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ESITYSLISTA
1. eNorssin hallinnon ja johtoryhmän henkilöstömuutokset
eNorssin puheenjohtaja Tapio Heino päättää puheenjohtajakautensa 31.7.2018. Uutena
puheenjohtajana aloittaa Heikki Ervast. Ensi lukuvuoden aikana muuttuu johtoryhmän edustajat
Lapin yliopistosta, Jyväskylän yliopistosta, Turun yliopistosta ja mahdollisesti Helsingin yliopistosta.
Esitys: käydään keskustelua muutoksista ja merkitään muutokset tiedoksi.
Päätös: Seuraavat muutokset tapahtuvat eNorssin johtoryhmän kokoonpanoon lukuvuonna 2018
– 2019. Lapin yliopiston edustaja johtoryhmässä vaihtuu Petteri Mularista Heikki Ervastiin. Muiden
muutosten tiimoilta Tapio Heino lähestyy Turun, Vaasan ja Jyväskylän johtavia rehtoreita viestillä,
jossa heitä pyydetään nimeämään johtoryhmän edustaja juhannukseen mennessä. Ari Myllyviita
kertoo ensi lukuvuoden johtoryhmän edustajan saman aikataulun mukaisesti.

2. Työryhmien vetäjät
Katrina Vartiainen jättää ohjaajakoulutusryhmän vetovastuun. Savonlinnan kevätseminaarin
yhteydessä on työryhmää pyydetty esittämään seuraajaa. Ryhmä esitti, että tehtävä jaetaan Anne
Ervastin ja Heidi Mouhun kesken.
Muiden työryhmien vetäjiä on lähestytty ja tiedusteltu halukkuudesta jatkaa tehtävässä myös ensi
lukuvuonna.
Esitys: käydään keskustelua ja tehdään asiassa päätös
Päätös: eNorssin johtoryhmä päätti, että Anne Ervast toimii ohjaajakoulutusryhmän vetäjänä
lukuvuonna 2018 – 2019.

3. Seminaarit: Savonlinnan palautteet ja Turun elokuun seminaarin tilannekatsaus
eNorssin kevätseminaari järjestettiin 18.-20.4.2018 Savonlinnassa. Seminaarissa kerättiin
palautetta järjestelyistä ja ne huomioidaan tulevia seminaareja suunnitellessa. Palautteet on jaettu
johtoryhmän tietoon perjantaina 18.5.
Seuraava eNorssi-seminaari ja TutKoKe-symposium järjestetään 29.-31.8.2018 Turussa.
Esitys: käydään keskustelua ja päätetään seminaarin tavoitteista ja painopistealueista sekä
käytännön järjestelyistä
Päätös: Savonlinnan seminaarin palauteyhteenveto lisättiin kokouksen verkkokansioon.
Yleisarvosana seminaarille oli 9, 17 ja palaute oli positiivista. Turun seminaarin valmistelu ovat
hyvässä vauhdissa ja ilmoittautuminen tapahtumaan avataan viikolla 23. Seminaarin ohjelma
tarkentuu vielä. Ohjelmassa on mukana esim. toimintaa, jossa työryhmät pohtivat, mitä
annettavaa heillä on yliopistojen harjoittelukoulujen strategian painopistealueisiin.

4. Strategia
- Millaisia visioita ja suuntaviivoja lähivuosiksi?
- Painotukset, työryhmärakenne, eNorssi-sopimus?
Harre on työstänyt yhteistyössä SUHO:n kanssa strategian: Yliopiston koulujen tulevaisuuskuva Kohti maailman parasta opettajuutta. Siinä strategian painopistealueet ovat
1. Tutkiva, kokeileva ja kehittävä yliopiston koulu
2. Opettajien koulutustehtävä
3. Yleissivistävä koulu
4. Osaamisen ja kehittämisen lisääminen
5. Johtajuus ja yhteisöllisyys
eNorssi edustaa koko verkostoa ja meidän on erittäin hyvä toimia yhteisen strategian mukaisesti.
Ei voi olla eri suuntia isossa mittakaavassa.
eNorssi-verkostona meidän on kuitenkin erittäin hyvä miettiä ja suunnitella tarkkaan, millaisilla
painotuksilla (esim. työryhmät) ja toimintamalleilla (seminaarit, symposiumit, muut toiminnot)
toimimme. Meillä keskiössä tulevaisuudessa ovat varmasti TutKoKe, ohjattu harjoittelu ja
osaamisen sekä kehittämisen lisääminen yleissivistävässä koulussa. Tuo viimeinen on kuitenkin
niin laaja, että siihen on hyvä ja tärkeää suunnitella linjauksia. Opettajien koulutustehtävä ja
alueellinen vaikuttaminen ovat läsnä koko verkoston toiminnassa.
Yksi ensi lukuvuoden tavoite on eNorssin strategisen toimeenpanosuunnitelman laatiminen. Tämä
vaatii myös taloudellista panostusta.
Esitys: käydään keskustelua ja sovitaan, miten ja millaisella aikataululla asiassa edetään
Päätös: Johtoryhmä kävi keskustelua aiheesta ja päätti, että uusi johtoryhmä kokoontuu elokuun
puolessa välissä keskustelemaan ja laatimaan eNorssi-verkoston tulevaisuuden linjauksia.
Yliopiston koulujen tulevaisuuskuva - Kohti maailman parasta opettajuutta –strategiassa on
vahvasti sisäänkirjoitettu tulevaisuuden näkökulma. Tämä on hyvä huomioida myös eNorssin
tulevissa linjanvedoissa. Todettiin, että eNorssi-brändi on hyvässä kunnossa.

