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MUISTIO
1. Ajankohtaiset kuulumiset
Käytiin lyhyt kuulumiskierros, mitä ajankohtaista kenelläkin on pedacoach- työn kannalta meneillään. Tässä
muutamia nostoja keskustelusta:
 Leena Perttunen hoitaa jatkossa Tredun henkilöstökoulutusten koordinointia, tarkempi työnkuva
tarkentuu vielä. Leena on mukana kuulolla tänään työryhmässämme.
 Maarit toimii nyt ATTO-koordinaattorina Tredussa.
 Lukuvuosisuunnittelutyöryhmän kokoontumisessa tullut ilmi, että moodlevalmentajista voisi jatkossa
tulla some-valmentajia.
 Piia mukana ope.fi II päivitys koulutuksessa ja mm. PAOKin pelillisyys-projektissa.
 Yhteisopettajuuskokeiluja monella opettajalla, mm. Piia toteuttanut englantia keittiöön ja ammatti +
ammattiopettajan yhteistyötä (yhdessä Katri Karvisen kanssa). Kokemukset hyviä, opettajat saivat
paljon mm. vertaistukea toisiltaan. Keskusteltiin myös kaksoistutkintojen tulemisesta tulevaisuudessa ja
totesimme, että esim. liiketaloutta voisi hyvin yhdistää lähes mihin tahansa alaan.
 Piia lupasi kouluttaa ryhmää Twitterin tai Second-lifen saloihin, aika pitää sopia Piian kanssa.
 Tea mukana KV-projektissa, jossa luodaan virtuaalipeli. Tean osuus pelissä kv-markkinointi. Peli
verkkoon (lukioille ja ammatilliselle koulutukselle) toukokuuhun mennessä.
 TMT- ryhmä ja juhla Orivedellä:
Orivedellä on tulossa TMT – tiimin järjestämä TerveMenoa Työelämään päivä (14.3.2013). Tea kertoi
päivän suunnitteluista. Tapahtuman järjestää Oriveden toimipisteen eri koulutusalojen 1-ja 2 vuoden
opiskelijoista koottu TMT- ryhmä osana opintojaan. Opettajista mukana työryhmässä ovat Tea Humppi,
liiketalous, Tommi Mäntylä, LVI, Teemu Kalliomäki,autoala. Mukaan päässeet opiskelijat (12 kpl)
oppivat mm. projektissa toimimista ja markkinointia. Projektissa painottuvat opiskelijoiden tiimityö- ja
vuorovaikutustaitojen kehittäminen ja yhteenkuuluvuuden parantaminen sekä teoriassa opittujen
taitojen soveltaminen käytäntöön (esim. raporttien, muistioiden, esitelmien, neuvottelujen,
markkinointitoimenpiteiden jne. tekeminen). Tapahtumassa hyödynnetään erilaisten
opetusmenetelmien käyttämistä projektinomaisessa työskentelyssä. Toiminnan taustalla on ajatus
lisätä opiskelijoiden ja työyhteisön vuorovaikutusta, toimipisteen yhteishenkeä sekä tiivistää eri
tutkintoalojen opettajien sekä opiskelijoiden keskinäistä yhteistyötä. TMT- toiminnan laajempana
tavoitteena on ammatillisen koulutuksen houkuttelevuuden parantaminen ja ammatillisen koulutuksen
profiilin nostaminen.
 Sirpa hakee varjostusrahaa Tean ja TMT- tapahtuman varjostamiseen ja toiminnan edelleen
levittämiseksi Tredussa.
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Sirpan työnkuva muuttuu jatkossa, Opettajat työelämään hanke jää pois ja tilalle tule TopLaajan
valtakunnallista koordinointia Pedacoach- työn lisäksi.
Sirpa esitteli Pedacoach- toimintaa esimiesfoorumissa 12.2. Toimintaan haetaan parhaillaan 7 uutta
pedacoach- opettajaa entisen TAOn puolelta eri aloita ja toimipisteistä. Esimiehet ehdottavat nimiä ja
toiminnan ohjausryhmä nimeää mukaan tulevat opettajat. Sirpa tiedottaa päätöksistä heti 8.3.
ohjausryhmän kokouksen jälkeen. Työryhmä piti tärkeänä että Hepolammin kadulta saadaan opettaja
mukaan.
Sirpa on nimettynä Oppia ikä kaikki -verkoston Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät
asiantuntijaryhmään. Ryhmä päätti rahoittaa pedakahvilatoimintaa vuonna 2013 laajemminkin, myös
Tredu voi saada rahoitusta pitämilleen pedakahviloille tämän kautta. Resurssia on mahdollista saada 2h
+2h /pedakahvila /kouluttaja + kohtuulliset kahvikulut. Edellytyksenä on, että tilaisuudet ovat avoimia
koko verkostolle. Voidaan mahdollistaa osallistuminen AC:n avulla.

