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  MIKÄ ON 
     International club 

International Club 
on nuorille suunniteltu 
mahdollisuus kansainvälistymiseen. 
International Club on prosessi, 
jossa nuoret ovat aktiivisesti
mukana suunnittelemassa 
ja toteuttamassa kansainvälisyyteen 
liittyviä hankkeita sekä tutustuvat 
kansainvälisiin mahdollisuuksiin, 
erilaisiin kulttuureihin ja globaalin 
maailman ilmiöihin. 

International Clubissa 
ohjataan lasten ja nuorten kasvua 
kansainvälisyyteen, erilaisuuden 
ja yhdenvertaisuuden arvostamiseen 
sekä tuetaan lasten ja nuorten 
mahdollisuuksia jakaa 
kokemuksia omasta kulttuurista 
ja oppia muiden kulttuureista. 

Nuoret ovat toimijoita, joiden 
aloitteita ja ideoita toteutetaan clubin 
kerhokertojen aikana. International 
Clubin toiminta ei sisällä ainoastaan 
ulkomaille matkustamista, vaan myös 
tutustumista eri kulttuureihin ja globaalin 
maailman ilmiöihin. Tavoitteena oppia 
arvostamaan kulttuurien 
monimuotoisuutta, ja sitä kautta ihmisten 
erilaisuutta ja yhdenvertaisuutta.   
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INTERNATIONAL CLUB ON OSA 
NUORISOTYÖSSÄ TOTEUTETTAVAA 

GLOBAALIKASVATUSTA, JOKA TUKEE 
NUORTEN KASVUA AKTIIVISIKSI 

MAAILMANKANSALAISIKSI 
JA HERÄTTÄÄ TOIMIMAAN 

OIKEUDENMUKAISEMMAN JA 
YHDENVERTAISEMMAN MAAILMAN 

PUOLESTA.
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MIKSI
  osallistua
   International Clubiin?

  MIKSI
  osallistua
   International Clubiin?

Toimiminen nopeasti 
muuttuvassa maailmassa vaatii 
lapsilta ja nuorilta monitahoista 
osaamista ja valmiuksia 
kohdata erilaisuutta. Niitä 
tietoja, taitoja ja asenteita joita 
vastuullinen toimijuus vaatii, voi 
oppia International Clubin 
kautta: vastuullinen 
maailmankansalaisuus 
rakentuu ihmisoikeuksien 
kunnioittamisen ja 
yhteisen ympäristömme 
suojelemisen pohjalle. 

International Clubissa 
nuorilla on mahdollisuus 
esimerkiksi:

• oppia tuntemaan erilaisia kult-
tuureja ja tehdä yhteistyötä eri 
maista olevien nuorten kanssa

• avartaa omia näkemyksiä ja 
maailmankuvaa

• oppia ymmärtämään ja   

Voidaan tutustua 
esimerkiksi seuraaviin 
kansainvälisiin mahdollisuuksiin:
 ˗ Erasmus+ 
 ˗ Platform
 ˗ Järjestöjen leirit
 ˗ Kielikurssit
 ˗ Rotary/Lions

”Kansainvälisyyttä ei 
voi opiskella, se 
täytyy elää ja kokea” 

-Erik Häggman 
(Länsi-Suomen läänin 

sivistystoimentarkastaja)

arvostamaan kulttuurien   
monimuotoisuutta ja   
ihmisten erilaisuutta

• kehittää omaa             
kielitaitoaan
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  MISTÄ 
         kaikki
    alkoi?

  MISTÄ 
         kaikki
    alkoi?

Heli Lehto
Kehittämispäällikkö

Nuorisokeskus Villa Elba

No pienen pienestä 
rannikkokaupungista 
ruotsinkielisellä Pohjanmaalla! 
Uudessakaarlepyyssä oli jo vuosia 
ollut eurooppalaisia nuoria 
vapaaehtoisprojekteissa, kun ajatus 
kansainvälisen nuorisotoiminnan 
laajentamisesta tuli ajankohtaiseksi. 
Rahaa oli kuulemma jaossa, kunhan 
löytyisi sopivia kumppanimaita 
toteuttamaan yhteistä 
ryhmätapaamista. Kulttuuri- ja 
vapaa-aikatoimessa laitettiin hihat 
heilumaan ja asiat etenivätkin 
vauhdilla. 

- Mutta. Mistä löydettäisiin 
sopiva joukko paikallisia nuoria 
toteuttamaan vaihtoa? 
Uudessakaarlepyyssä ei ole 
nuorisotilaa, josta olisi ollut helppo 
kerätä ryhmä kokoon. 
No, haasteet on tarkoitettu 
voitettaviksi! Jos ei ole ryhmää, 
niin perustetaan se. Perustetaan 
sellainen ryhmä, johon toivotetaan 
tervetulleiksi kaikki kansainvälisistä 
asioista kiinnostuneet nuoret. 
Sanottu ja tehty. International 
Clubin ensimmäiset julisteet vietiin 
kouluille ja 30 nuorta ilmoittautui 
clubiin. 

Ruokahalu kasvaa syödessä 
sanotaan ja niin kävi International 
Clubillekin. Silloisen läänin 
kansainvälisten asioiden työryhmän 
tuella ja avulla tehtiin clubin vetäjille 
opas, josta löytyy ideoita kerhon 
vetäjille. Toivon, että hyväksi 
kokemamme työmuoto leviää 
ympäri Suomen ja miksei koko 
Eurooppaan!

Ensimmäisen ryhmän tavoitteena oli 
toteuttaa ryhmätapaaminen 
ulkomailla Eu:n Nuoriso-ohjelman 
avulla. Ryhmä löysikin kumppaneita 
ja niin ensimmäinen matkamme 
suuntautui Sloveniaan.
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Tästä oppaasta löydät tietoa, ideoita ja vinkkejä International Clubin -kurssin vetämiseen. Tässä 
oppaassa suunnitellut toiminnot sopivat 13-vuotiaista nuorista eteenpäin, mutta niitä voidaan sovel-
taa myös muille osallistuja- ja ikäryhmille. Ohjaaja voi soveltaa aineistoa oman ryhmänsä ikätason ja 
kokemuksien mukaan.

Klubikerta voi olla yhden kerran kestävä tai klubin teema voi jatkua tarvittaessa seuraavillakin ta-
paamiskerroilla. Ohjaaja voi antaa myös valmistelevia kotitehtäviä seuraavaa kertaa varten. Oppaassa 
on kuvattu esimerkkejä, tehtäviä ja teemoja eri kurssikerroille. 

Joka kerralla on suositeltavaa ottaa mukaan tutustumis- ja ryhmäytymisleikkejä. Tässä oppaassa 
on mainittu vain esimerkkejä, lisää leikkejä löytyy kirjoista ja verkosta esimerkiksi Mannerheimin 
lastensuojeluliiton nettisivuilta.

Oppaassa on myös esimerkkejä mielenkiintoisista vierailukohteista. Valitkaa lähellä olevia ja 
ryhmää kiinnostavia vierailukohteita, joihin on helppo mennä. Vierailukohteisiin ja taustajärjestöi-
hin on hyvä tutustua ohjaajan kanssa jo edellisellä kurssikerralla. Mikäli hyviä vierailukohteita ei ole 
lähellä,verkosta löytyy paljon tietoa eri toimijoista. Hyvä idea on käyttää hyödyksi paikkakunnalla 
olevia ulkomaalaisia, ulkomailla työskennelleitä henkilöitä (esim. seurakunnan lähetystyöntekijä) 
tai kutsua vierailijoita eri järjestöistä. 

Hyvä tapaaminen sisältää:
Selkeän tavoitteen 
Johdannon
Virittäytyminen leikin tai pelin muodossa
Teemallinen toiminta
Tarvittavat välineet

OSALLISUUS! International Clubin onnistumisen kannalta ryhmäläisten osallisuus on 
tärkeää, ja suunnitellessa klubin teemoja ja toimintaa on tärkeää ottaa selvää ryhmäläisten 
kiinnostuksen kohteista.

   OHJAAJAN 

        opas

Tapaamiset 1-9 ja14-15 käsittelevät kansain-
väliseen projektiin valmistautumista, 10-13 
vierailukohteita ja 16-18 erilaisia globaaleja 
teemoja joiden kautta voi syventää tietämystä 
aktiiviseen maailmankansalaisuuteen liittyvistä 
aiheista.        
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      Vinkkejä: 
 ˗ Kurssin avustajana on hyvä käyttää esim. EVS-vapaaehtoisia,  

Rotary- opiskelijoita, ulkomaisia opiskelijoita, Ex-vapaaehtoisia yms.
 ˗ Kurssikerran suositus on 2x 45 min 
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Tavoite

Ensimmäisellä  kerralla käydään läpi 
kuka kurssin järjestää ja esitellään 
vetäjä(t) ja osallistujat. Tutustutaan 
toisiimme, kerrotaan aikaisimmista 
Kv-kokemuksista ja kontakteista, 
kerrotaan tulevaisuuden suunnitelmis-
ta, toiveista ja odotuksista IC klubissa.
Voidaan yhdessä hahmotella tulevien 
kertojen sisältöjä

Tarvittavat välineet: kyniä, paperia

Virittäytyminen

Nimikierros
 ˗ Jokainen esittelee itsensä  

sanomalla etunimensä ja liittämällä 
siihen itseään kuvaavan adjektiivin 
ja liikkeen, esimerkiksi ensimmäinen 
sanoo Sanna Sisukas ja nostaa jalan 
ylös, muut tervehtivät Hei Sanna 
Sisukas ja nostavat samalla jalkansa 
ylös. Seuraava jatkaa sanomalla 
oman nimensä ja tekemällä oman 
liikkeen ja muut tervehtivät jne.

