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• Yrittäjän päivän juhlalähetys 5.9. klo 8.55-10.00 Mediakoulun kanavalla. 
o Jokainen 5.-9. luokkalainen osallistuu opettajan johdolla luokasta.

• 1.-3. luokkien Työssä! -valokuvauskilpailu – alakoulujen rehtorit jakavat ohjeet 1.-3. luokkien 
opettajille.

• 4.-6. luokkien Taloussankari Junior ja Ideabileet – alakoulujen rehtorit jakavat ohjeet 4.-6. luokkien 
opettajille.

• 7. luokkien etätyöpajat – opot ohjeistavat omilla kouluillaan.
• 8. luokkien Yritteliäs koulu -videokilpailu – opot ohjeistavat omilla kouluillaan.
• 9. luokkien Tampere Business Race -kilpailu – opot ohjeistavat omilla kouluillaan.
• Yläkoulujen KeyNoteSpeaker -etävierailut Mediakoulun koulukanavalla 3 ti, to ja pe klo 10.00-10.45. 

o Jokainen 7.-9. luokkalainen osallistuu ainakin yhteen opettajan johdolla luokasta.

• Opetushenkilökunnan koulutukset Työelämäviikolla ti ja to klo 15.00-17.00 – ilmoittautumiset 15.-
30.8.2022. 



• Kaikki 5.-9. luokkalaiset osallistuvat. Juhlaa 
seurataan Mediakoulun koulukanavasta 3 
luokan kanssa opettajan johdolla.

• Live-yleisönä Yrityskylässä Finlaysonilla on 
yhdet 7. luokat Hatanpään, Juhannuskylän, 
Lielahden ja Wivi Lönnin kouluista. Näille 
luokille erilliset ohjeet koulujensa rehtoreilta.

• Pormestarin päätöksellä liputus Raatihuoneen 
ja Sampolan edessä.

• Tallenne katsottavissa: 
https://video.ibm.com/recorded/132081600

Yrittäjän päivän juhlalähetys
5.9.2022 klo 8.55-10.00 Mediakoulun koulukanavalla 3!
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https://video.ibm.com/recorded/132081600


1.-3. luokkien Työssä! -
valokuvauskilpailu (ohje opettajille)
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• Työelämäaiheinen valokuvauskilpailu 1.-3.luokkalaisille 5.-9.9.2022
o Miltä näyttää ihminen työssä? Miltä työn tekeminen näyttää? Millainen on taito, jota tarvitaan työelämässä? 

§ Kuvatkaa luokkana aiheesta valokuva. 
§ Kuvat voi toteuttaa joko lavastaen koulussa, tai oppilaat voivat kuvata vapaa-ajallaan jonkin aiheen mukaisen kuvan. 

Käykää keskustelu kuvaamisen eettisistä periaatteista ennen valokuvaamista (kuvauksen kohteen pitää antaa 
suostumus kuvan ottamiseen). Käykää myös kuvaamisen ja sommittelun perusteet luokassa läpi. 

§ Valokuvat voi ottaa yksittäin, pareittain tai pienissä ryhmissä. Jokainen oppilas tai ryhmä valitsee ottamistaan kuvista 
yhden, jonka esittelee muulle luokalle. Luokka valitsee otoksistaan kolme parasta lähetettäväksi jatkoon. 

o Opettaja lataa valitut kuvat opetusverkon O365:een ja jakaa ne OPS-agentti Kaisa Tuomarlalle. Kuvien ohessa 
pitää tulla tieto koulusta, luokasta ja valokuvaajien nimistä. 

§ Valokuvat palautetaan 9.9.2022 klo 15.00 mennessä.
§ Valokuvat voivat olla esillä kaupungin internet-sivuilla ja yhteistyökumppaneiden sivuilla. Ottakaa huomioon julkaisu- ja 

kuvausluvat yms. 
o Julkaisemme TOP3-joukkueet viimeistään 14.9.2022.



4.-6. luokkien Taloussankari Junior 
ja Ideabileet (ohje opettajille)
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• Taloussankari Junior 4.-5. luokkalaisille
o Taloussankari Junior on oppimiskokonaisuus talous-, ympäristö- ja hyvinvointiteemoista 4. luokkalaisille. 

