
MAAILMA	KYLÄSSÄ	PITSKUSSA	-TEEMAPÄIVÄ	9.5.2018	

Koulumme	on	(…..)	

• Suunnittelemme	ja	toteutamme	Pitäjänmäen	peruskoulussa	Maailma	kylässä	Pitskussa	-
teemapäivän	keskiviikkona	9.5.2018.	

• Päivän	aikana	koulun	liikuntasaliin	rakentuu	messualue,	jossa	eri	järjestöjen	edustajat	
esittelevät	toimintaansa	ja	aktivoivat	oppilaita	pienillä	tehtävillä.	

• Messualueelle	tulevat	seuraavat	toimijat:	
o Suomen	Punainen	Risti	
o Mannerheimin	lastensuojeluliitto	
o Luontoliitto	
o Prometheus	leirin	tuki	ry	
o Pitäjänmäen	seurakunta	
o Kuurojen	liitto	
o WWF	
o Euroopan	komission	Suomen	edustusto	
o Animalia	
o Helsingin	Sanomat	

	

• Messualueen	lisäksi	koululla	ja	lähiympäristössä	tapahtuu	seuraavaa:	
o Erilaisia	tanssitunteja	oppilaille	(tanssikoulu	Tanssila	ja	kuraattorin	shuffle&house	–

tanssit)	
o Pelipaja	
o Ruokamaistiaisia	maailmalta	-työpaja	
o Aleksandra	Jääskeläisen	keskustelupaja	sukupuolenkorjaukseen	liittyen	
o Nuorisotalolla	toimintaa	oppilaille	
o Japanilaiseen	kulttuuriin	liittyvä	työpaja	Pitäjänmäen	kirjastossa	
o Kuvataidepaja	
o Oppilaiden	organisoima	kielikahvila	koko	päivän	ajan	

	

• Päivän	on	koko	koulun	yhteinen	(luokat	1-9).	Oppilaat	kiertävät	laatimamme	aikataulun	
mukaisesti	eri	toimintapisteillä	(ympäri	koulua	ja	lähiympäristössä)	sekä	messualueella.	
Messualueelle	he	menevät	passin	kanssa.	Passiin	kerätään	leimoja,	ja	täyttä	passia	vastaan	
saa	pienen	palkinnon.	

• Päivä	on	myös	avoimien	ovien	päivä	koulussamme.	

	

• Päivän	suunnitteluun	ja	toteutukseen	osallistuvat:	
o 9.luokan	yhteisen	katsomusopetuksen	oppilaita	
o 8.luokan	oppilaita	
o Ks.	Erillinen	liite	oppilaiden	osallisuudesta	(PowerPoint).	

	 	



	

• Lähestyimme	kollegojamme	seuraavalla	kirjeellä:		

Hei	opekollegat.	

Olemme	järjestämässä	9.5.	teemapäivää	"Maailma	kylässä	Pitskussa".	Päivä	on	osa	
Radikalisoitumisen	ehkäisy	-koulutusta,	johon	osallistumme	(Henna	&	Johanna	V.)	tänä	keväänä.	
Päivän	tarkoituksena	on	tukea	koulun	yhteishenkeä	ja	tuoda	maailman	-	sekä	koulumme	-	
kulttuurista	monimuotoisuutta	näkyväksi.	Teemapäivä	on	oppilaille	lukujärjestyksen	mukainen.	

9.luokkalaisten	katsomusryhmä	osallistuu	päivän	suunnitteluun.	Tarjolla	on	erilaisia	työpajoja	
sekä	koululla	että	lähiympäristössä	(Nuta,	kirjasto,	koulun	ympäristö).	Odotettavissa	on	siis	
useita	vierailijoita.	

