eNorssi johtoryhmän ja Norssiope.fi johtoryhmän kokous

25.9.2014 klo 10.30–15.30, Helsingin normaalilyseo, tila B204
eNorssin johtoryhmä:
Mikko Ripatti (pj)
Mikko Horila (sihteeri)
Jani Kiviharju (varajäsen Ari Myllyviita)
Hannu Juuso
Marjut Kleemola
Marita Kontoniemi
Petteri Mulari
Juha Turpeinen

MUISTIO
1. eNorssin johtoryhmän kokoonpano 2014 – 2017
eNorssin johtoryhmän puheenjohtaja on pyytänyt johtavia rehtoreita nimeämään
yliopistokohtaiset edustajat eNorssin johtoryhmään aikavälille 2014 – 2017.
Todettiin, että määräaikaan mennessä kaikilta pyydetyiltä tahoilta Vaasaa lukuun ottamatta
on saatu tieto johtoryhmän jäsenestä. Johtoryhmän kokoonpano löytyy käsillä olevan muistion
yläreunasta.

2. eNorssin talous- ja toimintasuunnitelma 2014 - 2015
Projektivastaava on valmistellut yhdessä eNorssin puheenjohtajan kanssa eNorssin talous-ja
toimintasuunnitelmaa (TTS) lukuvuodelle 2014–2015. TTS pohjaa eNorssi-sopimuksessa
kirjattuihin painopistealueisiin (OPS, TVT, Ohjaus, TutKoKe). Edellä mainittujen ryhmien
vastaavilta on pyydetty kommentteja TTS-luonnokseen ja ne on huomioitu käsillä olevassa
versiossa.
Esitys: tehdään tarvittavat tarkennukset talous- ja toimintasuunnitelmaan ja hyväksytään
suunnitelma.
Päätös: Käytiin laajasti keskustelua eNorssin talous- ja toimintasuunnitelmasta, tehtiin
tarkennuksia suunnitelmaan, jonka jälkeen vahvistettiin talous- ja toimintasuunnitelma
lukuvuodeksi 2014–2015.

3. Oulun seminaarin palaute
eNorssin syysseminaari järjestettiin 11. - 12.9.2014 Oulussa. Seminaarissa kerättiin palautetta
järjestelyistä ja ne pyritään huomioimaan tulevia seminaareja suunnitellessa.
Esitys: keskustellaan seminaaripalautteesta.
Päätös: Todettiin, että seminaari sujui palautteiden mukaan erittäin hyvin. Huomioidaan
saadut palautteet tulevien seminaareja suunnitellessa.

4. Tulevat seminaarit
Seuraava eNorssi-seminaari järjestetään 22. - 24.4.2015 Raumalla. Syksyllä 2015 on vuorossa
15-vuotis juhlaseminaari. Käydään keskustelua tulevien seminaarien paikoista.
Esitys: päätetään tulevista seminaaripaikkakunnista ja alustavasti ajankohdista sekä
keskustellaan tulevien seminaarin tavoitteista ja painopistealueista sekä käytännön
järjestelyistä.
Päätös: Keskusteltiin seminaarien rakenteesta ja tulevista paikkakunnista. Pohdittiin mm.
mahdollisuutta yhdistää TutKoKe-symposium sekä eNorssi-seminaarit ja rakennemuutosta,
jossa ensimmäinen päivä olisi työryhmäpäivä ja kaksi seuraavaa seminaaripäiviä. Keskusteltiin
myös mallista, jossa seminaarin järjestämisvastuu kulkisi käsikädessä TutKoKe-julkaisun
vastuunjaon kanssa. Keväällä 2015 Rauman seminaari toteutetaan vielä perinteisellä
rakenteella, mutta syksyn 2015 seminaarissa kokeillaan uusittua rakennetta, jonka
suunnittelua jatketaan lukuvuoden aikana.
Päätettiin esittää seuraavaa jakoa tulevien seminaarien järjestämispaikkakunniksi: syksy 2015
Tampere, kevät 2016 Rovaniemi, syksy 2016 Jyväskylä ja kevät 2017 Vaasa. Mikko Ripatti
esittelee asian HARRElle.

5. Opetusharjoittelun palautekyselyt 2013–2014, 2014–2015 ja
2015–2016
Lukuvuoden 2013 – 2014 harjoittelijakyselyyn vastasi 1184 vastaajaa. Lukuvuonna 2014 –
2015 toteutetaan ns. laajennettu peruskysely, kyselyssä on mukana normaaliin kyselyyn
nähden lisänä TVT-osio. Lomake avattiin käyttöön 18.9.2014 kahdella kielellä. Lukuvuodelle
2015 – 2016 on jälleen tarkoitus uusia kyselyä.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Päätettiin koota ryhmä opettajia, jotka valmistelevat uutta harjoittelukyselyä. Uusi
kysely on tarkoitus ottaa käyttöön lukuvuonna 2016 – 2017 ja sen laatimiseen haetaan
toimijoita erityisesti ohjaajakoulutuksen- sekä TutKoKe-ryhmästä. Hannu Juuso ja Katriina
Vartiainen vastuutetaan ryhmän kokoamiseen sekä prosessin etenemisen seurantaan.
Ryhmään kutsutaan avuksi myös harjoittelukoulujen ulkopuolista osaamista.

6. FTTS-sivuston tulevaisuus
Vuonna 2010 tuotettu FTTS-sivusto on ollut päivittämättä pidemmän aikaa. Sivustolla on oma
merkittävä roolinsa eNorssin kansainvälistymispyrkimyksissä sekä suomalaisen
opettajankoulutuksen kv-tiedotuksessa. Sivusto tulee saattaa ajan tasalle sekä eNorssin
helpommin hallinnoitavaksi. Projektivastaava on tehnyt eNorssi.fin alle esimerkkisivuston
kuvaamaan FTTS:n mahdollista tulevaa ulkoasua.
Esitys: Päätös: Projektivastaava esitteli FTTS-sivuston tilannetta. Käytiin keskustelua siitä, tulisiko
sivusto ottaa osaksi eNorssi.fi-palvelua vai säilyttää erillisenä palvelunaan. Keskustelun jälkeen
päätettiin siirtää FTTS osaksi eNorssin portaalia. Todettiin, että sivustoa varten tarvitaan
jokaisen yksikön kv-vastaavan yhteystiedot, jotka linkitetään sivustoon.
Sivustomuutoksen valmistelu tehdään hallitusti ja asia otetaan keskusteluun myös HARREssa.
Todettiin, että sivuston osalta täytyy tehdä kielellinen tarkistus, kun materiaali alkaa olla
valmiina. Todettiin myös, että samassa yhteydessä on syytä harkita FTTS-logon visuaalista
ilmettä ja mahdollisesti läheisempää yhteyttä eNorssin logoon. Mikko Ripatti on yhteydessä
alkuperäisen sivuston laatijaan, eli Markku Langiin muutoksesta johtuviin käytännön seikkoihin
liittyen.

7. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
Päätettiin kokous klo 15.30. Seuraava kokous kutsutaan koolle myöhemmin.