Kymppi
 ˗ Ryhmä istuu tai seisoo ringissä ja 

ryhmäläisten tehtävänä on laskea 
yhdestä kymmeneen sanomalla 
numeroita vuorotellen

 ˗ jos jotkut sanovat numeron samaan 
aikaan, täytyy aloittaa alusta

 ˗ Ryhmäläiset eivät saa laskea         
järjestyksessä siten että kun joku 
sanoo 1 vierässä oleva jatkaa 2, 
seuraava 3 jne. vaan täytyy laskea 
sekalaisessa järjestyksessä

Paperitorni
 ˗ ryhmä saa 10-15 A4 kokoista pa-

peria ja ryhmän tehtävä on 10 
minuutissa rakentaa niistä mahdol-
lisimman korkea torni käyttämättä 
apuvälineitä

Teemaan sopiva toiminta

Ryhmän vetäjä esittelee aluksi itsensä, 
ja käy kurssin alustavan ohjelman läpi. 
Kertoo lyhyesti mahdollisista vierailu-
kohteista. Vetäjä voi kertoa aikaisem-
mista kv-kokemuksistaan. Sitten jaetaan 
ryhmä pareihin, ja otetaan selvää oman 
parin aikaisemmista kv-kokemuksista ja 
kontakteista sekä tulevaisuuden suun-
nitelmista. Jokainen esittelee oppiman-
sa asiat parista muulle ryhmälle.

Vetäjä kirjoittaa yhdelle isolle paperille 
”odotukset”, toiselle paperille ”kiinnos-
tuksen kohteet” ja kolmannelle ”pelot”. 
Jokainen saa käydä kirjoittamassa 
papereille mitä odottaa international 
club toiminnalta, millaisia kiinnostuksen 
kohteita on ja millaisia pelkoja on toi-
mintaan liittyen. Käydään yhdessä läpi 
ja sen jälkeen tehdään yhdessä alustava 
suunnitelma clubikertojen teemoista. 

1. TAPAAMINEN – 
       Kuka kukin on
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Klubikerran päättäminen

Klubikertojen lopuksi on hyvä jollain ta-
valla käydä kootusti läpi kyseisen kerran 
toiminta ja se millaisia fiiliksiä osallistu-
jille jäi. Tässä muutama esimerkki: 

 ˗ Osallistujia pyydetään asettumaan 
tilassa sellaiseen paikkaan, jossa 
klubikerran aikana tuntui hyvältä tai 
jossa oivalsi jotain. Näistä ajatuk-
sista voidaan keskustella yhdessä.  

 ˗ Loppukeskustelu, ohjaaja voi kysellä 
ajatuksia klubikerrasta esimerkiksi 
seuraavien kysymysten kautta. Mistä 
oli kysymys? Miltä asian käsittely 
tuntui? Mitä uutta opimme? Miten 
voimme hyödyntää oppimaamme?        

 ˗ Puhuva keppi: Istutaan ringissä 
ja laitetaan keppi tai muu esine           
kiertämään. Vain henkilöllä jolla on 
keppi on oikeus puhua ja hän kertoo 
millaiset fiilikset klubikerrasta jäi  
ja antaa kepin seuraavalle  
osallistujalle.
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Tavoite

Tavoitteena tutustua aikaisemmin 
kansainvälisiin ohjelmiin osallistu-
neiden nuorten kokemuksiin ja sitä 
kautta erilaisiin mahdollisuuksiin.

Esivalmistelut: 

Kutsu paikalle vanhoja klubilaisia tai 
vaihto-oppilaita, ex- evs- 
vapaaehtoisia,  kv- ohjelmiin osal-
listuneita nuoria kertomaan koke-
muksistaan. Voit kysellä esimerkiksi 
koulujen kautta tietoja vaihto-op-
pilaista, tai paikkakunnan nuoriso-
työntekijältä tietoa mahdollisista 
nuorisovaihtoon tai EVS-
vapaaehtoispalveluun osallistuneis-
ta, joita voisi kutsua vierailijoiksi. 
Mahdollisuuksien mukaan voi hank-
kia maistiaisia eri maista.

Tarvittavat välineet:

- Ruokatarvikkeet maistiaisia varten
- Tietokoneita hankkeisiin tutus  
  tumista varten 
- Mahdolliset muut tarvikkeet  
  matkojen ja kohtaamisten 
  esittelyä varten

Virittäytyminen

Paikanvaihtoleikki: Istutaan piirissä, 
yksi seisoo piirin keskellä ja ker-
too itsestään jonkin asian, esim. 
pidän delfiineistä. Kaikki delfiineistä 
pitävät nousevat ylös ja etsivät 
itselleen nopeasti vapaan paikan. Se, 
joka ei löydä paikkaa joutuu keskelle 
ja kertoo uuden asian itsestään jne.

Teemaan sopiva toiminta

Paikalle kutsutut vieraat tai van-
hemmat kerholaiset kertovat mat-
koistaan ja kohtaamisista muiden 
maiden nuorten kanssa, näytetään 
videoita, maistiaisia eri maista yms.

Jos mahdollisuus käyttää 
tietokonetta voidaan käydä läpi 
esimerkkejä aiemmin 
toteutetuista hankkeista. 
Esimerkiksi CIMOn nettisivuilla on 
nuorten kokemuksia erilaisista 
hankkeista.

2. TAPAAMINEN - 
Esimerkkejä toteutuneista kansainvälisistä 
nuorten hankkeista
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Tavoite 

Tavoitteena tarkentaa osallistujien 
kanssa millaisesta kansainvälisestä 
toiminnasta he ovat kiinnostuneet. 
Esimerkiksi EVS, nuorisovaihto, leiri, 
työleiri tai Platform –leiri.

Tarvittavat välineet: Tietokone ja 
internet-yhteys

Virittäytyminen

Hampaattomat maat

Kaikki leikkijät asettuvat piiriin. 
Leikin vetäjä sanoo toisella puolella 
olevalle henkilölle jonkin maan ni-
men esim. Brasilia. Hän saa sanoa 
sen miten haluaa, mutta ehtona 
on se että hampaat ja ikenet eivät 
saa näkyä. Jos henkilö, jolle maa 
sanottiin nauraa hän tippuu pois. 
Jos hän taas ei naura, hänkin sanoo 
seuraavalle saman maan nimen jne. 
Kaikki jolle ei sanota maan nimeä 
saavat nauraa. Jos henkilöllä, joka 

Teemaan sopiva toiminta:

Jaetaan nuoret ryhmiin kiinnostuk-
sen mukaisesti ja jokainen ryhmä 
hakee tietoa haluamastaan kansain-
välisestä ohjelmasta. Lopuksi pien-
ryhmät esittelevät muille ryhmille 
keskeisiä löytämiään tietoja. 

Esim. Erasmus+ ohjelma: nuoriso-
vaihdot, European Voluntary 
Service-vapaaehtoistyön projektit, 
Platform leirit, muut kansainväliset 
leirit.

Vinkkejä: Ohjaajan tulee muistaa 
omat resurssit ja sen mukaan rajata 
etukäteen ne ohjelmat, joita tarjoaa 
nuorille. Tilaa etukäteen esitteitä ja 
materiaalia, jos mahdollista.
Tällä klubikerralla on hyvä olla 
tietokoneiden käyttö mahdollisuus.

sanoo maan nimeä näkyy hampaat, 
tippuu hän pois. Suuntaa, johon 
maa sanotaan voi vaihtaa sanomalla 
uuden maan nimen henkilölle joka 
sanoi edellisenä maan nimen. Peliä 
voi hankaloittaa niin, että laitetaan 
toinenkin maa sana liikkumaan. 
Tavoitteena on pysyä leikissä mah-
dollisimman kauan.

3. TAPAAMINEN -  
                           Kiinnostuksen kohteet 



-13-



-14-

Tavoite

Käydä läpi nuorten kanssa ansioluettelon tekeminen 
kansainvälistä ohjelmaa varten, kuten  EVS-vapaa
ehtoispalvelua varten. Ansioluettelossa tulisi ilmetä 
mm. kielitaito, harrastukset, erityisosaaminen, 
työkokemus, sosiaaliset taidot, tekniset taidot  
(tietotekniikka) yms..

