
Hyvät TVT koulun arjessa -hankkeen ystävät ja asiantuntijat!  
 
Tässä viestissä infoa syksyn tapahtumista:  
 
* Kutsu Siltamäen alakoulun tulevaisuusluokkaan ke 29.9.2010  
* Ilmoittaudu nyt TVT koulun arjessa -koulujen päätösseminaariin 25.11.2010 Koulumestarin koululla  
* Julkistusseminaarin uusi ajankohta ke 1.12.2010  
* Joutsenon koulu kutsuu TVT koulun arjessa -hankekoulut mukaan kansalliseen design-kilpailuun  
 
-----------  
 
Kutsu Siltamäen alakoulun tulevaisuusluokkaan ke 29.9.2010  
 
Tervetuloa tutustumaan Siltamäen ala-asteen Stress Free Area -tulevaisuusluokkaan keskiviikkona 
29.9.2010 klo 9.00—11.00. Tilaisuudessa esitellään Siltamäen ala-asteen teknologiapedagogiikan 
toimintakulttuuria. Koulun osoite: Siltakyläntie 9, 00740 HELSINKI  
 
Ilmoittautumiset rehtori Anna-Mari Jaatiselle (anna-mari.jaatinen@edu.hel.fi) pe 24.9.mennessä.  
 
-----------  
TVT koulun arjessa -koulujen päätösseminaari 25.11.2010 Koulumestarin koululla!  
 
Innokas-seminaari  lähestyy! TVT koulun arjessa -hankkeen koulujen päätösseminaari järjestetään 
Espoossa Koulumestarin koululla 25.11.2010 klo 9:00.  
Ilmoittaudu 22.10.2010 mennessä osoitteessa 
http://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/22978/lomake.html  
 
Seminaarin alustava ohjelma: http://tinyurl.com/InnokasOhjelma  
 
Tule kuulemaan TVT koulun arjessa -hankkeen lopputuotoksista ja toimintamalleista. Mitä jäi käteen 
timanttien hionnasta ja millaisia toimintamalleja voimme suositella levitettäväksi kansallisesti? 
Lisäksi ohjelmassa mm. professori Juha Hakalan ajatuksia luovuudesta ja työpajatyöskentelyä tvt:n ja 
teknologiakasvatuksen merkeissä oppilaiden kanssa.  
 
Mukana on TVT koulun arjessa -hankkeen kouluja, Espoon sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä, 
rehtoreita, opettajia, yritysten edustajia, vanhempia ja oppilaita.  
 
Innokasta iltaohjelmaa ja jatkosuunnitelmien ja yhteistyöverkoston tulevaisuuden ideointia Lagstad 
Hembygsgårdissa klo 17 alkaen. Toimithan vauhdikkaasti, päiväohjelmaan mahtuu mukaan 150 ja 
iltaohjelmaan 100 ensimmäisenä ilmoittautunutta.  
 
Lämpimästi tervetuloa mukaan!  
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Lisätietoja:  
 
Koulumestarin koulu, Espoo. Tiina Korhonen, tiina.korhonen(at)espoo.opet.fi, p. 046 877 2098  
 
TVT koulun arjessa  -hanke:  
Merita Heikkonen, merita.heikkonen(at)helsinki.fi, p. 050 5688 593  
Sanna Vahtivuori-Hänninen, sanna.vahtivuori(at)helsinki.fi, p. 040 571 2442  
 
-----------  
 
Julkistusseminaari 1.12.2010  
 
Julkistusseminaarin ajankohta on muuttunut! Strategiset linjaukset julkistetaan ke 1.12.2010. 
Lisätietoja ohjelmasta tulee blogiin lähiaikoina.  
 
-----------  
 
Joutsenon koulun INTO-hanke kutsuu TVT koulun arjessa -koulut mukaan kansalliseen design-
kilpailuun!  
 
Lappeenrannan Joutsenon koulu ja lukio sekä joutsenolainen kellokoneistoja maahantuova Matin 
Kulta Oy järjestävät valtakunnallisen peruskoululaisille ja lukiolaisille suunnatun kilpailun, jossa 
tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa kello – aidon kotimaisen designin hengessä. Palkintoina 
Applen tuotteita, esim. iPodeja.  
 
Lisätietoa:  
http://wiki.helsinki.fi/download/attachments/35241728/Designkilpailu.pdf  
Rehtori Heikki Laivamaa (heikki.laivamaa@lappeenranta.fi)  
INTO-hanke, www.designkilpailu.fi  
 
-----------  
 
Lämpimät kiitokset kaikille Vaikuta ja vaikutu -tapahtumaan 16.9.2010 osallistuneille, seminaarin 
esiintyjille ja yrityspartnereille. Seminaarimateriaalit tulevat Tieken verkkosivuille www.tieke.fi  
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