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Rauhankasvatusinstituutti ry (RKI) perus-
tettiin vuonna 1981, joten vietimme 
40-vuotisjuhlavuottamme vuonna 2021. 
Koronan estettyä suunnitelmamme 
suuremmat juhlallisuudet vietimme vuot-
tamme työn merkeissä. Teimme vuoden 
mittaan paljon ja laadukkaasti sitä, minkä 
vuoksi RKI on aikoinaan perustettu ja 
minkä jokainen RKI:n toiminnassa mukana 
ollut kokee tänäkin päivänä merkitykselli-
seksi tehtäväksi, eli kasvattimme rauhaan! 
Globaalin pandemian vaikuttaessa työnte-
kijöiden, luottamushenkilöstömme ja kaik-
kien keskeisten kohderyhmiemme arkeen 
rakensimme yhdessä rauhankasvatuksel-
lisella toiminnallamme toivoa ja positii-
vista muutosvoimaa yhteiskuntaan. 

Toivon rakentamista, työniloa, 
arjen puurtamista ja monipuolista 
osaamista — niistä on RKI:n 
juhlavuosi 2021 tehty

Saimme koulutuksistamme osallistujilta 
pääsääntöisesti erittäin positiivista palau-
tetta. Opettajat ja nuorisotyöntekijät 
ottivat tuottamamme uudet materiaalit 
vastaan innolla ja työtämme arvostaen. 

Julkaisimme 40-vuotisjuhlakirjan, jonka 
tavoitteena on nostaa esille 40 kiin-
nostavaa ja ajankohtaista näkökulmaa 
rauhaan. Valitsimme teoksen päätehtä-
väksi tuoda moninaisia näkökulmia nyky-
päivän ilmiöihin ja katsoa yhdessä kohti 
tulevaa, historian havinan sijasta. Teos 
tarjoaa lukijalle oivalluksia siitä, millaisin 
eri keinoin meistä jokainen voi osaltaan 
edistää yhteiskuntarauhan toteutumista. 
Yhteiskuntarauhan rakentamiseen tarvi-
taan kaikkia – presidentistä ja professo-
rista nuoreen aktivistiin ja uransa alussa 
olevaan opettajaan.

Vuoden aikana tavoitimme valtakun-
nallisesti useita satoja kasvattajia ja 
kymmeniä nuoria viikoittain.  Osaavan 
ja kehittämisorientoituneen henkilö-
kunnan ohella suuri voimavara työssämme 
olivat sitoutunut hallitus, laaja vapaaeh-
toisverkostomme ja jäsenemme, järjes-
tömme läheiset ja luottamukselliset välit 
korkeakouluihin, viranomaistahoihin, sekä 
erittäin laadukkaat kansalliset ja kansain-
väliset järjestökumppanit. Laajan verkos-
tomme ansiosta toimintamme saavutti 
kohderyhmämme tehokkaasti ympäri 
Suomen. Rauhankasvatusinstituutin 
vapaaehtoisverkostot opettajien, nuoriso-
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työntekijöiden ja muiden kasvattajien 
sekä nuorten keskuudessa kattavat kaikki 
Suomen maakunnat. Olemme myös varmis-
taneet, että hallituksemme ja eri hankkei-
demme ohjausryhmissä on jäseniä laajalti 
eri puolilta Suomea.  

Vuoden aikana RKI tunnettuus antira-
sismin, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon 
sekä globaalin vastuun asiantuntija- 
organisaationa poiki meille jatkuvasti 
asiantuntijapuheenvuoropyyntöjä 
keskeisiin kasvatus- ja koulutusalan 
tilaisuuksiin. Esittelimme työmme tuloksia 
ja toimme esiin osaamisemme asiantunti-
japuheenvuorojen muodossa esimerkiksi 
Erasmus+ -ohjelmakauden avajaistilai-
suudessa, Nuori2022-etkoilla, opetus- 
ja kulttuuriministeriön järjestämässä 
kansainvälisessä Education for Inclusive 
Peace -seminaarissa, työ- ja elinkeinomi-
nisteriön kotoutumisohjelman julkaisu-
seminaarissa, valtion tasa-arvopoliittisen 
selonteon kuulemistilaisuudessa sekä 
muissa kuntien, aluehallintovirastojen ja 
ministeriöiden järjestämissä koulutus- ja 
asiantuntijatilaisuuksissa. 

Vuoden aikana työhömme vaikutti 
merkittävästi antirasismi-teeman 
kasvava rooli osana julkista keskustelua 
Suomessa. Valtioneuvosto valmisteli 
vuoden aikana ja julkaisi syksyllä 2021 
Yhdenvertainen Suomi -toimintaohjelman 
rasismin torjumiseksi ja hyvien väestösuh-
teiden edistämiseksi, joka julkisen keskus-
telun lisäksi herätti entistä useammat 
organisaatiot tunnistamaan tarpeen 
antirasistiselle työlle. Vastasimme tähän 
tarpeeseen kouluttamalla ja tuottamalla 
uutta tukimateriaalia antirasistisesta 
työstä erityisesti kasvattajille, mutta 
myös muille yhteiskunnallisille toimijoille. 
Yhteiskunnassa laajemminkin voimis-
tunut polarisaatiokehitys näkyi rasismi-
keskustelussa ja toi mukanaan haasteita 

RKI:n toteuttamiin koulutusprosesseihin. 
Yhteiskunnallisessa tilanteessa korostui 
koulutustemme tapa tarkastella rasismia 
ja syrjintää monitahoisena rakenteelli-
sena ilmiönä ja etsiä käytännön ratkai-
suja siihen, miten epätasa-arvoa ja epäoi-
keudenmukaisuutta tuottavia rakenteita, 
normeja ja käytänteitä on mahdollista 
tunnistaa, miten niihin voi puuttua ja 
miten erityisesti kasvatus- ja koulutus-
alan ammattilaiset ovat avainasemassa 
yhteiskunnassamme rasististen ja syrjivien 
rakenteiden purkamisessa. 

Rauhankasvatusinstituutin profiloitu-
minen antirasistisen kasvatuksen asiantun-
tijatahona näkyi siinä, että olimme erittäin 
kysytty toteuttaja, kumppani ja yhteistyö-
taho useiden tahojen antirasistisissa kehit-
tämisprosesseissa. 

