1. YHTEENVETO KANSAINVÄLISISTÄ TOIMINNOISTA VUODELTA 2020
Kansainvälisyyden näkyvin ja monipuolisin toiminto eli liikkuvuus koki suuren romahduksen
lukumäärissä, kun Korona esti saapuvat ja lähtevät jaksot 10.3.2020 alkaen. Alkuvuonna KeskiPohjanmaan koulutusyhtymässä toteutui 26 opiskelijaliikkuvuutta ja 24 henkilöstön ulkomaan
matkaa. Saapuvia opiskelijoita ehti tulla 33 ja opettajia 3.
Koronan vuoksi KV-toiminnan painopiste siirtyi maalis-joulukuun ajan kehittämiseen ja erityisesti kotikansainvälisyyteen. Kpedu otti käyttöön uuden virtuaalisen kansainvälisen yhteistyömuodon ForeignFriends:in, jossa eri maiden saman alan opiskelijat ja opettajat tutustuvat toisiinsa ja mm. jakavat kuvia ja videoita omasta opiskeluarjestaan. Toiminta tähtää tuleviin fyysisiin liikkuvuusjaksoihin. Kpedu lähti myös mukaan Kielilähettiläät -hankkeeseen pilotoimaan
kielilähettiläiden hyödyntämistä kielten opiskeluiden innoittajina.
Kpedun kansainvälisyysstrategia uudistettiin ja Erasmus+ -toimille haettiin rahoittajalta laatusertifikaattia. Opiskelijan kansainvälisyyspolku lanseerattiin. Kansainvälisyys -tutorkurssi ja
uusi paikallisesti tarjottava kansainvälisessä työympäristössä toimiminen -tutkinnon osa tulivat osaksi opetussuunnitelmaa. Keväällä valmistui kansainvälisyyden vuosiraportti 2019. Haettiin uusia Erasmus+ -, sekä liikkuvuus- ja strategisia kumppanuushankkeita, joista miltei
kaikki saivat rahoituksen. Syksyllä käynnistettiin useita kehittämishankkeita mm. virtuaalisin
aloituksin.
Kpedun osallistumista erilaisiin kansainvälisiin ja kansallisiin verkostoihin vahvistettiin, esim.
luonnonvara-ala pääsi mukaan globaaliin SAAM-hankkeeseen ja liittyi Europea-verkostoon.
KV-viestintää edistettiin lukuisin eri tavoin. KV-tiimin jäsenet osallistuivat aktiivisesti erilaisten verkostojen kokouksiin, teematiimeihin ja työryhmiin.
Kaikki edellä mainitut toimet laajentavat Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän mahdollisuuksia kansainvälisillä kentillä. Siinä vaiheessa, kun ulkomaisen liikkuvuuden ovet jälleen aukenevat, Kpedu on entistäkin valmiimpi. Rahoitustakin on ulkomaan jaksoille runsaasti käytettävissä ja yhteistyökumppaneita löytyy niin eri puolilta Eurooppaa kuin globaalistikin.
Tulevaisuutta ajatellen Kpedulla on käytössä runsaasti projektirahoitusta, myös käyttämättä
jääneitä tukia on mahdollisuus vielä hyödyntää. Erasmus+ -hankkeilla pystymme lähettämään
opiskelijoita ja henkilökunnan edustajia maailmalle.

2. LIKKUVUUDEN LUKUJA VUODELTA 2020
Seuraavat kuvaajat osoittavat liikkuvuustoimien toteutumista Kpedussa vuodesta 2001 lähtien. Koronan vaikutus näkyy selkeästi sekä lähtevien että saapuvien lukumäärissä. Vuodesta
2016 lähtien luvut ovat kalenterivuosittain.