Tarvittavat välineet: pareria, kyniä, tietokone ja 
internet-yhteys, mikäli ei käytettävissä ohjaaja  
tulostaa etukäteen Europass CV-pohjat

Virittäytyminen

Kahden hengen ryhmissä tehdään haastattelu 
paperille. Parit kyselevät toisiltaan kysymyksiä har-
rastuksista, perheestä yms. Haastattelun jälkeen he 
esittelevät toisensa koko ryhmälle. 

Esimerkkikysymyksiä:
 ˗ Mistä olet kotoisin? Millainen  

kotipaikkakuntasi on?
 ˗ Mitä harrastat? Onko sinulla joitain  

erityistaitoja?
 ˗ Onko sinulla sisaruksia? Kuinka vanhoja he ovat?
 ˗ yms.

Teemaan sopiva toiminta:

Ohjeista osallistuja tekemään oma ansioluettelo.

Voitte katsoa yhdessä netistä Europass- CV pohjan. 
Mikäli tietokoneita ei ole käytettävissä, voi ohjaaja 
tulostaa CV-pohjat valmiiksi ryhmäläisille. Ohjaaja 
kertoo että Cv on tarpeellinen haettaessa työ- tai 
harjoittelupaikkaa, myös esimerkiksi lähdettäessä 
ulkomaille vapaaehtoistyöhön, pyydetään hakijoita 
lähettämään CV:nsä. 

Mikä on CV?

CV eli ansioluettelo on pakollinen lisä lähes jokai-
seen työhakemukseen ja sen tulisi antaa mahdolli-
simman positiivinen mutta totuudenmukainen kuva 
sinusta työnhakijana. CV on lyhyt selvitys työhisto-
riastasi ja siitä, mitä osaat, sekä minkälainen 
ihminen olet. 

CV on hyvä pitää korkeintaan kaksi sivua pitkänä, 
jotta työnantajan on helppo nähdä olennainen, 
kuten  henkilötiedot, koulutus ja työkokemus. 
Ansioluettelo voi sisältää myös tietoa aikaansaan-
noksista ja henkilökohtaisista ominaisuuksista. 
Myös sotilaspalvelus olisi hyvä mainita, mikäli 
sellainen on. Jotkut suosittelevat myös muiden 
työelämässä tarvittavien oleellisten taitojen mainit-
semista, kuten ATK-osaaminen. 

4. TAPAAMINEN - 
  Kerro itsestäsi – CV 

Europass ansioluettelo on Euroopan 
neuvoston laatima ja luoma 
ansioluettelopohja. Sen tarkoitus on 
tuoda yhtenäinen malli käytettäväksi, 
jotta opiskelupaikan – ja työnhaku olisi 
selkeämpää Euroopan sisällä. Malli 
on tehty silmällä pitäen kansainvälisiä 
tehtäviä, joten painoa on siirretty pois 
paikallisista tiedoista enemmän yleis-
luontoisiksi. Tavoitteena on myös tehdä 
sen lukemisesta mahdollisimman help-
poa työantajille läpi Euroopan.
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Tavoite

Tutustua kulttuurin käsitteeseen, kult-
tuurieroihin ja yhtäläisyyksiin ja oppia 
ymmärtämään omaa ja muiden käyt-
täytymistä. Ehkäpä oma kulttuurisi on 
ihan mukava, mutta se ei silti ole ainoa 
vaihtoehto. Joitain kulttuurillisia eroja 
voidaan nähdä ja kokea kun taas osa 
kulttuurieroista perustuu yksilöllisiin 
arvoihin.

Tarvittavat välineet: Erilaisia 
pieniä tavaroita virittäytymistä varten, 
valmiiksi tulostettuja kuvia

Virittäytyminen

Ohjaaja levittää lattialle sekalaisen 
kokoelman erilaisia esineitä ja tavaroita, 
esim erilaisia kortteja, kiviä, nastoja, 
leluja, kyniä, lusikoita, avaimenperiä 
jne. Ohjaaja pyytää osallistujia valitse-
maan niistä esineen, joka eniten kuvaa 
heitä itseään ja/ tai sen hetkistä tunne-
tilaa. Valittuaan oman esineensä kukin 
osallistuja esittelee itsensä ja kertoo 
sen jälkeen, miksi valitsi juuri kyseisen 
esineen. 

Teemaan sopiva 
toiminta 

Keskustelkaa pienryhmissä seuraavista 
aiheista:
 ˗ Mitä ”kulttuuri” tarkoittaa   sinulle?
 ˗ Mieti mitä ”omia traditioita” 

ystäväpiiristäsi löytyy? Mitä panit 
merkille vieraillessasi heillä ensim-
mäistä kertaa?

 ˗ Odotamme vieraiden ihmisten 
omaksuvan tapamme kun he   ovat 
maassamme, mutta toimimmeko 
samoin ollessamme ulkomailla? Se 
ei varmaankaan ole itsestäänselvyys. 
Joistakin omista arvoista, normeista 
ja tavoistamme emme voi luopua, tai 
niistä luopuminen on vaikeaa koska 
olemme oppineet ne hyvin nuorena 
ja ne tuntuvat meistä oikeilta  
ja ainoalta tavalta elää.

Tehkää arvojanoja näkökulmasta, jos 
muuttaisitte toiseen maahan, omak-
suisitteko vai ettekö omaksu. Tilan läpi 
vedetään kuviteltu jana, jonka varrelle 
osallistujat asettuvat sen mukaan, mitä 
he ajattelevat. Janan toisessä päässä 
on “Omaksun” -alue ja toisessa “en 
omaksu” -alue. Puolessavälissä on “en 
osaa sanoa” -alue. Aloitustilanteessa 
osallistujat seisovat rivissä janan puo-
lessavälissä. Pelin vetäjä lausuu ääneen 
teemoja, jonka jälkeen osallistujat me-
nevät janalla seisomaan paikkaan, joka 
vastaa hänen mielipidettään. Teemoja 
voi olla esimerkiksi:
-    Kieli
-    pukeutuminen
-    uskonto
-    ruoka
-    tervehtimistapa
-    elämän rytmi
-    miesten ja naisten väliset 
      suhteet

Ohjaaja voi kysellä ryhmäläisiltä  
perusteluita miksi menivät janalla 
valitsemalleen paikalle. Tehkää  
tehtävä koskien 

5. TAPAAMINEN -  

Eri kulttuurit – eroja ja yhtäläisyyksiä
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Vinkki: Kokkaa kansainvälistä  
(Cross-kitchen)

Eri kulttuureihin tutustumiseen voi yh-
distää myös tutustumisen kansainvälisiin 
makuihin.
 ˗ voitte jollakin klubikerralla kokata eri 

maiden ruokia
 ˗ kutsukaa vierasmaalainen ”kokki” 

klubille tekemään oman  
kulttuurin ruokaan ja kertomaan 
maansa ruokaperinteistä, kokkaaja 
voi olla esimerkiksi klubissa mukana 
oleva EVS-vapaaehtoinen  
tai vaihto-oppilas

 ˗ menkää jollakin klubikerralla 
syömään mahdolliseen oman  
paikkakunnan etniseen   
ravintolaan 

kulttuureihin liittyviä 
ennakkoluuloja:

Ohjaaja näyttää eri maista otettuja ku-
via. Hyvä kuvapankki löytyy esimerkiksi 
osoitteesta: http://www.globaleduca-
tion.edu.au/resources-gallery/resource-
gallery-images.html 

Ryhmäläisten tulee miettiä mistä 
maasta he arvelevat kuvan olevan. 
Tämän jälkeen mietitään millaisia mie-
likuvia kyseinen maa herättää. Millaisia 
ajatuksia heillä on maan kulttuurista, 
ympäristöstä, elintasosta jne.

Entä mistä mielikuvat tulevat, ovatko he 
joskus käyneet kyseisessä maassa, ovat 
he tavanneet maan kansalaisen, onko 
heillä mielikuvia median kautta. Vasta 
lopuksi paljastetaan mistä maista kuvat 
oikeasti olivat. 
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Tavoite

Usein kansainvälisissä tapaamisissa on 
kansainvälisiä iltoja jolloin esitellään 
omaa maata muille. Tämän klubikerran 
tavoitteena on pohtia mitä on suoma-
laisuus, millaisia asioita ja miten haluat 
esitellä Suomesta muille?

Tarvittavat välineet: Internet-yhteys, 
tietokone, fläppipaperia/paperia, kyniä

Virittäytyminen

Kuvitelkaa käyttämäänne tilaan lattialle 
iso Suomen kartta. Pyydä osallistujia 
menemään kartalla paikkaan, jossa 
he ovat syntyneet.(Jos joku syntynyt 
muualla kuin suomessa voidaan kuvi-
tella tilaan maailmankartta.) Seuraavaksi 
pyydä osallistujia menemään kartalla 
pohjoisimpaan paikkaan, jossa he ovat 
Suomessa käyneet. Sitten eteläisimpään 
jne. Viimeiseksi pyydä osallistujia 
menemään Suomen kartassa paikkaan 
jossa he haluaisivat joskus käydä, mutta 
eivät ole vielä käyneet.

