eNorssin johtoryhmän kokous torstai 18.1.2018 klo 12.37 – 13.58
Viikin normaalikoulu, Kevätkatu 2, Helsinki
ACP-kokous: connect.funet.fi/enorssi
eNorssin johtoryhmä:
Tapio Heino (pj)
Sampo Forsström (sihteeri)
Mikko Horila (etäyhteys)
Ari Myllyviita
Hannu Juuso (etäyhteys)
Marita Kontoniemi (etäyhteys)
Petteri Mulari (etäyhteys)
Juha Turpeinen (etäyhteys)
MUISTIO
1. eNorssin viestintästrategia
Sanna Iso-Pahkala ja Olli-Pekka Salo ovat aloittaneet eNorssin
viestintästrategian työstämisen. Työn vaihe esiteltiin ja työtä jatketaan
maaliskuun TutKoKe-seminaarin yhteydessä Turussa. Valmis viestintästrategia
esitellään kevään seminaarissa.
2. Savonlinnan kevätseminaari 18.-20.4.2018
Seuraava eNorssi-seminaari järjestetään 18.-20.4.2018 Savonlinnassa.
Kävimme keskustelua seminaarin sisällöistä, painopistealueista preseminaareista ja tapahtuman käytännön toteutuksesta. Seminaarisuunnitelma
esiteltiin (Liite 1). Pohdittiin arvioinnin mukaan ottamista yhdeksi teemaksi.
3. Työryhmien kuulumiset
Ryhmien pj:t olivat lähettäneet lyhyet yhteenvedot syksyn toiminnasta (Liite
2). Ryhmien toiminta on ollut hyvin linjassa johtoryhmän syyskuun
kokouksessa asetettujen lukuvuoden tavoitteiden suhteen. Painopisteinä ovat
ohjaajakoulutus ja julkaisutoiminta.
4. Oppilaskuntapäivät, Rovaniemi 22.-23.3.2018
Lapin yliopiston harjoittelukoulu järjestää jo perinteisiksi muodostuneet
valtakunnalliset norssien oppilas- ja opiskelijakuntapäivät Rovaniemellä 22.23.3.2018. Päivien tarkoitus on edistää verkostoitumista sekä keskustella
osallisuudesta ja osallistuvasta oppilaasta. Keskustelimme päivien järjestelyjen
tilanteesta. Ilmoittautuminen tapahtumaan on alkanut ja eNorssi-portaalista
löytyy ajankohtaista tietoa päiviin liittyen.
5. Digital Promise ja eNorssi

Keskustelimme mahdollisen yhteistyökuvion toteutuksesta yhdysvaltalaisen
säätiön kanssa (Digital Promise). Ajatus on, että eNorssi seminaarin
yhteydessä tulisi Yhdysvalloista opettajia (noin 80-100) ja sitten olisi
vastavierailu eNorssi-väelle (syksy 2018 ja kevät 2019). Tässä lähtökohtaisena
ajatuksena on se, että meillä on halu yhteistyöhön, mutta ei tarvetta. Jos
toinen osapuoli rahoittaa kokonaisuuden, silloin voimme ottaa ehdotuksen
tosissamme. Kuviossa täytyy tarkkaan miettiä synergiaedut.
Saamme kokonaisuudesta lisätietoa sähköpostilla, kun Mark Ray (Director of
Innovation and Library Services, Future Ready Librarians Lead) on jatkanut
neuvotteluja säätiön edustajien kanssa 22.1.2018.
Lisätietoa:
https://docs.google.com/document/d/1MC3NEz3FwTZCEQ7TkRSrNFkL1Xby79U7rgw
jXS7thuY/edit?usp=sharing
Digital Promise: http://digitalpromise.org/
6. OPH:n hankehaku (Opetustoimen henkilöstökoulutus)
http://www.oph.fi/rahoitus/valtionavustukset/opetustoimen_henkilostokoulutus/103/0/opetust
oimen_ja_varhaiskasvatuksen_vuoden_2018_valtion_erityisavustukset_haettavissa

Keskustelimme tilanteesta ja päätettiin hakemusten kirjoittamisesta ja
jättämisestä kahteen kohtaan (deadline 31.1.2018).

