
 
 
Martan matkalaukusta -globaalikasvatustyöpajat yläkouluihin ja lukioihin 
 
Haluatko vahvistaa oppilaittesi valmiuksia tehdä kestävän kehityksen mukai-
sia valintoja omassa arjessaan ja lisätä heidän tietoisuuttaan ilmastonmuu-
toksen vaikutuksista globaalissa etelässä? Haluatko herätellä oppilaiden 
kiinnostusta vapaaehtoistyötä ja kehitysyhteistyötä kohtaan? Kiinnostaako, 
millaista ruokaa etiopialaisen nuoren lautaselta löytyy? 
 
Uudenmaan Martat tarjoavat yläkouluihin ja lukioihin toiminnallisia työpa-
joja liittyen edellä mainittuihin teemoihin. Työpajat suunnitellaan ja toteu-
tetaan osana Martan matkalaukusta -hanketta, joka pohjautuu Marttojen 
tekemään kehitysyhteistyöhön. Työpajat ovat kouluille maksuttomia. 
 
Osallistuva koulu valitsee yhden työpajan toteutettavaksi jonkin oppiaineen 
tunnilla tai osana opetusta eheyttävää kokonaisuutta esimerkiksi koulun il-
miöpäivässä. Työpaja sopii hyvin osaksi esimerkiksi kotitalouden tai maan-
tiedon opetusta, mutta näkökulmia voidaan etsiä myös muihin oppiaineisiin.  
 
Työpajojen teemat: 
 

1. Ruokaturva: Mitä ruokaturva tarkoittaa ja miten se näkyy Etiopi-

assa ja Suomessa? Miten voin tehdä ruokaturvaa tukevia valintoja 

omassa arjessani? 

2. Ilmastonmuutos Etiopiassa: Miten ilmastonmuutos vaikuttaa etio-

pialaisten arkeen? Entä omaan arkeeni? Miten voin tehdä ilmaston-

muutosta hillitseviä tekoja omassa arjessani? 

3. Etiopian matkakertomus: Millaista on vammaisten naisten arki 

Etiopiassa? Mitä on kehitysyhteistyö ja miten voin tukea sitä? 



Keskeistä työpajojen toteutuksessa on tarinallisuus: kerromme sanoin ja ku-
vin todellisista paikoista ja henkilöistä Etiopiassa. Työpajojen tavoitteena on 
vahvistaa koululaisten ja opiskelijoiden ekososiaalisen sivistyskäsityksen 
muodostumista ja herätellä heitä kestävän elämäntavan välttämättömyy-
teen.  
 
Työpajan sisältöä muokataan tarvittaessa opetushenkilöstön toiveiden mu-
kaan teemojen rajojen sisällä. Jokaiseen työpajaan voidaan sisältää myös 
etiopialaiseen ruokakulttuuriin tutustumista. Työpajan pitää Uudenmaan 
Marttojen kotitalouden asiantuntija, joka on koulutukseltaan kotitalous-
opettaja.  
 
Työpajoja toteutetaan 12 kappaletta Uudenmaan alueella syksyllä 2019 ja 
alkuvuodesta 2020. Ilmoita kiinnostuksesi mahdollisimman nopeasti, koska 
työpajat varataan ilmoittautumisjärjestyksessä. Jotta työpajoja pystyttäisiin 
tarjoamaan mahdollisimman laajalti Uudenmaan alueella, voimme pitää 
vain yhden työpajan kussakin koulussa. 
 
 
Yhteydenotot ja lisätietoja: Olga Aula (olga.aula@martat.fi) 

 
 
Martan matkalaukusta -hankkeen tavoitteena on lisätä yläkoululaisten, lu-
kiolaisten ja opettajien tietoisuutta ilmastonmuutoksesta ja kestävästä ke-
hityksestä. Lisäksi tavoitteena on lisätä kiinnostusta kansalaisjärjestöjen toi-
mintaa, kehitysyhteistyötä ja vapaaehtoistyötä kohtaan. YK:n kehitystavoit-
teiden tuntemuksen lisääminen globaalikasvatuksen keinoin auttaa koulu-
laisia ja lukiolaisia hahmottamaan kestävän tulevaisuuden vaatimaa yhteis-
kunnallista muutosta.  
 
Martan matkalaukusta -hanke saa EU-rahoitusta Frame, Voice, Report! -
hankkeen kautta. Tämä asiakirja on tuotettu Euroopan unionin rahoitus-
tuella. Tämän asiakirjan sisällöstä vastaa tuensaaja, eikä sen voida missään 
olosuhteissa katsoa heijastavan Euroopan unionin kantaa.  
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