2. PedaCoach- työ, osapuolten tehtävät
Käytiin läpi syksyllä tehdyn mallinnukseen pohjautuvat eri osapuolten (pedacoach-opettaja,
asiantuntija, projektipäällikkö, työryhmä, ”ohjausryhmä”) tehtävät. Tehtävät tulevat luultavasti vielä
täsmentymään vielä vuoden aikana, kun Tredun pedacoach-toiminta muotoutuu tarkemmin.
Toiminnan tueksi on perustettu ns. tuki/ohjausryhmä, joka voisi kokoontua tarvittaessa, n. 3-4 krt.
vuosi (suuntaviivat ja johdon linjaukset) (Liitteenä kalvot).
3. Reunaehdot ja resurssit
Pedacoach – opettajalle varattu resurssi on 20 opvh / vuosi 2013 (tehtynä työnä 30 h). Käytännössä tämä
jakaantuu n. 6 opvh /kevät + 14 ophv /syksy.
Käytännössä pedaCoach-opettajan resurssi voisi esimerkiksi jakaantua seuraavasti:
2h
Pedakahvilaa tai erillinen resurssi 4h kouluttajalle osaavan kautta
4h
Pedatori
2h
vertaistukea
12h
kokouksia *
+ muuta tukea, PedaCoachaamista jne. (1,5)
*Alustavaa kokousaikataulun haarukointia Tredun pedacoach-ryhmälle:
 Helmikuussa / ex-PAO 2h (ideointi- ja suunnittelukokous)
 Maaliskuu ex-Tao 4h / ex-PAO 2h (järjestäytymiskokous, toiminnan käynnistys,
pelisäännöt ja resurssit)
 Huhtikuu 3h (toiminnan suunnittelua, pedakahvilan valmistelua, teema)
 elokuun loppu/ syyskuun alku, erillinen raha?? (työryhmän kehittyminen ja tuki, koulutus
ja hengennostatus)?
 lokakuu 3h
 marraskuu 2h (jatkossuunnitelmat) esim.
Tämän resurssin lisäksi toiminnan tueksi tullaan hakemaan mm. varjostusrahaa Oppia ikä kaikki hankkeelta,
mitä kautta pedacoach -resurssia on mahdollista kasvattaa.
Pedacoach-työstä tehdään työajanseurantaa. Mikäli opettaja on mukana useammissa hankkeissa, täytyy
työajanseuranta tehdä kuukausittain. Mikäli Pedacoach- toiminta on ainoa ”projekti” jossa opettaja on
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mukana, kannattaa työajanseurannat palauttaa kerralla esim. toukokuussa tuntien pienuuden vuoksi.
Otamme työajanseurannan uudelleen aiheeksi seuraavassa kokouksessa, kun kustannuspaikkatiedot yms.
ovat selvillä ja isompi porukka koolla. Silloin luvassa ohjeistusta tarkemmin.
4. Varjostusrahahaut yms.
Oppia ikä kaikki – hankkeelta on mahdollista hakea varjostusrahaa. Varjostamaan voi lähteä yksittäinen
opettaja, pari tai kokonainen tiimi. Hakulomake ja ohjeita löytyy Oppia ikä kaikki hankkeen sivulta
http://oppiaikakaikki.wikispaces.com/Lomakkeet. Varjostuksen avulla voimme tukea pedagogista
levittämistä ja pedacoach-toimintaa. Sirpa lupasi avustaa hakemusten tekemisessä tarvittaessa. Tarkempia
ohjeita saa myös Sirpalta. (liite).
5. Alustava toimintasuunnitelma vuodelle 2013, aikataulu / vuosikello ja uuden ideointia
Käytiin lyhyesti läpi Sirpan laatimaa alustavaa vuosikelloa ja toimintasuunnitelmaa vuodelle 2013.
Ajatuksena on järjestää tuttuun tapaan pedakahviloita eri teemoilla eri toimipisteissä sekä isompi PedaToritapahtuma syksyllä. Myös PedaTori-tapahtumalle tullaan hakemaan avustusta Oppia ikä kaikki –hankkeen
kautta, tapahtumasta tehdään kaikille avoin. Työryhmä piti realistisena että pedakahvilat painottuvat
syksylle nyt keväällä olevan muun toiminnan käynnistämisen, TAOn puolen uusien opettajien
perehdyttämisen ja Tredun myötä syntyneiden muiden tärkeiden koulutusten vuoksi. Myös Pedatorin
rakentamiseen tarvitaan aikaa ja realistien järjestämisajankohta voisi olla puolivälissä syyslukukautta 2013
(syys-lokakuu). Ryhmässä nousi ajatus, että keväällä voisi olla koulutuspäälliköille suunnattu oma
pedakahvila. Toimintasuunnitelmaa päivitetään vielä seuraavan kokouksen pohjalta kun entisen TAOn
puolen opettajat saadaan mukaan suunniteluun. Alustava vuosikello muistion liitteenä.
6. Muut ajankohtaiset kuulumiset ja ilmoitusasiat:


Hämeenlinnassa on ITK-konferessi 10.-12.4.2013, http://www.itk.fi/2013/. Tapahtuma olisi oiva
oppimisen paikka somen, pelillisyyden, opetusteknologian jne. teemoista. Tapahtumasta voisi saada
hyvää oppia myös Pedatoria ajatellen. Piia vihjasi että ellei paikalle pääse itse kannattaa tapahtuman
twiittauksia seurata.