5. Opetusharjoittelun palautekysely
Harjoittelijakysely 2017-2018 on ollut avoinna lokakuun alusta. Vastanneita on 14.5. yhteensä
1083 kpl.
Esitys: käydään keskustelua ja merkitään tiedoksi.
Päätös: Keskustelua käytiin ja todettiin, että harjoittelupalaute on määrällisesti samankaltainen
kun aiempina vuosina ja että aineisto tarjoaisi mielenkiintoisia tutkimusmahdollisuuksia.
Lomakkeessa ei todettu olevan epäkohtia.

6. eNorssin toimintakertomus 2017 - 2018
Projektivastaava on aloittanut yhdessä eNorssin puheenjohtajan kanssa lukuvuoden
toimintakertomuksen laatimisen. Työ on keskeneräinen ja asiakirja lähetetään johtoryhmälle
toukokuun aikana.
Esitys: tehdään tarvittavat tarkennukset toimintakertomukseen kesäkuun puoleenväliin
mennessä.
Päätös: Projektivastaava ja puheenjohtaja lähettävät toimintakertomuksen johtoryhmälle
kesäkuun alussa kommentointikierrokselle. Kommentit huomioidaan ja tarpeelliset muutokset
tehdään. Toimintakertomus on valmis juhannukseen mennessä. Tuolloin myös lukuvuoden
talousasiat ovat ajan tasalla. Puheenjohtaja lähestyy johtavia rehtoreita
vuosiviikkotuntikorvausten laskutukseen liittyen ja projektivastaava lähestyy työryhmien
puheenjohtajia ryhmien budjetteihin liittyen.

7. Hankkeet
OPH on myöntänyt 100 000 € hankkeelle Opettajan uranaikaisen arviointiosaamisen kehittäminen
(Viikki koordinoi)
Haettu:
- eNorssi innovoi! Koko verkoston ICT-painotteinen kokeilu- ja kehityshanke, Joensuu
koordinoi
- Arviointihanke, laajaverkostohanke (Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Åbo
Akademi, Oulun yliopisto, eNorssi-verkosto) Viikki koordinoi eNorssi-verkoston osuutta
- YTIMESSÄ – Kirja kaiken oppimisen keskiöön (Rauman Turun, Joensuun ja Jyväskylän
normaalikoulut, Turun ja Jyväskylän opettajankoulutuslaitokset) Rauma koordinoi
- FCL.FI –verkosto Finland: Uusien oppimaisemainnovaatioiden kehittäminen ja levittäminen
(Oulun, Tampereen ja Joensuun normaalikoulut) Oulu koordinoi
Esitys: keskustellaan aiheesta ja päätetään, miten esitetään hankeasiat verkostossa etenevät
jatkossa
Päätös: Todettiin, että verkosto on ollut aktiivinen hankehauissa. Toivotaan positiivisia päätöksiä.
OPH:en on jätetty Opettajan uranaikaisen arviointiosaamisen kehittäminen –hakemukseen liittyen
päivitetty toimintasuunnitelma, jossa sisällöt on kohtuullistettu saadun resurssin mukaisiksi.
Strategiakeskustelun yhteydessä otetaan esille verkoston hankeasiat tulevaisuudessa. Tavoitteena
on saada toimintaan lisää avoimuutta ja järjestelmällisyyttä.

8. Viestintästrategia
Koko verkoston viestintästrategiaa on työstetty Sanna Isopahkalan, Heikki Ervastin, Heikki
Happosen ja Sampo Forsströmin toimesta. Keskeisiä linjauksia on laadittu. Viestintästrategian
työstämistä jatketaan verkoston voimin Turun seminaarin yhteydessä. Tämän jälkeen laaditaan
toimeenpanosuunnitelma.
Esitys: keskustellaan aiheesta ja perustetaan verkoston viestintäryhmä
Päätös: Päätettiin, että Turun seminaarin yhteydessä esitetään eNorssin viestintäryhmän
kokoonpanoa.

9. Muut asiat
Digital Promise
Projektivastaava esitteli tilannekatsauksen yhdysvaltalaisen yhteistyöverkostoon Digital Promiseen
liittyen. Yhteistyön tavoitteena on saada aikaan erimuotoista toimintaa, joka liittyy eNorssin
painopistealueisiin. Yhteistyöhön liittyy vierailut molempiin suuntiin. Toiminta alkaisi keväällä
2019. Yhteyksiä ja yhteissuunnittelua jatketaan.
Quebecin yksityiskoulut: Creative Computing
Aleksi Komu vieraili Montrealissa keväällä 2018 Quebecin yksityiskouluverkoston rehtoreiden
kutsumana. Verkostolla olisi mielenkiintoa tehdä yhteistyötä eNorssi-verkoston (erityisesti
TVT-ryhmä) kanssa. Yhteistyömuotoja selvitetään projektivastaavan toimesta.
TutKoKe-materiaalit Wikistä
Wikispaces-alusta poistuu käytöstä kesän 2018 aikana. Ari Myllyviita koordinoi ja kasaa ryhmän
(noin 3-4 hlö), jotka ottavat aiempina vuosina tuotetun TutKoKe-materiaalin talteen ja jäsentävät
sen eNorssi-portaaliin. Työryhmän korvauksesta sovitaan asianomaisten ja eNorssin
puheenjohtajan kesken.
Yksiköiden ja työryhmien laskutukset
Muistutus tämän asian hoitamisesta (ks. kohta 6).
Oppimisympäristöjulkaisu
eNorssin TVT-ryhmän tuottaman oppimisympäristöjulkaisun painokappaleet on lähetetty Mikko
Horilan ja Tuomo Tammen toimesta yksiköihin.

10. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.36.
Seuraavan kokouksen kutsuu koolle uusi puheenjohtaja Heikki Ervast. Kokous pidetään ennen
Turun seminaaria elokuun puolessa välissä.

