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Koulutus 

 
2006-2007  Erityisopettajakoulutus/ Jyväskylän yliopisto 

1995-2004 Master of Education International Programme (kv- 

painotteinen luokanopettaja) Oulun yliopisto 

1993-94 5 kk ranskan kielen opintoja Bordeauxin yliopisto, Ranska 

1993  4 kk International home-service school, Järvenpää 

1992  Perhon ravintolakoulu yo-tarjoilija, Helsinki 

1991  Ylioppilastutkinto, Keravan yhteiskoulu 

  

- Kirjoittamisen perusopinnot 30 op Jyväskylän avoimessa 

yliopistossa 2016-2019 

- Kirjoittamisen aineopinnot Jyväskylän avoimessa yliopistossa 

aloitettu 2019 (tehty 15 ov) 

- Suomi toisena kielenä approbatur, Helsingin OKL 

- Kehitysmaatutkimuksen opintoja, Helsingin yliopiston 

valtiotieteellinen tiedekunta 

- Intercultural competences 15 ov, Oulun yliopisto. 

- Pro-gradu tutkielma M.K. Gandhin kasvatusajatusten 

sovellusmahdollisuuksista suomalaiseen peruskouluun, 2004 

- Työharjoittelut: 1. Kepan Etelän vaihto 1998, Intiassa 

”Gandhilaisessa” kylän kehitysprojektissa Gujaratissa,  

2. Ulkoministeriön kehitysyhteistyöosastolla opetusalan 

neuvonantajan Heikki Kokkalan ohjauksessa 2000 

  

Työkokemus 
  

2019- Freelancer: kouluttaja, kirjoittaja, toimittaja, 

evaluaattori, hanketyöntekijä 

2017-2019 Koulutyönjohtaja, yhdenvertaisuuden asiantuntija, 

Rauhankasvatusinstituutti 
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2016-2017 Luokanopettaja, Jakomäen koulu, Helsingin kaupunki 

2015-2016  Rauhankasvatusinstituutti, Maailmankoulun 

projektikoordinaattori, opettajien täydennyskouluttaja 

2007-2015 Inkluusio-opettaja (erityisopettaja) Eläintarhan ala-

aste, Helsingin kaupunki.  

2010-11 Abu Dhabi Education Council. Erityisopettajana 

paikallisessa tyttökoulussa, joka perustettiin tuolloin 

suomalaisemiraatti -yhteistyöhankkeen alkaessa. 

 

- Globaalikasvatuksen pedagoginen yhteyshenkilö kaikille 

Helsingin opettajille 2012-2014 

- Johtoryhmän jäsen 2012-2014 

- Oppilaskunnan ohjaava opettaja 2012-2014 

- Tvt-vastaava 2012-2014 

 

2003-2006 Äitiyslomat ja hoitovapaat 

2001-2003  Maahanmuuttajien valmistavan luokan opettajana 

Herttoniemenrannan ala-asteella, Helsingin kaupunki 

  

  

Kouluttajan työt 
  

2020 Kohti yhdenvertaista seksuaalikasvatusta HY+ opettajien 

täydennyskoulutuskokonaisuuden (OPH rahoitus) tuutori ja 

luennoitsija 

 

2020 Särmää globaalikasvatukseen koulutuskokonaisuus Fingo ry:lle. 

Sisälsi kaksi verkkokoulutusta ja henkilökohtaiset verkkosparraukset 

kymmenelle kansalaisjärjestölle. 

 

2017-18 Yhtä aikaa! -yhdenvertaisuus- ja tasa-

arvosuunnittelukoulutus opettajille (OPH rahoitus) 

 

2018 Peace Education Winter School -viikonloppukoulutus 

suomalaisille, virolaisille ja latvialaisille opettajille ja 

nuorisotyöntekijöille Pärnussa. Rahoitus tuli Pohjoismaiden 

ministerineuvostolta 

  

2016 Tasa-arvotyö on taitolaji –koulutuskiertueen järjestelyt ja 

yhtenä kouluttajana toimiminen, sosiaali- ja terveysministeriö 

  

2015-2016 Yhdenvertaisuuden osaajaksi – koulutuskokonaisuudet 

kasvattajille, Opetushallituksen täydennyskoulutusrahoituksella 



  

2006- Lukuisia koulutuksia opettajille, opettajaksi opiskeleville ja 

muille työyhteisöille teemoina mm. globaalikasvatus, yhdenvertaisuus 

ja rauhankasvatus 

  

2001- Koulutuksia globaalikasvatusta tekeville kansalaisjärjestöille 

kouluyhteistyöstä ja pedagogisista näkökulmista 

  

2013-14 Koulutuspäiviä erityisopettajaopiskelijoille aiheesta 

monikulttuurinen koulu ja opetus, Educluster Finland (Jyväskylän 

yliopisto) 

  

2006- Lukuisia kaksipäiväisiä MOD-perus- ja jatkokursseja ympäri 

Suomen. MOD eli Moninaisuus, Oivallus, Dialogi on Ruotsissa 

kehitetty ryhmäprosesseihin perustuva moninaisuuden tutkimisen 

menetelmä. Kursseilla tutustutaan omaan ja toisten identiteettiin ja 

tutkitaan ennakkoluulojen syntymistä ja syrjintää. 