Vuoden 2021 aikana työmme paino-
piste oli edellisvuoden tapaan opettajien 
ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten 
kouluttamisessa, mutta saimme esimer-
kiksi Lahden kaupungilta tilauksen tuottaa 
koulutusmateriaalia ja koulutusprosessin 
antirasismista koko heidän henkilöstöl-
leen. Merkittävänä arvostuksena antira-
sistista työtämme kohtaan voidaan myös 
pitää sitä, että syksyllä 2021 RKI sai EU:n 
sisäasioiden rahastolta hankerahoituksen 
nuorisotyöntekijöiden kouluttamiseen 
antirasismista ja rasismia ja antirasismia 
nuorisotyössä käsittelevän oppimateri-
aalin tuottamiseen vuoden 2022 aikana.
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Pitkittynyt ja jatkuvasti muuttuva koro-
natilanne vaikutti työhömme monella 
tavalla. Lähes kaikki vuoden 2021 toiminta 
järjestettiin edellisvuoden tavoin etäto-
teutuksena. Etäkoulutukset, etätyöpajat, 
etäverkostotapaamiset ja etäkokoukset 
mahdollistivat toimintaamme osallis-
tumisen riippumatta asuinkunnasta ja 
vahvistivat maantieteelliset rajat ylit-
tävää yhteistyötä. Samalla kuitenkin 
samassa tilassa asioiden äärelle asettu-
misen ja kohtaamisen ilot ja energia jäivät 
verkkoympäristössä valjuiksi ja kaipuu 
yhteiseen lähityöskentelyyn ja kasvokkai-
seen vuorovaikutukseen oli työssämme 
jatkuvasti läsnä. Korona-arjen kuormitta-
vuus näkyi myös siinä, miten rehtoreiden, 
opettajien, nuorisotyöntekijöiden, opiske-
lijoiden ja nuorten sitoutuminen pidempiin 
yhteistyöprosesseihin oli vähäisempää 
kuin aiempina vuosina. 

Toisaalta koronan ja kiristyneen yhteis-
kunnallisen keskusteluilmapiirin haasteet 
myös korostivat pidempien koulutuspro-

sessien merkitystä, koko koulu- ja työyh-
teisön yhteisen kehittämistyön tärkeyttä 
sekä turvallisemman tilan rakentamista 
koulutuksissa, joihin on panostettu jo 
vuosia RKI:n koulutuksissa. Rauhankas-
vatuksen teemat ja erityisesti esille 
nostamamme antirasistiset näkökulmat 
yhteiskunnan rakenteista herättävät 
ihmisissä myös vastustusta, ja totuttujen 
toimintatapojen tarkasteluun ja muutta-
miseen ei kaikilla vaikuttanut pandemian 
keskellä eletyssä arjessa olevan voimava-
roja.

Työmme laadusta ja merkityksellisyydestä 
kertoo kohderyhmiltämme saadun suoran 
palautteen lisäksi myös muun muassa 
merkittävän eurooppalaisen Global 
Education Award -palkinnon myöntä-
minen meille globaalin vastuun kokonai-
suudestamme toukokuussa ja Opetushal-
litukselta saamamme palaute elokuussa 
2021 päättyneestä yhdenvertaisuutta 
kouluissa kehittäneestä kolmivuotisesta 
kansainvälisestä Erasmus+ -rahoitteisesta 
hankkeesta, jossa kirjoitettiin seuraavasti: 
”Loppuraportti esittelee merkittävän 
hankkeen, joka on ilman minkäänlaista 
epäilyksen varjoa Paras käytäntö -tunnus-
tuksen arvoinen ja ansaitsee tulla noste-
tuksi esille myös kansainvälisesti. Hanke 
on ainutlaatuinen, koska se käsittelee 
sensitiivisiä aiheita mielekkäällä tavalla ja 
on tuottanut korkeatasoista materiaalia ja 
malleja käsitellä teemoja, jotka uhkaavat 
demokratiaa ja estävät yhdenvertaisuuden 
toteutumisen. Hanke on erinomainen 
esimerkki siitä, kuinka ketterä, 
yhteistoiminnallinen ja osaamistaan 
jakava organisaatio saa parhaan irti 
itsestään.”  

Helsingissä 1.3.2022 

Rauhankasvatusinstituutin hallitus
ja työntekijät
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Rauhankasvatusinstituutin hallituksen jäseniä ja työntekijöitä yhteiskuvassa.
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Järjestimme ammattikasvattajille yhteensä 204 
koulutustilaisuutta rauhankasvatuksen teemoista, joihin 
osallistui yhteensä 7 827 opetus-, koulutus-  ja nuorisotyön 
ammattilaista vuoden aikana. Koulutuksia järjestettiin suomeksi, 
ruotsiksi ja englanniksi – suomenkielisten koulutusten osuuden ollessa 
noin 95 prosenttia kaikista koulutuksistamme. 

Koulutustoiminnan lisäksi koordinoimme valtakunnallista opettajaver-
kostoa ja tuimme kasvattajia heidän työssään tuottamalla monipuolisesti 
laadukasta materiaalia rauhankasvatuksen eri teemoista. 

Julkaisimme vuoden aikana kouluissa ja oppilaitoksissa työskenteleville 
ammattilaisille Kohti syrjimätöntä koulua -oppaan suomeksi, ruotsiksi 
ja englanniksi sekä tuotimme englanninkielisen verkkokurssin oppaan 
sisällöistä.  Lisäksi julkaisimme nuorisotyöntekijöiden yhdenvertaisuus-
työtä tukevan Yhdenvertaisuusavaimen.

Vuosi lyhyesti 
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Opettajille ja rehtoreille järjestimme yhteensä 
138 työpajaa ja täydennyskoulutustilaisuutta 
vuoden 2021 aikana. Koulutuksista 109 
käsitteli antirasismin, 16 yhdenvertaisuuden 
ja tasa-arvon, ja 15 globaalin vastuun teemoja. 
Kaikkiaan koulutuksiin osallistui yhteensä 6 240 
opettajaa ja rehtoria. Antirasismikoulutustemme 
osallistujamäärä oli noin 5 000 ja 
yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon koulutuksiimme 
osallistui 650 ja globaalin vastuun koulutuksiimme 
590 rehtoria ja opettajaa.

