
 

 

 

 

 

 

Oriveden lukion 

Unesco-toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2021–22 

 

Yleistä: 

Unesco-koulu -toimintaa tehdään yhteistyössä lukion opiskelijakunnan, Yhteinen Itämeri-

hankkeen, Pax-verkoston, Oriveden yhteiskoulun sekä koulun kansainvälisyysryhmän kanssa.  

Unesco-koulun yhteyshenkilönä toimii kuluvan lukuvuoden lehtori Janne Mäkinen. Teemme työtä 

myös laajemmassa kokoonpanossa, ns. Unesco-tiimissä, jossa ovat mukana Jenni Decandia, Kirsi-

Marja Muotiala, Sanna Pirttinen, Miia Lahti, Janne Mäkinen sekä rehtori Jari Hilden ja 

apulaisrehtori Jonna Mönkäre. Opiskelijalähettiläät ovat Sofia Alainen (2 vsk), Aliisa Markkinen (1 

vsk), Daniela Ylipelkonen (1 vsk) ja Nuppu Tanskanen (1 vsk). 

 



Agenda 2030 on näkyvä osa Oriveden lukion toimintaa myös Unesco-kouluna. 

tavoitteet: 

- tehdä Unesco-toiminnasta pysyvä osa Oriveden lukion toimintakulttuuria (lisätään myös 

Oriveden lukion opetussuunnitelmaan) 

- tehdä Unesco-toiminnasta entistä näkyvämpää Oriveden lukiossa 

- Unesco-tiimin kautta Oriveden lukio voi nostaa profiiliaan Unesco-kouluna 

- tiivistää yhteistyötä jo olevien yhteistyötahojen kanssa ja mahdollisesti verkostoitua vielä 

laajemminkin 

- jokainen Oriveden lukion opiskelija tulee tietoiseksi koulunsa Unesco-statuksesta sekä sen 

merkityksestä 

- aloitamme/jatkamme eTwinning hankkeen/hankkeita yhdessä eurooppalaisen Unesco-

koulun/koulujen kanssa. 

- Unesco-tiimi pyrkii organisoimaan/käynnistämään uuden ainerajat ylittävän Agenda 2030 -

aiheisen opintokokonaisuuden suunnittelemisen 

 

Unesco-statuksen näkyvyys 

- yhdysopettaja huolehtii tarvittavien materiaalien näkymisestä koulun verkkosivulla, koulun 

monitoreissa sekä koulun some-kanavilla 

 

- Unesco-koulu esitellään myös kotiväenilloissa 

 

- yhdysopettaja esittelee Unesco-toimintaan liittyviä asioita sekä henkilöstökokouksissa että 

viikkopalavereissa 

 

- sekä RO-tuokioita että koeviikon viimeisen päivän teema-iltapäiviä käytetään Unesco-

toimintaan opiskelijoiden kanssa 

 

 

- yhteistyö lukion opiskelijakunnan kanssa 



 

- Unesco-statuksen sekä Agenda 2030 -tavoitteiden näkyminen koulun fyysisessä 

ympäristössä  

 

 

- yhdysopettaja huolehtii tietojen päivittämisestä Unesco-koulujen tietokantaan 

 

- mahdollisista lukuvuoden tapahtumista/tempauksista tehdään joko tiedote paikallisille / 

alueellisille tiedotusvälineille tai laitetaan kutsut tulla paikalle 

 

 

 

 

 

 

Erasmus+ KA2 -hanke Hello Teenager! 

Oriveden lukio on mukana Erasmus+ -hankkeessa Hello Teenager! Hankkeen tavoitteita ovat 

nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden lisääminen, kanasinvälisyyden vahvistaminen koulun arjessa 

sekä kestävän tulevaisuuden rakentaminen.  

Osana Hello Teenager! -hanketta lukion opettajia suorittaa ympäristökasvattajan opintoja. 

Opintojen aikana opettajat laativat Oriveden lukiolle ympäristökasvatussuunnitelman sekä 

kestävän kehityksen ohjelman. Oriveden lukio tavoittelee OKKA-säätiön kestävän kehityksen 



sertifikaattia, joka on tavoitteena saavuttaa Hello Teenager! -hankekauden päätteeksi syksyllä 

2022. 

