
Kotikansainvälisyyden hyvä käytäntö 

 

Käytännön nimi Kansainvälisyyspäivä - tarinoita ja taitoja maailmalta 

Kohderyhmät/osallistujat Oppilaitoksen opiskelijat, alueen lukiot, opettajat, työelämä 

Tavoitteet Kotikansainvälisyyden nostaminen keskiöön yhden viikon ajaksi 
Tavoitteena saada kotikansainvälisyys mahdolliseksi kaikille 

Hyvän käytännön kuvaus: 

• toiminnan kuvaus 

Kansainvälisyyspäivä "Tarinoita ja taitoja maailmalta" järjestetään 
European VET skills -viikon yhteydessä. Kyseessä on koko päivän kestävä 
kv-tempaus ”non-stop-periaatteella”, jossa sisältönä on mm.: 

• kokemuksia ja tarinoita eri kulttuureista tulevien henkilöiden 
kertomina 

• kv-vaihtokokemuksia Euroopan ulkopuolelta 

• afrikkalaiset naiset opettavat lettien tekemistä 

• ranskalaiset vieraat kattavat juustopöydän ja kertovat heidän 
ruokakulttuuristaan 

• vapaaehtoistyön työelämäkumppanit pitävät ständejä 

• musiikkia Nepalista 

• Taitaja/Skills-valmentautujat esittäytyvät. Tavoitteena on tuoda 
esiin eri maiden taitoja ja osaamista, oppia toisilta ja opettaa itse. 

• valokuvanäyttely 
 
 
Nenäpäivä järjestön kanssa on virallinen yhteistyökumppanuus. Koko 
oppilaitoksemme sitoutuu tekemään hyvää ja keräämään rahaa 
Nenäpäivänä. Esimerkkejä toiminnasta: kondiittoriopiskelijat leipoivat 
Nenäpäivä-muffinsseja ja myivät niitä kahviossa, parturi-kampaaja 
opiskelijat ja opettajat tekivät yhtenä iltapäivänä veloituksetta väri- ja 
leikkauskäsittelyjä, lähihoitaja opiskelijat tekevät alueen yrityksissä niska-
hartiaseudun hierontoja ja pitivät taukojumppaa, ensihoidon opiskelijat 
opettivat kauppakeskuksessa defibrillaattorin käyttöä, Valma-opiskelijat 
pitävät kahvilaa ja leipoivat itse sinne tuotteet, taloussihteerit tekevät 
havukransseja, pintakäsittelijäopiskelijat lahjoittavat osan asiakastöistä 
keräykseen  Tavoitteena saada kaikki tekemään hyvä ja näkemän 
konkreettisia vaikutuksia toiminnalleen. Opiskelijoiden tekemä hyvä 
opinollistetaan. 

Ketkä osallistuvat 
suunnitteluun, toteutukseen 
ja arviointiin? 

Päivien suunnittelussa ja toteutuksessa on mukana kv-toimisto, opettajat 
ja opiskelijat. Työryhmässä edustus kv-toimistolta, viestinnästä ja yto-
opettajista. 

Resurssit (aika, 
kustannukset, muut resurssit 
kuten viestintä jne.) 

Käytännön toteuttaminen vaatii erityisesti aikaresursseja. 
Oppilaitosympäristössä on helppo löytää tilat ja isossa organisaatiossa 
myös innokkaat opettajat ja opiskelijat. Tiedottaminen täytyy aloittaa 
hyvissä ajoin ja myös lähestyä opettajia henkilökohtaisesti yleisten 
sähköpostien lisäksi. Viestintäkanavina erityiesti somen eri kanavat. 
Pyrimme toteuttamaan tapahtuman mahdollisimman pienellä budjetilla. 
Opiskelijat saivat opinnollistettua tekemänsä tempaukset, jolloin 
opettajaresursseja ei tarvitse lisää. 
 

Miten opettajat ja opiskelijat 
motivoidaan mukaan? 

Ensimmäisen tapahtuman onnistuttua hyvin jokavuotinen perinne on 
helpompi toteuttaa.  



Miten toiminnan 
onnistumista mitataan? 

Kerätty summa Nenäpäivälle on hyvä mittari ja myös motivaattori. 
Kotikansainvälisyys näkyy kv-toimintasuunnitelmassa, joten tapahtumat 
ovat tärkeä osa toimintasuunnitelman toteutumista. 

Miten kotikansainvälisyyden 
käytäntö on opinnollistettu 
tai tunnustettu tutkintoon? 

Alan opettajat löytävät opetussuunnitelmasta melko helposti 
ammattitaitovaatimukset, joihin voi peilata. Esim. kulttuuri ja kieliopinnot 
soveltuvat tällaisiin tempauksiin helposti. Lisäksi kv-tutorit auttavat 
tapahtuman järjestämisessä, jolloin he saavat kerrytettyä 
opintopisteitään. 

Oppilaitos SEDU 

 


