
	  
	  
	  
Kutsu	   
 
Koulu	  purjeveneessä:	  Miten	  onnistuu	  oppiminen	  maailman	  merillä? 
 
Kesäkuussa	  2016	  Meretniemen	  perhe	  aloittaa	  kuuden	  vuoden	  purjehduksen	  maailman	  ympäri.	  Perheen	  lapset	  käyvät	  
koulua	  purjeveneessä	  hyödyntäen	  digitaalisia	  opiskelumahdollisuuksia.	  Purjehduksen	  ympärille	  kasvanut	  Sail	  for	  Good	  -‐
projekti	  kokoaa	  nyt	  asiantuntijat	  keskustelemaan	  erilaisista	  oppimistavoista	  ja	  digitalisaation	  mahdollisuuksista.	   
 
Sail	  for	  Good	  –	  Global	  Classroom	  -‐tapahtuma	  on	  lähtölaukaus	  kuuden	  vuoden	  mittaisen	  maailmanympäripurjehduksen	  
ympärille	  rakennettuun	  oppimis-‐	  ja	  koulutusvientiprojektiin.	  	  Tapahtumassa	  herätellään	  keskustelua	  tulevaisuuden	  
taidoista,	  joihin	  koulun	  pitää	  lapsia	  valmentaa.	  Tarvitaanko	  niiden	  oppimiseen	  kouluympäristöä	  vai	  voiko	  oppiminen	  
tapahtua	  missä	  vain?	  Mitä	  mahdollisuuksia	  digitalisaatio	  tarjoaa	  Suomen	  koulutusviennille?	   
 
Näihin	  ja	  moniin	  muihin	  kysymyksiin	  pureudutaan	  asiantuntijakeskusteluissa.	  Yksilöllisestä	  oppimisesta	  keskustelemassa	  
ovat	  mm.	  Helsingin	  yliopiston	  kasvatuspsykologian	  professori	  Kirsti	  Lonka	  ja	  koulumaailmaa	  ravistellut	  luokanopettaja	  
Maarit	  Korhonen.	  Muina	  aiheina	  ovat	  tulevaisuuden	  taidot	  ja	  miten	  koulu	  lapsia	  niihin	  valmentaa	  sekä	  digitaalisuus	  
oppimisessa	  ja	  globaali	  kansalaisuus.	  Teemoista	  keskustelemassa	  ovat	  mm.	  matematiikan	  opettaja,	  opetusmetodien	  
innovatiivinen	  uudistaja	  Pekka	  Peura,	  Presidentin	  kansainvälistymispalkinnon	  saanut	  teknologia-‐alan	  vaikuttaja	  ja	  kirjailija	  
Sonja	  Ängeslevä	  ja	  maailman	  kymmenen	  parhaan	  opettajan	  joukkoon	  valittu	  Maarit	  Rossi,	  lapsuutensa	  purjeveneessä	  
viettänyt	  Tina	  Aspiala,	  filosofi	  Lauri	  Järvilehto	  ja	  radiopersoona	  Abdirahim	  Husu	  Hussein.	   
 
Tilaisuuden	  aluksi	  kuullaan	  tarkemmin	  Meretniemen	  perheen	  kesäkuussa	  käynnistyvästä	  purjehduksesta.	  Tilaisuudessa	  voi	  
myös	  tutustua	  Swan	  57	  -‐veneeseen	  virtuaalitodellisuuden	  kautta	  ja	  nauttia	  Reino	  Nordinin	  keikasta	  klo	  16.00	  alkaen. 
 
Aika:	  perjantai	  20.5.	  klo	  12.00–17.00 
Paikka:	  Hernesaaren	  Ranta,	  Hernesaarenranta	  16,	  Helsinki	  
Lisätietoa:	  http://www.hernesaarenranta.fi/ 
 
Tarkempi	  ohjelma	  alla.	  Katso	  Sail	  for	  Good	  –	  Global	  Classroom	  -‐konseptin	  esittelyvideo.	   
Ilmoittautumiset	  ja	  haastattelupyynnöt	  viestintätoimisto	  Groundiin,	  paivi.ekdahl@ground.fi	   
 
Lämpimästi	  tervetuloa! 
 