Hello Teenager! -hankkeessa lukuvuoden painopisteet ovat syyslukukaudella eettisyys ja 

ympäristöosaaminen sekä kevätlukukaudella globaali- ja kulttuuriosaaminen.  

 

 

Eettinen globaalikasvatus 

Ilmastonmuutoksen käsittelyssä hyödynnetään eettisen globaalikasvatuksen työkalua:  

https://globaalipolku.blog/2019/10/23/eettisen-globaalikasvatuksen-tyokalu-ja-

tuntisuunnitelmat-ilmastonmuutos/ 

 

 

Seutu- ja alueyhteistyö 

- Pax-yhteistyö jatkuu  Björneborgs svenska samskolanin, Kuninkaanhaan koulun (Pori), 

Tampereen yliopiston normaalikoulun sekä Varalan urheiluopiston (Tampere) kanssa. 

Lukuvuoden aikana pyritään pääsemään jo aitoihin tapaamisiin ja kokoontumisiin 

etätapaamisten lisäksi. 

 

- Oriveden lukio osallistuu aktiivisesti paikalliseen ja alueelliseen Unesco-koulutoimintaan. 

 

- Oriveden lukio noudattaa alueellista yleissivistävän koulutuksen globaalikasvatuksen ja 

kansainvälisyyden suunnitelmaa, joka on laadittu vuosille 2019–2021. Alueellinen kv-

kehittäjätiimi vastaa suunnitelman päivityksestä vuoden 2021 loppuun mennessä.  

 

 

https://globaalipolku.blog/2019/10/23/eettisen-globaalikasvatuksen-tyokalu-ja-tuntisuunnitelmat-ilmastonmuutos/
https://globaalipolku.blog/2019/10/23/eettisen-globaalikasvatuksen-tyokalu-ja-tuntisuunnitelmat-ilmastonmuutos/


 

 

 

 

 

Lukuvuoden tapahtumia 

 

- osallistuminen Unesco-seminaariin 9.-10.9. ja Yhteinen Itämeri-seminaariin (etä) 

 

- osallistuminen kansainvälisyysseminaariin Vaasassa 11.–12.11.  

 

- Baltic Sea Project -webquiz marraskuussa 

 

- Yhteinen itämeri -opintojakso, Itämeri-opintojakson osana juhlistamme näyttävästi myös 

perinteistä vesiviikkoa 21.-25.3.2022. 

 

- seuraavista teemapäivistä tiedotetaan opettajakunnalle toivein, että asia otetaan esille 

opetuksessa tai RO-tuokiossa: 

 

o kansainväinen rauhan päivä 21.9. 

o kansainvälinen väkivallattomuuden päivä 2.10. 

o tyttöjen oikeuksien päivä 11.10. 

o svenska dagen 6.11. (suomenruotsalaisten perinteinen kansallinen 

vähemmistömme) 

o lapsen oikeuksien päivä 20.11. 

o ihmisoikeuksien päivä 10.12. 



o saamelaisten kansallispäivä 6.2. (saamelaisten perinteinen kansallinen 

vähemmistömme) 

o naisten päivä 8.3.2022 

o romanien kansallispäivä 8.4. (romanit perinteinen kansallinen vähemmistömme) 

 

- Unesco-opettaja tai Unesco-tiimi laatii ohjelman, jolla koululla huomioidaan seuraavat 

teemapäivät koko koulun tilaisuutena/toimintana: 

o YK-päivä (24.10) huomioidaan RO-tuokiossa 27.10. 

o Vainojen uhrien päivä (27.1.) huomioidaan päivän aluksi keskusradion kautta 

luokkiin (noin 5 min) – Unesco-lähettiläät tai opiskelijakunta äänessä 

o kansainvälinen kirjan päivä on lauantaina 23.4  - päivä huomioidaan koko koululla 

ainakin RO-tuokiossa 24.4. sekä mahdollisesti vielä muutenkin (lukeminen 

lukuvuoden painopistealue) 

o kansallinen veteraanipäivä KE 27.4. huomioidaan koko koulun toimintana esim. 

