
     Suomen Euroguidance-keskus tarjoaa: harjoitus ohjaajan käyttöön oppitunneille ja  
     ryhmäohjaukseen 

   

 

 

Houkuttele kaveri 

kansainväliseksi! 

 

 

TEHTÄVÄN IDEA 

Tutustua pienissä ryhmissä tai pareittain kansainvälisyyteen Maailmalle.net -verkkopalvelun avulla ja tehdä 

muulle luokalle/ryhmälle valitsemastaan aiheesta mainosjuliste.  

TEHTÄVÄN AIHEET 

Mainosjulisteen aiheena voi olla esimerkiksi 

 jokin laajempi kansainvälinen vaihtoehto, kuten esimerkiksi vaihto-opiskelu, tutkinnon 

suorittaminen, vapaaehtoistyö, kesätyö tai vapaa-ajan nuorisotoiminta ulkomailla 

 jonkin rajatumpi kansainvälisyyden aihealue (esimerkiksi au pairina toimiminen, alemman 

korkeakoulututkinnon suorittaminen ulkomailla, eurooppalainen vapaaehtoispalvelu jne.) 

 jollekin tietylle kohderyhmälle suunnattu juliste (esimerkiksi millaisia vaihtoehtoja on lukiolaisille, 

ammatillisen tutkinnon tekeville tai sitten heille, jotka eivät opiskele tai ole töissä)  

 kansainväliset vaihtoehdot välivuoden viettämisen näkökulmasta (millaisia mahdollisuuksia nuorilla 

on viettää välivuosi ulkomailla) 

 kansainvälistymisen hyödyt 

 eri tavat hankkia kansainvälistä osaamista (opiskelun, harjoittelun, vapaaehtoistyön ja työnteon 

rinnalle voi miettiä myös kotimaassa hankittavaa osaamista esimerkiksi harrastusten jne. kautta) 

Mainoksen tarkoituksena on sekä antaa tietoa että houkutella osallistujia mukaan julisteen aiheeksi 

valittuun kansainväliseen toimintaan. Julisteet esitellään yksitellen joko koko ryhmälle tai vaihtoehtoisesti 

ne voidaan asettaa näyttelyn tavoin seinille, jolloin yksi tai kaksi henkilöä ryhmästä jää esittelemään 

mainosjulistetta, muiden jäsenten kiertäessä kuuntelemassa muiden ryhmien esityksiä. Harjoituksen 

lopuksi äänestetään, mikä mainosjulisteista ja -puheista teki suurimman vaikutuksen ja sai houkuteltua 

eniten osallistujia mukaan maailmalle! Hyvin onnistuneita julisteita voi myös hyödyntää jatkossa valmiina 

materiaaleina. 

 

 

 

 

TEHTÄVÄN TAVOITE 

o Osallistujat oppivat hakemaan tietoa kansainvälisistä vaihtoehdoista 

o Ryhmätyön mainosta tehdessä osallistujat pohtivat ulkomaille lähtemisen eri puolia 

o Erilaiset kansainväliset vaihtoehdot tulevat tutuiksi 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tämä on ohjaajan käyttöön tarkoitettu harjoitus oppitunneille, kursseille ja ryhmäohjaukseen. Harjoituksen 

tarjoaa käyttöösi Suomen Euroguidance-keskus, joka sijaitsee Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön 

keskus CIMOssa. Harjoituksen on suunnitellut ohjauksen opiskelija Mirkka Pulkkinen Itä-Suomen 

yliopistosta harjoittelujaksollaan CIMOssa. 

 

CIMOn Euroguidance-tiimi toivoo kokemuksia ja palautetta harjoituksen käytöstä 

sähköpostitse euroguidance@cimo.fi tai puhelimitse (ks. yhteystiedot 

www.cimo.fi/euroguidance) 

 

ESIMERKKEJÄ JULISTEIDEN AIHEISTA: 

Lukiolaisten oppilasvaihto 

Ammattiin opiskelevien vaihtojaksot (työssäoppimisjaksot ulkomailla) 

Korkeakouluopiskelijoiden vaihtojaksot 

Alempi korkeakoulututkinto ulkomailla 

Mahdollisuudet ulkomailla, niille jotka eivät opiskele 

Au pairiksi ulkomaille 

Kesätöihin ulkomaille 

Kesälukio ja kielikurssit 

Vapaaehtoistyö ulkomailla  

Nuorisovaihdot 

Harjoittelu ulkomailla 

Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu 