Järjestimme vuoden 2021 aikana yhteensä 21 
varhaiskasvatuksen opettajalle ja päiväkodin 
johtajalle suunnattua koulutusta teemoista 
antirasismi sekä yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. 
Koulutuksiin osallistui yhteensä 608 varhaiskas-
vatuksen ammattilaista. Antirasismikoulutuksia 
järjestimme yhteensä 18 ja niihin osallistui yhteen-
sä 512 henkilöä ja yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa 
käsitteleviä koulutuksia järjestimme vastaavasti 
yhteensä 3 ja niissä osallistujia oli yhteensä 96.

Järjestimme nuorisotyöntekijöille vuonna 
2021 yhteensä 44 koulutusta teemoista 
antirasismi, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo. 
Koulutuksiin osallistui vuoden aikana yhteensä 
979 nuorisotyöntekijää. Koulutuksista 7 käsitteli 
antirasismia ja osallistujia näissä koulutuksissa 
oli yhteensä 155 nuorisotyöntekijää. Tasa-arvoa 
ja yhdenvertaisuutta käsitteleviä koulutuksia 
järjestimme yhteensä 37 ja niihin osallistui 
yhteensä 824 nuorisotyöntekijää. 
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Järjestimme vuoden aikana yhteensä yksitoista 
opiskelijoille suunnattua rauhankasvatuksellista 
koulutusta. Seitsemän niistä oli suunnattu 
opettajaopiskelijalle ja neljä nuorisotyön 
opiskelijoille. Koulutuksissa käsittelimme 
antirasismin, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja 
globaalin vastuun teemoja ja tavoitimme yhteensä 
335 tulevaa opettajaa ja 75 tulevaa nuorisolan 
ammattilaista. 

Tuimme nuorten omaehtoista toimintaa ja 
kansalaisaktivismia järjestämällä yhteensä 77 
työpajaa yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta sekä 
yhdenvertaisuudesta ja antirasismista. Näihin 
työpajoihin osallistui yhteensä 1 119 nuorta. 

Vuoden aikana ylläpidimme ja kehitimme 
verkkosivustojamme, jotka tavoittivat yhä kasvavissa 
määrin ammattikasvattajia. Vuoden 
aikana sivustoillamme (rauhankasvatus.fi ja 
maailmankoulu.fi) oli yhteensä n. 14 300 aktiivista 
käyttäjää, 38 000 istuntoa ja 197 000 
sivukatselukertaa. 

Tavoitimme ja palvelimme kasvattajia myös sosiaalisen 
median kautta. Esimerkiksi ylläpitämämme kahden 
Facebook-sivun (Rauhankasvatusinstituutti ja 
Maailmankoulu) seuraajamäärät joulukuussa 2021 olivat 
yhteensä 3 473 henkilöä, jonka lisäksi meillä oli 1 140 
Instagram-seuraajaa vuoden 2021 lopussa.

Takaisin sisällykseen >>
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Antirasismi on jatkuvaa ja aktiivista 
työtä eriarvoisuuden ja etnisen syrjinnän 
kitkemiseksi. Kouluttamalla kasvattajia 
antirasismista tuemme heitä tunnistamaan 
rasismia, puuttumaan siihen ja purkamaan 
rakenteellista rasismia ylläpitäviä käytän-
teitä sekä toimintamalleja. Vuoden 2021 
aikana järjestimme 146 antirasismia 
käsittelevää koulutusta. Niihin osallistui 
yli 5 100 henkilöä, joista yli 95 prosenttia 
oli kasvatusalan ammattilaisia. 

”Rakenteellinen rasismi vaatii 
aika paljon ajattelutyötä 
ja asioiden tiedostamista. 
On tärkeää, yrittää toimia 
antirasistisesta näkökulmasta, 
mutta tiedostaa myös se, että 
jokainen meistä tekee joskus 
virheitä.”

Rasismi on suomalaisessa yhteiskunnassa 
ja kasvatusalan instituutioissa pitkään 
totuttu näkemään yksilöiden välisenä 
ongelmana ja keskustelun siirtyminen 
vuonna 2021 yhä vahvemmin kohti syrji-
vistä rakenteista puhumista haastoi 
totuttuja ajattelutapoja. Koulutuksista 
kerätyn palautteen pohjalta osallistujat 
pitivät koulutusten sisältöjä tarpeellisena 
ja kokivat pystyvänsä hyödyntämään 
koulutuksissa opittua omassa työssään 
sekä jakamaan oppimaansa myös työyh-
teisölle. Koulutukset ovat muun muassa 
auttaneet henkilöstöä tunnistamaan ja 
havaitsemaan rasismia ja syrjintää sekä 
tarjonneet välineitä niihin puuttumiseen 
ja antirasistisen työotteen hyödyntämi-
seen.

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialalle (Kasko) vuonna 
2020 aloitettu antirasistinen koulutus-
kokonaisuus auttoi meitä kehittämään 
antirasistista koulutusta pitkäjänteisesti 
myös kuluneena vuonna. Etätoteutuk-
sesta huolimatta tuhannet osallistujat 
ovat työpajojen aikana osallistuneet aktii-
visesti yhteisiin keskusteluihin ja pohti-
neet, miten he voisivat hyödyntää ja jakaa 
koulutusten antia konkreettisesti omissa 
työyhteisöissään.  Etenkin antirasistisen ja 
monikulttuurisen viitekehyksen avaaminen 
kasvattajan työssä konkreettisin esimer-
kein sai koulutuksissa paljon kiitosta. 
Hyvin alkanut yhteistyö jatkuu myös 
vuonna 2022, jolloin koulutuskokonaisuus 
tavoittaa loputkin Helsingin peruskoulujen 
opettajista ja rehtoreista sekä merkittävän 
määrän toisen asteen ammattikoulujen 
henkilöstöstä. 