Teemaan sopiva toiminta

Jaa ryhmä pienryhmiin ja anna jokaiselle 
pienryhmälle oma paperi tai fläppipa-
peri joissa on kysymys. Yhden ryhmän 
paperissa on kysymys: Mitä on suoma-
laisuus? Toisen ryhmän paperissa kysy-
mys: Millaisia perinteitä Suomessa on? 
Kolmannen ryhmän paperissa kysymys: 
Ketä suomalaisia kuuluisuuksia tiedätte? 

Ryhmät saavat kirjoittaa vastauksia kysy-
myksiin, ja vaihdella papereita muiden 
ryhmien kanssa.

Pohtikaa sen jälkeen yhdessä: 

 ˗ Miten esittelisitte oman maasi, 
pääkaupungin ja oman  
kotipaikkakunnan

 ˗ Miten tuon esille suomalaisuutta ja 
kuuluisia suomalaisia henkilöitä

 ˗ Millaisia perinneruokia meillä on 
(esim. salmiakkia, ruisleipää, suk-
laata), millaisia pieniä maistiaisia on 
helppo ottaa matkalle mukaan?

 ˗ Millaisia juhlapäiviä vietämme  
ja miten?

 ˗ Millaisia perinneleikkejä  
Suomessa on?

 ˗ Millaista on suomalainen musiikki 
(uusi, vanha, klassinen, kansan-
musiikki, nuorisomusiikki ym.)

Tutustukaa myös verkosta löytyviin 
esittelykokonaisuuksiin Suomesta

6. TAPAAMINEN - 
     Tietoa Suomesta
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SUOMI QUIZ

1. Who is Martti Ahtisaari
     a) Nobel peace prize winner
     b) rally driver
     c) pop singer

2 .When did Finland become  
     independent?
     a) in 1865
     b) in 1917
     c) in1968

3. Which of these games is         
     invented by a Finnish 
     company
     a) Angry birds
     b) Farmville
     c) Candy Crush Saga

4. Name three Finnish bands     
     you know

5. What color is the Finnish 
     flag?
    a) blue and yellow
    b) blue and white
    c) blue, red and white

6. Which is the other official 
     language of Finland?
     a) Swedish
     b) Russian
     c) German

7. What is the largest lake in 
     Finland?
    a) Inari
    b) Pielinen
    c) Saimaa

8. Which of these is a Finnish   
    Eurovision song contest 
    winner
    a) Nightwish
    b) Abba
    c) Lordi
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   7-9.  TAPAAMINEN - 
                             Hanke-ehdotusten                kirjoittaminen          
                              ja  kumppanien     löytäminen

Tavoite:

Nuoret tutustuvat erilaisiin kansainvälisiin 
vaihtoehtoihin ja etsivät sieltä heitä 
eniten kiinnostavia hankkeita ja tutustu-
vat niihin. 

Tehdään kuvaus omasta hankkeesta, 
haetaan sopivia hankekumppaneita.

Tarvittavat välineet: käpy tms. virittäyty-
misharjoitusta varten, Internet yhteys, 
tietokoneita, paperia ja kyniä

Virittäytyminen:

Missä on käpy?

Osallistujat menevät rinkiin, yksi vapaa-
ehtoinen henkilö menee ringin keskelle 
niin, että muut seisovat vieretysten kas-
vot häneen päin, ja kädet selän takana. 
Ohjaaja käy livauttamassa jonkun ringissä 
seisovan käsiin kävyn tms. esineen, jonka 
hänen täytyy salaisesti siirtää seuraavalle 
henkilölle ringissä, joka siirtää sen taas 
seuraavalle jne. Keskellä olevan vapaa- 
ehtoisen täytyy yrittää muiden kasvojen 
ilmeitä tulkitsemalla arvata kenellä käpy 
on. Kun hän arvaa oikein, täytyy hänen 
jolla käpy oli, tulla ringin keskellä olevan 
vapaaehtoisen tilalle ja peli jatkuu.

Teemaan sopiva toiminta

Tähän vaiheeseen kannattaa käyttää aikaa 
useamman kerhokerran.
Esittele mukavan tuntuisia hankkeita ja 

kerro mistä niitä löytyy lisää.
   www.cimo.fi
   www.alli.fi
   www.maailmanvaihto.fi 
   https://europa.eu/youth/evs_database   
   (EVS-tietokanta) 
   http://www.villaelba.fi/kansainvalinen_  
   nuorisotyo/fi_FI/platform/ 
 
Kun nuoret ovat tutustuneet erilaisiin 
hankevaihtoehtoihin (esim. nuorisovaih-
to, kansainvälinen leiri, vapaaehtoistyön 
projekti), sen jälkeen mietitään millai- 
sesta hankkeesta juuri tämä ryhmä olisi 
kiinnostunut.

Hankkeen kuvausta voi suunnitella vaikka 
näiden kysymysten pohjalta: 

Hankkeen tavoite ja kohderyhmä:
 ˗ Miksi haluatte toteuttaa kyseisen 

projektin
 ˗ Kenelle projekti on tarkoitettu?
 ˗ Mitä projektin kautta saavutetaan?

Hankkeen sisältö
 ˗ Mikä on hankkeen teema ja sisältö?
 ˗ Mitä toimintaa hanke sisältää,  

millaisia metodeja käytetään?
 ˗ Mitä tarvitaan, että hanke voidaan 

toteuttaa?

Missä ja milloin?
 ˗ Milloin hanke toteutetaan
 ˗ Kuinka pitkä se on? Milloin se alkaa  

ja päättyy?
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   7-9.  TAPAAMINEN - 
                             Hanke-ehdotusten                kirjoittaminen          
                              ja  kumppanien     löytäminen

Käytännön asiat
 ˗ Millaisia matkajärjestelyjä hanke 

vaatii
 ˗ Mitä käytännön asioita tulee ottaa 

huomioon? (majoitus, ohjaus yms.)

Kumppanit
 ˗ Ketä ovat hankkeen kumppanit
 ˗ Mikä on heidän rooli?
 ˗ Miten yhteistyö järjestetään?

Vuorovaikutus
 ˗ Miten hankkeen sisäinen tiedonkulku 

järjestetään?
 ˗ Miten hankkeen ulkoinen  

tiedonkulku järjestetään 
 ˗ Miten mediaa hyödynnetään? 

   
 Rahoitus
 ˗ Mitkä ovat hankkeen  

kokonaiskustannukset?
 ˗ Mistä hankerahoitus saadaan?

Arviointi ja jälkiseuranta
 ˗ Miten ja milloin hanketta arvioidaan?
 ˗ Mistä näkökulmista, miksi?

Tärkeää! Hankkeella täytyy olla selkeä ta-
voite. Kun tavoite on selkeä, arvioinnissa 
on helppo nähdä saavutettiinko se vai ei. 

Hankekuvauksen jälkeen 
prosessi etenee seuraavasti:

 ˗ Haetaan kumppaneita hankkeelle. 
• ideoita luotettavista kumppaneista 

voi kysellä esimerkiksi paikkakunnan 
nuorisotyöntekijältä, läheisestä nuori-
sokeskuksesta

• https://www.salto-youth.net/tools/
otlas-partner-finding/ 

      (hankekumppani-tietokanta)
 ˗ Aloitetaan yhteistyö  

hankekumppanien kanssa     
Tehdään sopimukset yhteistyöstä

 ˗ Tehdään hakemukset
• esimerkiksi Erasmus+ rahoitusta 

haettaessa kannattaa olla yhteydessä 
CIMOon, joka auttaa 

       hakemusprosessissa
 ˗ Odotetaan päätökset

Kumppanin löytäminen
-   ennakoivaa tapaamista suositellaan  
    lämpimästä
-   valmistauduttava perumaan jos suhde 
    kumppaneihin ei tunnu sujuvan 
    luotettavasti
-   tarkistettava kumppanuusryhmän laillisuus
-   pyrittävä sovittamaan molempien 
    organisaatioiden intressit, ja kansalliset  
    toimintatavat
-   käytetään apuna ”yleisen sopimuksen” 
    mallipohjaa laadittaessa sopimusta 
    kahden organisaation välillä
•   tavoitteet, päämäärät, toiminnat, 
        johtajien rooli, sitoutuminen nuorten 
        turvallisuuteen jne.
-   Tehdään ’riskin arvioinnin” tarkastuslista 
    suunnittelukäyntiä varten (sis. majoitus, 
    ohjelma, johtajat, jne.)
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Tavoite 

International Clubin toiminta ei tarkoita 
vain ulkomaille matkustamista vaan tu-
tustumista eri kulttuureihin myös omalla 
paikkakunnalla. Voitte esimerkiksi osal-
listua nälkäpäivä keräykseen tai Unicefin 
kampanjoihin, vierailla Maailmankau-
passa, Suomen Punaisessa Ristissä; 
Seurakuntien lähetystyössä tms. pai-
kassa, jossa tutustutaan ja osallistutaan 
aktiiviseen toimintaan yleishyödyllisen 
organisaation hyväksi. Vierailujen kautta 
voi saada tietoa ja ymmärrystä myös 
kansainvälisestä vaikuttamistyöstä.

