
”Maailmankansalaisena Pirkanmaalla”
Mitä maailmankansalaisuus on? Kuka on maailmankansalainen? Mitä taitoja tällä toiset 

huomioivalla ja kestävää tulevaisuutta rakentavalla aktiivisella kansalaisella meidän 

ryhmässä, yhteisössä tai maailmassa on? 

Lisäksi: Tampereella tämä 

Maailmankoulun teema tarjoaa oivan 

ja valmiin välineen 

lukuvuosisuunnitelmaan kirjattavien 

kahden ”Kestävän tulevaisuuden 

rakentaminen” - kysymyksin 

käsittelyyn.

Teemavuosi ja kilpailu on suunnattu koko kasvatusalan ja yleissivistävän opetuksen oppilaitoksille ja 

oppilaille. Kilpailusarjoina ovat 1. varhaiskasvatus 2. alakoulut 3. yläkoulut ja lukiot. Kilpailutyö 

voi olla moninainen, mutta sen tulee olla näyttelyyn esille laitettava, siirrettävissä oleva ja säilyvä.

Näitä kysymyksiä voi pohtia mihin tahansa 

yksittäiseen aihepiiriin tai oppiaineeseen liittyen, 

mutta erityisen hyvin tämä sopii oppiaineet 

ylittävään teematyöskentelyyn ja monialaisiin 

oppimiskokonaisuuksiin.



Vinkkejä toteutukseen:

Pohtikaa lapsen 
oikeuksia ja niiden 

toteutumista 
lähipiirissä, ihan jo 

omassa luokassa. Mitä 
voisimme yhdessä 

tehdä asioiden 
parantamiseksi?

Pintaa syvemmälle sukeltaen 
voi pohtia nuorten kanssa 

Rion olympialaisten 
vaikutusta köyhimpien 
ihmisten arkeen esim. 
reportaasin muodossa.

Monikulttuurisen ruoan 
valmistuksen prosessia voi 

kuvata ja tehdä kuvista 
kollaasin.

Millainen on ruoan 
matka lautasellemme 
ja sieltä pois? Millaisia 

pieniäkin ekologisia 
valintoja voimme arjen 

tasolla tehdä?

Liikunnassa voi pohtia 
tilojen ergonomiaa ja 

piirtää 
ongelmakohdista ja 
niiden paremmista 

ratkaisuista sarjakuvan. 

Ystävyyskoulun kanssa 
yhteisen kestävän 

tulevaisuuden teeman 
työstäminen – mitä 

ajatuksia tämä näkökulma 
herättää teissä, entä 
meissä? Onko eroja, 

miksi? Mitä voisimme 
yhdessä asialle tehdä tai 
miten tuoda sitä esille?

Miten kierrätys ja 
kaatopaikkojen 

pienempi 
kuormittuminen 

auttavat kestävää 
tulevaisuutta?

Kiusaamista vastaan tai 
toista kunnioittavaan 

kohteluun voi innostaa 
vaikka julistein tai esim. 
positiivisten toivotusten 

värikkäin viirein 
käytävillä.

Ratkaisuehdotuksista 
adressi rehtorille tai 

tilapalveluista 
vastaavalle johtajalle. 

Matematiikassa voi laskea 
kuinka suuri/pieni 

prosenttiosuus T-paidan tai 
lenkkitossun tekijän palkka on 

maksamastamme 
ostohinnasta ja tehdä 

osuuksista graafisen esityksen.

Eri kielet ja 
kulttuurit ovat 
rikkautemme; 
tehkää oma 

virtuaalimatka
maailmalle.

Mistä aatteelliset ääri-
ilmiöt saavat 

voimansa? Ennen/nyt; 
Suomessa/maailmalla?

Auttaminen ja 
yhteistyötaidot, 
yhdenvertaisuus 

”pop-up” –
työpajojen 
teemana.  

Kotikansainvälisyys 
ja lähikontaktit 

käyttöön



”Maailmankansalaisena Pirkanmaalla” 

1. Päiväkodeista ja kouluista kunnalliseen näyttelyyn valituksi tulleet työt ja 

tuotokset tulee olla valmiina viimeistään tammikuun lopussa. Laajemmallekin 

aihepiirin käsittelylle on reilusti aikaa! Maailmankoulun paikallinen 

yhteysopettaja (tiedot alla) järjestää töiden keruun ja näyttelyn kunnan 

kirjastolle tai muuhun sopivaan julkiseen tilaan.

Oman kunnan näyttely on avoinna helmikuussa.2.

Kunkin kunnan näyttelyn parhaat työt lähetetään Tampereelle, jossa 

seutukunnallinen yhteisnäyttely avaa upean katselmuksen siitä, 

miten me Pirkanmaalla näemme ja koemme Maailmankansalaisuuden 

arjen tasolla! Tämä näyttely tulee olemaan yleisölle avoin huhti-

toukokuun taitteessa, myöhemmin tarkentuvassa paikassa. 

3.

Parhaat työt palkitaan kilpailusarjoittain kunniakirjoin ja elokuvalipuin 

juhlavassa päätöstilaisuudessa!



Tampereen seudun Maailmankoulu 2016-2017

Maailmankoulun toiminnan arki: Tarja-Kaarina Lääperi, Tampereen Maailmankoulu, Tampere

Yhteysopettajat:

1. Jaana Sudenvaara-Kulmala, Etelä-Hervannan yhtenäiskoulu, Tampere (perusopetus)

2. Heidi Meltovuo, Teknillinen lukio, Tampere (lukiot)

3. Virve Savolainen, suunnittelija, Tampere (varhaiskasvatus) 

4. Kati Korpela, Eräjärven koulu, Orivesi,

5. Nina Perkiö, Huutijärven koulu, Kangasala

6. Birgit Backlund-Palander, Sääksjärven koulu, Lempäälä 

7. Annukka Korkatti, Veittijärven koulu, Ylöjärvi

8. Riikka Luodeslampi, Narvan koulu, Vesilahti 

9. Maria Seilo, Nuolialan koulu, Pirkkala

10. Satu Matikainen, Nokia-Viholan koulu, Nokia

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii: Tuija Viitasaari, kasvatus- ja opetuspäällikkö, Tampere

Maailmankoulun toimipiste, laukkujen lainaus ja materiaalipankki 
ns. Sähkötalo Ratinassa, Voimakatu 11, 33100 Tampere

puhelin: 040-3579684 Tarja-Kaarina Lääperi

maailmankoulu@tampere.fi

www.tampere.fi/maailmankoulu

www.maailmankoulu.fi (valtakunnallinen sivusto ja sähköinen materiaalipankki) j

www.maailmankoulu.fi/node/581 (Tampereen oma sivu)

Paikallinen blogi: https://maailmankoulutampere.wordpress.com

Lisätietoja oman 
paikkakunnan 
tapahtumista

Yhteystiedot
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