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ESITYSLISTA

1. Joensuun seminaarin yhteenveto
Turun eNorssi-seminaari preseminaareineen järjestettiin 23.–25.4.2014 Joensuun yliopiston
tiloissa. Seminaariin osallistui noin 70 harjoittelukouluverkoston toimijaa sekä yhteistyötahojen
edustajaa. Seminaariin osallistuneille toteutettiin palautekysely, jonka mukaan seminaari
onnistui erinomaisesti. Kyselyn tulokset on toimitettu johtoryhmän jäsenille liitetiedostona.
Esitys: todetaan tilanne ja päätetään jatkotoimista tuleviin seminaareihin liittyen
Päätös: Projektivastaava esitteli seminaarin palautteita ja käytiin keskustelua asian tiimoilta.
Todettiin, että palautteet olivat erittäin positiiviset. Muutamassa palautteessa toivottiin TVTpreseminaaria myös syksyn seminaarin yhteyteen. Muita erityisiä, useammassa palautteessa
toistuvia huomioita (jotka tulisi huomioida seuraavien seminaarien järjestämisessä) ei noussut
esiin.

2. Oulun kevätseminaarin järjestelyt ja tilanne
Projektivastaava on valmistellut yhdessä Oulun normaalikoulun järjestelyorganisaation kanssa
kevään seminaaria. Järjestelyt ovat edenneet suotuisasti.
Esitys: Käsitellään seminaarin ohjelma sekä käytännön järjestelyt.
Päätös: Todettiin, että järjestelyt etenevät suunnitellusti. Luentotilat on varattu, ruokailut on
varattu, iltatilaisuus on varattu. Pentikäisen osuus ei ole vielä tätä kirjoitettaessa vahvistunut.
Projektivastaava ehdotti, että eNorssi järjestäis yhteiskuljetuksen tilausbussilla
seminaaripaikalta hotellille torstaina työryhmäosuuden päätteeksi sekä perjantaiaamuna
hotellilta seminaaripaikalle. Johtoryhmä kannatti ajatusta. Alustava varaus bussille on jo tehty.
Projektivastaava esitti myös, että keskiviikkoiltana järjestettäisiin Norssiope.fi-johtoryhmän
kokous ja tutkittaisiin mahdollisuutta toteuttaa yhdistetty TVT-preseminaari/iTEC-päivä
eNorssi-seminaaria edeltävänä keskiviikkona. Myös näihin ehdotuksiin suhtauduttiin
positiivisesti.

3. Toimintakertomus 2013 - 2014
Projektivastaava on koostanut vuoden eNorssi-toiminnasta toimintakertomuksen. Toimintakertomus on toimitettu johtoryhmälle etukäteen tutustuttavaksi.
Esitys: täydennetään ja vahvistetaan toimintakertomus

Päätös: Projektivastaava esitteli toimintakertomuksen uusimman version ja johtoryhmä kävi
keskustelua ko. dokumentista. Päätettiin, että toimintakertomus viimeistellään ensi viikon
aikana ja toimitetaan tämän jälkeen rehtoreille tiedoksi ja julkaistaan myöhemmin myös
eNorssin portaalissa

4. Kevään hankehaut
Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää avustuksia, joilla kehitetään opettajien pedagogista
ICT-käytön ohjausta. Useita norsseja on hakemassa ko. tukea eri verkostojen
kautta/muodossa. mainiten eNorssin verkostona hakemuksissaan. Opetushallituksen
hankehaut eivät ole vielä tätä kirjoitettaessa auenneet.
Esitys: Todetaan tilanne ja keskustellaan mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Päätetään, millä
edellytyksillä eNorssi-voidaan merkitä yksiköiden hakemuksiin verkostokumppaniksi.
Päätös: Käytiin keskustelua hankehauista ja eNorssin nimenkäyttöoikeudesta. Pyrkimyksenä
on sitouttaa yksiköitä hankekoordinointiin entistä vahvemmin ja on toivottavaa, että useampi
harjoittelukoulu olisi valmis ottamaan yhteishankkeita koordinoitavakseen. Tärkeää hankkeissa
on erityisesti se, että niiden avulla mahdollistetaan tukitoimia, jotka eivät olisi mahdollisia
yksiköiden perusrahoituksella.
Kevään hakujen kanssa alkaa olla kiire ja yhtä isoa, eNorssi-vetoista hakemusta ei ole
realistista valmistella tässä aikataulussa. Päädyttiin siihen, että kevään haussa eNorssin saa
mainita verkostona, mikäli hakemuksessa on mukana useampi harjoittelukoulu.
Päätettiin, että projektivastaava on yhteydessä asiasta sekä Viikkiin että Turkuun, koska
molemmat tahot ovat osoittaneet aktiivisuutta kyseiseen hankehakuun liittyen. Todettiin
myös, että Opetushallituksen oppimisympäristöjen kehittämistukien haku on alkanut tällä
viikolla.