Tarvittavat välineet: Paikasta 
riippuen, Kuljetus!

Esimerkkejä 
vierailukohteista

MAAILMANKAUPPAT

Maailmankaupat ovat kaikkialla 
Suomessa toimivia reilun kaupan 
erikoismyymälöitä. Ne käyvät oikeuden-
mukaista kauppaa Aasian, Afrikan ja 
Latinalaisen Amerikan tuottajaryhmien 
kanssa. Maailmankauppojen kunnian-
himoisena tavoitteena on paitsi maksaa 
reilu hinta tuotteidensa tekijöille ja 
varmistaa näiden hyvät työskentelyolo-
suhteet, myös muuttaa kansainvälisen 
kaupan rakenteita niin, että reilusta 
kaupasta tulee yleinen käytäntö. 
Ostamalla reilun kaupan tuotteita 
Maailmankaupoista vaikutat välittömästi 
ihmisen hyvinvointiin. Maksamasi hinta 
takaa kohtuullisen toimentulon tuotteen 

tekijälle.  Lähimmän maailmankauppasi 
löydät osoitteesta: 
http://www.maailmankaupat.fi/

SPR – SUOMEN PUNAINEN RISTI

Suomen Punainen Risti on yksi Suomen 
suurimmista kansalaisjärjestöistä. 
Punaisen Ristin tehtävänä on auttaa 
apua eniten tarvitsevia kotimaassa ja 
ulkomailla. Punainen Risti auttaa ihmisiä 
katastrofien ja onnettomuuksien sat-
tuessa ja kouluttaa heitä varautumaan 
niihin. Järjestö kannustaa ihmisiä hoi-
tamaan terveyttään ja pitämään huolta 
toisistaan. Järjestön toimintaan Suomes-
sa sisältyy esimerkiksi 
ensiapuryhmät, vapaa- ehtoisten 
pelastuspalvelu, ystävätoiminta, Kontti-
kierrätystavaratalot ja erilaiset kerhot 
esimerkiksi nuorille, maahanmuuttajille,  
ja vanhuksille. 
- www.punainenristi.fi  

UNICEF 

UNICEF on YK:n lastenjärjestö, joka 
toimii kaikkialla maailmassa heikoim-
massa asemassa olevien lasten puolesta. 
Unicef huolehtii, että lapsen oikeudet 
terveyteen, koulutukseen ja suojeluun 
toteutuvat. Suomen UNICEFin tehtävänä 
on paitsi kerätä varoja pitkäkestoiseen 
kehitysyhteistyöhön ja hätäapuun, myös 
vaikuttaa lapsen oikeuksien 
toteutumiseen kaikkialla maailmassa. 
Vaikuttamistyön tavoitteena on saada 
aikaan pysyviä muutoksia lapsen 
parhaaksi sekä yhteiskunnan rakenteissa 
että ihmisten asenteissa. Unicef toimii 
Suomessa tekemällä yhteistyötä eri 

10-13. TAPAAMINEN - 
    Vierailut
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ministeriöiden, järjestöjen ja koulujen 
kanssa, tuottamalla tietoa ja materiaalia 
lapsen oikeuksista sekä tiedottamalla  
viranomaisia ja muita lasten parissa 
toimivia lapsen oikeuksiin liittyvistä 
asioista Työnperustana on YK:n lapsen 
oikeuksien sopimus, jonka tavoitteena 
on perusoikeuksien: terveyden, koulu-
tuksen, tasa-arvon ja turvan takaaminen 
kaikille lapsille. Unicefin kotisivuilta 
löytyy paljon materiaali hyödynnettäväk-
si esimerkiksi lasten 
oikeuksien tutustuessa:  
www.unicef.fi

AMNESTY INTERNATIONAL

Amnesty International on kansainvälinen 
ihmisoikeusjärjestö, jonka tavoitteena 
on maailma, jossa Yhdistyneiden kan-
sakuntien ihmisoikeusjulistuksessa lau-
sutut oikeudet ja vapaudet toteutuvat 
kaikille ihmisille.Amnestyn tehtävänä on 
tehdä ihmisoikeudet tunnetuiksi, tutkia 
vakavia ihmisoikeusloukkauksia sekä 
kampanjoida niitä vastaan kaikkialla 
maailmassa. Järjestöllä on ollut merkit-
tävä rooli kidutuksen kieltämisessä 
kaikkialla maailmassa, kansainvälisen 
rikostuomioistuimen perustamisessa ja 

kuolemantuomion käytön merkittävässä 
vähentymisessä. Amnestyn Suomen 
osasto työskentelee muun muassa sen 
puolesta, että naisiin kohdistuva väkival-
ta, vähemmistöjen syrjintä, kidutus ja 
kuolemanrangaistus saadaan poistettua. 
www.amnesty.fi 

WWF – World Wildlife Fund
WWF  Suomi on osaa laajaa kansain-
välistä WWF verkostoa, jonka tavoit-
teena on rakentaa 
tulevaisuutta, jossa ihmiset 
ja luonto elävät tasapainossa. 
Järjestössä suojellaan luontoa, 
ratkaistaan ympäristöongelmia ja in-
nostetaan ihmisiä mukaan toimimaan 
ympäristön ja hyvinvoinnin puolesta.
http://wwf.fi/ 
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Tavoite

Tavoitteena tutustua matkaa varten tarvittaviin 
asiapapereihin ( vakuutukset , passi, Eurooppa-
lainen sairaanhoitokortti yms.) sekä sopia muista 
matkaa koskevista järjestelyistä ja säännöistä. 

Virittäytyminen

Matkatoimisto 

Ohjaaja on matkatoimiston virkailija. Muut yrit-
tävät järjestyksessä vuoronperään varata matkoja 
valitsemiinsa kohteisiin omalla nimellään. Jujuna 
on että osallistujien tulisi hoksata että he voivat 
matkustaa vain maahan joka alkaa samalla kirjai-
mella kuin heidän nimi.

Esimerkiksi: ”Hei, olen Eetu ja haluasin Norjaan.” 
 ˗ Virkailija vastaa: Ei onnistu! (”Valitettavasti 

kaikki Norjan matkat myytiin jo” tms)  
Seuraava osallistuja kokeilee:”Hei, olen  
Paula ja haluaisin Portugaliin.” 

 ˗ Virkailija vastaa: Onnistuu!

Teemaan sopiva toiminta

Tutustutaan yhdessä matkaa varten tarvittaviin 
asiapapereihin, selvitetään kenen tarvitsee hakea 
mitäkin asiakirjoja, mistä niitä haetaan yms.  
tarvittavat rokotukset jne. 

Listataan kysymyksiä joita osallistujilla on matkaa 
koskien ja etsitään niihin vastaukset.

Passin hankkiminen

Passi on Suomen kansalaiselle myönnettävä mat-
kustusasiakirja. Passi on myös virallinen todistus 
haltijansa henkilöllisyydestä. Vain voimassa ole-
valla henkilökohtaisella passilla voi matkustaa. 
Tämä koskee myös lapsia. Myöskään rikkinäisellä 
tai turmeltuneella passilla ei pääse läpi rajatarkas-
tuksesta. Tarkista aina matkustuskohteesi virano-
maisilta tai matkustusmääräyksistä, millaisella 
passilla kyseiseen maahan voi matkustaa ja mitä 
muita, esimerkiksi passin voimassaoloaikaan liit-
tyviä vaatimuksia kohdevaltiolla on.
Kun passia käytetään, siihen merkityn nimen ja 
henkilötunnuksen on oltava ajan tasalla. Voit jättää 
passihakemuksesi poliisin sähköisessä asiointi-
palvelussa tai poliisin lupapalvelupisteessä. Passin 
hakijalta otetaan sormenjälkilukijalla kaksi sormen-
jälkeä. Sormenjälkiä ei oteta alle 12-vuotiailta.

Passia haettaessa tarvitaan: 

• 1 passikuva, enintään 6 kuukautta vanha
• poliisilaitoksella asioitaessa henkilöllisyyttä 

osoittava asiakirja (passi tai henkilökortti, 
ajokortti ei kelpaa)

• alle 18-vuotiaalla hakijalla jokaisen huoltajan 
kirjallinen suostumus (mikäli huoltajat eivät ole 
paikalla passia haettaessa), 

• 18–30-vuotiaalla miehellä: sotilaspassi, siviili-
palvelustodistus tai kutsuntatodistus.

