14.1.2015

Pöytäkirja Sipoon yrittäjyyskasvatustyöryhmän kokous
Aika: maanantai 12.1.2015 klo 14.30 – 16.00
Paikka: Keuda Sipoo, Enter, Iso-Kylätie 14, 04130 Sipoo
Puheenjohtaja ja sihteeri: Heli Koskenniemi
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

Hannu Ollikainen

Sipoon kunta, opetuspäällikkö

Titta Väkevä

Sipoonlahden koulu, ala- ja yläluokkalaisten opettaja

Desiree Wiren

Sipoon OPS-koordinaattori

Toni Koistinen

Keuda Sipoo, opettaja, tietotekniikka

Poissa:
Juha Kuusela

Sipoon lukio

Harri Anttila

Sipoonlahden koulu, ala- ja yläluokkalaisten opettaja

Asiat:
1. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta, kokouksen avaus ja osallistujat
Päätettiin noudattaa aiempien kokouksien käytäntöä puheenjohtajan ja
sihteerin osalta.
Pauli Savolaisen tilalle tulee ryhmään Toni Koistinen
Sipoon yrittäjien edustaja tulee muuttumaan. Kimmo tiedottaa asiasta, kun
yrittäjien hallitus on ehtinyt kokoontua ja päättää asiasta.
2. Edellisen pöytäkirjan 21.10.2014 tarkistus ja hyväksyminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin ilman muutoksia.

3. Peruskoulun OPS 2016
Desiree Wiren kertoi Sipoon suunnitelmat kuntakohtaisen
opetussuunnitelman työstöön. Tällä hetkellä menossa kysely vanhemmille
Wilmassa ja syksyllä 2014 oli veso opettajille, jossa käsiteltiin mm. arvoja.
Työstöryhmien kokoonpano ja aikataulut valmistuvat tammikuun 2015 aikana.
Tarkoituksena on työstää asioita teemoittain. Sekä suomen että
ruotsinkielisille kouluille tehdään yhteiset perusteet. Työstö tehdään
digitaalisesti.
Perusteet hyväksytty valtakunnallisella tasolla joulukuun 2014 lopussa
(http://www.oph.fi/ops2016)
Käytiin läpi ja keskusteltiin yhdessä laaja-alaisista tavoitteista. Tärkeitä
tavoitteita yrittäjyyskasvatuksen kannalta ovat mm. Itsestä huolehtiminen ja
arjen taidot, Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen sekä Työelämätaidot ja
yrittäjyys.
Sovittiin, että Sipoon yrittäjyyskasvatustyöryhmä työstää OPS-työryhmän
kanssa yrittäjyyskasvatukseen liittyviä teemoja 16.4.2015 kello 13-15 (paikka
mahdollisesti Nikkilässä). Työstöön voidaan kutsua mukaan myös yrittäjiä
tms. Heli koordinoi Sipoon yrittäjyyskasvatustyöryhmän puolesta asiaa
Desireen kanssa ja viestii, kun työpajan agenda tarkentuu.
Sovittiin, että Sipoon yrittäjät käyvät läpi opetussuunnitelman perusteita ja
antavat niihin kommenttinsa viimeistään maalikuun alussa. Heli toimittaa
Kimmolle tarvittavat dokumentit.
Todettiin myös, että opetussuunnitelmatyön lisäksi pitää kiinnittää huomiota
sen jalkauttamiseen ja johtamiseen.
4. Sipoon yrittäjien ja koulujen välinen yhteistyö
Yhteistyöasiat tulevat käsitellyksi ja kirjatuksi opetussuunnitelmatyössä, joten
niitä ei tarvitse erikseen käsitellä.
5. Tulevat tapahtumat ja tilaisuudet
Seinäjoen yrittäjyyskasvatuskonferenssi 21-22.1.2015
6. Muut asiat
Ei ollut muita asioita.
7. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
Kokoonnumme seuraavan kerran Pornaisten yrittäjyyskasvatustyöryhmän
kanssa Pornaisissa tiistaina 3.3. kello 15-17. Kokoontumisen tarkoituksena on
jakaa hyviä käytäntöjä ja puhua mahdollisista yhteistyökuvioista. Pidetään
Sipoon ryhmän oma kokous 16.30-17.00 välillä samassa paikassa.