Helsingin lisäksi olemme toteuttaneet 
Syrjimättömyydestä antirasistiseen yhden-
vertaisuuteen! -työpajoja ammattikasvat-
tajille yhdeksän seutukunnallisen täyden-
nyskoulutustahon ja kuntakumppanin 
kanssa, joiden kautta tavoitimme yli 500 
kasvatuksen ja koulutuksen ammattilaista 
eri puolilla Suomea. Työpajojen lisäksi aloi-
timme syyslukukaudella koko lukuvuoden 
mittaisen antirasistisen täydennyskoulu-
tusprosessin opettajille.

Edistimme yhdessä opettajien kanssa 
kasvattajien antirasistista työtä myös 
mediakasvatuksen menetelmin. 
Koulutimme vuonna 2021 kasvattajia 
ja opettajaksi opiskelevia dokumentti- 
elokuvan käytöstä keskustelun avaajana, 
kun käsiteltävänä aiheena oli rasismi, 
yhdenvertaisuus ja katsomusten moninai-
suus. Näihin koulutuksiin osallistui reilu 
60 kasvattajaa, jotka kohtaavat työteh-
tävissään yhteensä satoja opiskelijoita. 
Tuotimme lisäksi kasvattajien käyttöön 
tukimateriaalia katsomuksia, yhdenver-
taisuutta ja rasismia koskevaa dialogista 

1. Antirasismi-
koulutuksemme 
haastoivat 
tarkastelemaan totuttua 
uudesta näkökulmasta
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keskustelua varten yhdessä Fokus ry:n 
kanssa. 

Olemme toteuttaneet mediakasvatuksen 
menetelmiä hyödyntäviä työpajoja 
yläkoululaisille ja toisen asteen opiske-
lijoille myös saamelaisaiheista. Työpa-
jojen pohjana toimii ohjaaja Suvi Westin 
dokumenttielokuva Eatnameamet — Hiljainen 
taistelumme, jossa käsitellään saamelaisten 
jatkuvaa taistelua oikeuksiensa puolesta 
Suomessa. Suomalaisissa oppimateriaa-
leissa saamelaistietoa on vain vähän, ja 
elokuvatyöpajojen myötä olemme tarjon-
neet sekä puuttuvaa tietoa että samastu-
misen mahdollisuuksia nuorille.

Lahden kaupunki tilasi RKI:lta henki-
löstönsä kouluttamiseen videoilla 
toteutetun antirasismikoulutuskokonai-
suuden. Prosessi oli opettavainen ja sen 
aikana korostui tarve lisätä tietoutta anti-
rasismista sekä rakenteellisesta rasismista 
ja sen tunnistamisesta eri konteksteissa. 
Haasteena videoilla toteutetussa koulutus-
kokonaisuudessa näyttäytyi se, että se ei 
mahdollistanut vuorovaikutteisuutta, jolla 
on tunteita herättävän aiheen käsittelyssä 
merkittävä rooli oppimisen ja reflektoinnin 
kannalta.

Kaupunki- ja kuntakumppaneiden lisäksi 
olemme kouluttaneet vuoden aikana 
Haaga-Helian ammattikorkeakoulun 
ammatillisen opettajankoulutuksen tutkin-
to-opiskelijoita, Humanistisen ammattikor-
keakoulun opiskelijoita, Sampon, Varian ja 
Mercurian ammattikoulujen henkilöstöä 
ja kumppaneita, Kuopion kansainvälisen 
kohtaamispaikka Kompassin henkilöstöä, 
Iisalmen kunnan työntekijöitä, uuden Tans-
sintalon koko henkilöstön sekä tuottaneet 
yhteistyössä Suomen opettajanvalmistus-
laitosten oppilas- ja ylioppilaskuntien liiton 
(SOOL) ja aluehallintoviraston kanssa 
opettajille sekä opettajaopiskelijoille anti-
rasismityöpajoja ja -koulutuksia. 

Koulutustyön ohella tuotimme vuoden 
aikana antirasistisia puheenvuoroja 
koulujen aamunavauksiin ja vanhempai-
niltoihin ja toimme osaamisemme osaksi 
yhteiskunnallista keskustelua rasismista ja 
antirasismista, esimerkiksi osallistumalla 
MTV3 aamutelevision keskusteluun ja 
Mahadura & Özberkan -podcastiin, painot-
taen puheenvuoroissa antirasistisen peda-
gogiikan tärkeyttä ja sen positiivisia vaiku-
tuksista lasten ja nuorten elämään.  

Koulutuksissamme ja oppaissamme hyödynsimme 
monipuolisesti visuaalisuutta tehdäksemme 
erilaisia ilmiöitä ja valtarakenteita näkyviksi. 
Kuva oppaasta Kohti syrjimätöntä koulua 
(Kuvitus: Kiira Sirola)

Millaisia oletuksia 
teen? 

Millaisia oletuksia 
teen? 
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Vuonna 2021 RKI oli vahvasti mukana 
tukemassa kuntien tasa-arvo- ja yhden-
vertaisuusprosesseja. Kunnissa työ oli jo 
aloitettu, mutta yhteistyö RKI:n kanssa 
kampesi prosessit toden teolla käyntiin 
selkeyttäen ja konkretisoiden kunnissa 
sitä, mistä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-
työssä varsinaisesti on kyse. 

Palautteiden perusteella huomasimme, 
kuinka vuoden aikana tasa-arvon ja 
yhdenvertaisuuden teemoista motivoi-
duttiin; hallinnollisteknisen velvolli-
suuden sijaan teemat ja niiden parissa 
työskentely alkoi aidosti kiinnostaa ja 
aiheet koettiin entistä merkityksellisim-
miksi ja sekä koulun että nuorisotyön 
arkea puhutteleviksi.

RKI:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön 
tavoitteena on vahvistaa kasvattajien 
valmiuksia tunnistaa, puuttua ja purkaa 
stereotypisoivia ja normittavia asenteita 
ja niitä ylläpitäviä käytänteitä ja toiminta-
malleja. Työmme pohjana toimii siten niin 
etiikasta, lainsäädännöstä (perusopetus-
laki, nuorisolaki, tasa-arvolaki ja yhdenver-
taisuuslaki), kansainvälisistä sopimuksista 
kuin opetussuunnitelmista nouseva tasa-
arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisvel-
voite.