Kuva 1. Kansainvälinen liikkuvuus yhteensä lukuvuodesta 2001-02 lähtien; lähtevät ja saapuneet, opiskelijat ja henkilökunta

Kuva 2. Kansainvälinen liikkuvuus lukuvuodesta 2001-02 lähtien

Kuva 3. Kpedun opiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus lukuvuodesta 2001-02 lähtien

Kuva 4. Kansainväliset liikkuvuudet yhteensä vuonna 2020 maittain, saapuneet+lähteneet,
opiskelijat+henkilökunta

Kuva 5. Kpedun opiskelijaliikkuvuus maittain vuonna 2020
Opiskelijoiden liikkuvuuksissa kohdemaana ykkösenä jatkoi Espanja. Muut kohdemaat olivat
Portugali, Kypros, Kreikka, Ruotsi, Malta, Latvia, Ranska. Globaalit liikkuvuudet tehtiin Thaimaahan ja Australiaan.
Ranskan ykkössija kaikki liikkuvuusmuodot mukaan lukien perustuu edelleen luonnonvaraalan Ranskan kv-kumppanuuteen. Kpedusta lähtee Ranskaan opiskelijoita ja henkilökuntaa,
mutta korkea lukumäärä selittyy pääosin saapuneilla ryhmillä.

3. KANSAINVÄLISET PROJEKTIT VUONNA 2020
Kansainvälinen liikkuvuus on suurilta osin projektirahoituksen varassa. Vuonna 2020 kv-liikkuvuuksien tärkein rahoituskanava oli edelleen Opetushallituksen kautta haettava Erasmus+
rahoitus ja sieltä erityisesti KA1-liikkuvuushankkeet (Kpedun yhteiset CuBe - hankkeet sekä
luonnonvara-alan sekä hyvinvointialan verkostohankkeet).
Erasmus+ KA2 strategiset kumppanuushankkeet mahdollistavat kehittämisen kansainvälisellä
tasolla ja ne sisältävät kokousmatkojen lisäksi muitakin liikkuvuuksia, mm. Learning, Teaching
& Training – viikkoja.
Globaalien Kiina-, Thaimaa- ja Intia- verkostojen lisäksi Kpedun luonnonvara-ala pääsi mukaan
Euroopan ja Afrikan unionien rahoittamaan laajaan SAAM – Afrikka-EU- yhteistyöhankkeeseen.
Hankkeessa on mukana suuri joukko organisaatioita Euroopan ja Afrikan maista. Kpedu on mukana ainoana pohjoismaalaisena edustajana.

Yhteensä kansainvälisyysprojekteja oli käynnissä 12 kpl (alla oleva taulukko). Hankkeet eivät
sisältäneet omarahoitusosuuksia.

Kuva 6. Kpedun kansainväliset projektit vuonna 2020

4. KV-TIIMIN TOIMINTA KANSAINVÄLISYYDEN EDISTÄMISEKSI
KV-tiimi koordinoi ja kehittää Kpedun kansainvälistä liikkuvuutta. Tiimi kehittää myös muilta
osin kv-toimintaa, mm. kansallisten ja kansainvälisten verkostojen luominen ja ylläpitäminen
sekä muu kv-yhteistyö. Tiimiin kuuluvat kv-koordinaattorit sekä hallinnon työntekijöitä, joilla
on erilaisia kv-vastuita.
KV-tiimin jäsenet vuonna 2020:
∞ Heidi Jokinen, koordinaattori, luonnonvara-alat + yhteinen kehittäminen. Lisäksi Tekniikan alat
ja henkilöstöliikkuvuudet keväästä 20 alkaen.
∞ Anne-Maija Leppälä koordinaattori - liiketalous ja marata
∞ Tarja Slotte, koordinaattori - teollisuus ja logistiikka, rakennusalat, vaatetusala (1.5 saakka)
∞ Kari Kaasinen, koordinaattori - ICT ja viestintä
∞ Satu Sundell, koordinaattori – hyvinvointialat
∞ Tom Bjon, toimialapäällikkö
∞ Sanna Silvennoinen, toimistosihteeri
∞ Harri Lundell, kehityspäällikkö pj.