yleisellä päivänavauksella keskusradion kautta tai kokoontumalla välitunnilla 

pihaan, jossa rehtori tai joku muu pitää pienen puheen tai oppilas  / oppilasryhmä 

esittää aiheeseen sopivan runon tai jotain muuta 

o Eurooppa-päivä MA 9.5. huomioidaan koko koulussa esim. koulun sisäinen 

Eurooppa-aiheinen kirjoituskilpailu tai vierailija koko koululle tai joku muu 

 

- MEP Henna Virkkusen vierailu koululla PE 10.12. (YH 5 -kurssi) aiheena mm. EU ja YK 

 

- Rauhankasvatusinstituutin globaalikasvatusvierailu tammikuussa 2022 HI 7 ja YH 5 -

kurssien tunneilla 

 

- Teemailtapäivä 4. jakson koeviikon päätteeksi KE 6.4. Opiskelija valitsee / opettaja jakaa 

opiskelijat seuraaviin  n. 90 min. kestäviin pienryhmiin, joita tulevat vetämään koulun 

ulkopuoliset toimijat (tämä suunnitelma) 

 

o Plan: ilmaSTOP -peli  

o Plan: sukupuolistereotypiat 

o Plan vihapuhe 



o Taksvärkki: Vaikuta -työpaja 

o Taksvärkki: yhdenvertaisuus -työpaja 

o YK-liitto: ihmisoikeudet 

o SPR: globaalikasvatus tai rasisminvastainen työ 

o Rauhanliitto/Rauhankoulu-toiminta (varmistettu) 

▪ Jokimatka vaateteollisuuden eettisiin kysymyksiin  

• Pajassa käsitellään Agenda 2030 kestävän kehityksen sosiaalista 
ulottuvuutta vaateteollisuuteen liittyvän ajatussimulaation avulla. 
Tarkastelemme globaalihaasteiden taustalla olevia juurisyitä ja syy-
seuraussuhteita. Kannustamme oppilaita eettiseen pohdintaan ja erilaisten 
näkemysten väliseen neuvotteluun. Työpajan aikana osallistujia ohjataan 
ymmärtämään, miten omat valinnat ja teot kytkeytyvät globaalin 
keskinäisriippuvuuden kautta yhteisöjen, yhteiskunnan ja luonnon 
hyvinvointiin sekä vastuulliseen maailmankansalaisuuteen. 

 

o Oriveden oma nuorisotoimi?  

o joku muu taho ? 

 

- 18.-21.5. Seilin seminaari 

 

- Tiede-risteily  

 

- Koulu / opettajat / eri oppiaineet huomioivat toki ilman Unesco-statustakin perinteiset 

kansalliset merkkipäivät kuten Aleksis Kiven päivä, Runebergin päivä, Kalevalan päivä, 

Minna Canthin päivä ja Snellmanin päivä. 

 

- Lisäksi eri oppiaineissa voidaan halutessa mahdollisuuksien mukaan huomioida seuraavia 

virallisia/epävirallisia kansainvälisiä teemapäiviä Unesco-koulun hengessä: 

 

o kaikki aineet: YK:n tiedepäivä 10.11.2021 

o UE,UO,ET: helmikuun ensimmäisellä viikolla uskontojen välisen harmonian viikko 

o AI: kansainvälinen äidinkielen päivä MA 21.2. 

o MA: piin päivä (Einsteinin syntymäpäivä) MA 14.3. 

o BI ja GE: maailman metsäpäivä MA 21.3. 

o BI ja GE: maailman vesipäivä TI 22.3. 



o BI ja GE: maailman ilmatieteen päivä KE 23.3. 

o UE, FI, ET ja HI: kansainvälinen orjuuden uhrien ja transatlanttisen orjakaupan 

muistopäivä  PE 25.3. ¨ 

o LI ja TE: maailman terveyspäivä TO 7.4. 

o EN: kansainvälinen englannin kielen päivä LA 23.4. 

o FY, HI: kansainvälinen Tsernobylin muistopäivä TI 26.4. 

o MU: kansainvälinen jazz-päivä LA 30.4. 

o HI: II MS:ssa henkensä menettäneiden muistopäivä MA 9.5. 

o koko koulu: maailman pyöräilypäivä PE 3.6.  

 

 