• Passi maksetaan hakemusta jätettäessä, 
vuonna 2015 passin hinta 48 euroa.  
- www.poliisi.fi/passi

14. TAPAAMINEN - 

Matkalle valmistautuminen 



Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Suomessa sairausvakuutetuilla on oikeus euroop-
palaiseen sairaanhoitokorttiin (European Health 
Insurance Card, EHIC). Eurooppalaisella sairaan-
hoitokortilla todistat oikeutesi lääketieteellisesti 
välttämättömään sairaanhoitoon EU- ja Eta-maissa 
sekä Sveitsissä. Saat kortilla hoitoa, jos oleskelet 
tilapäisesti toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveit-
sissä ja sairastut äkillisesti tai joudut tapaturmaan 
siellä. Kortilla sinun tulisi saada hoito samaan 
hintaan kuin maassa asuvien henkilöiden.Euroop-
palaisen sairaanhoitokortin voi tilata Kelasta 
puhelimitse, verkosta tai toimittamalla hakemus-
lomakkeen Kelan toimistoon. Kortti toimitetaan 
postitse parin viikon kuluessa ja se on voimassa 
enintään kaksi vuotta.
 ˗ http://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoi-

tokortti 

Rokotukset

Aina ennen ulkomaille matkustamista kannattaa 
tarkistaa kohdemaan olosuhteet ja rokotesuosituk-
set. Lääkärin vastaanotolle kannattaa hakeutua 
viimeistään kuukautta ennen matkaa, jotta tar-
vittavat rokotukset ehditään antaa ajoissa. Maa-
kohtaiset rokotussuositukset löytyvät esimerkiksi 
internetistä www.rokote.fi 
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Selvitä matkakohteesi 
turvallisuustilanne

Ulkoministeriö seuraa eri maiden turvallisuustilan-
netta ja päivittää tietojaan jatkuvasti nettisivuillaan. 
Yleisen turvallisuustilanteen lisäksi Ulkoministeriön 
verkkosivuilta löytyy ajankohtaista tietoa myös 
terveysriskeistä, kuten terveydenhoidosta ja 
tautiepidemioista. 
 

Taustatietoa ohjaajalle matkalle 
valmistautumisesta

Matkan käytännön järjestelyt
 ˗ Tilaa liput
 ˗ varaa kuljetukset
 ˗ varmista että kaikilla on tarvittavat asiapaperit 

kunnossa

Rekrytointi ja koulutus
 ˗ Varmistetaan, että alle 18-vuotiailla on van-

hempien/holhoojien kirjallinen hyväksyntä.
 ˗ Varmistetaan, että on riittävä ja asianmukainen 

vakuutus toiminnan kaikkia vaiheita varten  
– mukaan lukien mahdollinen valmistava 
   tapaaminen

 ˗ Yksityiskohtainen taustatieto/osallistumisloma   
– tarkennetaan tarvittava tietomäärä (erityi-         
   sesti lääkinnällinen). Kuinka tietoja käytetään?  
   Mikä on luottamuksellisuuden taso?

 ˗ Nuorten valintaprosessin tulee olla avoin ja 
läpinäkyvä

 ˗ Varmistetaan hyvä ohjaus ja valmisteleva ohjel-
ma nuorille. Niiden tulisi sisältää sopimuksen 
laatimisen, hyväksynnän ja perussäännöt kaikille 
osallistujille. Koulutuksen tulisi sisältää myös 
tiedotusta kulttuurista, turvallisuudesta ja hyvin-
voinnista sekä suhteiden rakentamisesta

 ˗ Osallistujille annetaan tiedotuspaketti, joka 
sisältää ”help me” kortin

 ˗ Otettava yhteys lähettävän maan kansalliseen 
toimistoon, jotta voidaan saada selville, onko 
tarjolla lähtöä edeltävää koulutusta tai saatavilla 
koulutusmateriaalia. Jos on, koulutukseen liit-
tyviä ehdotuksia tulee noudattaa.
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Johtajuus
 ˗ Nimitetään päävastuunkantaja
 ˗ Varmistetaan että johtajilla on asianmukainen 

pätevyys tiettyjä toimintoja varten (vuorikiipeily, 
vesiurheilu jne, jos sen kaltaisia toimintamuotoja 
sisältyy toimintaan)

 ˗ Rekrytoitaessa johtajia organisaation  
ulkopuolelta on täytettävä hakemuslomake.  
Seulonta ja poliisitarkastus voidaan suorittaa.

 ˗ Katsottava että johtajien sukupuoli ja ikä ovat 
sopivasti tasapainossa

 ˗ Johtajille annetaan selvät roolit ja vastuualueet
 ˗ Johtajien on ymmärrettävä ja kunnioitettava 

osallistujia
 ˗ Johtajille on tehtävä selväksi heidän velvolli 

suudestaan pitää huolta ja mitä se tarkoittaa
 ˗ Vähintään yhdellä johtajalla on oltava  

ensiapukouutus

Ohjelma
 ˗ Ohjelmaan suunnitellaan tiedotustilaisuus päivit-

täin nuorten ja osallistujien kanssa
 ˗ Vapaamuotoista ohjelmaa varten  

– varmistettava että on asetettu tietyt rajat ja  
   että niitä tarkkaillaan

• Varmistetaan, että johtajia varten on laadittu 
selvä ohjelma, joka sisältää vastuualueen ja 
lepoajan.

Hätätoimenpiteet
 ˗ Laaditaan selväpiirteiset suunnitelmat hätäti-

lanteita varten, sisällytettävät tiedot jatkuvaa 
yhteydenpitoa varten isäntämaan ja kotimaan 
kanssa, hätätoimenpiteet jos on tarvetta 
evakuointiin, hätärahasto, oltava aina tietoinen 
missä osallistujat ja johtajat ovat.

 ˗ Pidä puhelin aina mukana, tallenna osallistujien 
puhelinnumerot omaan puhelimeesi ja varmista 
että osallistujilla on ohjaajan numero  
puhelimessaan.

 ˗ Lähimmän lähetystön/konsulaatin yhteystiedot 
oltava tiedossa

 ˗ Laadittava varasuunnitelma, jos ohjelmaa on 
muutettava syystä tai toisesta

 ˗ Otettava mukaan ensiapulaukku
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Vaihdon aikana on huomioita seuraavia asioita:

1. Vaihtoon otettavat asiakirjat
 ˗ vakuutustiedot
 ˗ tiedot osallistujista  

(taustatieto-/osallistumislomakkeet)
 ˗ kopio ohjelmasta
 ˗ ensiaputodistus (jos johtavalla on  

ensiapupätevyys)
 ˗ ryhmäsopimus
 ˗ vanhempien hyväksymislomakkeet
 ˗ yhteystiedot
 ˗ Liput (pidettävä osallistujien boarding passit  

ja jo käytetyt matkaliput tallessa)
 ˗ majoitustiedot
 ˗ lastensuojelumääräykset (oma maa).  

Toimitaan sen mukaan minkä maan  
suojelupolitiikka on tiukin

2. Tukijärjestelmä
 ˗ luotava selkeä tukijärjestelmä osallistujille
 ˗ Tukijärjestelmä myös johtajia varten,  

johtajat tukevat toinen tosiaan
 ˗ lähettäviä ja vastaanottavia organisaatioita 

varten on nimetty yhteyshenkilö  
hätätilannetta varten

 ˗ rahoituslaitoksen yhteystiedot tarvittaessa
 ˗ Lähimmän suurlähetystön yhteystiedot

3. Orientoituminen saavuttaessa
Tapana on, että isäntäjärjestö järjestää orientoi-
tumistapaamisen jolloin käydään läpi seuraavia 
asioita:
 ˗ tervetulotoivotus
 ˗ käytännön asiat ja logistiikka,  

ohjelman esittely
 ˗ kulttuurilliset tiedot
 ˗ yhteystiedot
 ˗ ”help me” kortti
 ˗ vastuualueet ja ryhmäsopimus
 ˗ koti-ikävän tiedostaminen ja  

ymmärtäminen, kulttuurishokki
 ˗ mistä saa tietoa jos on kysyttävää

4. Johtajien rooli
 ˗ Johtajien tiedossa tulee olla kuinka toimia 

hätätilanteissa
 ˗ Tulisi tavata toisesta päivittäin
 ˗ laadittava selkeät vastuualueet
 ˗ tiedettävä aina missä osallistuja ovat,  

vapaa-ajallakin
 ˗ hyvä järjestelmä muistiinpanoja varten
 ˗ nuoriin tulee olla hyvä, avoin  

ja jatkuva suhde
 ˗ johtajien on voitava käyttää puhelimia  

riittävästi yhteydenpitoa varten

    15. KANSAINVÄLINEN 
     PROJEKTI                            
  –Toteutus – vaihdon aikana
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5. Lastensuojeluasian käsittely
 ˗ asia on otettava aina vakavasti
 ˗ ryhdyttävä lastensuojelumääräysten edellyt-

tämiin toimenpiteisiin (katsottava oman ja 
isäntämaan menettelytapoja)

 ˗ pidettävä yhteyttä molempien maiden 
kansallisiin toimistoihin ( lähettävän  
ja vastaanottavan )

 ˗ otettava yhteys henkilöön, joka on nimetty 
tehtävään ja otettava yhteys vastaanottavan 
ja lähettävän organisaation hätänumeroon