Tasa-arvolaista tuleva oppilaitoksia 
koskeva velvoite on siis yksiselitteinen ja 
järjestömme on jo vuonna 2020 tuottanut 
”Tasa-arvokompassi” -koulutusmateriaalin 
ja -kokonaisuuden alan ammattilaisten 
työtä tukemaan. Työkalua hyödynnettiin 

opettajien täydennyskoulutuksissa, 
joita vuoden 2021 aikana toteutettiin 
noin 20 kappaletta eri puolilla Suomea 
tavoittaen lähes 650 opettajaa. Lisäksi 
järjestimme tasa-arvokoulutuksia, joihin 
osallistui lähes 100 varhaiskasvatuksen 
ammattilaista. Kompassi on koettu 
hyödylliseksi työkaluksi jäsentää ja ottaa 
arjen tekoina ja käytänteinä haltuun 
abstraktina ja monimutkaisena pidettyä 
tasa-arvotematiikkaa.  
 

”Kalakaan ei hahmota vettä, 
jossa ui. Siis arjessamme, 
kielessämme, puheessamme, 
toiminnassamme on niin paljon 
kulttuurin, historian ja opitun 
tuomaa – jota emme edes 
huomaa – mikä sisältää todella 
paljon sukupuolisidonnaisia 
olettamuksia. Vaikka arjen on 
aina olettanut /ajatellut olevan 
olettamuksista vapaata, tasa-
arvoista.” 

RKI:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-
työn pyrkimyksenä on moninäkökul-
mainen yhteiskunnallisten jakojen ja 
niiden keskinäissuhteiden tarkastelu. 
Pyrimme huomioimaan työssämme ”risteä-
vien erojen” eli intersektioiden tarkas-
telun. Näistä lähtökohdista käsin toimme 
esimerkiksi Lappeenrannan kaupungin 
nuorisotoimelle toteutettuun yhdenver-
taisuussuunnitteluprosessiin mukaan niin 
tasa-arvon kuin muidenkin RKI:n päätee-
mojen alla tuotettuja työskentelyvälineitä 
ja -menetelmiä. 

2. Intersektionaalista ja 
inklusiivista tasa-arvo- 
ja yhdenvertaisuustyötä 
– pontta koulujen ja 
nuorisotyön arkeen
 

Tasa-arvo toimintakulttuurin keskiöön 
koulutuksen osallistuja
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Fasilitoimaamme Lappeenrannan yhden-
vertaisuussuunnitteluprosessiin osallistui 
koko nuorisotoimen henkilöstö. Prosessi 
sisälsi neljä työpajaa sekä niiden välille 
sijoittuneet ryhmätyöskentelyt. Prosessin 
tavoitteena oli luoda yhdessä osallistava 
ja toiminnallinen yhdenvertaisuussuunni-
telma Lappeenrannan nuorisopalveluille. 
Suunnitelma sisältää kuvauksen mene-
telmistä, joiden avulla arviointia on tehty, 
arvion nykyisestä yhdenvertaisuustilan-
teesta sekä listan konkreettisia toimen-
piteitä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. 
Samalla tavoitteenamme on mallintaa osal-
listava ja toiminnallinen yhdenvertaisuus-
suunnitteluprosessimalli nuorisotyöhön, 
jota voidaan tulevaisuudessa hyödyntää 
kunnallisen nuorisotyön ja järjestöjen 
yhdenvertaisuussuunnittelutyössä.  

Tuotimme kumppaniemme kanssa tuki-
materiaalia ja koulutimme opettajia siitä, 
miten yhdenvertaistaa tilaa ja luoda 
turvallisempi opinahjo kaikille lapsille ja 
nuorille kolmivuotisessa kansainvälisessä 
SAFER-kehittämishankkeessa. Elokuussa 
RKI julkaisi  hankkeessa sen opit yhdis-
tävän Kohti syrjimätöntä koulua -oppaan 
opettajille ja muille kouluissa toimiville 
ammattilaisille. Opas tarjoaa vinkkejä eri 
tiedonlähteistä, rohkaisee itsetutkiske-
luun, auttaa tunnistamaan ja myöntämään 
omat etuoikeudet tai syrjinnän osatekijät 
sekä kutsuu katsomaan maailmaa inter-
sektionaalisen viitekehyksen läpi. Opas 
julkaistiin suomeksi, ruotsiksi ja englan-
niksi. Kasvatusalan ammattilaisilta saatu 
palaute oppaasta on ollut yksinomaan 
positiivista. Oppaan ohella julkaisimme 
syksyllä hankkeen tuottaman opettajien 
mentorointimallin, opetussuunnitelman 
syrjinnän kitkemiseksi kasvatusympä-
ristöissä sekä englanninkielisen verkko-
kurssin yhdenvertaisuuden ja syrjimättö-
myyden teemoista.

Intersektionaalisen otteen ohella, RKI:n 
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön 
kehittämisen vahvana lähtökohtana 
on inklusiivisuus ja osallisuus. Kehittä-
minen on kokonaisvaltainen prosessi, joka 
ottaa mukaan erilaiset tahot, toimijat ja 
osapuolet. Osana Pohjois-Suomen alue-
hallintoviraston rahoittamaa Nuorisotyön 
yhdenvertaisuus -hanketta, jossa kehi-
tettiin ”Yhdenvertaisuusavain” -arvioin-
tityökalu yhteistyössä Oulun kaupungin 
nuorisopalveluiden kanssa, tavoitteena 
oli vahvistaa kaikkien osallistujien tietoi-
suutta, osaamista sekä vastuutta yhden-
vertaisuustyöstä. Erityisesti kiinnitimme 
huomiota siihen, että saamme nuorisopal-
veluiden yhdenvertaisuustyön kehittämi-
sessä esiin vähemmistöryhmiin kuuluvien 
ja marginalisoituneiden nuorten äänet ja 
kokemukset. 

Tätä varten toteutimme ryhmähaastat-
teluja niin Oulun kaupungin nuoriso-
palveluiden työntekijöiden kanssa kuin 
nuorten itsensä kanssa nuorisotiloissa 
sekä lisäksi niiden nuorten kanssa, jotka 
syrjintäkokemusten vuoksi eivät pääse 
osallistumaan nuorisopalveluiden toimin-
taan. Nuorille järjestettiin myös toiminnal-
lisia pop-up-työpajoja, joiden yhteydessä 
kerättiin tutkimustietoa muun muassa 
havainnoimalla. Haastatteluihin osallistui 
yhteensä yli 80 nuorisotyön ammattilaista. 
Yli 160 nuorta osallistui puolestaan ryhmä-
haastatteluihin ja työpajoihin.  
 