Sail	  For	  Good,	  Tuomo	  Meretniemi,	  puh:	  050	  3903050	  tai	  info@sailforgood.org	  
	  
Lisätietoa	  projektista:	  www.sailforgood.org	  	  
	  
Ohjelma 
 
12.00	  	   Ovet	  avautuvat	  medialle,	  mahdollisuus	  haastatteluihin 
12.30	  	   Tilaisuuden	  avaus 
12.40	  	   Sail	  for	  Good	  –	  Kuuden	  vuoden	  purjehdus	  maailman	  ympäri,	  Riikka	  ja	  Tuomo	  Meretniemi 
12.50	  	   Tulevaisuuden	  taidot,	  joihin	  koulun	  pitää	  valmentaa.	  Keskustelemassa	  yrittäjä	  ja	  startup	  coach	  Christina	  Forsgård,	  

matematiikan	  opettaja	  Pekka	  Peura,	  konsultti	  ja	  poliitikko	  Matti	  Parpala,	  opettaja	  	  Annemari	  Kuusimäki	  	  
13.20	   Tauko 
13.30	   Yksilöllinen	  oppiminen.	  Keskustelijoina	  professori	  Kirsti	  Lonka,	  opetustoimen	  johtaja	  Liisa	  Pohjolainen,	  kasvatustieteen	  	  

tohtori	  Topi	  Litmanen,	  luokanopettaja	  Maarit	  Korhonen	  
14.00	   Digitaalisuus	  oppimisessa.	  Keskustelemassa	  kirjailija	  ja	  oppimispeliyrittäjä	  Lauri	  Järvilehto,	  matematiikan	  opettaja	  

Maarit	  Rossi,	  teknologia-‐alan	  vaikuttaja	  ja	  kirjailija	  Sonja	  Ängeslevä,	  Partners	  in	  Learning	  -‐ohjelmapäällikkö	  Marianne	  
Halonen.	  

14.30	   Tauko	  
14.40	   Globaali	  kansalaisuus.	  Keskustelijoina	  Suomen	  Pen	  -‐sanavapauspalkinnon	  saanut	  	  radiopersoona	  Abdirahim	  Husu	  

Hussein,	  lapsuutensa	  purjeveneessä	  viettänyt	  Tina	  Aspiala,	  perusopetuksen	  liiketoimintajohtaja	  Mika	  Perttola	  ja	  
vientikaupan	  asiantuntija	  ja	  Sail	  for	  Good	  projektijohtaja	  Pertti	  Jalasvirta.	   

15.10	  	  	   Yhteiskumppaneiden	  ratkaiseva	  rooli	  Sail	  for	  Good	  projektissa	  –	  egosysteemistä	  ekosysteemiin.	  	   
16.00	   Reino	  Nordinin	  keikka 
17.00	   Tilaisuus	  päättyy 
 
 
Sail	  for	  Good	  on	  Merentniemen	  viisihenkisen	  perheen	  projekti	  purjehtia	  kuusi	  vuotta	  maailman	  merillä.	  Purjehduksen	  ympärille	  
rakennettu	  Sail	  for	  Good	  -‐projekti	  kehittää	  yksilöllisiä	  digitaalisia	  oppimisympäristöjä	  hyödynnettäväksi	  alueilla,	  joilla	  lapset	  eivät	  
syystä	  tai	  toisesta	  ole	  normaalin	  koulutuksen	  piirissä.	  Projektin	  yhteistyökumppaneita	  ovat	  Lenovo,	  Claned,	  Microsoft,	  Lekolar,	  
Education	  Export	  Finland,	  SanomaPro,	  3	  Step	  IT,	  Petra´s	  Planet,	  Rockway,	  NatureGate	  ja	  Keuda.	   


