16.5.2014

Agenda Sipoon yrittäjyyskasvatustyöryhmän kokous
Aika: 8.5.2014 klo 14.30 – 16.00
Paikka: Keuda Sipoo, Enter, Iso-Kylätie 14, 04130 Sipoo
Puheenjohtaja ja sihteeri: Heli Koskenniemi, YES Uusimaa
Läsnä:
Heli Koskenniemi

YES Uusimaa, Itä-Uudenmaan aluepäällikkö

Pauli Savolainen

Keuda Sipoo, lehtori, liiketoiminta

Rauno Tiainen

Sipoon kunta, elinkeinopäällikkö

Kimmo Virtanen

Sipoon yrittäjät, Bluenote Software Oy, toimitusjohtaja

Poissa:
Hannu Ollikainen

Sibbo gymnasium, rektor

Petri Saarinen

Sipoonlahden koulu, yläluokkalaisten opettaja

Titta Väkevä

Sipoonlahden koulu, ala- ja yläluokkalaisten opettaja

Asiat:
1. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta, kokouksen avaus ja osallistujat
Valittiin puheenjohtajaksi ja sihteeriksi Heli Koskenniemi.
Kokous avattiin ja osallistujat todettiin.
2. Edellisen pöytäkirjan 3.3.2014 tarkistus ja hyväksyminen
Pöytäkirja hyväksyttiin ilman muutoksia.
3. Yrittäjänpäivä 5.9.2014
Käsiteltiin esiintyjien tulo ja viimeisteltiin ohjelma, sovittiin viestinnästä ja
aikataulutuksesta sekä jaettiin konkreettiset organisointityöt. Yksityiskohdat on
kirjattu erilliseen dokumenttiin: Sipoon yrittäjänpäivän ohjelma 05092014.

4. Kuulumiset
Mäntsälän Riihenmäen koulun vierailu 10.1.2014 ja Sipoonlahden koulun
kuulumiset siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
Sovittiin, että Kimmo ja Rauno esittelevät Sipoon yrittäjien hallitukselle
yrittäjien ja oppilaitosten yhteisen aamukahvi - tilaisuuden idean. Hyvä aika
järjestää tilaisuus olisi syksy 2014. Asiaan palataan seuraavassa
kokouksessa.
Heli oli käynyt kertomassa yrittäjyyskasvatuksesta ja koulu-yritysyhteistyöstä
Sipoon yrittäjien hallituksessa 7.5.2014. Yrittäjät pitivät asioita tärkeinä.
Pauli kertoi, että 3.-4.4 järjestetty NY 24h-leiri Pornaisten Halkiassa sujui
hyvin. Leiri perustui Microsoft Challenge -konseptiin ja toinen samanlainen
leiri on tarkoitus järjestää syksyllä 2014.
Pauli kertoi, että Keuda Sipoossa on käytetty monen aineen opiskelussa
mallia, jossa oppilaat tekevät ja opiskelevat pääasiassa itse ja opettaja toimii
oppitunneilla sivummalla ohjaajan/valmentajan roolissa. Opiskelijat ovat
pitäneet työskentelytavasta paljon.
5. Yrittäjyyskasvatuksen teemavuosi Sipooseen?
Todettiin, että teemavuoden suunnittelu ja järjestäminen on iso asia ja että
lukuvuoden 2014-2015 alku on niin lähellä, että siihen mennessä ei vuotta
ehditä suunnitella.
Sovittiin, että teemavuotta ei käsitellä tarkemmin koska kokouksessa ei ollut
kaikkia koulupuolen edustajia. Asia siirretään seuraavaan kokoukseen.
6. Seuraavista toimenpiteistä sopiminen
Ei ollut muita asioita.
7. Muut asiat
YES Uusimaa järjestää kaikille alueensa yrittäjyyskasvatustyöryhmien
jäsenille yhteisen verkostoitumistapaamisen 16.9 kello 15-18. Paikaksi on
ajateltu Sipoota. Sovittiin, että Kimmo ja Rauno lähettävät Helille ehdotuksia
paikaksi.
Heli kertoi, että Itä-Uudenmaan yhteiset rekry/koulutusmessut vuodelle 2015
ovat vielä suunnittelu- ja kommentointivaiheessa. Niistä tiedotetaan
myöhemmin.
Sovittiin, että Sipoon yrittäjyyskasvatusryhmään hankitaan lisää
opettajajäseniä syksyllä 2014, myös opo-jäsen olisi hyvä. Asiaan palataan
seuraavassa kokouksessa.
8. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
Tehtiin ehdotukset seuraavista kokouksista. Kokoukset pidetään Sipoon
Enterissä ja aika on aina sama 14.30-16.00.
Ehdotetut ajat ovat 18.8., 21.8., 6.10 ja 21.10. Sovittiin, että aikojen sopivuus
tarkastetaan Doodlen avulla. Heli hoitaa asian.
Elokuun kokouksen tärkein aihe on sopia yrittäjänpäivän yksityiskohdista.

