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ESITYSLISTA
1. Norssiope.fi-hankkeen tilannekatsaus ja tulevaisuus
Norssiope.fi II päättyy vuoden 2013 lopussa ja hankkeen III-vaihe on jo käynnissä.
Kouluja on tiedotettu hankkeiden talouskäytänteistä säännöllisesti, viimeksi
Jyväskylän seminaarissa. Mahdollisen Norssiope.fi IV-hankkeen suunnittelu tulee
aloittaa pikaisesti.
Esitys: Käydään läpi hankkeiden tilanne ja suunnitellaan IV-vaiheen hankehakemusta.
Päätös: Ari Myllyviita esitteli Norssiope.fi II-hankkeen tilannetta. Hankkeessa on
toteutettu merkittävä määrä koulutusta, löydetty uusia koulutusmalleja ja jaettu
asiantuntijuutta. Todettiin, että täydennyskoulutusmalleja olisi hyvä saattaa
laajemminkin opettajien tietoisuuteen. Keskusteltiin täydennyskoulutusmallien
”ideapankin” avaamisesta wikiin.
Yleisesti ottaen hanke on edennyt suunnitelmien mukaan ja sille myönnetty rahoitus
on nyt käytetty. Hankkeen raportointi tapahtuu vuoden 2013 loppupuolella ja siihen
tarvitaan tueksi koulukohtaiset dokumentoinnit toteutuneesta toiminnasta sekä
dokumentit osoittamaan koulukohtaisten omavastuuosuuksien täyttymistä.
Norssiope.fi III -hankkeeseen siirrytään joustavasti syksyn aikana. Päätettiin, että
haetaan jatkorahoitusta Norssiope.fi-hankkeelle syksyn hakukierroksella.
Hakemuksen kirjoittamisen päävastuun kantaa Mikko Horila, Ari Myllyviita ja Jani
Kiviharju. Hakemus tuotetaan jo tutuksi tullulla mallilla avoimessa verkossa (Wiki),
jolloin kaikilla harjoittelukouluilla on mahdollisuus osallistua ja seurata prosessia.
Samassa yhteydessä käytiin keskustelua hanketoiminnasta laajemminkin.
Hanketoiminnan käytänteisiin, laajentamiseen ja tulevaisuuteen palataan
johtoryhmän osalta tuonnempana.

2. eNorssin talous- ja toimintasuunnitelma 2013 - 2014
Projektivastaava on valmistellut yhdessä eNorssin puheenjohtajan kanssa eNorssin
talous-ja toimintasuunnitelmaa (TTS) lukuvuodelle 2013 – 2014. TTS pohjaa eNorssisopimuksessa kirjattuihin painopistealueisiin (OPS, TVT, Ohjaus, TutKoKe). Edellä
mainittujen ryhmien vastaavilta on pyydetty kommentteja TTS-luonnokseen ja ne on
huomioitu käsillä olevassa versiossa. Kuluvan lukuvuoden osalta pyritään
vahvistamaan oppilaskunta- sekä Tyhy-toimintaa.
Esitys: tehdään tarvittavat tarkennukset talous- ja toimintasuunnitelmaan ja
hyväksytään suunnitelma.
Päätös: Käsiteltiin talous- ja toimintasuunnitelma kohta kohdalta. Täydennettiin ja
tarkennettiin suunnitelmaa. Projektivastaava tekee tarvittavat korjaukset
dokumenttiin ja toimittaa sen johtoryhmälle kommentoitavaksi ja hyväksyttäväksi
pikaisesti. TTS 2013 - 2014 esitellään HARREn kokouksessa 3.10.2013 ja julkaistaan
lokakuun aikana eNorssin portaalissa.

3. Jyväskylän seminaarin palaute
eNorssin syysseminaari järjestettiin 5.-6.9.2013 Jyväskylässä. Seminaarissa kerättiin
palautetta järjestelyistä ja ne pyritään huomioimaan tulevia seminaareja
suunnitellessa.
Esitys: keskustellaan seminaaripalautteesta.
Päätös: Todettiin, että Jyväskylän seminaarin palaute oli erittäin positiivista.
Seminaaripalautteista nousi kuitenkin esiin toive työryhmärajat ylittävästä
yhteistyöstä työryhmien kokoontumisissa. Päätettiin huomioida annettu palaute ja
pyrkiä järjestämään aikaa työryhmätyöskentelyn ohella myös yli työryhmärajojen
menevälle yhteistyölle. Projektivastaava suunnittelee käytännön toteutusta yhdessä
kevätseminaarin järjestelytoimikunnan kanssa ja tiedottaa eNorssin johtoryhmää
käytännön toimista.

