11.2.2014

Pöytäkirja Sipoon yrittäjyyskasvatustyöryhmän kokous
Aika: 27.1.2014 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

Hannu Ollikainen

Sibbo gymnasium, rektor

Poissa:
Petri Saarinen

Sipoonlahden koulu, yläluokkalaisten opettaja

Titta Väkevä

Sipoonlahden koulu, ala- ja yläluokkalaisten opettaja

Asiat:
1. Kokouksen avaus ja osallistujat
Kokous avattiin ja osallistujat todettiin. Heli Koskenniemi valittiin
puheenjohtajaksi.
2. Edellisen pöytäkirjan 2.12.2013 tarkistus ja hyväksyminen
Pöytäkirja hyväksyttiin ilman muutoksia.
3. Yrittäjänpäivä 5.9.2014
Yrittäjänpäivän tilaisuus pidetään 5.9. 2014Kungsvägens skolanin juhlasalissa
(Wessman-Sali). Paikka on alustavasti varattu.
Tilaisuuden kellonaika on 8.15-10.15 ja sinne kutsutaan kaikki Sipoon
yhdeksäsluokkalaiset ja 2. asteen opiskelijat.
Tilaisuus on kaksikielinen.
Tilaisuus korvaa Sipoon kunnan Yrittäjänpäivän –vastaanoton.
Sovittiin, että yleisesti ottaen esiintyjiltä pyydetään lyhyitä
esityksiä/puheevuoroja noin 10-15 min.

Todettiin, että tilaisuuden suunnitelmat ja esiintyjät pitää olla varmistettuna
huhtikuussa 2014, jotta tilaisuutta voi markkinoida kouluille jo keväällä.
Yksi esityksistä voisi olla musiikkia esim. muusikko, joka on myös yrittäjä.
Yritetään löytää nuoria kiinnostava muusikko.
Ehdotuksia esiintyjistä:
Joku TATista (taloudellinen tiedotustoimisto http://www.tat.fi/)
Seikkailija Patrick Degerman (http://www.pata.fi/)
Muusikko Eicca Toppinen Apocalypticasta
(http://fi.wikipedia.org/wiki/Eicca_Toppinen). Pauli lupasi kysellä asiaa
kontaktiensa kautta.
OPTEAM-rekrytointipalvelu (http://www.opteam.fi/)

4. Ryhmän viestintä
Hyväksytyt pöytäkirjat voidaan tallentaa Sipoon kunnan internet-sivuille.
Rauno Tiainen voi tallentaa.
Kokousdokumentteihin lisätään ryhmän jäsenten logot.
5. Kuulumiset
Uudenmaan alueen yrittäjyyskasvatustyöryhmät pääsivät vierailemaan
Mäntsälässä Riihenmäen koululla 10.1.2014. Mukana oli myös opettajia
Sipoonlahden koulusta. Vierailun aikana tutustuttiin mm. yrittäjyysluokan
toimintaan. Heli kertoi lyhyesti vierailusta ja sovittiin, että Titta ja Petri voivat
kertoa omat tunnelmansa ensi kokouksessa.
Heli kertoi, että Seinäjoen yrittäjyyskasvatuskonferenssi 2014 oli taas erittäin
onnistunut tapahtuma. Pidettyjä luentomateriaaleja voi käydä lukemassa
SEDUn sivuilta: http://www.sedu.fi/Koulutuskeskus-Sedu/TietoaKoulutuskeskus-Sedusta/Yrittajyyskasvatus-2014
6. Seuraavista toimenpiteistä sopiminen
Kaikki miettivät yrittäjänpäivään sopivia esiintyjiä.
7. Muut asiat
Pauli kertoi, että 24h-leirin ajankohta on vaihtunut ja se on 3-4.4.2014
Halukkaat voivat tulla katsomaan. Lisätietoja Paulilta.
Pauli kertoi, että hän on työstää Keudan yrittäjyyskasvatustrategiaa
opinnäytetyössään Tiimiakatemiaan.
Rauno kertoi, että Sipoon yrittäjät järjestivät kouluille Sipoon bussipysäkkien
suunnittelukilpailun. Voittajat ovat vielä valitsematta ja kuulemme asiasta lisää
seuraavassa kokouksessa.
Heli ehdotti, että Sipoon yrittäjät voisivat miettiä mitä muuta yrittäjät voisivat
tehdä yhdessä koulujen kanssa esim. muita kilpailuja. Yrittäjät lupasivat ottaa
asian esille omassa kokouksessaan.

8. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
Kokous päätettiin. Seuraava kokous on Sipoon Enterissä maanantaina 3.3.
kello 14.30-16.00.