Seuraava kokous sovitaan erikseen Doodlen kautta. Sirpa lähettää kokousaikaehdotukset kun uudet
pedacoach- opettajat ovat selvillä.



tiedoksi vielä tulossa olevia koulutuksia:

Ikkunoita nuoren maailmaan -koulutusohjelma
Ikkunoita nuoren maailmaan -syksyllä (6.9-2.12) Pirkanmaalla, koulutuspaikkakuntana Tampere.
Pyytäisimme koulutukseen ilmoittautumisia 30.4.2013 mennessä Johanna Hellmanille
(johanna.hellman@educode.fi / p. 040 503 7331). Koulutusesite lähetetty sähköpostilla.
ECVET tulee, oletko valmis! -seminaarit ja paikkakunnat, kevät 2013:
Tampere 27.3.2013,
lisätietoja: anne.tyynela(at)pirko.fi. Koulutusinfo lähetetty sähköpostilla.
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Liite, alustava vuosikello pedacoach
PedaCoach- työn oma vuosikello 2013 – alustava suunnitelma
tammikuu

asian valmistelua, suunnittelua

helmikuu

Pedatyön esittelyä Tredun johdolle, organisointia, resurssit, asiantuntijat, wikin päivitystä
yms., PAOn ryhmän koollekutsuminen, toiminnan suunnittelua ja ideointia yhdessä, resurssi
ja pelisäännöt. 12.2. esimiesfoorum, TAOn Coachien valinta ja valittuihin yhteyttä,
Asiantuntijoiden koontia. Tiedottamista. Varjostusrahan haku TMT:lle. Kentällä mm. 112päivä Virroilla.

maaliskuu

Toimintasuunnitelman ja tiedotussuunnitelman laatiminen. Pedatyön esittelyä Tredun
johdolle/tiimeihin ja samalla eri toimipisteisiin tutustuminen, pedakahvien markkinointia ja
suunnittelua, tiedotusta intraan tms, yhteisten palaverien sopiminen, kouluttajien
/asiantuntijoiden kartoittamista. Osaavan avoin hakemus Pedatorille. Kentällä mm. TMTpäivä Orivedellä 14.3.2013, mallin kuvaus ja levitys muuallekin

huhtikuu

Pedatyön esittelyä tiimeihin, ensimmäinen yhteinen järjestäytymiskokous (viimeistään),
toiminnan jatkojalostamista yhdessä, varjostusrahahaku pedacoacheille työpareittain?, ITK
2013 (ideoiden metsästys), asiantuntijoiden kartoittamista, pedatorin suunnittelua ja ”call
for papers”, tilavaraus ja pvm pedatorille!

toukokuu

kokous 2, pedakahvit x 2 (Osaavan kautta?), pedatorin suunnittelua ja ”call for papers”,
tiedotusta tiimeihin, pedagogisten mallien kartoitusta

kesäkuu

väliraportti jorylle (kootaan matkan varrella koko ajan), toimintamallien kuvausta, tiedotusta,
syksyn suunnittelua

elokuu

Pedatyön esittelyt (tiimeihin jne.) Taon puolella jatkuu, pedacoach- työryhmän
reissu/koulutuspäivä (varjostus tms. erillisellä rahalla?), toiminnan suunnittelua (tosun
päivitys), pedatorin suunnittelua ja call for papers DL, tiedotusta (intraan juttua?), pedakahvi
x1, pedagogisten mallien kartoitusta

syyskuu

pedatyön tiedotusta edelleen eri toimipisteissä, (kokous 3), pedakahvit x 3, pedatorin
valmisteluja, pedapositiivarin valinta - äänestys auki (Webropoliin?), tiedotusta! (myös
opiskelijoiden äänestys)

lokakuu

pedakahvit x 2, pedatorin valmisteluja, kutsut, jne. pedaTori- tapahtuma (?)

marraskuu

kokous 4, sähköinen julkaisu / koonti ? tredun hyvistä pedagogisista malleista?,
Pedapositiivarin valinta ja palkitseminen, intraan /lehteen juttu, pedakahvit x 2

joulukuu

loppuraportti ja yhteenveto jorylle jatkosuunnitelmat

…ja paljon muuta!
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