Laitamme	pian	viestiä	kunkin	ikäryhmän	mahdollisista	pajoista.	(Tarjolla	tulee	olemaan	mm.	
opon	+	vanhempien	kansainvälinen	ruoanvalmistuspaja,	kaksi	erilaista	tanssipajaa,	Berliiniin	
matkaajien	kielikahvila,	suunnistus,	messualue	(n.	10	eri	pistettä),	kuvispaja,	Markun	pelipaja,	
kirjaston	Japani-aiheinen	työpaja	pienemmille	oppilaille.)	Jos	joku	opettajista	innostuu	
osallistumaan	päivään	tai	järjestämään	päivän	teeman	mukaisen	pajan,	otamme	sen	ilolla	
vastaan!	=)	Esim.	käsityöpajaa	meillä	ei	vielä	ole.	

Joillekin	oppilaille	saattaa	olla	rauhallisempaa	osallistua	päivään	osittain	omassa	luokkatilassa.	
Teemme	päivän	teeman	mukaisen	Kahootin	sekä	helposti	toteutettavia	aktiviteetteja	kaikkien	
käyttöön	(esim.	värityskuvia,	ristikoita,	tietovisoja).	Jos	opettajat	haluavat	pitää	oppilaille	
normaaleja	oppitunteja,	sekin	on	tietysti	mahdollista.	Jos	pidätte	normaalit	tunnit,	ilmoitatteko	
meille	siitä	mahdollisimman	pikaisesti.	

Palaamme	päivän	tarkempiin	aikatauluihin	ja	sisältöön	pian!	Näette	toistenne	vastaukset.	

Aurinkoista	viikkoa,	

Henna	ja	Johanna	V.	

	 	



	

• Lähetimme	Wilman	kautta	myös	huoltajille	tiedotteen:	

MAAILMA KYLÄSSÄ PITSKUSSA -TEEMAPÄIVÄ JA AVOIMET OVET KE 
9.5.2018  
Talo	täynnä	mukavaa	tekemistä	ja	toimintaa.	

Missä?  
• Pitäjänmäen peruskoulun tiloissa sekä lähiympäristössä (nuorisotalo ja kirjasto).	
• Päivä on avoimien ovien päivä, jolloin huoltajat voivat kierrellä b-talon liikuntasalin 

messualueella omatoimisesti. Jos haluat osallistua lapsesi luokan kanssa 
toimintoihin, ole yhteydessä luokanopettajaan/luokanvalvojaan.	

Milloin? 
• Keskiviikkona 9.5. klo 9-14	

Mitä? 
• Koko koulun teemapäivä "Maailma kylässä Pitskussa" - yhteistä tekemistä ja 

toimintaa hyvässä hengessä oppilaiden kanssa.	
• Tuomme maailman - ja Pitäjänmäen peruskoulun - kulttuurisen monimuotoisuuden 

esille. Teemapäivän ajaksi b-talon saliin rakentuu messualue, jossa voi käydä 
tutustumassa erilaisiin järjestöihin ja muihin toimijoihin. Paikalla ovat esimerkiksi 
Animalia, Punainen Risti, WWF, Luontoliitto, Kuurojen liitto, Helsingin Sanomat, MLL, 
Prometheus-leirin tuki ry ja Pitskun seurakunta. Erilaista toimintaa löytyy myös 
ympäri koulua sekä lähiympäristöstä tanssin, ruokamaistiaisten, kielikahvilan ja 
muiden toimintapisteiden merkeissä.	

• Päivä huipentuu klo 13-14 9.luokan oppilaiden b-talon salissa järjestämään 
ihmisoikeuspaneeliin. Oppilaat haastavat opettajia ja muita aikuisia vaikeista 
aiheista. Tervetuloa yleisöksi! 	

Mitä mukaan? 
• Pikkurahaa - oppilaat pitävät kielikahvilaa, jossa on tarjolla kahvia ja pientä 

purtavaa! 	
• Iloista mieltä! :)	

Tervetuloa kaikki huoltajat tutustumaan koulumme toimintaan! 
	 	



• Lähetimme	paikalle	tuleville	eri	järjestöjen	edustajille	seuraavan	kirjeen:	
	

Hei	

Tervetuloa	mukaan	Maailma	kylässä	Pitskussa–teemapäivään	keskiviikkona	9.5.2018!	
Hienoa,	että	moni	järjestö/toimija	pääsee	osallistumaan	tapahtumaamme.		