Tiimi kokoontui vuoden aikana säännöllisesti, Koronan vuoksi myös Teams:ssa. Kevään liikkuvuusjaksojen hoitamisen ja peruuntuneiden matkojen selvitysten jälkeen työ painottui prosessien liinaamiseen ja virtuaalisten vaihtoehtojen kehittämiseen.

5.

KANSAINVÄLISISSÄ VERKOISTOISSA TOIMIMINEN

Kpedu toteuttaa ja kehittää kansainvälistä toimintaansa jatkuvassa vuoropuhelussa kansallisten ja kansainvälisten partnerien kanssa. Kuulumme muun muassa Xarxa, EfVET ja Europea –
verkostoihin ja kv-tiimin edustaja on mukana mukana Opetushallituksen Erasmus+ - kehittämispaneelissa toista kautta sekä AMKE:n kv-verkostossa. Lisäksi kuulumme erilaisiin pienempiin kansallisiin kv-toiminnan kehittämisen tiimeihin.
Kpedulla on myös suuri joukko kansainvälisiä kumppaneita – oppilaitoksia, yrityksiä ja välitystoimistoja - liikkuvuustoimintojen ja kehittämishankkeiden tiimoilta. Tähtikumppanikartastamme
näkee
osan
meidän
kv-kumppaneistamme;
https://www.thinglink.com/scene/1253675525126225921

Kuva 7. Kpedun tähtikumppanikartta

6.

TYÖ - JA OPISKELUPERÄINEN MAAHANMUUTTO

Työ- ja opiskeluperäinen maahanmuutto on iso osa Kpedun kansainvälistä toimintaa ja selkeä
osa kotikansainvälisyyttä. Kpedun ensisijainen tehtävä on tarjota koulutusta ja meillä onkin
maahanmuuttajia mm. kielikoulutuksia ja valmentavia opintoja sekä kokonaisia tutkintoon tähtääviä maahanmuuttajataustaisten ryhmiä. Olemme toimineet myös muun muassa opinto- ja
uraohjaustehtävissä erilaisten hankkeiden puitteissa.

Kuva 8. Ote Kpedun kansainvälisyysstrategian maahanmuutto-osiosta
7. KOULUTUSVIENTI
Koulutusvienti on otettu mukaan uuteen strategiaan ja tällä hetkellä olemme vielä kartoituskäynnistysvaiheessa. Todennäköisesti kaivosala ja hevosala ovat ensimmäisiä aloja, joissa koulutusvientiä tullaan toteuttamaan.
8. KANSAINVÄLISYYSSTRATEGIA
Kansainvälisyystoiminnan uusittu strategia julkaistiin loppuvuodesta 2020. Siinä on nostettu
neljä tärkeää osa-aluetta sekä kaikkea toimintaa tukevat verkostoyhteistyö sekä hanketoiminta
ja kehittäminen. Thinglinkissä on strategia tarkemmin avattuna: https://www.thinglink.com/scene/1378264777821782018

Kuva 9. Kansainvälisyystrategian pääsivu

9.