Oppimiskokonaisuus koostuu mobiilipelistä ja peliin liittyvästä opettajan materiaalista ja oppituntisuunnitelmista 
kolmelle 45 minuutin oppitunnille. Oppimiskokonaisuus pohjautuu perusopetuksen opetussuunnitelmaan.

o Taloussankari Junior mobiilipeliä voi pelata myös ilman oheismateriaalia. Pelin voi pelata yhdellä pelikerralla tai 
osissa. Mobiilipelin kokonaiskesto on noin 60 minuuttia ja sitä voi pelata puhelimella, tietokoneella tai tabletilla. 
Peliin ei tarvita rekisteröitymistä, sen kun vain avaa sivun ja alkaa edetä pelissä!

o Pelaamaan: https://tat.fi/palvelu/taloussankari-junior

• Ideabileet alakoulussa 4.-6. luokkalaisille
o Alakoulut voivat osallistua Ideabileisiin suoraan omasta luokastaan. Oppilaat pääsevät ideoimaan ja harjoittelemaan 

yhteistyötaitojaan innostavien videoiden johdattelemana.
o Ideabileiden tehtävät kestävät 1-2 oppituntia luokan tavoitteista riippuen. Tehtävät voidaan tehdä koska tahansa 

torstaina ja perjantaina 8.-9.9., materiaali on avoinna opettajille jo 6.9.
o Ilmoittaudu mukaan viimeistään 31.8.2022: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/17354e1a-3af3-

428d-a468-df82eeec95f5?displayId=Fin2599669

https://tat.fi/palvelu/taloussankari-junior
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/17354e1a-3af3-428d-a468-df82eeec95f5?displayId=Fin2599669


7. luokkien etätyöpajat 
(ohje opoille)
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• Etätyöpajoja järjestetään maanantaina, tiistaina, torstaina ja perjantaina 
o Kesto on 45 min. 
o Järjestetään koulujen lukujärjestysten mukaisten oppituntien aikana.
o Luokan olisi hyvä olla valmiina muutamaa minuuttia ennen etävierailun alkua odottamassa ”linjoilla”. 
o Etävierailun aikana voidaan tarvita ääni- ja kuvayhteyttä eli opettajan on varmistettava, että luokassa 

mikrofoni ja kamera toimivat. Myös Chat-toimintoa voidaan tarvita.

• Etätyöpajoja on yhteensä 19 kappaletta
o Järjestäjinä yhteistyökumppanimme Nordea Pankki Oy, Talous ja nuoret TAT, TAMK Proakatemia, Tampereen 

4H-yhdistys, Rekrydiili Oy ja Työllisyys- ja kasvupalvelut. 

• Etätyöpajat jaetaan opojen kesken kouluille ja luokille touko-elokuussa 2022 
o Jokainen yläkoulu saa yhden 7. luokan etätyöpajan ja viisi suurinta yläkoulua kaksi etätyöpajaa. Liitteenä 

tarkempi jako.
o Koulujen opo tai etätyöpajaluokkaa opettava opettaja luo Teams-kokouksen elokuussa, johon kutsuu 

etätyöpajan pitäjän (sähköpostiosoite erillisessä liitteessä) ellei muuta ilmoiteta tai sovita.



8. luokkien Yritteliäs koulu –
videokilpailu (ohje opoille)
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• Yritteliäs koulu -videokilpailun tehtävä pitää olla suoritettuna ja palautettuna Teamsiin 9.9.2022 
klo 16.00 mennessä. Tehtävän suorittaminen edellyttää älypuhelinta, sillä tehtävän vastaus 
annetaan videona. Tarkista myös, että oppilailla on julkaisu- ja kuvausluvat yms. kunnossa.

• Kilpailuaika on 2.-9.9.2022. Yläkoulujen opot ilmoittavat koulunsa 8. luokkalaisten joukkueen 
mukaan kilpailuun viimeistään 30.8.2022. Julkaisemme TOP3-joukkueet viimeistään 14.9.2022.