Teemapäivä	on	osa	Helsingin	yliopiston	organisoimaa	Radikalisoituminen	ja	
ekstremismi	–koulutusta,	johon	osallistumme	koulumme	edustajina	tänä	keväänä.	
Teemapäivän	tarkoituksena	on	tukea	koulun	yhteishenkeä	ja	tuoda	maailman	–	sekä	
Pitäjänmäen	peruskoulun	–	kulttuurista	monimuotoisuutta	positiivisella	tavalla	esille.		

Koska	tarkoituksenamme	on	myös	osallistaa	oppilaita	päivän	suunnitteluun	ja	
toteutukseen,	nimeämme	joka	järjestölle/toimijalle	kaksi	vastuuoppilasta.	Heidän	
tehtävänään	on	ottaa	teihin	lähiaikoina	yhteyttä	sekä	ottaa	teidät	vastaan	
tapahtumapäivän	aamuna	koulun	ala-aulassa.	Teemapäivän	aikana	voitte	halutessanne	
hyödyntää	oppilaita	omalla	pisteellänne	-	kuitenkin	siten,	että	he	ehtivät	myös	itse	
osallistua	päivän	toimintoihin.	Teemapäivän	päätteeksi	vastuuoppilaat	varmistavat,	että	
kaikki	on	sujunut	hyvin.		

Ohessa	infoa	teemapäivään	liittyvistä	käytännön	asioista.	

	

Missä	sijaitsemme?	

• Pitäjänmäelle	pääsee	helposti	julkisilla	kulkuvälineillä.	Koulu	sijaitsee	
rautatieaseman	läheisyydessä,	noin	viiden	minuutin	kävelymatkan	päässä.	

• Koulun	vieressä	on	Pitäjänmäen	kirjasto,	jonka	edessä	on	pieni	parkkialue.	
Parkkeeraamiseen	tarvitset	kiekon.	Ilmainen	parkkiaika	on	neljä	tuntia.	

• Yläkoulun	käyntisoite	on	Turkismiehenpolku	2.	
• Koululla	on	mahdollisuus	ruokailla	päivän	aikana	omakustannehintaan	4,80€	

(käteisenä).	

	

Mitä	päivän	aikana	tapahtuu?		

• Tapahtuma-aika	on	klo	9-14.	Esittelypisteillä	toiminta	päättyy	klo	13,	jolloin	
juhlasalin	lavalla	alkaa	paneelikeskustelu.	

• Päivän	aikana	koulussamme	tapahtuu	monenlaista:	on	tanssia,	askartelua,	
suunnistusta,	eri	maiden	ruokamaistiaisia,	kahvila,	pelejä	yms.		

• Messualue,	jossa	standit	sijaitsevat,	on	rakennettu	Pitäjänmäen	peruskoulun	b-
talon	juhlasaliin.	Sijoitamme	sinne	valmiiksi	pöydän/järjestö.	Mikäli	ette	
tarvitse	pöytää	tai	tarvitsette	jotain	lisärekvisiittaa	(esim.	tuoleja),	
ilmoitattehan	siitä	meille	ajoissa.	Oppilaat	tulevat	saliin	muutamassa	
ryhmässä	päivän	aikana.	Yritämme	järjestää	niin,	että	salissa	olisi	sopivasti	väkeä	
koko	ajan.		

• Saliin	tulevilla	oppilailla	on	mukanaan	passi,	johon	heidän	on	tarkoitus	kerätä	
leimoja	eri	pisteiltä.	Leiman	saa,	kun	on	tehnyt	pienen	tehtävän.	Tämän	vuoksi	



toivomme,	että	jokaiselta	pisteeltä	löytyy	yksi	tai	kaksi	yksinkertaista	
tehtävää,	joiden	suorittamista	vastaan	oppilas	saa	leiman.	Tehtävät	voivat	
olla	tietovisatyyppisiä,	arvaustehtäviä,	toiminnallisia	tehtäviä	–	ihan	mitä	
tahansa	vain	keksitte.	Yksinkertaisimmillaan	ne	voivat	olla	tyyppiä	”Arvaa	
kuinka	monta	kahvipapua	purkissa	on”.	Jos	mahdollista,	pienille	oppilaille	(1-
3.lk)	voisi	ideoida	helpompia	tehtäviä	kuin	vanhemmille.	Messualueella	kiertää	
päivän	aikana	oppilaita	luokilta	1-9.	