“Toivon, että me tavoitettaisiin 
ne kaikki hiljaiset, näkymättömät, 
ujot ja arat.” 

Oulun kaupungin nuorisopalvelujen ohjaaja
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Tuore Yhdenvartaisuusavain-työkalu 
otettiin Oulussa hienosti vastaan 
ja aktiiviseen käyttöön. Sen avulla 
käynnistettiin yhteiskehittämis-
työpajoja, joissa arvioidaan eri yksi-
köiden yhdenvertaisuustyötä ja 
kehitetään konkreettisia suunnitelmia 
työn kehittämiseksi. Osana prosessia 
perustettiin ”Yhdenvertaisen nuorisotyön 
kehittäjät” -verkosto, johon kuuluu 
nuorisotyöntekijöiden lisäksi noin 12 
järjestötoimijaa. Verkoston tavoitteena on 
vahvistaa nuorisopalveluiden ja kolmannen 
sektorin yhteistyötä yhdenvertaisuuden 
edistämiseksi.

Erityisen tärkeä osa RKI:n yhden- 
vertaisuustyötä Oulussa on toiminta, 
joka toteutetaan nuorten kanssa. Tavoit-
teena on kehittää ja vahvistaa keinoja 
marginalisoitujen ja haavoittuvassa 

Yhdenvertausuusavaimen 
kuvitusta, 2021
(Kiira Sirola &
I Stock)

Takaisin sisällykseen >>

asemassa olevien nuorten osallisuuden 
ja vaikuttamismahdollisuuksien edis-
tämiseksi, muun muassa heidän omien 
solidaarisuusprojektien ja muiden ryhmä-
toimintojen avulla (mm. Vaikuttajaryhmä, 
Läksykerho, Kaijon kamut -vertaistuki-
kahvila). Vuoden 2021 aikana toteutimme 
myös 21 Toiveista totta -työpajaa nuorille.   
RKI:n pitkäjänteinen työ nuorten akti-
vistiryhmien parissa ja merkitys nuorten 
yhdenvertaisuuden edistäjänä ja omaeh-
toisen yhteiskunnallisen toiminnan tuki-
jana näkyy selkeästi valtion myöntämissä 
rahoituksissa: Noin 70 prosenttia kaikista 
nuorten ryhmistä, joille Opetushallitus on 
myöntänyt nuorten solidaarisuusprojekti-
tukea vuosina 2019–2021 on saanut tukea 
ideointiinsa sekä suunnittelu- ja kirjoitta-
misprosessiinsa järjestämissämme työpa-
joissa.
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3. Palkittua globaalin 
vastuun pedagogista 
osaamista

Toteutimme RKI:n globaalin vastuun 
temaattista kokonaisuutta kolmen eril-
lisen ja monin tavoin toisiinsa kietou-
tuvan hankkeen kautta: Pedagoginen 
johtajuus – yhteiskehittämisellä kestä-
vään tulevaisuuteen, Global Learning for 
Sense of Belonging, Globe, sekä Agenda 
Ilmiöksi – eettinen ja kriittinen globaa-
likasvatus oppilaitoksissa muodostavat 
kokonaisuuden, joka palkittiin yhtenä 
viime vuosien laadukkaimpana eurooppa-
laisena globaalikasvatuskokonaisuutena, 
kun Global Education Network of Europe 
(GENE) myönsi globaalikasvatustyöllemme 
toukokuussa arvostetun Global Education 
Award 2020/2021 -palkinnon. 

Uudistettu globaalin vastuun koulutus-
konseptimme tuo yhteen pedagogisen 
ja jaetun johtajuuden, yhteisopetta-
juuden, globaalikasvatuksen ja Agenda 
2030:n kestävän kehityksen tavoitteet. 
Tavoitteenamme on edistää koulujen 
osallistavaa ja yhteisöllistä toimintakult-
tuuria vahvistamalla koulutusjohdon ja 
opettajien pedagogista johtajuutta erityi-
sesti perusopetuksen opetussuunnitelman 
arvoperustan sisältöihin (tasa-arvo, yhden-
vertaisuus, demokratia, aktiivinen toimi-
juus, kulttuurinen moninaisuus, kestävä 
kehitys ja elämäntapa) kiinnittyen. Toteu-
tamme uudensisältöisiä koulutuspro-
sesseja kansallisesti ja kansainvälisesti. 
Jouduimme lukuisia kertoja siirtämään ja 
uudelleenaikatauluttamaan kansainvälistä 
toimintaa, jota toteutamme suomalaisten, 
portugalilaistan ja romanialaisten kansa-
laisjärjestö- ja yliopistokumppaneidemme 
kanssa. Kotimaassa pääsimme sen sijaan 
ilahduttavasti käyntiin kaikista niistä 
haasteista ja paineista huolimatta, joiden 

kanssa koulut, rehtorit ja opettajat – koko 
kasvatuksen ja sivistyksen toimiala – ovat 
vuoden 2021 aikana tasapainoilleet. Yksi 
merkityksellisimmistä globaalin vastuun 
teeman havainnoista liittyy entuudes-
taankin tiedettyyn tosiasiaan, kuinka 
koko toimialan sitoutuminen pedagogisiin 
prosesseihin, kunnan, koulujen johdon ja 
opetushenkilöstön yhteistyö ja yhdessä 
tekeminen, saa aikaan jotain ainutlaatuista. 
On ollut hienoa olla mukana muutamien 
esimerkillisten kuntien koulutusproses-
seissa ja yhteiskehittämisessä.
 