1. Ohjaajakoulutus (Viikki, Ari Myllyviita)

Tässä hakemuksessa hyödynnetään aiemmin tehtyä hakemusta. Haasteena
on kohderyhmä, mutta hakemus on hyvä jättää OPH:n arvioitavaksi.

2. Arviointiosaamisen kehittäminen (Viikki, Ulla Ilomäki-Keisala)

Haetaan valtakunnallisena verkostona (vastaava OPS2016-hanke)
yhteistyössä OPH:n ja AVI:n kanssa. Hankkeen puitteissa järjestetään noin
40 alueellista tapahtumaa. eNorssi-verkostosta on nimetty aluevastaavat,
jotka hoitavat hankkeen etenemisestä paikallisella tasolla.
7. Muut asiat
-

Julkaisujen budjetti
TVT-ryhmän julkaisuun tulossa 15 artikkelia eli viisi yli budjetoidun (budjetti
ylittyy 600 – 700 e), mutta katsottiin tärkeäksi rahoittaa julkaisu.

-

MENTEP-hanke (Eurooppalainen TVT-osaamisen arviointityökalu)
Odotamme viestiä OPH:n suunnalta mahdollisesta taloudellisesta tuesta
henkilöille, jotka kehittävät työkalua. Hanke liittyy myös TVT-strategiatyöhön ja
samat henkilöt ovat kehittämässä kysymyspatteristoa.

-

IPPL Report, OECD (julkaisutavoite huhtikuu 2018)
”E-Norssi (Finland) eNorssi in Finnish stands for the network of Finnish Teacher
Training Schools. It was founded in 2000 to encourage cooperation within teacher
education but then expanded its mission to become a resource centre for all Finnish

schools. The close relationship between theory and practice forms the basis for teacher
education, ensuring that educational theory can be applied in practice. Strengthening the
connections between the teacher training schools, departments of teacher education and
other university departments allows student teachers to apply theoretical knowledge
from early in their studies.”
Teksti hyvä tuollaisenaan. Projektivastaava lähettää kuittauksen.
-

BETT ja eNorssi
eNorssi-väkeä on lähdössä Lontoon BETT-tapahtumaan noin 30.
Projektivastaava on järjestänyt yhteisen illanvieton norssiväelle yhteistyössä CTouchin kanssa keskiviikolle 23.1. The King’s Head –nimiseen ravintolaan.
Tilaisuuteen mahtuu 15 norssilaista.

-

HARREn ja eNorssin johtoryhmän yhteinen tapaaminen
Puheenjohtaja ottaa asian vielä esille ensi viikon HARRE-tapaamisessa.
Projektivastaava ja HARRE:n puheenjohtaja pyrkivät löytämään yhteiselle
tapaamiselle ajankohdan kustannustehokkaasti.

-

eNorssin uusi puheenjohtaja
Tapio Heino ilmoitti tämän lukuvuoden olevan hänen viimeinen eNorssin
puheenjohtajana. Seuraajaa kartoitetaan viikon 4 harjoittelukoulujen johtavien
rehtoreiden tapaamisessa. Tavoitteena on, että uusi puheenjohtaja esitellään
Savonlinnan kevätseminaarin yhteydessä.

-

Tarkennuksia talousasioihin
Vuosiviikkotuntikorvauksen muodostumisperiaate on seuraava:
1 vvt muodostuu henkilön bruttopalkan perusteella. Bruttopalkkaan
huomioidaan normaalit tulot (ei sisälly esim. erikseen laskutettavat hanketyöt,
kerhotunnit tai tukiopetustunnit). eNorssi-projektin maksaman
vuosiviikkotuntimäärän perusteella lasketaan prosentuaalinen osuus ja saadaan
hinta. Tähän lisätään laskennallinen lomaraha 6 % ja työnantajan sivukulut
18,812 %.
o Esimerkiksi, jos bruttopalkka olisi 4000 e ja vuosiviikkotunteja maksetaan
1, olisi vuosiviikkotunnin hinta opetusvelvollisuudella 24 h: 4000 e * 1/24
* 1,06 * 1,1812 = 208,68 e/kk eli 2504,14 e vuodessa.
Ravintolalaskuihin täytyy aina lisätä tapahtuman ohjelma ja osallistujaluettelo.

8. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.58. Tässä kokouksessa oli valitettavan
paljon teknisiä ongelmia etäyhteyden kanssa ja niistä pahoittelut.