• Ohje:
o Kokoa koulustanne yksi 4-6 hengen joukkue 8. luokkalaisia 30.8.2022 mennessä, ja ilmoita heidän nimensä 

meille täällä: https://forms.office.com/r/vChrB9P74g. Jokaisella joukkueella tulee olla kapteeni.
o Me lisäämme heidät yhteiseen Teams-tiimiin ja luomme jokaiselle joukkueella sinne oman kanavan.
o Tehtävä julkaistaan ko. tiimissä 2.9.2022 klo 9.00 ja joukkueet palauttavat sen omaan kanavaansa 9.9.2022 klo 

16.00 mennessä. Joukkueella on viikko aikaa toteuttaa tehtävä - ehdotamme, että joukkueen jäsenet ovat 
vapautetut muusta koulutyöstä 7.9.2022 ja tekevät silloin tehtävää omalla koululla erillisessä tilassa.

https://forms.office.com/r/vChrB9P74g


9. luokkien Tampere Business Race
(ohje opoille)
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• Tampere Business Race -kilpailu järjestetään Tampereen keskustassa 7.9.2022. Joukkueet ilmoittautuvat Raatihuoneen edessä klo 
8.50. Raatihuoneella klo 9.00-9.40 kisa-info ja apulaispormestari Pekka Salmi avaa kilpailun. Kilpailun suorittaminen edellyttää
älypuhelinta ja säänmukaista varustusta. Tarkista myös, että oppilailla on julkaisu- ja kuvausluvat yms. kunnossa.

o 8.45 Opettajat ja järjestäjät tulevat valmistelemaan Raatihuoneelle, 9.00 Oppilaat/kilpailijat tulevat, 9.05 Tarkemmat kisaohjeet ja rastikuorien 
jako, 9.20 Avaustehtävä raatihuoneella joukkueille, 9.30 Apon kisaterveiset ja -tsempit (yrittäjyyteen ja työelämään liittyvien taitojen opettelun 
tärkeys jo kouluaikana yms.) ja kilpailun ”juhlallinen” avaus, 09.40 Kilpailijat lähtevät 1. rasteille ja 9.40-9.50 Purku ja poistuminen 
Raatihuoneelta.

• Yläkoulujen opot ilmoittavat koulunsa 9. luokkalaisten joukkueen mukaan kilpailuun viimeistään 30.8.2022. 

• Joukkueilla on mahdollisuus omakustanteiseen ruokailuun ja koululta mukaan otettujen eväiden syömiseen kilpailun aikana. 
Jokainen koulu tilaa eväät itse omalta koulultaan joukkueen jäsenille (ottavat eväät mukaan omalta koulultaan).

• Ohje:
o Kokoa koulustanne yksi 4-6 hengen joukkue 9. luokkalaisia 30.8.2022 mennessä, ja ilmoita heidän nimensä meille täällä: 

https://forms.office.com/r/mdL67qkFgL. Jokaisella joukkueella tulee olla kapteeni (ilmoita kapteenin puhelinnumero lomakkeella).
o Joukkueiden kilpailu alkaa klo 9.00 Raatihuoneelta. Joukkueet kiertävät neljä toiminnallista rastia keskustan alueella 10.00-13.10. Tänä aikana 

he myös ruokailevat omatoimisesti. Joukkueet kokoontuvat päätöstilaisuuteen klo 13.20 Työllisyys- ja kasvupalveluiden Media 54:seen, jossa 
kuulevat Marko Kulmalan yrittäjätarinan sekä Tampere Business Race -palkinnot jaetaan. Kilpailu päättyy n. 14.30

https://forms.office.com/r/mdL67qkFgL


Yläkoulujen KeyNoteSpeaker -
etävierailut
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• Kaikki yläkoulujen oppilaat osallistuvat vähintään yhteen KeyNoteSpeaker -etävierailuun 
o Etävierailuun osallistutaan opettajan johdolla. Kyseessä on vierailu, joten esim. välitunneille ei lähdetä kesken 

etävierailua. 
o Luokan olisi hyvä olla valmiina muutamaa minuuttia ennen etävierailun alkua odottamassa ”linjoilla”. 
o Etävierailun aikana Mediakoulun Chat-toimintoa tarvitaan. Opettaja kirjaa chattiin oppilaiden mahdollisia 

kysymyksiä.
o Etävierailut Mediakoulun koulukanavalla 3.
o Etävierailut:

