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ESITYSLISTA

1. eNorssin kevätseminaari Raumalla 22. - 24.4.2014
Projektivastaava on valmistellut yhdessä Rauman järjestelytoimikunnan kanssa eNorssin
kevätseminaaria. Ohjelma on nyt valmis ja järjestelyt etenevät suunnitellusti. Preseminaarit
järjestetään OPS-, TutKoKe- ja TVT-ryhmille.
Esitys: tehdään tarvittavat tarkennukset kevätseminaarin suunnitelmiin.
Päätös: projektivastaava esitteli Rauman seminaarin tilanteen. Todettiin, että
seminaarijärjestelyt etenevät suunnitelmien mukaan. Tällä hetkellä ilmoittautuneita on reilut
kaksikymmentä ja valtaosa ilmoittautuneista on ilmoittautunut myös preseminaariin.
Preseminaarien sisällöstä vastaa kunkin ryhmän puheenjohtaja, asiasta on sovittu ko.
henkilöiden kanssa.

2. eNorssin seminaarien rakenne
eNorssin johtoryhmän syksyn työkokouksessa keskusteltiin eNorssi-seminaarien
rakennemuutoksista ja mahdollisesta yhdistämisestä TutKoKe-symposiumeihin. Pyrkimyksenä
on kokeilla aiemmasta hieman muutettua rakennetta syksyllä 2015 Tampereen seminaarissa.
Tampereen seminaaria varten on varattu yliopistolta tilat 9.-11.9.2015 ja majoituksien &
iltatilaisuuden osalta on tarjouspyynnöt sisällä.
Esitys: keskustellaan ja päätetään seminaarien rakenteesta
Päätös: keskusteltiin laajasti tulevan syksyn seminaarin rakenteesta. Laadittiin alustava runko
seminaarille (liite 1.), jonka perusteella päätettiin edetä suunnitelmassa. Uudessa mallissa
TutKoKe-ryhmä kantaa päävastuun keskiviikon sisällöistä, torstain osalta OPS-ryhmää
konsultoidaan toiveista pääpainon ollessa OPS-prosessissa ja muilta osin seminaari mukailee
vanhaa rakennetta.
Samassa yhteydessä käytiin keskustelua harjoittelukoulun vuosikirjasta. Tälle vuodelle ei vielä
ole määritelty koordinoivaa koulua/tahoa, joten asiassa tulee edetä vauhdilla. Vuosikirjan
sisällöksi on suunniteltu matalan kynnyksen kuvauksia harjoittelukoulujen tutkimus-, kokeiluja kehittämistoiminnasta, ei varsinaisia referee-tason julkaisuja. Samaan vuosikirjaan on
ajateltu sisällöksi myös eNorssi-näkökulmaa ja pohjana eNorssi-osuudelle voisi toimia eNorssin
vuosikertomuksen teksti.

Johtoryhmä päätyi esittämään vuosikirjan toimituskunnaksi Olli-Pekka Saloa sekä Sanna
Isopahkalaa ja muutamaa myöhemmin nimettävää henkilöä. Samalla annetaan ryhmälle
harkittavaksi julkaisuformaatit (painotuote, sähköiset vaihtoehdot). eNorssi resursoi
toimituskuntaa myöhemmin sovittavalla summalla. Talouskysymyksistä sovitaan eNorssin
johtoryhmän puheenjohtajan kanssa.

3. eNorssi-materiaalit
Projektivastaava on syksyn aikana tilannut eNorssille promootio tarvikkeita.
Esitys: esitellään hankitut tuotteet
Päätös: projektivastaava esitteli eNorssi-paidat. Paitoja hyödynnetään erilaisina muistamisina
sidosryhmille. Muut tilatut materiaalit saadaan tämän viikon lopussa tai viimeistään ensi
viikolla, kuitenkin hyvissä ajoin ennen Rauman seminaaria. Projektivastaava luovutti osan
paidoista johtoryhmän puheenjohtajalle eteenpäin jaettavaksi.

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.
Esitys: keskustellaan mahdollisista yli norssirajojen menevistä yhteisistä koulutuksista ja
niiden painopisteistä.
Päätös: käytiin keskustelua Norssiope.fi-hankkeesta, sisäisestä koulutuksesta ja
koulutusmalleista hankkeen päätyttyä sekä ulospäin suunnattavasta koulutuksesta ja sen
tärkeydestä. Lisäksi käytiin keskustelua rahoitushakujen vuosikellon laatimisesta, yhteisten
(erilaisten kulloinkin tarkoituksenmukaisten ryhmien) tapaamisten mahdollistamisesta, hyvien
käytänteiden jakamisesta ja sen tärkeydestä sekä koulutusten ja hankkeiden tuottaman
osaamisen todentamisesta. Pohdittiin TVT-kartoituksen jatkamista ”TVT-evaluaattoriksi”,
mutta todettiin, että vastaavia järjestelmiä (kuten www.opeka.fi) on jo vapaasti käytettävissä
verkossa ja ei liene mielekästä tuottaa kilpailevaa järjestelmää hyvän olemassa olevan
rinnalle.
Päätettiin jatkaa asian valmistelua ja samalla jatkaa asiakohdan käsittelyä seuraavassa
kokouksessa, jolloin myös Osaava-rahoituksen tilanne on selvinnyt.

5. Lukion OPS-uudistus ja siihen valmistautuminen
Lukion OPS-uudistus käynnistyy pikaisella aikataululla. Tämä aiheuttaa harjoittelukouluillekin
hyvin kiireisen uudistustarpeen. Perusopetuksen OPS-uudistuksen yhteydessä eNorssiverkosto on toiminut vahvasti yhteistyössä toimien samalla myös OPS-kouluttajina muille
kouluille. Lukion OPS-uudistuksen osalta on keskusteltu vastaavasta toimintamallista.
Esitys: keskustellaan tilanteesta.

