Helsinki 12.5.2011
Tervetuloa Valiojoukkoon!
Suomen UNICEFilla on ilo kutsua teidät mukaan UNICEFkoulutoimintaan lukuvuosiksi 2011-2013. Tulevan kaksivuotiskauden
aktiivisen UNICEF-kouluverkon muodostavat seuraavat 18 ala- ja
yläkoulua, joista 4hyväksyttiin VIP-kouluiksi
UNICEF-kouluina jatkavat:

Halssilan koulu (luokat 1-6) , Jyväskylä
Kalevalan koulu (luokat 1-9), Kuopio
Merikadun koulu (yläkoulu), Raahe
Mertalan yhtenäiskoulu (luokat 1-9),
Savonlinna
Munkkiniemen ala-aste, Helsinki , VIP –koulu
Myllyojan koulu (luokat 1-6), Oulu, VIP-koulu
Oulun kansainvälinen koulu (luokat 1-9),
Oulu

Paloheinän ala-aste, Helsinki
Palosaaren koulu (luokat 1-6), Vaasa
Perkkaanpuiston koulu (luokat 1-6), Espoo
Rauman freinetkoulu (luokat 1-6), Rauma,
VIP-koulu

Riihenmäen koulu (yläkoulu), Mäntsälä, VIPkoulu

Terva-Toppilan koulu (luokat 1-9), Oulu
Vaajakosken koulu (yläkoulu), Vaajakoski

Uusina UNICEF-kouluina aloittavat:
Kartanonkosken koulu (luokat 0-9) Vantaa
Kastellin koulu (luokat 1-9), Oulu
Lagstads skola (luokat 1-10), Espoo
Myllymäen koulu (luokat 1-6), Mäntsälä

Ennen kesälomaa…
Lähetämme teille ohessa UNICEF-koulu -sopimukset allekirjoitettaviksi. Täytättehän tarpeelliset
osoitetiedot ja palautatte molemmat sopimuskappaleet allekirjoituksilla varustettuna
mahdollisimman pian. Suomen UNICEF palauttaa toisen kappaleen koululle syyskirjeessä
päivättynä ja pääsihteerin allekirjoittamana.
Palautusosoite: Kouluyhteistyö, Suomen UNICEF, Lautatarhankatu 6, 00580, Helsinki.
Toivomme, että palautatte sopimuskappaleiden ohessa myös liitteenä olevan kyselyn, jossa
tiedustellaan koulunne halukkuutta isännöidä/emännöidä lukuvuoden 2011-2013 UNICEF-koulujen
opettajatapaamista eli mahdollista syyspäivien lisäksi olevaa verkostotapaamista omalla
paikkakunnallanne tämän kaksivuotiskauden aikana.
UNICEF-kävelyt tempaistaan käyntiin tämän vuoden UNICEF-maakunnan Satakunnan
pääkaupungissa Porissa ke 31.8.2011!
UNICEF-kävelyt käynnistyvät elo-syyskuussa 2011 kahdettatoista kertaa. UNICEF-kävely on
Suomen suurin koululaisten hyväntekeväisyystapahtuma. Vuosittain kävelyyn osallistuu n. 1000
alakoulua ja 100 yläkoulua, noin 200 000 lasta ja nuorta. UNICEF-kävelyiden vakio-osallistuja kaartia olette te, UNICEF-koulut.
Tavoitteena on, että UNICEF-kävelyt näkyvät ja kuuluvat alkupamauspäivänä erityisesti UNICEFkoulujen lähimaastossa ja paikkakunnilla. Alkupamauksen tavoitteena on saada sekä paikallista
että valtakunnallista näkyvyyttä 1)UNICEF-kävelyjen alkamiselle ja 2)UNICEF-koulutoiminnalle eri
medioissa.
Itse kävelyn järjestämisessä ei ole teille uutta, mutta lisäpanostuksena voisivat olla esim.
yhteydenotot paikallislehtiin, -televisioihin ja -radioihin. Myös lähikoulujen mukaan houkuttelu tai