KOKEMUKSIA ULKOMAANJAKSOILTA

Liiketoiminta-alan opiskelija Meri Moberg työelämässä oppimisen jaksolla Ruotsissa
Olin Ruotsissa harjoittelussa kuukauden juuri ennen koronarajoitusten alkamista. Halusin lähteä Ruotsiin, että saisin käyttää ruotsin kieltä käytännössä ja opetella puhumaan paremmin ihmisten kanssa. Ajattelin myös, että Ruotsissa tehty harjoittelujakso näyttäisi hyvältä CV:ssä.
Haaveilen tulevaisuudessa Pohjoismaissa työskentelystä ja asumisesta, joten ajattelin tämän
olevan hyvää kokemusta.
Reissu oli mahtava. Lähdin yksin, mikä ei oikeastaan pelottanut minua. Matka sinne meni hyvin
ja minua vastassa oli koulun opettaja, joka piti minusta huolta matkani ajan. Kaupunki, jossa
oleskelin, oli Skellefteå. Todella kaunis kaupunki, jossa oli paljon nähtävää ja koettavaa. Asuin
motellissa ja työskentelin sen yhteyteen kuuluvassa ravintolassa.
Tein sekä aamiais-, että lounasvuoroja sekä iltaa ravintolassa. Päiviin kuului paljon kattamista,
aamiaispöydästä huolenpitoa, tiskausta, asiakaspalvelua ja tarjoilemista. Ravintolassa kävi paljon isompia porukoita monen ruokalajin menuineen, mikä oli uutta minulle. Ravintolassa työskentely oli mukavaa ja työkaverini olivat hauskoja ja ystävällisiä. Päivät menivät nopeasti.
Parasta harjoittelussa olivat ihmiset, jotka tapasin. Kaikki olivat todella mukavia ja ystävällisiä
ja monesti käänsivät keskusteluja englanniksi, etten tuntenut oloani ulkopuoliseksi. Tapasin
kaupungilla nuoria, jotka esittelivät minulle nuorisokeskuksen ja pääsin tutustumaan paikallisiin nuoriin. He esittelivät minulle kaupungin kahviloita, kauppoja ja ajanviettopaikkoja. Kävin
myös yksin museoissa ja kulttuuritapahtumissa, joissa tutustuin uusiin ihmisiin, jotka useasti
mielellään kertoilivat itsestään ja kaupungista.
Opin totta kai kieltä, mutta myös selviytymään uudessa paikassa ja kaupungissa yksin, sekä tekemään tuttavuutta tuntemattomien ihmisten kanssa. Sain itsevarmuutta siihen, että pystyn
pitämään itsestäni huolta ja rohkeutta kokea uusia asioita. Ehdottomasti suosittelen kaikille.