 ˗ pidettävä osallistuja ajan tasalla
 ˗ varmistetaan tuki johtajalle,  

joka käsittelee asiaa
 ˗ lapsi on siirrettävä pois mikäli sopivaa

6. Osallistujien osallistuminen
 ˗ osallistujia on kuultava ja valvottava  

jatkuvasti
 ˗ osallisuuden huomioinen, suunnitellaan, 

tehdään ja arvioidaan yhdessä
 ˗ tehtävä selväksi yleiset säännöt ja 

seuraamukset, ellei niitä noudateta
 ˗ Nuoret pitävät päiväkirjaa vaihdosta,  

voidaan jakaa johtajien kanssa

7. Majoitus
 ˗ isäntäperheitä on tavattava säännöllisesti 

vaihdon aikana
 ˗ käydään osallistujien luona isäntäperheessä
 ˗ Nuoria on tavattava säännöllisesti ja laadit-

tava raportti vastaanottojärjestelyistä ja 
mahdollisista ongelmista

 ˗ Jos kotiperheen tilanteessa ilmenee vakavia  
vaikeuksia, nuori on siirrettävä pois  
välittömästä

8. Tarkkailu ja arviointi
 ˗ Valvonta ja arviointijärjestelmät on  

kehitettävä ennen nuorisovaihtoa ja niistä 
on sovittava isäntäorganisaation kanssa 
mikäli mahdollista

 ˗ Valvonta ja arviointi tulee suorittaa nuorten, 
johtajien, isäntäjärjestön ja isäntäperheiden 
kanssa

 ˗ jos odotukset ja perussäännöt ovat selvät 
alussa, on helpompi valvoa edistymistä ja 
ongelmia

 ˗ tarvitaan päivittäistä arviointia osallistujien 
ja johtajien kanssa

 ˗ johtajien on pidettävä päivittäisiä kokouksia 
ohjelman tarkastelua varten

 ˗ suoritetaan lopullinen arviointi. Arvioinnin 
tulisi olla todenmukainen  
ja opettava harjoittelu.

 ˗ varmistetaan, että vaihdon aikana käytössä 
järjestelmä muistiinpanojen ja raporttien 
tekemistä

Vinkkejä arviointiin
 ˗ Arvioitaessa tulee aina suunnitella mitä 

arvioidaan, miksi, milloin, ketkä ovat arvioin-
nin kohderyhmä, kuinka arvioinnissa esiin 
tullut tieto hyödynnetään

 ˗ arviointilaatikko, johon osallistujat voivat 
laittaa kommentteja milloin tahansa

 ˗ käytetään erilaisia luovia arviointitapoja,  
esimerkiksi piirretään iso laiva, johon  
jokainen osallistuja saa piirtää itsensä  
kuvaamaan omaa kokemustaan hankkeessa. 
Onko laivan ruorissa, vai onko kenties  
tippumassa laivasta, tai laivan kannella  
ottamassa aurinkoa?
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9. Matkakertomus

Kansainväliseen toimintaan kuuluu osana omien kokemusten jakaminen. Matkasta 
tehdään matkakertomus ja se on hyvä esitellä mm. klubin jäsenille, koulussa mat-

kaan osallistuneiden luokissa ja miksei koko koululle ja esimerkiksi 
kuntaorganisaatiossa sivistyslautakunnalle.

Esimerkki:  Kooste matkakertomuksesta  European Culture Week I  
Neuerburgissa 2.-10.8. 2014

Lauantai 2.8.
Tapasimme suomalaisten ryhmän kanssa 
ensimmäistä kertaa Helsinki-Vantaalla 
puolen päivän tienoilla, ja jätimme 
Suomelle hyvästit. Päästyämme viimein 
perille Neuerburgiin Espanjan ja Belgian 
ryhmän kanssa samalla bussilla, oli 
suurimmalla osalla matkaajista yli 12 
tuntia reissua alla, joten uni tuli hyvin 
pian iltapalan jälkeen.

Sunnuntai 3.8.
Sunnuntai oli virallinen saapumispäivä, 
jolloin linnaan saapui lähempää mat-
kustavat, eli Saksasta, Luxemburgista ja 
Lichtensteinista osallistuvat nuoret ja 
heidän ohjaajansa. Päivä kului lähinnä tu-
tustumisleikkejä leikkiessä ja Neuerburgin 
keskustaan tutustuessa. Varomaton 
belgialaispoika sai keinulaudasta 
takaraivoonsa, ja käytiin lääkärissä 
paikkaamassa. Ei onneksi sattunut 
pahemmin.

Maanantai 4.8.
Työpajat alkoivat. Neljä suomalaista valitsi 
savityöpajan, kaksi kokeili tiskijukkailua, 
yksi meni teatteriryhmään, ja yksi lähti 
geokätköilemään. Iltapäivällä lounaan jäl-
keen oli tarkoitus ottaa Neuerburgin kau-
punki haltuun niin sanotun Farm Gamen 
tiimellyksessä, mutta rankkasateen vuoksi 
jouduimme toteuttamaan pelin linnan 
sisäpihalla. Olosuhteisiin nähden meni 
hyvin, ja ilmeisesti nuoretkin viihtyivät. 
Illallisen jälkeen suuri osa kaikista osallis-
tujista juoksi nahkakuulan perässä jalka-
pallokentällä. 

Lauantai 9.8.
Lauantaina oli vuorossa työpajojen 
tuotosten esittelyä muille leiriläisille, ja 
läheltä saapuneiden leiriläisten vanhem-
mille. Tämän jälkeen buffet-pöytä notkui 
maukkaista kermaperunoista ja muista 
herkuista. Suurimmalle osalle leiriläisistä 
tämä oli myös viimeinen päivä, ja itkuisia 
hyvästejä jäteltiin etenkin suomalaisten 
kanssa syvästi ystävystyneelle Espanjan 
ryhmälle. Italialaiset saapuivat seuraavaa 
viikkoa varten, ja illalla oli aikaa hätäisesti 
tutustua heihinkin mm. pingistä ja korttia 
pelaillen sekä rennosti oleskellen.

Sunnuntai 10.8.
Harmaaseen sunnuntaiaamuun heräsi 
Belgia ja Suomi kovin, kovin aikaisin, 
koska linja-auton oli määrä lähteä jo 7:30 
kohti lentokenttää ja belgialaisten kohdal-
la kohti rautatieasemaa. Silmät ristissä pa-
kattiin eväitä ja haukotusten lomassa hy-
västeltiin urheimpia ohjaajia, jotka ottivat 
asiakseen herätä meidän kanssa samaan 
aikaan haliakseen, ja vilkuttaakseen kau-
kaisuuteen kaartavan bussimme perään. 
Lennot kotiinpäin menivät useimmilta 
nukkuessa univelkoja pois, ja pääsimme 
kuin pääsimmekin kaikki yhdeksän reis-
saajaa ehjinä takaisin Helsinki-Vantaalle. 
Haikeaa oli jättää hyvästit, mutta jätettävä 
ne oli, koska seuraavana päivänä olikin jo 
lukuvuoden ensimmäinen koulupäivä.
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Tavoite

Tavoitteena tutustua ihmisoikeuksiin. 
Tunnistaa omia oikeuksia ja lisätä ymmärrystä 
toisten oikeuksien kunnioittamisesta. 

Tarvittavat välineet: 
Sanomalehtdistä leikattuja henkilöiden kuvia, 
Fläppipaperi ihmishahmon piirtämistä varten, 
pos-it lappuja, kyniä, tulostettu versio 
ihmisoikeuksien julistuksesta

Virittäytyminen

Ohjaaja on etukäteen leikannut lehdistä 3-4 
eri henkilöä (ei julkisuuden henkilöitä) 
esittävää kuvaa. Nämä kuvat hän on leikannut 
osiin, niin että ryhmän jokainen jäsen saa palan 
yhdestä kuvasta. Ryhmäläisten pitää koota ku-
vat kokoon, niin että ryhmäläisistä muodostuu 
pienryhmiä, yhdellä ryhmällä on yksi 
kokonainen henkilökuva.

Teemaan sopiva 
toiminta

Seuraavaksi ryhmissä mietitään kuka on kuvan 
henkilö. Millainen elämän tilanne hänellä on. 
Osallistuja piirtävät paperille hänen 
ääriviivansa, koko vartalon. Post it -lapuille 
kirjoitetaan asioita jotka pitävät hänet 
hengissä, ja ne kiinnitetään hahmon jalkojen 
alle. Seuraavaksi pos it- lapuille kirjoitetaan 
asioita jotka auttavat kuvan ihmistä saamaan 

hyvän tulevaisuuden. Nämä laput kiinnitetään 
hahmon jalkoihin. Ylävartaloon liitetään asioita 
jotka tekevät ihmisen elämästä mukavampaa, 
mutta eivät ole välttämättömiä. Päähän 
liitetään kuvan henkilön toiveita 
tulevaisuudesta, haaveita ja unelmia.
 ˗ (Mukailtu Taksvärkki Oy:n lapsen  

oikeuksien menetelmäoppaasta)

Seuraavaksi otetaan esiin ihmisoikeuksien 
julistus, ja verrataan mihin artikloihin laput 
liittyvät, löytyvätkö kaikkiin lappuihin vastaava 
artikla. Lopuksi voidaan vielä keskustella 
yleisesti millaisia ajatuksia tehtävä herätti.

