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MUISTIO
1. eNorssin kevätseminaari Raumalla 22. - 24.4.2014
Projektivastaava on valmistellut yhdessä Rauman järjestelytoimikunnan kanssa eNorssin
kevätseminaaria. Ohjelma alkaa olla lähes valmis, viimeisten puhujien vahvistaminen on nyt
käynnissä. Preseminaari järjestetään OPS-, TutKoKe- ja TVT-ryhmille.
Esitys: tehdään tarvittavat tarkennukset kevätseminaarin suunnitelmiin.
Päätös: Todettiin järjestelyiden etenevän suunnitelmien mukaan. Päätettiin vahvistaa TTL:n
puheenvuoro mukaan ohjelmaan. Päätettiin myös jättää varaus sisällyttää torstain ohjelmaan
EduCloudin rinnalle puheenvuoro kunnallisiin pilviratkaisuihin liittyen. Projektivastaava jatkaa
valmisteluja yhdessä Rauman järjestelytoimikunnan kanssa.

2. FTTS-sivusto
Projektivastaava on toteuttanut FTTS-uudistuksen ja uusi sivusto julkaistiin 18.11.2014.
Vastaanotto on ollut positiivinen ja sivusto on tuonut tullessaan useita yhteydenottoja
ulkomailta. Samassa yhteydessä projektivastaava aloitti twiittaamisen eNorssi/FTTS-profiililla
ja Twitteristä tulee syöte FTTS.fi-sivustolle. Myös eNorssi.fi-etusivulle on lisätty Twitter-linkki.
Esitys: keskustellaan portaalin kehittämisestä.
Päätös: Käytiin keskustelua FTTS.fi-sivustosta ja todettiin, että sivusto on saanut hyvän
vastaanoton ja paljon positiivista palautetta. Sivusto on myös tuonut tullessaan jo useita
yhteydenottoja. Nyt onkin tärkeää saada sivuille kaikkien yksiköiden kv-vastaavien
yhteystiedot näkyviin. Sivustoa kehitetään jatkuvasti ja toiveita voi toimittaa ylläpitoon, eli
projektivastaavalle. Keskusteltiin myös mahdollisesti myöhemmin tuotettavista FTTSmateriaaleista kuten paidat tai näytönpuhdistusliinat.

3. eNorssi-materiaalit
Projektivastaava on kartoittanut ja kilpailuttanut mahdollisia eNorssi-tuotteita. Kilpailutuksen
jälkeen johtoryhmä päätyi valitsemaan toimittajaksi TammiViestinnän. Liitteenä seuraa esitys
tuotteiksi ja niiden painatuksista sekä määristä.

Esitys: vahvistetaan hankittavat tuotteet.
Päätös: Vahvistettiin hankittavat tuotteet. T-paitojen osalta päädyttiin hankkimaan paitoja
sekä sinisinä, että valkoisina kuitenkin kokonaismäärältään alkuperäinen (50kpl) määrä.
Painatukset kyniin ja sateenvarjoon otetaan yksivärisinä (valkoisella) ja paitoihin sekä
puuvillakasseihin väreissä.

