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Tampereen seudun koulujen kansainvälisyyden kehittämisohjelma 

 

Paikka:  Tampere, Vanha kirjastotalo, 4 krs. kokoushuone ja … 

Aika: Maanantai 19.5.2014 klo 13 -16  

Läsnä: Pia Viljanen, Kangasala (poissa)   Nina Perkiö, Kangasala 

Juha Valta Lempäälä  

Satu Matikainen, Nokia 

Tiina Sarisalmi, Orivesi (pj) 

Mika-Matti Alasuvanto, Pirkkala  (poissa) Kati Lahtinen, Pirkkala 

 Tuomas Huhtala, Tampere    Tanja Jurvanen, Tampere 

 Miika Katajamäki, Tampere   Mika Lintujärvi, Tampere 

Tuija Viitasaari, Tampere 

Anna-Kaisa Mäkelä, Vesilahti   

 Leena Pöntynen, Ylöjärvi (poissa) 

 

Vierailijana: Maiju Hirviniemi, Maailmankoulun koordinaattori 

 

 

Kehittämisryhmän kokouksen muistio 
 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

 

2. Hyväksyttiin asialista työjärjestykseksi 

                                                                                                                               

3. Huhti- ja toukokuun koulutusten ja tilaisuuksien palautteet ja kuulumiset 

a) Maailmankoulun kuulumiset:  

 Maiju Hirviniemi esitteli Maailmankoulua yleisesti 

 Rahoitus on saatu Ulkoministeriöltä. Sopimus tehdään Rauhankasvatusinstituutin (hankkeen 

hallinnoija) ja Tampereen kaupungin kanssa (varustaa työpisteen ja tilat materiaaleille) 

 Toteutetaan seudullisena (koulutukset Osaavan kanssa yhteistyössä) ja mukana myös 

varhaiskasvatus 

 Palkataan koordinaattori 80 % työajalla (nelipäiväinen viikko), joka alkaisi heinäkuun 

viimeisellä viikolla. Toivotaan opettajaa! 

 Paikka tulee auki MOL:iin viimeistään kesäkuun alusta. Kv-ryhmän jäsenet tiedottavat asiasta 

kotikunnissaan. 

 Ensi vuoden aikana koordinaattori kiertää seudun kouluja ja lisäksi järjestetään viisi 

toiminnallista koulutuspäivää kiinnostuneille opettajille eri teemoista 

 Maailmankoulun ohjausryhmään kutsutaan kv-kehittämisryhmästä ympäristökuntien 

edustajina Tiina Sarisalmi ja Juha Valta sekä varalle Satu Matikainen. 

b) OPH:n “Kansainvälistäjien kevättapaaminen” 25.4. klo 9.30 - 15.30 Tampereella. Ryhmämme jäsenistä 
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Pia Viljanen, Satu Matikainen, Juha Valta ja Nina Ukkola osallistuivat koulutukseen. kouluttajina 

toimivat Tuomas Huhtala ja Tiina Sarisalmi. 

http://kvmentoriohjelma.wordpress.com/2014/04/29/%EF%BB%BFkevaisia-kv-juonia-punomassa/  

c) Globaalikasvatuksen kansainvälinen symposium Hanasaaressa 5.-7.5.2014  

http://schoolsgoingglobal.blogspot.fi/  

 

4. Suunnittelun verkkotyövälineet: Yammer ja Wiki - tilanne/keskustelua 

a) Wikin päivitykset http://tampereen-seutu-kv.wikispaces.com 

 Kati: Verkkotyökaluja-sivu: työn alla, työkalut ryhmitellään sen mukaan miten käytetään kv-

hankkeissa (esim. viestintä, suunnittelu, ideointi, jne.), liitetään pieni kuvaus työkalusta (onko 

ilmainen, pitääkö ladata jotain koneelle, pitääkö kirjautua, onko ikärajoja jne.) 

 Pia, Nina U. ja Nina P.: Hyvät käytännöt -sivu: työn alla, haetaan seudullisia hyviä käytäntöjä 

malleiksi, lisäksi linkitetään POLKKA-sivuille hyvät käytännöt kohtaan. 

 Miika: Maailmankansalaisen kompetenssit -sivu: kommentoitavana 

b) Seudullinen kv-suunnitelmaa googlessa  

 Satu ja Anna-Kaisa: Henkilöstön osaamisen kehittäminen: kommentoitavana 

 Tampereen tiimi: Seudun kuntien yhteinen visio: kommentoitavana, Mika L. esitteli 

Tampereen vision 

c) Wiki: unelmien kv-koulu virtuaaliseinä?! 

 Uusi idea 

 Mietitään vastaavia lisää syyslukukauden alussa 

 

5. Kuntien kv-vastaavien verkosto 

a) Tilannekatsaus (ei ehditty käydä läpi) 

b) Opiskelijoiden osallistaminen sl 2014 

 logo- ja/tai video(kilpailu)kouluille - Kangasalan tiimi: työn alla 

 valokuvaus - Juha Valta: mietitään voimaannuttamis-projektin rinnalle hieman kevyempää ja 

helpommin toteutettavaa mallia (1-3 oppituntia) 

 

6. Kuntien kuulumisia (kv, OPS ja loppukevvän/syksyn suunnitelmia) 

a) Valtionavustukset: kv-avustukset, hakemuksien takaraja suurelta osin vasta elokuussa, palataan asiaan 

elokuun alussa 

b) Erasmus+ hakemukset: joitakin hakemuksia on tehty 

c) Ei ehditty käsitellä perusteellisesti. Tätä jatketaan elokuussa, kun hyväksytyt hankkeet ovat selvillä. 

 

9. Muut mahdolliset asiat 

a) Seuraava kokous pidetään maanantaina 18.8. klo 13.30 - 15.45 

 

8. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30 

 

 

http://kvmentoriohjelma.wordpress.com/2014/04/29/%EF%BB%BFkevaisia-kv-juonia-punomassa/
http://schoolsgoingglobal.blogspot.fi/
http://tampereen-seutu-kv.wikispaces.com/
https://docs.google.com/document/d/1VGPvPtemT7c3w57E0Kjbk5mRY593FxwD6tQldmCRAfE/edit

