


Opetushallituksen rooli 

 Opetushallitus arvostaa ASPnet-koulujen työtä 

kehittämisverkostona ja tukee sitä resurssiensa 

rajoissa 

 Toiminnan painopisteen tulee olla lisääntyvästi 

koulujen omiin vahvuuksiin perustuvissa aloitteissa 

ja toiminnoissa (vrt. rehtorikokous 9.12.2015) 

 Kouluja tuetaan muodostamaan ja vahvistamaan 

alueellisia ja temaattisia verkostoja 

 Järjestöyhteistyötä korostetaan: KUPEKA, 

        KEPA, OIR, Maailmankoulu…  

 Pieni rahoitustuki seutuyhteistyön tai temaattisen 

yhteistyön vahvistamiselle mahdollinen 



Mahdollisuus seututukeen: suunnitteilla  

• OPH tekee alueverkoston koordinaattorikoulun koulutuksen 

järjestäjän kanssa sopimuksen rahoituksesta (esim. 2000€) 

• Rinnastuu valtionavustukseen mutta ei edellytä omaosuutta 

• Myönnetään hakemuksesta, jossa toimintasuunnitelma ja 

rahoitussuunnitelma 

• Yhteistyön inspiraatioraha, valmistelutuki  

• Käyttöaika pääsääntöisesti lv. 2016 – 2017. Loppuraportti 

edellytetään 

• Jos seututuki mahdollistuu, OPH antaa lisätietoja syyskuun 

aikana – sitä ennen, ideoita ja kyselyjä vastaanotetaan 

(paula.mattila@oph.fi). 

 



Poimintoja ASPnet-strategiasta 2014-2021 

Lähtökohta: Global Education First (Ban Ki Moon) 

- Integroidaan globaalikasvatus (GCE) ja kestävää 

kehitystä edistävä kasvatus (ESD) ASPnet-koulujen 

prosesseihin ja toimintakulttuuriin 

- Näitä kasvatustavoitteita tukemaan kehitetään 

innovatiivisia toimintatapoja ja  

- järjestetään koulutusta ja foorumeita; tuotetaan 

materiaaleja; aloitetaan / uudistetaan 

lippulaivahankkeita kouluille sekä vahvistetaan 

verkostoitumista ml. TVT:n käyttö 

- ASPnet-koulut ovat mukana ratkomassa haasteita, 

joissa on globaaleja ulottuvuuksia (keskinäisriippuvuus 

 nykyhaasteet ovat globaaleja) 

 



Käytännön asioita: 

• Hyvät uutiset  

• Jakaminen 

• Oivallus (flagship!) 

• Työpajat  

• Matkalaskuohjeita 

• Päivien luentoesitykset ja työryhmien 

tuotokset tulevat: www.POLKKA.info’on 

 

 

http://www.polkka.info/


Matkalaskusta 

• jos seminaareihin osallistujat ovat oikeutettuja 

matkakulukorvauksiin, annetaan (Paula) osallistujille 

liitteenä oleva matkalaskulomake.  

• Matkalasku lähetetään Opetushallituksen 

osoitteeseen allekirjoitettuna. Pankkitilitiedot ja 

yhteystiedot on täytettävä. Kuitit liitetään laskuun.  

• Sähköpostitse lähetettyä matkalaskua ei  käsitellä.  

 

• Mikäli koulu/kunta lähettää laskun osallistujan 

matkakuluista, pitää lasku lähettää verkkolaskuna.  

 

http://www.oph.fi/yhteystiedot
http://www.oph.fi/yhteystiedot


Ryhmätyö 2.  Seudulliset ryhmät  

Ryhmät käsittelevät ja jatkojalostavat 1. ryhmätöiden tuotoksia ja 

samalla rakentavat käytännön työsuunnitelmia seutukunnalliseen 

työhön. SAPLUUNA jossa seutu ja S 

 
Ryhmät ja tilat: (ryhmä valitsee pj:n ja sihteerin) 

• Jyvässeutu: Kokoustila 4181 (4. krs) Pekka 

• Pääkaupunkiseutu: 4. krs aula Satu 

• Oulu/Polaris: Monikäyttötila Tiina S 

• Muu seutukunta/ei seutukuntaa: Rausku 1. krs 

Paula 

• Kahvi noin 14.15 – 14.30 (4. krs kahvittelee 

siellä)15 Kaikki ryhmät palaavat Monikäyttötilaan 

ennen klo 15 

 



Ryhmätyö 2.  Seudulliset ryhmät  

Ryhmät käsittelevät ja jatkojalostavat 1. ryhmätöiden tuotoksia ja 

samalla rakentavat käytännön työsuunnitelmia seutukunnalliseen 

työhön. SAPLUUNA jossa seutu ja SDGt 

 
Ryhmät ja tilat: (ryhmä valitsee pj:n ja sihteerin) 

• Jyvässeutu: Kokoustila 4181 (4. krs) Pekka: 

Struven ketju –teema (ajasta aikaan) 

• Pääkaupunkiseutu: 4. krs aula Satu: seutu 

verkostoituu, faceryhmä tuli jo, vuosikello 

• Oulu/Polaris: Monikäyttötila Tiina S: Suomi-100 -

teema 

• Muu seutukunta/ei seutukuntaa: Rausku 1. krs 

Paula: ryhmät integroituivat keskenään plus 

nukkuvien koulujen aktivointi (OPH:n lista). 

Teemana tasa-arvo/yhdenvertaisuus 

(suunnitelmat) 

• Kahvi noin 14.15 – 14.30 (4. krs kahvittelee siellä) 

aulassa 

• Kaikki ryhmät palaavat Monikäyttötilaan ennen klo 

15 

 



Tapaamisia ja jakamisia! 

Unesco-koulujen seminaari 6.-7.9.2016 OPH 

Seminaari kv-valtionavun hakijoille 19.9.2016 

OPH ja kv-koordinaattorit 

ASPNET-KOULUT MUKAAN MAAILMAN 

OPETTAJIEN PÄIVÄÄN 8.10. (5.10.) 

KV-SYYSPÄIVÄT SEINÄJOKI 1.-2.11.2016 Oph, 

Cimo, Seinäjoen kaupunki 

Kv-mentorit/Glops, Svenska projekt 

www.POLKKA.info 

Majakka toimii ja nyt myös lukioiden 

kehittämisverkosto 

 

 

http://www.polkka.info/


Päähenkilöitä 

Kiitos! paula.mattila@oph.fi 