Kuvat 10 ja 11 Merin matkakuvia Ruotsin Erasmus+ - jaksoltaan

Keski-Pohjanmaan kansanopiston Virtaset-erityislinjan vastuuopettaja Aija Jylhä Tanskassa, Italiassa ja Liettuassa Digital Storytelling -projektin myötä
Osallistuin yhdessä kollegani Ulla Matveisen kanssa Euroopan komission (Erasmus+) tukemaan DigiStorID -projektiin, jonka päätavoitteena oli kehittää voimaannuttava ja monipuolinen
digitaalisen tarinankerronnan työkalu kehitysvammaisten oppijoiden kanssa työskenteleville.
Projektiin osallistuivat Suomen lisäksi Slovenia, Islanti, Italia, Tanska ja Liettua, ja projekti oli
suunnattu kahdelle pääryhmälle: kehitysvammaisille aikuisille sekä opettajille ja ohjaajille,
jotka työskentelevät kehitysvammaisten kanssa. Projektin alussa syyskuussa 2019 matkustimme Ullan kanssa Tanskaan (Asserbo), jossa osallistuimme viikon mittaiseen digital storytelling -koulutukseen. Koulutukseen osallistui kehitysvammaisten parissa työskenteleviä opettajia ja ohjaajia myös muista projektiin osallistuvista maista. Koulutuksen tavoitteena oli omaksua digitaalisen tarinankerronnan metodi, jota käytetään projektiin myöhemmin kuuluvissa
työpajoissa. Marraskuussa 2019 matkustimmekin Ullan kanssa yhden Virtaset- ja yhden Seppäset-opiskelijan kanssa ensimmäiseen työpajaan, Italian Pordenoneen, ja tammikuussa 2020
kahden muun opiskelijan kanssa Liettuaan, Vilnaan. Maaliskuussa 2020 olisi ollut Sloveniantyöpajan vuoro, mutta koronan vuoksi se ensin siirrettiin ja lopulta peruttiin. Näin ollen viimeinen työpaja pidettiin etänä syyskuussa 2020.
Koulutusviikolla Tanskassa asuimme samassa mökissä muiden osallistujamaiden työntekijöiden kanssa. Koulutus oli hyvin yhteisöllinen – kuten metodin henkeen sopikin – joten tutustuimme toisiimme erinomaisesti ja aikaa jäi mukavasti muuhunkin kuin työntekoon. Itse metodin oppiminen tapahtui sekä yhteisöllisesti että itse tekemällä, ja viikon lopussa jokaisella osallistujalla oli valmis digitaalinen tarina itse valitsemastaan, itselle tärkeästä asiasta. Työpajoihin
Italiassa ja Liettuassa matkustimme opiskelijoiden kanssa. Osallistujamaiden jäsenet majoittuivat omissa kohteissaan, mutta työpäiviksi kokoonnuimme paikallisiin toimintakeskuksiin työskentelemään osin yhdessä ja osin itsenäisesti. Varsinaisen työnteon lisäksi pääsimme tutustumaan myös kohdemaan kaupunkeihin ja nähtävyyksiin. Etätyöpaja mukaan lukien projektin aikana valmistui opiskelijoidemme kuusi digitarinaa, jotka ovat nähtävissä osoitteessa: vimeo.com/digistorid. Koko projektin päätöstä juhlimme helmikuussa 2021 Filmifestareiden
merkeissä Keski-Pohjanmaan kansanopistolla. Koronarajoitusten vuoksi juhlapaikalle pääsivät
vain Virtaset- ja Seppäset-erityislinjojen opiskelijat, mutta etäyhteyksien avulla juhlaan osallistui muiden muassa opiskelijoiden läheisiä sekä lukuisia kehitysvamma-alan työntekijöitä. Juhlaan valmistautuminen ja itse juhla punaisine mattoineen, savukoneineen ja juhla-asuineen oli
ikimuistoinen tilaisuus meille kaikille.
Reissujen ja koko projektin anti itselle ammatillisesti oli valtava. Ensinnäkin koko projektin tuloksena on kehitysvammaisille oppijoille sovellettu tarinatyöpajan malliohjelma sisältäen käsikirjan opettajille ja ohjaajille sekä helppolukuisen ohjekirjan kehitysvammaisille oppijoille. Toisekseen oli erittäin mielenkiintoista ja opettavaista tutustua muiden maiden kehitysvammaalan työntekijöihin ja toimipaikkoihin sekä itse toimintaan. Kaikkein merkittävin anti sekä ammatillisesti että henkilökohtaisesti oli kuitenkin itse projekti ja sen myötä tuotetut tarinat. Digitaalinen tarinankerronta -prosessin - ja tietysti reissujen yhteisten kokemusten - myötä tutustuin opiskelijoihini aivan uudella tavalla. Huomasin, että tämä mielenkiintoinen ja voimaannuttava menetelmä toi opiskelijoissa esiin aivan uudenlaista luovuutta sekä vahvisti esimerkiksi heidän digi- ja sosiaalisia taitojaan. Aionkin soveltaa menetelmän keinoja myös tavallisessa opetustyössäni erityistä tukea tarvitsevien kanssa sekä tietenkin antaa mahdollisimman

monelle opiskelijalleni mahdollisuuden oman persoonallisen tarinan luomiseen. Tulevaisuudessa tärkeänä tavoitteena on myös kouluttaa lisää kehitysvamma-alan työntekijöitä tämän
metodin osaajiksi, jotta mahdollisimman moni erityistä tukea tarvitseva saisi tällä tavalla kuuluviin ja näkyville oman äänensä ja oman tarinansa.

Kuva 12 Aija ja Ulla opiskelijoidensa Julia Mattilan ja Aleksi Holman kanssa Italian- työpajassa,
Pordenonen Anfass – toimintakeskuksessa.

Kpedun kansainvälisyysstrategian visio:

