounas, Itä-Suomen yliopisto,  InfoTori avoinna  

12.50–14.00    Päivien päätössanat 

Mitä on planetaarinen kansalaisuus ja miksi se on nykyaikana välttämättömyys?   
Planetaarinen kansalaisuus tekee näkyväksi ihmisen vaikutusten piirin. Se auttaa tarkastelemaan maailmaa 
tosiasiaperustaisesti. Olemme samaan aikaan spatiaalisia, temporaalisia ja eksistentiaalisia toimijoita.  Nykyaikana 
ylitämme kansallisvaltioiden rajoja ketterästi ilman rajamuodollisuuksia internetin avulla. Olemme siis paitsi paikallisia 
myös alueellisia ja maailmanlaajuisia toimijoita. Jokainen ihminen on myös ylisukupolvinen toimija. Historiamme 
määrittää tätä hetkeä, jota elämme, mutta samalle luomme tulevaisuutta. Tulevaisuus ei siis tule jostakin valmiina, 
vaan sitä rakennetaan kaiken aikaa pienillä ja suurilla valinnoilla. Lisäksi jokainen ihminen on osa ei-inhimillistä 
todellisuutta esimerkiksi hengittäessään happimolekyylejä, joita kasvit valmistavat. Siksi jokapäiväisessä elämässä 
yhdistyy myös inhimillinen ja ei-inhimillinen todellisuus, mikä viittaa siihen, kuinka ihminen hahmottaa 
olemassaolonsa maailmassa, jonka osana elämäänsä elää. 
Arto. O. Salonen, Professori tä-Suomen yliopisto, Suomen kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin jäsen, Snellman 
kesäyliopiston tiederehtori  

Kiitossanat 

14:00  - Kuohuviinitarjoilu (alkoholi/alkoholiton).  

 Tilaisuus on maksuton osallistujille. Matka- ja majoituskuluista jokainen vastaa itse.  

Kansainvälisyyspäiviä järjestävät yhteistyössä Joensuun kaupunki, Itä-Suomen yliopisto, Itä-Suomen 
aluehallintovirasto ja Opetushallitus. 



                              
 

www.oph.fi/kansainvalisyyspaivat2022 

 