4. Tulevat seminaarit
Jyväskylän seminaarin yhteydessä keskusteltiin tulevien seminaarien paikkakunnista.
Alustavasti on keskusteltu, että eNorssin kevätseminaari 2014 järjestetään
Joensuussa 24.–25.4.2014. Syksyn 2014 seminaaripaikaksi on ehdolla Oulu ja keväälle
2015 Rauma. Joensuun seminaariin on jo ehdotettu esitystä Teacher education for
inclusion projektin tuloksista. Joensuussa on myös tarkoitus järjestää TVTpreseminaari 23.4.2014.
Esitys: päätetään seminaaripaikoista ja ajankohdista sekä keskustellaan tulevien
seminaarin tavoitteista ja painopistealueista sekä käytännön järjestelyistä.

Päätös: Päätettiin, että seuraavat seminaarit järjestetään esityksen mukaisesti
Joensuussa, Oulussa ja Raumalla. Joensuun seminaarin teemasta ja painopisteistä
keskustellaan yhdessä Joensuun järjestelytoimikunnan kanssa. Mikko Ripatti esitti,
että Joensuun seminaariin pyydettäisiin puhujiksi Pekka Räihää sekä Kati MäkitaloSiegeliä.

4. Opetusharjoittelun palautekyselyt 2012 - 2013 ja 2013 - 2014
Keväällä 2012 päätettiin, että opetusharjoittelun kansallinen palautekysely
uudistetaan syksyksi 2012. Laajennettu kysely toteutettiin 2012 – 2013 ja siihen
vastasi 1018 vastaajaa. Lukuvuonna 2013 – 2014 palataan peruskyselyyn, johon on
tehty kommenttien pohjalta pieniä muutoksia. Lomake avattiin käyttöön 27.9.2013
kahdella kielellä.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Projektivastaava esitteli harjoittelukyselyn 2013 – 2014 tilanteen. Kysely on
muokattu saadun palautteen perusteella. Todettiin samalla, että harjoittelukyselyn
2012 – 2013 osalta tulokset ovat sittenkin saatavissa graafeina, kiitos Jani Kiviharjun
tuottaman Excel-pohjan. Graafeja saa pyytämällä projektivastaavalta.

6. OPS-työkalupakki
OPS-prosessin tueksi on avattu harjoittelukoulujen yhteinen OPS-työkalupakki.
Työkalupakin suunnittelussa ovat toimineet aktiivisesti OPS-työryhmän vetäjät,
projektivastaava ja teknisestä toteutuksesta vastannut Tampereen yliopiston
normaalikoulun lehtori Tuomo Tammi. Sisällöistä käytiin myös keskustelua OPSryhmässä Jyväskylän seminaarissa.
Pakkia varten on anottu oma domain-osoite (www.ops-tyokalupakki.fi). Työkalupakki
sisältää kaikille yksiköille oman osion, jonka ylläpidosta vastaa kukin koulu. Jokaiselle
koululle toimitetaan koulukohtaiset ylläpitotunnukset. Pakin teknisestä
toteutuksesta aiheutuneet kulut ohjataan Norssiope.fi –hankkeelle, eNorssi
puolestaan vastaa jatkossa sivutilasta aiheutuvista kuluista sekä domainin ylläpitoon
liittyvistä kuluista.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Todettiin tilanne.

7. Muut asiat
eNorssi Twitteriin? Olemme saaneet toiveen, että eNorssin tiedotusta kokeiltaisiin
myös Twitterin kautta. Ehdotuksen myötä käyttäjänimi ”enorssi” on varattu
varmuuden vuoksi mahdollista myöhempää käyttöä varten.
Esitys: Päätös: Asiaan suhtauduttiin positiivisesti ja päätettiin jatkaa asian tutkimista.
Liikkeelle lähdetään pienin askelin ja konsultoiden yksiköitä, joilla on jo kerättyä
kokemusta organisaatiotiedottamisesta Twitteriä hyödyntäen.

8. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
Päätettiin kokous klo 16.20. Seuraava kokous (ACP) kutsutaan kokoon myöhemmin
syksyllä.