Kaiken kaikkiaan koulutimme lähes 600 
opettajaa, rehtoria ja toimialan henki-
löstöä. Tämän lisäksi koulutimme noin 
160 tulevaa opettajaa ja muuta opiske-
lijaa. Jatkoimme Maailmankoulun-verkos-
to-opettajien kanssa ideoiden ja kuulu-
misia vaihtaen virtuaalikahvittelujen, 
Vappu-kuohuvan ja jouluglögin, merkeissä, 
ja järjestimme myös ”Hyvät käytännöt 
jakoon” -seminaarin, jonka pyöreän pöydän 
keskustelussa, Globaali vastuu osaksi 
koulujen toimintakulttuuria! Miten?, jaet-
tiin onnistuneita kuntamalleja ja vuosien 
kehitystyön tuloksena syntyneitä toimivia 
käytänteitä. Kuulimme muun muassa 
Joensuun seutukunnan ja Tuusulan kunta-
tason toimintamalleista, Kokkolan opetta-
jien mentorointimallista, sekä Tampereen 
”Taitava maailmankansalainen” -lukiokurs-
sista. 

Toteutimme Agenda Ilmiöksi -hanketta 
ulkoministeriön viestintä- ja globaalikas-
vatusrahoituksella. Käynnistimme vuoden 
aikana myös kiinnostavan yritysyhteis-
työn, jonka myötä tulemme tuottamaan 
uutta audiovisuaalista globaalikasva-
tuksen materiaalia tulevina vuosina. Kuten 
johtava asiantuntijamme Mari-Anne 
Okkolin muistutti kirjoitussarjassamme 
40 Näkökulmaa rauhaan: ”On selvää, että 
tutkimuksella voidaan suunnata vahvasti 
lukijoiden katsetta. Valitsemalla mitä 
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Youth -ideointimme lähtee vuonna 2022 ja 
minkälaisia inspiroivia tarinoita eri puolilta 
maailmaa voimme saattaa suomalaisten 
kasvatus- ja koulutusalan ammattilaisten, 
ja ennen kaikkea lasten ja nuorten nähtä-
väksi ja kuultavaksi.

tutkimme, miten ja miksi, vaikutamme 
siihen, minkälaisia tarinoita kerromme ja 
tarjoamme kuultavaksi. Aivan yhtä selvää 
on, että myös järjestöjen työllä, esimerkiksi 
globaalikasvatuksella, voidaan vaikuttaa 
ymmärrykseen ja tulkintaan maailmasta ja 
sen ihmisistä. Tästä syystä, osana eettistä 
ja kriittistä globaalin vastuun kantamista, 
meidän olisikin kohdistettava peili omaan 
työhömme ja tarkasteltava omien valin-
tojemme perusteita ja läpinäkyvyyttä.” 
Odotamme malttamattomana, millaiseen 
lentoon Neighbourhood Docs: Passionate 

Takaisin sisällykseen >>



17

Toukokuussa 2021, järjestömme 
40-vuotisen taipaleen kunniaksi ilmes-
tyivät ensimmäiset osat 40 näkökulmaa 
rauhaan -artikkelisarjasta. Niissä puheen-
johtajistomme Bella Forsgrén ja Tomi Kiila-
koski sekä entinen puheenjohtajamme, 
presidentti Tarja Halonen pohtivat rauhan-
kasvatuksen keskeisiä kysymyksiä 2020-
luvulla. Sarjan loput 37 osaa julkaistiin 
pitkin vuotta. Juhlateoksessa kasvattajat, 
tutkijat ja aktivistit nostivat moninaisia 
näkökulmia rauhankasvatukseen samalla 
sitoen rauhankasvatuksen tämänhetkisiä 
polttavia kysymyksiä erilaisiin yhteiskun-
nallisiin kehityskulkuihin. Näitä olivat 
muun muassa miten antirasismi toteutuu 
suomalaisessa koulutusjärjestelmässä, 
miten olla hyvä liittolainen vähemmistö-
taustaisille ihmisille tai mikä merkitys on 
sillä, että suomalaisten koululaisten käsitys 
globaalista etelästä on rajoittunut – tai 
olematon. Näkökulmia julkaistiin kirjalli-
sessa ja audiovisuaalisessa muodossa verk-
kosivuillamme sekä vuoden 2022 alussa 
julkaistuna juhlakirjana. Temaattisesti 
näkökulmat käsittelivät RKI:n keskeisiä 
rauhankasvatuksellisia teemoja: rauhaa 
kasvatusta, tasa-arvoa ja yhdenvertai-
suutta, antirasismia sekä globaalin vastuun 
kysymyksiä. 

Vuonna 2021 RKI:n viestintää uudis-
tettiin suurella otteella, kun vanhat, 
eri kohderyhmille suunnatut verkkosi-
vumme yhdistyivät uudeksi kokonaisuu-
deksi. Verkkosivu-uudistuksen tavoitteena 
oli tehdä työmme eri teemalliset paino-

pisteet, sekä niiden keskinäinen läpileik-
kaavuus kaikessa työssämme ja kaikkien 
kohderyhmiemme kanssa näkyväksi ja 
panostaa erityisesti sivujen saavu-
tettavuuteen. Myös RKI:n aiemmin vain 
opettajille suunnattu uutiskirje laajeni 
tarjoamaan sisältöä kaikille kohderyhmil-
lemme ja monipuolistui esimerkiksi siten, 
että uutiskirjeessä nostetaan myös teemoi-
himme liittyvää yhteiskunnallista keskus-
telua vahvemmin esiin.

Viestinnän virtaviivaistaminen ulottui 
myös sosiaalisen median sisältöihimme. 
Tuotimme saavutettavaa viestintä-
sisältöä omissa sosiaalisen median vies-
tintäkanavissamme, joita ovat Facebook, 
Instagram, Twitter ja LinkedIn, ja teimme 
kaikesta viestinnän sisällöistämme 
mahdollisimman moniäänistä ja -näköistä. 
Viestinnän tavoitteena oli myös tuoda 
yhä vahvemmin esille, miten kasvatuksen 
ohella viestinnän keinoin on mahdollista 
tehdä näkyväksi valtarakenteita ja haastaa 
niitä. 

4. Juhlavuosisarjamme 
esitteli 40 näkökulmaa 
rauhasta ja vei 
rauhankasvatuksen 
viestin 2020-luvulle

Takaisin sisällykseen >>



18

RKI:n jäsenistö koostuu kasvatusalan, 
rauhanjärjestöjen sekä rauhankasva-
tuksen arvoihin sitoutuneista yhdistys- 
ja henkilöjäsenistä. Järjestön toimintaa 
ohjasi rauhan- ja kasvatusalan asiantun-
tijoista koostuva hallitus. Hallituksen 
puheenjohtajana toimi kansanedustaja 
Bella Forsgrén ja varapuheenjohtajana 
nuorisotutkija Tomi Kiilakoski. Hallitus 
kokoontui kuusi kertaa vuoden aikana. 

