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Let’s get global -hanke on Unesco-koulujen globaalikasvatuksen 
verkostohanke, jossa kannetaan globaalia vastuuta, rakennetaan 

kehityskumppanuutta pohjoisen ja etelän nuorten välillä ja kasvetaan 
maailmankansalaisina.



Let´s get global -hankkeen tavoitteet
1. Tavoitteena on syventää ja vahvistaa 

Unesco-koulujen ja globaaleista 
kehityskysymyksistä kiinnostuneiden järjestöjen 
ja muiden toimijoiden verkostoa.

2. Tavoitteena on syventää maailmankansalaisen 
tietoja ja taitoja ja kehittää näiden opiskeluun 
uudenlaisia ja innovatiivisia oppimisympäristöjä.

3. Let´s get global -hankkeessa otetaan ja 
kannetaan globaalia vastuuta. 

4. Let´s get global -hankkeen tavoitteena on 
kehityskumppanuuden vahvistaminen 
pohjoisen ja etelän nuorten välillä. 

 .



Let´s get global -hankkeen vaiheet
Verkoston rakentaminen. Vaasan lyseon lukio, Jyväskylän 
lyseon lukio ja Helsingin kielilukio.

GlobaalikasvatusTET järjestöissä. Globaalikasvatuksen 
mallit kouluihin. Verkostoituminen Suomen Pakolaisavun, 
Planin, Caring Handsin ja Suomen YK-liiton kanssa.

Let´s get global -verkostotapaamiset. Tuo yhteen 
verkoston koulujen opiskelijoita ja opettajia.

Ugandan matka. Työstetään Agenda2030 tavoitteita 
järjestötoimijoiden ja ugandalaisten nuorten kanssa.

Let´s get global -ryhmät kouluissa globaalikasvatuksen ja 
kotikansainvälisyyskasvatuksen moottoreina.

Globaalin vastuun ottaminen osaksi koulujen 
toimintakulttuuria. Kehityskumppanuus globaalina 
oppimisympäristönä.



Vierailulla Planin Smartup Factoryssa 
Kampalassa Ugandassa

▪ Smartup Factoryssa nuoret voivat 
aktiivisesti ratkaista havaitsemiaan 
ongelmia ja luoda niihin ratkaisuna 
yritystoimintaa, uusia hankkeita 
yhteisöissä

▪ SmartUp Factory luo 
voimaantumisen kokemuksia 
nuorille

▪ SmartUp Factory on tukiverkosto 
nuorille ja auttaa heitä 
mahdollistamaan paremman 
tulevaisuuden



Vierailulla Suomen 
Pakolaisavussa Kampalassa Ugandassa

▪ Ugandaan saapuu jatkuvasti pakolaisia 
Etelä-Sudanista, Kongosta ja Burundista ja 
pelkästään kongolaisia pakolaisia on jo yli 
200 000

▪ Suomen Pakolaisapu tarjoaa pakolaisille 
koulutusta ja tukea ja auttaa uuden 
elämän rakentamisessa

▪ Pakolaisten lisäksi Suomen Pakolaisapu 
tukee pakolaisalueiden lähistöllä asuvien 
ihmisten koulutusta ja edistää 
suvaitsevaisuutta, jotta paikallisten 
ugandalaisten ja pakolaisten välisiltä 
ristiriidoilta vältytään 



Vierailulla Caring Hands -järjestössä 
Kampalassa Ugandassa

▪ Caring Hands pyrkii katkaisemaan köyhyyden kierteen 
ja kohdistaa apunsa erityisesti köyhiin, vaikeassa 
asemaassa oleviin naisiin

▪ Caring Hands esimerkiksi maksaa köyhien perheiden 
lasten lukukausimaksuja, tarjoaa vertaistukea ja 
koulutusta, sekä auttavaa oman elinkeinon 
löytämisessä

▪ Toimintaansa Caring Hands kerää rahaa valmistamalla 
koruja kierrätettävistä materiaaleista ja myymällä 
näitä koruja



Mitä opimme Agenda 2030 ja 
kehitysyhteistyöstä?

▪ Jokainen voi ottaa vastuuta Agenda2030-tavoitteiden toteutumisesta

▪ Järjestöt huomioivat myös Agenda2030-tavoitteet toiminnassaan ja 
toimeenpanevat niitä kehitysapuohjelmissaan  

▪ Järjestöjen kautta kehitysapu menee perille ja osallistaa paikallisia 
toimijoita kehitysmaissa

▪ Järjestöt työllistävät ihmisiä myös Suomessa ja tuottavat kouluille 
globaalikasvatuksen oppimateriaaleja ja toimintamalleja

▪ Lukutaidon opettaminen ja koulutus sekä yrittäjyyden tukeminen 
ovat tehokkaita ja tärkeitä tapoja tehdä kehitysyhteistyötä

▪ Kehitysapu kohdistuu kaikista heikoimmassa asemassa oleviin (lapset, 
nuoret, tytöt ja naiset sekä pakolaiset)

▪ Tyttöjen ja naisten auttaminen tärkeää myös siksi, että vaikutukset 
siirtyvät paremmin seuraavalle sukupolvelle.

▪ Kehitysapu voimaannuttaa ja vahvistaa identiteettiä ja auttaa usein 
koko perhettä ja yhteisöä



Smartup Factoryn kanssa sovittiin 
yhteisestä 

kehityskumppanuushankkeesta
▪ Ugandan vierailulla valittiin pohjoisen ja 

etelän nuorten yhteiseksi tavoitteeksi 
tavoitekohta neljä, joka tavoittelee 
hyvää koulutusta kaikille. Tavoitteena 
on tyttöjen koulutusmahdollisuuksien 
parantamisen. 

▪ Smartup Factoryssa pohjoisen nuoret 
ovat alkaneet valmistaa kankaisia, 
uudelleenkäytettäviä kuukautissuojia, 
joiden tarkoituksena on mahdollistaa 
ugandalaisten tyttöjen koulunkäynti 
myös kuukautisten aikana. 

▪ Suomalaiset nuoret tukevat 
ugandalaisia keräämällä varoja 
materiaalien, etenkin ompelukoneiden 
hankintaan ja Smartup Factoryn 
toimintaan.



Agenda2030-myyntipöytä

▪ Let´s get global –ranneke 10€
▪ Everton UG –ranneke 10€
▪ Kolikkokorvakorut 15€
▪ Kolikkokaulakoru 20€
▪ Kolikkoavainrengas 15€
▪Helmikaulakorut 15 € 
▪Helmikäsikoru 10 €



Agenda 2030 haltuun yhdessä 
pohjoisen ja etelän nuorten kanssa