  

Kirjalliset työt 
 

- Protesti -vastarinnan historiaa - nuorten tieto- ja 

tehtäväkirja aktivismin historiasta. Kääntäminen ja 

lisälukujen ja tehtävien laatiminen suomalaiseen laitokseen 

(Umpihanki 2020) 

- Tasa-arvotyö on taitolaji - oppaan kirjoittaminen osana 

työryhmää (Opetushallitus, OKM, sosiaali- ja 

terveysministeriö. Opas ilmestyi joulukuussa 2015) 

- Juttusarja ”Koulukelauksia” Opettaja-lehteen tunnettujen 

suomalaisten koulumuistoista 2015-2016 

- Rauhankasvatusneuvola- juttusarja, Rauhan puolesta -lehdessä 

2015- 

- Lukuisia henkilöhaastatteluja ja muita artikkeleita Rauhan 

puolesta lehteen 2013- 

- Kolumneja Ydin-lehteen 2018- 

- Artikkeleita globaalikasvatuksesta esimerkiksi Opettajat ilman 

rajoja –hankkeen julkaisuun ja Suomen opettajaksi opiskelevien 

liiton SOOLin lehteen 

- Rauhankasvattaja Helena Kekkosen muistokirjan ”Rauhan silta 

kantaa” toimittaminen (julkaistiin lokakuussa 2015) 

- ”Portti välillämme – kahden naisopettajan vuoropuhelu”. 

Kirjanen, jossa kerrotaan emiraattikulttuurista ja naisen 

elämästä dialogisesti suomalaisen naisopettajan elämään 

peilaten. (2011, Educluster Finland) 



- Kirjoituksia opettajuudesta kirjaan ”Ratkaiseva vuorovaikutus” 

(toim. Hannele Cantell) 

- Sisältöä ”Globaalivastuu” nettisivustolle (Educode ent. Opeko)  

- Globaalikasvatuksen opetusmateriaaleja Maailmankoulun 

nettisivustolle (Rauhankasvatusinstituutti) 

 

Opetusmateriaaleja 

 

- Voima-lehteen opettajamateriaali mediakasvatusnumeroiden 

liitteksi 2018 ja 2020 yhdessä Tuomas Rantasen ja Riikka 

Lehtisen kanssa 

- Läntisen tuolla puolen -mediakasvatussivusto yhdessä Karim 

Maichen kanssa 

- Yhtä aikaa -yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyömateriaali ja 

koulutuspaketti opettajille 

- Afrikka Suomessa -opetusmateriaali yhdessä Tyäväenmuseo 

Werstaan kanssa 

- Rauhanfutis -aineisto ja menetelmä rauhankasvatukseen 

- Rauhanrastit -liikuntaa ja rauhankasvatusta yhdistävä 

materiaali 

- Lapsen oikeuksien kymppi -opetusmateriaali Plan International 

Suomelle yhteistyössä Leena Honkasalon kanssa (ilmestyy 

elokuussa 2020) 

- Protesti-sivusto, joka sisältää lisämateriaalia samannimiseen 

kirjaan.  

  

Luottamustehtävät 

 
● Koulu maailmaa muuttamaan –hankkeen ohjausryhmän 

jäsen, Kepa 2016-2017 

● Rauhankasvatusinstituutin hallituksen jäsen 2010-2016 

● Kasvattajat Rauhan Puolesta ry:n KRAPUn perustajajäsen 

2001- 

● Kehitysyhteistyönpalvelukeskuksen Kepan (nyk. Fingo 

ry) Kansainvälisyyskasvatusverkoston 

koordinaatioryhmän jäsen 2006-2007 

● Sadankomitean hallituksen jäsen 2000-2002 

● Opiskelija-tutor Oulun yliopistossa 1996-97 

● Keravan rehellisen musiikin yhdistyksen Kermu ry:n 

sihteeri tai taloudenhoitaja 1991-95 

 

 

https://voima.fi/mediakasvatus/
http://lantisentuollapuolen.rauhanpuolustajat.org/
https://maailmankoulu.fi/yhta-aikaa/
http://rauhankasvatusneuvola.fi/rkn/rauhanfutis/
http://rauhankasvatusneuvola.fi/rkn/rauhanrastit/
https://www.globaalikoulu.net/
https://protesti.rauhanpuolustajat.org/


 

Muuta 

 
● Rauhankasvatusneuvola.fi sivustolta voi tutustua 

kohdasta “menetelmiä ja opetusmateriaaleja” osaan 

tuottamistani materiaaleista. 

● Valittu vuoden globaalikasvattajaksi 2013. 

Tunnustuksen myönsi Opettajat ilman rajoja -hanke. 

  

Harrastukset 

 
● Järjestötoiminta 

● Kirjoittaminen 

● Juoksu eli hölkkäys 

● Itämainen tanssi 

  

Kielitaito  
 

● Englanti: erinomainen 

● Ruotsi: tyydyttävä 

● Ranska: tyydyttävä 
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