5. Johtoryhmän kokoonpano 2014 - 2017
eNorssi-sopimuksen mukaisesti johtoryhmän sekä projektivastaavan toimikausi on kolme
vuotta kerrallaan. eNorssi-sopimus allekirjoitettiin lukuvuoden 2011 – 2012 puolivälissä,
Ote eNorssisopimuksesta:

”eNorssin johtoryhmään kuuluu rehtoreiden edustaja, projektivastaava sekä 3 – 7 muuta
jäsentä siten, että johtoryhmässä on edustaja kustakin harjoittelukoulun sijaintiyliopistosta.
eNorssin puheenjohtaja, projektivastaava sekä muut johtoryhmän jäsenet valitaan tehtäviin
määräaikaan sidotusti kolmeksi vuodeksi. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii johtavien
rehtoreiden keskuudestaan valitsema edustaja. Muiden johtoryhmän jäsenten nimeämisestä
päättää asianomaisen henkilön edustaman organisaation johtava rehtori tai vastaava esimies.”
Esitys: Todetaan tilanne ja keskustellaan jatkotoimenpiteistä.

Päätös: eNorssi-sopimus on allekirjoitettu 30.9.2011 ja kolmivuotiskausi tulee täyteen
syksyllä. Projektivastaava selvittää jokaiselta nykyiseltä johtoryhmän jäseneltä halukkuuden
jatkaa tehtävässään myös seuraavalla kaudella. Toivottavaa on, ettei kerralla tule liian suuria
muutoksia johtoryhmän kokoonpanoon. Mikäli nykyinen johtoryhmän jäsen ei ole jatkamassa
tehtävässään, tulee yksiköissä valita sopiva ehdokas tehtävään. Johtoryhmän kokoonpano
tuleville vuosille vahvistetaan syksyllä 2014.

6. eNorssin talous
eNorssin talousarvio lukuvuodelle 2013 – 2014 on laadittu 49 000,00€ suuruiseksi. Osa
suunnitelluista kuluista on pystytty rahoittamaan ulkoisella rahoituksella (hankkeet), joten
eNorssin toiminta on menneenä lukuvuonna ollut hallitusti ylijäämäistä.
Esitys: Todetaan tilanne ja keskustellaan mahdollisista jatkotoimenpiteistä.
Päätös: eNorssin puheenjohtaja esitteli taloustilannetta. Todettiin, että kevään laskutukset
ovat vielä kesken, mutta että lukuvuosi tulee olemaan ylijäämäinen, pääasiassa hankkeista
saadun helpotuksen myötä. Samalla keskusteltiin siitä, että määräraha tulee pyrkiä
käyttämään lähes täysimääräisesti vuosittain. Puheenjohtaja toimittaa tarkennetut talousluvut
projektivastaavalle lähiaikoina ja ne täydennetään toimintakertomukseen.
Hyvän taloudellisen tilanteen myötä syksyn talous- ja toimintasuunnitelmassa pyritään
huomioimaan työryhmiä hieman nykyistä suuremmalla määrärahalla. Projektivastaava ehdotti
myös, että tilanteen salliessa syksyllä hankittaisiin seminaareissa vuosittain tarvittavaa
materiaa, kuten flyereita, roll-uppeja, kyniä ja seminaarikansioita.

7. Harjoittelukysely 2013 - 2014
Harjoittelukoulut keräävät vuosittain palautetta ohjatusta harjoittelusta. Palautelomakkeen on
tähän mennessä täyttänyt vajaa 1200 vastaajaa. Projektivastaava on toimittanut kouluille
pyynnöstä koulukohtaiset tulokset ja koostaa koko verkoston osalta graafisen yhteenvedon
tuloksista. Yhteenveto julkaistaan eNorssin portaalissa 30.5.2014.
Esitys: todetaan tilanne ja päätetään jatkotoimista
Päätös: Todettiin, että harjoittelukyselyyn on saatu hyvin vastauksia ja että projektivastaava
koostaa yhteenvedon tuloksista 30.5.2014. Yhteenveto toimitetaan ensi vaiheessa
johtoryhmälle ja julkaistaan aikanaan myös eNorssin portaalissa.

8. Muut asiat
Projektivastaava kertoi, että Joensuun seminaarissa TVT-työryhmä päätyi keräämään
tietostrategiakauden väliarvioinnin yksiköistä. Arviointia varten laadittiin kysely, jonka
valmisteluun osallistuivat Tuomo Tammi, Päiviö Peltokorpi, Jari Sjölund sekä Mikko Horila.
Kyselyn viimeinen täyttöpäivä on tänään ja vastauksia on saatu yksiköistä varsin kattavasti.
Projektivastaava koostaa tuloksista yhteenvedon ja se toimitetaan johtoryhmälle sekä TVTryhmälle lähipäivinä.

9. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
Kokous päätettiin klo 14.15. Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään ja ilmoitetaan
myöhemmin.