RKI:n hallinnosta ja käytännön toimin-
nasta vastasivat työntekijät. RKI:ssa 
työskenteli vakituisessa työsuhteessa 
toiminnanjohtaja Riikka Jalonen, johtavat 
asiantuntijat Hanna Mithiku ja Mari-Anne 
Okkolin, viestintäpäällikkö Heli Pekkonen, 
viestintäsuunnittelija Jenni Leppänen, 
koulutussuunnittelija Elina Lauttamäki, 
asiantuntijat Anna Litewka-Anttolainen 
(yhdenvertaisuus) ja Akunna Onwen 
(antirasismi). Lisäksi RKI:lla työskenteli 
osa-aikaisesti hankekoordinaattorina 
Mira Ruokolainen sekä koulutussuunnit-
telijoina Minna Laakso ja Saara Loukola. 
Elokuussa koulutussuunnittelijoiden 
työsuhteissa aloittivat Ulkar Aghayeva, 
Mari Koivistoinen ja Maria Aikio ja marras-
kuussa työyhteisömme liittyi koulutus-
suunnittelija Anu Railasto-Moran. Lisäksi 
RKI:n työyhteisöön kuului vuoden aikana 
vaihtuva määrä korkeakouluharjoitteli-
joita. Vuoden aikana RKI:lla työskenteli 
keskimäärin 10 henkilöä kokoaikaisissa 
työsuhteissa joka kuukausi, jonka lisäksi 

laajaa koulutustoimintaamme toteutti 
henkilöstömme kanssa kouluttaja- 
verkostoomme kuuluvat kymmenkunta 
kouluttajaa. Talous- ja hallintopalvelut 
järjestettiin jakamalla yhteinen talous- ja 
hallintopäällikkö Joonas Stenman Nuorten 
Akatemia ry:n kanssa. RKI:n kokoustilat 
ja työhuoneet sijaitsevat Kalliolan Setle-
menttitalossa Helsingissä. Lisäksi Oulussa 
työskenteli yhdenvertaisen nuorisotyön 
asiantuntija sekä yksi koulutussuunnitte-
lija ja Jyväskylässä toinen johtavista asian-
tuntijoistamme.

Teimme vuoden aikana koulutusyh-
teistyötä yli 50 suomalaisen kunnan 
ja kansalaisjärjestön kanssa sekä 
läheistä hankeyhteistyötä Turun, Oulun, 
Jyväskylän, Helsingin ja Itä-Suomen 
yliopistojen kanssa – erityisesti niiden 
opettajakoulutuslaitosten kanssa. Ammat-
tikorkeakouluista läheisintä ja strategi-
sinta yhteistyömme on ollut Humanistisen 
ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogien 
koulutusohjelman ja Haaga-Helian amma-
tillisen opettajakoulutusyksikön kanssa. 
Kansainvälinen toimintamme yhdisti 
suomalaiset toimijat yli 30 eri maasta 
tulevien kasvattajien, yliopistojen, 
kansalaisjärjestötoimijoiden ja viran-
omaisten kanssa, vuonna 2021 se tapahtui 
etäyhteyksien kautta – toivottavasti 
jälleen tulevaisuudessa myös yhteisten 
koulutusten ja seminaarien merkeissä 
Suomessa ja eri puolilla Eurooppaa. 

Keväällä EU myönsi 2021 RKI:lle Erasmus+ 
-ohjelmaan akkreditoinnin, joka mahdol-
listaa kansainvälisen toiminnan vakaan 
ja varman rahoituksen vuosille 2022–
2027. RKI:lle vuodesta 2020 myönnetty 
UNESCOn virallinen kansalais-
järjestökumppanuusasema taas mahdol-
listi osallistumisen keskeisiin globaaleihin 
rauhankasvatuksellisiin prosesseihin ja 
YK-rakenteen sisällä vaikuttamisen.

5. RKI:n onnistumisten 
takana on osaava ja 
sitoutunut henkilöstö, 
vahvat kumppanuudet 
ja laaja vapaaehtoisten 
verkosto
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RKI:n perusrahoitus tulee oikeusminis-
teriön myöntämästä rauhantyön yleis-
avustuksesta sekä pieneltä osin opetus- 
ja kulttuuriministeriön myöntämästä 
nuorisojärjestöjen toiminta-avustuksesta. 
RKI:n tuotot olivat vuonna 2021 yhteensä 
747 491 euroa, joista yleisavustuksilla 
katettiin noin 15 prosenttia. Loput 85 
prosenttia tuloista koostui yli kahdesta-
kymmenestä hankerahoituksesta, palvelu- 
ja koulutusmyynnistä sekä muusta omasta 
varainhankinnasta, kuten jäsenmaksutuo-
toista. Yksi isoimmista RKI:n toiminnan 
rahoittajista on Euroopan unioni ja 
olemmekin onnistuneet vuodesta 
toiseen tuomaan Suomeen ja rauhan-
työhön runsaasti lisäresursseja uutta 
luovalla ja merkityksellisellä kansain-
välisellä hanketyöllä. 

Osaava ja sitoutunut henkilöstö on RKI:n 
suurin voimavara. Vuoden kokonais-
kuluista ylivoimaisesti suurimman osan 
muodostavatkin henkilöstökulut kattaen 
noin kaksi kolmasosaa kaikista vuoden 
aikana syntyneistä kuluista. Muita merkit-
täviä kulueriä olivat oppaiden ja muiden 
materiaalien tuotanto- ja painokulut sekä 
koulutusten järjestämiseen liittyvät suorat 
kulut. RKI:n kirjanpidosta ja palkan-
maksusta vastasi Leerma oy ja tilin-
tarkastajana toimi tilintarkastusyhteisö 
BDO. 

Takaisin sisällykseen >>

Hahmosuunnittelua turvallisen tilan opetuskokonaisuuksiin (Kuvitus, Kiira Sirola) 