• Jos	teillä	on	lahjoittaa	mitä	tahansa	pieniä	palkintoja/kannustimia	oppilaille,	
otamme	niitä	mielellämme	vastaan.	Ne	voisivat	toimia	esimerkiksi	palkintoina	
passin	täyttämisen	jälkeen.	Ilmoittakaa	meille	sähköpostilla,	jos	pystytte	
lahjoittamaan	jotakin	(mitä	ja	lukumäärä).	Näin	osaamme	valmistautua	
asiaan	koulun	puolesta.	Ilmapallot	olisivat	kivaarekvisiittaa	vaikka	pisteen	
läheisyyteen,	jos	niitä	on	mahdollista	saada.		

	

• Teemapäivä	huipentuu	9.	luokkalaisten	järjestämään	ihmisoikeuksiin/eettisiin	
valintoihin	keskittyvään	paneelikeskusteluun	koulun	juhlasalissa.	Jos	pääsette	
osallistumaan	paneeliin	(panelistina	tai	yleisönä),	ilmoittakaa	siitä	meille	
sähköpostilla	18.4.	mennessä.	Ajatuksena	on,	että	panelistit	ovat	kaikki	
aikuisia	–	koulun	opettajia	tai	eri	järjestöjen	edustajia.	Olisi	hienoa,	jos	muutama	
teistä	voisi	osallistua	keskusteluun!	Paneelikeskustelu	alkaa	klo	13.	

	

Muuta	tärkeää	

• Toivomme	jokaisen	järjestön/toimijan	ilmoittavan	meille	vastuuhenkilön	
nimen	ja	puhelinnumeron	sähköpostilla	18.4.	mennessä.		

• Meihin	voi	olla	yhteydessä	milloin	tahansa	teemapäivään	liittyen.	
Yhteystietomme	löytyvät	alta.		

• Mahdollisista	peruutuksista	toivomme	ilmoitusta	hyvissä	ajoin.	
• Teemapäivä	on	koulussamme	samalla	myös	avoimien	ovien	päivä.		

	

	

Ystävällisin	terveisin	Pitskusta,	

Henna	Nurmi,	040	7661281	

Johanna	Väisänen,	040	7354886	

	
	

	

	

	



	

	



MAAILMA KYLÄSSÄ PITSKUSSA 
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OPPILAIDEN OSALLISUUS
- 8.luokan oppilaat pitävät päivän aikana kahvilaa.

- 9.luokan oppilaat on jaettu pareiksi/pieniksi ryhmiksi, jotka ottavat etukäteen yhteyttä 
paikalle tulevien järjestöjen edustajiin. Varsinaisena teemapäivänä he toivottavat 
paikalle tulevat ihmiset tervetulleiksi ja huolehtivat, että heillä on kaikki hyvin päivän 
aikana.

- 9.luokan oppilaat ideoivat yhdessä Helsingin Sanomien toimittaja Maija Aallon kanssa
Hesarin pisteen, joka on messualueella. Pisteellä on tehtäviä liittyen vihapuheeseen ja 
sananvapauteen.

- 9.luokan oppilaat suunnittelevat toiminnallisen suunnistuksen, joka toteutetaan eri 
luokille päivän aikana.

- 9.luokan oppilaat kirjoittavat päivästä blogitekstin ja ottavat valokuvia päivän aikana.

- Päivän päättää 9.luokan oppilaiden suunnittelema ja toteuttama paneelikeskustelu. 
Paneelin aiheena ovat eettiset valinnat, ja panelisteina toimivat koulun opettajat sekä 
edustaja Amnestysta ja Setasta.
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