§ 6.9.2022 klo 10.00-10.45 Roni Back – TET (Suositellaan 9. luokkalaisille)
§ Tallenne katsottavissa: https://video.ibm.com/recorded/132085420

§ 8.9.2022 klo 10.00-10.45 Helena Riihitupa – Yrittäjätarina (Suositellaan 8. luokkalaisille)
§ Tallenne katsottavissa: https://video.ibm.com/recorded/132091725

§ 9.9.2022 klo 10.00-10.45 Pete Poskiparta – Yrittäjätarina (Suositellaan 7. luokkalaisille)
§ Tallenne katsottavissa: https://video.ibm.com/recorded/132094088

https://video.ibm.com/recorded/132085420
https://video.ibm.com/recorded/132091725
https://video.ibm.com/recorded/132094088


KeyNoteSpeakers
Yläkouluissa Työelämäviikon 5.-9.9.2022 tiistaina, torstaina ja perjantaina klo 10.00-10.45!
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Roni Back Helena Riihitupa Pete Poskiparta



Opetushenkilökunnan koulutukset 
Työelämäviikolla
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• Ti 6.9. klo 15.00-17.00
o Tampereen 4H-yhdistys – 4H-yritystoiminnan infoa opetushenkilöstölle.
o Suomen Yrittäjät – Yrittäjyyspedagogiikka. Eri oppiaineiden sisältöjä voi toteuttaa pedagogiikalla, joka vahvistaa 

oppijan yrittäjämäisiä työtaitoja ja toimijuutta. Koulutuksessa pureudutaan yrittäjyyspedagogiikan toteuttamiseen.
o Talous ja nuoret TAT – Opettajille mahdollisuus tulla pelaamaan Yrityskylä 9.-luokan peli! Peli pelataan 4-5 henkilön 

tiimeissä. Ennen peliä tietoiskumaisesti ajankohtaista yrittäjyyskasvatuksesta.

• To 8.9. klo 15.00-17.00
o Suomen Yrittäjät – Työelämälähtöinen pedagogiikka. Työelämälähtöinen pedagogiikka nojaa yhteistyöhön työelämän 

kanssa sekä oppijoiden työelämätaitojen vahvistamiseen. Koulutuksessa käsitellään työelämälähtöisen pedagogiikan 
perusteita ja toteuttamista.

o RekryDiili Oy – Työnhaun opettelua ja ammattitesti (mitä tietää eri ammattinimikkeistä).
o Hakasen Leipomo Oy – Miten perustan kahvilan? (Erityisesti alakoulun opettajille).
o OPTIO: Talous ja nuoret TAT - Opettajille mahdollisuus tulla pelaamaan Yrityskylä 9.-luokan peli! Peli pelataan 4-5 

henkilön tiimeissä. Ennen peliä tietoiskumaisesti ajankohtaista yrittäjyyskasvatuksesta.

à Linkki ilmoittautumiseen (auki 15.-30.8.2022): https://forms.office.com/r/srz84u4rSV

https://forms.office.com/r/srz84u4rSV


Työelämäviikon yhteystiedot
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Ville Lähdesmäki, 0401602760, ville.lahdesmaki@tampere.fi
Janne Toivonen, 0403581013, janne.toivonen@tampere.fi
Kaisa Tuomarla, 0417306138, kaisa.tuomarla@tampere.fi

Kiitos yhteistyöstä!

Ps. Tämä paketti sisältää vain kaupungin perusopetuksen 
tarjoaman yhteisen ohjelman Työelämäviikolle! Tehkää 

rohkeasti näiden lisäksi omaa ohjelmaa omilla kouluillanne!

Tehdään yhdessä Tampereesta yrittäjyyskasvatuksen 
pääkaupunki Suomessa!

mailto:ville.lahdesmaki@tampere.fi
mailto:janne.toivonen@tampere.fi
mailto:kaisa.tuomarla@tampere.fi


Kiitos!Ville Lähdesmäki

Ville.lahdesmaki@tampere.fi

0401602760

@Lahdesmaki
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