4. Täydennyskoulutus
Tällä hetkellä on vielä epävarmaa, tuleeko harjoittelukouluille kohdennettua Osaava-rahaa
haettavaksi. Norssiope.fin jatko on suoraan yhteydessä valtion rahoituspäätökseen.
Riippumatta kyseisestä päätöksestä, on jatkuva täydennyskoulutuksen järjestäminen
välttämätöntä.
Opetushallituksella on käynnissä rahoitushaku opetustoimen henkilöstökoulutuksen
toteuttamiseen liittyen.
Esitys: keskustellaan mahdollisista yli norssirajojen menevistä yhteisistä koulutuksista ja
niiden painopisteistä.
Päätös: Päätettiin valmistella hakemus Osaava-ohjelman rahoitushakuun (rahoittajina OKM,
AVI), mikäli harjoitteluverkostolle kohdennettu haku toteutuu. Ko. hakemuksen vastuutahoksi
toivotaan Viikin normaalikoulua, koska kyseessä on jatkohakemus neljälle aiemmalle
hankkeelle (Norssiope.fi I–IV).
Käytiin keskustelua Opetushallituksen rahoitushausta opetustoimen henkilöstökoulutukseen
liittyen. Todettiin, että tässä on syytä olla verkostona aktiivinen. Päätettiin, että
projektivastaava on asiasta pikaisesti yhteydessä OPStuki2016-hankkeen keskeisiin toimijoihin
sekä Jyväskylä normaalikoulun Kirsti Koskeen, koska Kirsti toimii OPH:n LOPS-ryhmässä.
Asiassa pyritään etenemään nopeassa rytmissä, mikäli ko. ryhmä katsoo meillä olevan
edellytyksiä laatia hakemus tällä aikataululla. Hanke voisi olla OPStuki2016-hankkeen
kaltainen lukioon sovitettuna, mutta samassa yhteydessä keskustelussa oli myös painotus
arviointiin ja/tai tieto- ja viestintätekniikkaan liittyen. Mikäli hakemus laaditaan, on tärkeää
toteuttaa hakemuksen laadinta mahdollisimman avoimena prosessina, esimerkiksi wikinä.

5. eNorssin ja Oppimaisema.fin yhteistyö
Markku Lang on ollut yhteydessä Mikko Horilaan sekä Mikko Ripattiin eNorssin ja
Oppimaiseman mahdollisen yhteistyön tiimoilta. Asiasta on pidetty yksi ACP-kokous ja
vaikuttaisi siltä, että yhteistyöstä voisi olla etua kummallekin taholle. Käytännössä kyse voisi
olla eNorssin piirissä tehtävien hankkeiden raportoinnista ja julkaisusta hyödyntäen
Oppimaisema.fin projektikortteja.
Esitys: keskustellaan mahdollisesta yhteistyöstä.
Päätös: Päätettiin tehdä yhteistyötä Oppimaisema.fin kanssa. Lähdetään liikkeelle pienin
askelin ilman velvoittavuutta, enemmänkin tarjoamalla ilmaista projektinhallinnan välinettä
alkaviin hankkeisiin. Samassa yhteydessä todettiin myös, että nykyisiä palveluita ei siirretä
toisaalle (esim. asiantuntijarekisteri), mutta kyseisiä tietoja voidaan toki käyttää myös muissa
palveluissa. Tämä siksi, että viimeisen vuoden ajan palveluita on pyritty enemmänkin
keskittämään kuin hajoittamaan.

6. Kuluvan vuoden painopisteiden toteutumisen seuranta sekä
opetusharjoittelun palautekyselyn kehittäminen
Syksyn toimintasuunnitelmakokouksessa päätettiin, että kuluvana vuonna käynnistetään
harjoittelukyselyn uusiminen ja painotetaan toiminnassa neljän perusosa-alueen lisäksi myös
työhyvinvointia sekä oppilaskuntatoimintaa. TutKoKe-toiminnan osalta päätettiin erityisesti
pyrkiä näkyvyyden ja tietoisuuden parantamiseen ja ohjaajakoulutuksen osalta portaalisisällön
uudistamiseen.
Esitys: keskustellaan painopisteiden toteutumisen tilanteesta.
Päätös: Todettiin, että harjoittelukyselyn laatimiseen on koottu ryhmä ja että ryhmä
kokoontuu ensimmäisen kerran kevätseminaarin yhteydessä Raumalla. Ryhmään toivottiin
edustajaa myös Vaasasta, Muilta osin asiakohta päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen.

7. Muut asiat
Todettiin, että ensi vuonna julkaistava harjoittelukoulujen TutKoKe-julkaisu tulee olemaan
luonteeltaan olemassa olevan tutkimus- ja kehittämistoiminnan näkyväksi saattamisen
julkaisu.

8. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään helmikuun alussa Helsingissä. Ajankohta sovitaan Doodlea
käyttäen. ACP-kokous päätettiin klo 9.00.