Vinkkejä 

 ˗ Ohjaajan on hyödyllistä tutustua etukäteen  
esimerkiksi Council of Europe, Charter on  
Education for Democratic Citizenship and 
Human Rights Education- julkaisuun.

 ˗ Teemaa voi käsitellä myös lapsen oikeuk-
sien näkökulmasta, hyviä vinkkejä lapsen 
oikeuksien käsittelyyn löytyy Unicefin ja 
Planin materiaalista.

 ˗ Ihmisoikeusteeman käsittelyyn voi yhdistää 
hyvin tutustumisen Amnesty International 
–järjestöön, joka toimii ihmisoikeuksien 
puolesta

16. GLOBAALIT ILMIÖT - 

    Ihmisoikeudet
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 ˗ Oikeus elämään 

 ˗ Syrjinnän kielto 

 ˗ Orjuuden ja pakkotyön kielto 

 ˗ Kidutuksen kielto 

 ˗ Oikeus tulla tunnustetuksi henkilönä 

 ˗ Mielivaltaisen pidätyksen kielto 

 ˗ Oikeus oikeudenmukaiseen  
oikeudenkäyntiin 

 ˗ Oikeus kansalaisuuteen 

 ˗ Oikeus yksityis- ja perhe-elämän suojaan 

 ˗ Liikkumisen vapaus 

 ˗ Oikeus turvapaikkaan 

 ˗ Oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe 

 ˗ Oikeus omaisuuteen 

 ˗ Ajatuksen omantunnon ja  
uskonnon vapaus 

 ˗ Mielipiteen ja sananvapaus 

 ˗ Kokoontumis- ja yhdistymisvapaus 

 ˗ Oikeus osallistua 

 ˗ Oikeus sosiaaliturvaan 

 ˗ Oikeus työhön 

 ˗ Oikeus riittävään elintasoon 

 ˗ Oikeus lepoon ja vapaa-aikaan 

 ˗ Oikeus opetukseen 

 ˗ Oikeus osallistua yhteiskunnan  
sivistyselämään
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17. GLOBAALIT ILMIÖT – 

  Reilu kauppa
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Tavoite 

Tutustua Reilun kaupan periaatteisiin. Pohtia onko maailman kaupassa rakenteita, jotka ylläpitävät kehi-
tysmaiden köyhyyttä. Miten omalla toiminnalla voi vaikuttaa?

Taustaa 

Kaikilla ihmisillä on oikeus tulla toimeen omalla työllään – myös kehitysmaissa. Reilun kaupan visiona on 
maailma, jossa kehitysmaiden viljelijöillä ja työntekijöillä on turvattu toimeentulo, mahdollisuus kehittyä 
ja päättää itse omasta tulevaisuudestaan. Reilun kaupan järjestelmä on luotu parantamaan 
kehitysmaiden pienviljelijöiden ja suurtilojen työntekijöiden asemaa kansainvälisessä kaupankäynnissä.

Tarvittavat välineet: Lankakeriä tai paperia, viivottimia, saksia, Internet –yhteys ja tietokone

Virittäytyminen

Langan leikkaus

Jaetaan ryhmä muutamaan pienryhmään. Jokaiselle pienryhmälle jaetaan lankakerät tai 
vaihtoehtoisesti paperia ja pyydetään pienryhmiä leikkaamaan niistä 10 sentin mittaisia pätkiä/paloja. 
Kaikille paitsi yhdelle ryhmälle annetaan viivoittimet. Hetken kuluttua ryhmää jolla ei ole viivainta pyyde-
tään leikkaamaan 20 sentin mittaisi paloja. Lopuksi ohjaaja tarkistaa palojen pituudet. Keskustellaan 
oliko tehtävä reilu, miksi? Pohditaan tehtävän pohjalta kehitysmaiden tilannetta, voiko kilpailu olla reilua 
jos toisilla on käytössä parempaa teknologiaa tai apuvälineitä kuin toisilla. 
 ˗  tehtävä mukailtu Reilun kaupan oppimateriaaleista.

Teemaan sopiva toiminta

Tutustukaa Reilun kaupan nettisivuihin, ja sieltä löytyvään videomateriaaliin Reilusta kaupasta.

Vierailkaa lähikaupassa, ryhmät voivat kiertää kaupassa pienryhmissä, ja yrittää etsiä mahdollisimman 
monta reilun kaupan tuotetta. Eniten tuotteita löytänyt ryhmä palkitaan hurraa huudoilla tai 
mahdollisuuksien mukaan jollain reilun kaupan tuotteella.

Klubikerran päättäminen

Käykää läpi kierros, mitä jokaiselle jäi mieleen tästä kerrasta sekä mikä olisi sellainen Reilun kaupan tuote 
jonka voisi harkita jatkossa käyttävänsä.

Vinkki: Reilun kaupan teemaan tutustumiseen voi yhdistää hyvin Maailmankauppaan tutustumisen 
kanssa.
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Tavoite

Tavoitteena ymmärtää sekä konflikteihin että 
rauhaan liittyviä ilmiöitä. Miettiä mitä tarvitaan 
rauhan edistämiseen, miten voi itse toimia rauhan 
puolesta.

Virittäytyminen

Jaa ryhmä pareihin. Ohjaaja pyytää pareja 
menemään istumaan vastakkain ja keskustelemaan 
jostakin aiheesta, erimerkiksi kesälomasta tms. 
Vähän ajan päästä ohjaaja pyytää jokaisesta parista 
toista kääntymään selkä omaa paria päin ja jat-
kamaan keskustelua siten. Lopuksi voidaan ryhmän 
kanssa käydä läpi miltä keskusteleminen näissä 
kahdessa eri tilanteessa tuntui. Keskustelutaidot 
ovat tärkeitä mietittäessä rauhan, 
konfliktinehkäisyn ja sovittelun aiheita.

Teemaan sopiva toiminta 

Piirretään paperilla aikajana, jokainen saa käydä 
kirjoittamassa janaan yhteiskunnallisia konflikteja 
joita he muistavat.
Lopuksi keskustellaan:
- Onko eroja siinä mitä miellämme  
 konfliktiksi
- Mistä erot voivat johtua?
- Jos ei löydy eroja mistä se voi johtua?

- Onko olemassa yleisiä sääntöjä  
             kuinka  
 konfliktitilanteissa tulisi toimia?

Rauhan edistäminen tarkoittaa esimerkiksi konflik-
titilanteiden ehkäisyä. Laatikaa ryhmänne koskeva 
rauhansopimus. Rauhansopimuksessa voidaan 
vastata esimerkiksi näihin kysymyksiin 

 ˗ Kuinka ryhmässänne saadaan ylläpidettyä hyvä  
oppimisympäristö ja toimintarauha? 

 ˗ Mitä konkreettisia toimenpiteitä rauhan ja 
hyvän  
ilmapiirin luomiseksi ryhmässänne tulisi tehdä? 

 ˗ Kuka on vastuussa sopimuksen toimeenpanos-
ta ja toteutumisesta?

Seuraava tehtävä sopii ulkona tehtäväksi:

Jokainen voi ensin etsiä yhden asian luonnosta joka 
hänen mielestään kuvaa rauhaa. Huom! Saa ottaa 
vain luonnonmateriaaleja, mutta ei kuitenkaan 
katkaista elävistä puista oksia tai repiä irti jäkäliä 
tai sammalia. Käykää läpi jokaisen osallistujan 
löytämät asiat ja kuvaukset siitä miten ne kuvas-
tavat rauhaa. Tehkää sen jälkeen yhteinen rau-
hantaideteos keräämistänne materiaaleista, voitte 
myös kerätä lisää materiaalia taideteosta varten. 
Kuvatkaa teos ja jakakaa se vaikka facebookissa 
tms. ja levittäkää näin rauhan sanomaa  

18. GLOBAALIT ILMIÖT -  
  Rauhan edistäminen 
     ja konfliktien ehkäisy
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Vinkki: Martti Ahtisaari on suoma-
lainen Nobelin rauhanpalkinnon voit-
taja. Ahtisaari-päiviä vietetään 
vuosittain marraskuussa Martin 
päivän (10.11.) tienoilla. Tutustukaa 
Martti Ahtisaari päivien nettisivuihin, 
joilta löytyy paljon materiaalia liittyen 
sovitteluun ja rauhan rakentamiseen. 
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Hyödyllisiä linkkejä:

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus: www.cimo.fi
Tietoa nuorille mahdollisuuksista lähteä ulkomaille: www.maailmalle.net

Euroopan neuvoston ihmisoikeuskasvatus –sivusto: http://www.coe.int/en/web/edc/
EU:n koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman 

sivusto: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_fi.htm 
Nuorisokeskus Villa Elba: www.villaelba.fi 
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Hyödyllisiä linkkejä:

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus: www.cimo.fi
Tietoa nuorille mahdollisuuksista lähteä ulkomaille: www.maailmalle.net

Euroopan neuvoston ihmisoikeuskasvatus –sivusto: http://www.coe.int/en/web/edc/
EU:n koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman 

sivusto: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_fi.htm 
Nuorisokeskus Villa Elba: www.villaelba.fi 



Think global act local

Join International Club