paikkakunnan yritysten kutsuminen sponsoreiksi voisivat olla alkupamauskävelyn toimintaideoita.
Tavoitteena on myös julkaista Suomen UNICEFin ja UNICEF-koulujen yhteinen lehdistötiedote
UNICEF-kävelyiden alkamisesta ja haastaa kaikki Suomen koulut mukaan kampanjaan.
Myös Suomen UNICEFin lehteen, UNICEF uutisiin ja pääsivuillemme www.unicef.fi tehdään juttua
aiheesta. UNICEF-kävelyjen kohteena on Schools for Africa –Kaikki lapset kouluun -kampanja,
jossa tuetaan Saharan eteläpuoleisen Afrikan kaikkein köyhimpien lasten kouluun pääsemistä,
opiskelua ja terveyttä.
Toivomme, että koulunne ottaa osaa syksyn ensimmäiseen ponnistukseen. Pyydämme
vastaustanne oheisessa kyselylomakkeessa, joka palautetaan sopimusten mukana Suomen
UNICEFiin.
UNICEF-koulujen opettajatapaamiset kaudella 2011-2013
Tällä UNICEF –kaudella ensimmäinen opettajien ”verkostokokous” on UNICEF-vapaaehtoisten
syyspäivillä la 10.- su 11.9.2011. Paikaksi on varmistunut Kirkkonummella oleva kongressikeskus
Majvik. Sinne on hyvät paikallis junayhteydet Helsingistä, mutta matkaan menee Hgistä n. 1 h 30
min. Varatkaa jo tuo viikonloppu mahdolliselle kokoukselle ja kimppakyytejä kannattaa sopia.
Tarkemmat tiedot koulujen ohjelmasta tulevat elo-syyskuussa ja sitten vain ilmoittautumaan
nettisivullemme!
Suomen UNICEF suosittelee ja tukee UNICEF-koulujen verkostoitumista. UNICEF-koulut voivat
saada matkakulutukea oman opettajatapaamisen järjestämiseen. Opettajatapaamisen ideana on,
että UNICEF-koulujen vastuuopettajat voivat kauden aikana tavata kerran toisiaan syyspäivien
lisäksi ja ideoida yhteistä KV -kasvatusta kuten UNICEF -tempauksia ja tiedotus-/ oppimateriaalia.
Matkakulutukea voidaan myöntää (n. 30 e /opettaja), jos vähintään 2/3 UNICEF -kouluista lähettää
osallistujan tapaamiseen. Isännöivä koulu tarjoaa tilat kokoontumiselle ja ohjelma on mietitty
yhdessä. Majoitus tulisi kuitenkin järjestää itse.
Oheisessa kyselylomakkeessa tiedustelemme alustavasti, olisiko teidän koulullanne halukkuutta
isännöidä UNICEF-koulu -opettajien tapaamista kaudella 2011-20113 syyspäivätapaamisen lisäksi.
Jos halukkuutta löytyy, Suomen UNICEF nimeää isäntäkoulun ja UNICEF-koulut voivat käynnistää
tapahtuman suunnittelun. Yksi idea on, että kokoontuisimme Helsingissä päiväksi ja koulut
voisivat tutustua toimistoommekin. Täällä on myös kokoustilaa. Melkein kaikilla on varmaan myös
yöpaikka täälläpäin? Ehdottakaahan asioita!

Yhteydenpito jatkossa
Suomen UNICEFin kouluyhteistyö kokoaa UNICEF-koulujen yhteysopettajien sähköpostiosoitteista
listan, jolla se tiedottaa ajankohtaisista asioista. Lista toimitetaan yhteysopettajien sähköpostiin
kesän kuluessa. UNICEF-koulujen yhteyssähköpostit ovat siis myös koulujen vapaassa
keskinäisessä käytössä ja yhteydenpito kollegoihin on toivottavaa. UNICEF-koulut saavat myös
tavallista postia n. kaksi kertaa vuodessa (elo- ja toukokuussa).
Ekstranetistä www.unicef.fi/unicef-koulu on keskusteluryhmä poistunut, mutta UNICEF –koulujen
ideat on nyt kirjoitettu puhtaaksi ja niitä tulee ekstranettiin jakoon elokuussa. Tunnukset lähetetään
koulujen alkaessa elokuussa!
Tässä kaikki nyt, toivotamme erittäin ansaittua ja rentouttavaa kesälomaa!
Kuulumisiin,
Ari Paloniemi
Kouluyhteistyö
Suomen UNICEF
ari.paloniemi@unicef.fi
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Kouluyhteistyö
Suomen UNICEF
hanna.hamalainen@unicef.fi
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