Päätös: Marjut Kleemola esitteli lukion OPS-prosessin tilannetta. Aikataulu on todella tiukka;
yleiset osat (jotka tehdään virkamiestyönä) on tarkoitus saada käytettäväksi maaliskuussa,
oppiainekohtaiset osuudet huhtikuussa ja elo-syyskuussa pitäisi prosessin olla jo valmiina
koulukohtaiseen vaiheeseen. OPSit otetaan käyttöön vaiheittain syksystä 2016. Tiedonkulku
norsseista Opetushallitukseen ja toisinpäin onnistunee saumattomasti Jyväskylän
normaalikoulun Kirsti Kosken ollessa mukana Opetushallituksen LOPS-ryhmässä.
Lukioiden OPS-prosessin tukemiseen on haettu Opetushallituksen rahoitusta OPStukihankkeen kaltaisella mallilla. Hankehakemus toteutettiin wiki-työskentelynä ja hakijatahona on
Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu. Hakemus on jätetty määräaikaan mennessä.

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: projektivastaava esitteli tilanteen yleisellä tasolla ja totesi työskentelyn etenevän
suunnitellusti neljällä eri painopistealueella. Samalla projektivastaava toi ilmi sen, että
työhyvinvoinnin ja oppilaskuntatoiminnan suhteen asioita on hankalaa edistää, koska kyseiset
toimijat eivät tapaa systemaattisesti ja sähköinen yhteistyö vaatisi rinnalleen kasvokkaisia
tapaamisia aika-ajoin.
Hannu Juuso esitteli TutKoKe-ryhmän kuluneen tilannetta. TutKoKe-toiminnan näkyvyyttä
lisätään syksyn yhteisseminaarilla (eNorssi-seminaari/TutKoKe-symposium) ja uudistettavan
harjoittelukyselyn laatimiseen on koottu työryhmä. Työryhmään kuuluvat kuuluvat Hannu
Juuso, Katrina Vartiainen, Katariina Stenberg, Harri Mustonen, Lasse Eronen, Auli Halme ja
Hannu Koskela. Lisäksi mukaan on kutsuttu Heimo Oksanen. Työryhmän vetovastuun
kantavat Katrina ja Hannu, mukaan kutsutaan prosessin edetessä tarkoituksenmukaisia
asiantuntijoita. Samassa yhteydessä keskusteltiin siitä, että jo suunnitteluvaiheessa on hyvä
tarkoin suunnitella millaisella teknisellä ratkaisulla asiassa edetään, jotta ei päädytä
ennakoimattomiin solmukohtiin työskentelyn edetessä.

7. Muut asiat
Oppilaskuntapäivät Tampereella 11.–12.5.2015
Todettiin ajankohta, projektivastaava tiedottaa järjestelyiden etenemisestä ja kutsuu mukaan
eri yksiköiden ohjaavat opettajat sekä oppilaskuntien edustajia. Mukaan kutsutaan myös
Tampereen lasten parlamentin edustusta.
YVI-hankkeen ehdotus
Käsiteltiin YVI-hankkeen ehdotus, jossa esitettiin eNorssin ottavan vastaan YVI-hankkeen
verkkosivustoon liittyvä koordinointivastuu. Todettiin, että eNorssi ei ole ollut hankkeessa
suoraan mukana aktiivisena toimijana (vaan enemmänkin yksittäisten norssien kautta) ja että
koordinointivastuu tuntuu hypyltä tuntemattomaan. Sinällään eNorssi suhtautuu

yrittäjyyskasvatukseen erittäin positiivisesti ja sivustolla on ilmeisiä yhtymäkohtia
harjoittelukoulujen toimintaan. eNorssi päätyi olemaan yhteydessä Turun normaalikouluun ja
selvittämään heidän mahdollisuutta toimia koordinointitahona. Näin eNorssi voisi olla
toiminnassa mukana, mutta ei suorana koordinaattorina.
Terveystiedon paketti lukiolaisille
eNorssi on saanut kyselyn terveystiedon verkkokurssin tarjoamisesta lukiolaisille. Todettiin,
että asiaa on hyvä selvittää tarkemmin ja päädyttiin olemaan yhteydessä Turun
normaalikoulun lukion rehtoriin sekä eNorssin verkkokurssivastaavaan ja konsultoimaan heitä
asiassa.
Verkko-opetuksen piknik-risteily
Todettiin, että verkkokurssivastaava Irmeli Kaustio on suunnitellut ja valmistellut 23.3.2015
järjestettävää verkkokurssivastaavien piknik-risteilyä. Kutsut on lähetetty tällä viikolla ja
ilmoittautuminen päättyy 9.2.2015.
Harjoittelukouluverkoston & SanomaPron yhteistyöneuvottelut
Harren puheenjohtaja Veli-Matti Hakanen sekä eNorssin johtoryhmän puheenjohtaja Mikko
Ripatti ovat menossa keskustelemaan 3.3.2015 SanomaPron kanssa mahdollisesta yhteistyötä
koskien SanomaPron oppimisympäristöä

8. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
Seuraava kokous toteutetaan verkkokokouksena 26.3.2015 klo 12.00 - 14.00.

liite 1.

eNorssin 15-vuotisjuhlaseminaari 9.-11.9.2015
”Uudet opetussuunnitelmat ja harjoittelukoulu”
- mikä poistuu, mikä säilyy, miten opettajankoulutus muuttuu?
ke 9.9.2015 ”TutKoKe harjoittelukouluissa ja OPS-työskentelyn keskiössä”
klo 10.30 tulokahvit
klo 11.00 avaus, paikallinen professori tms. sekä Tampereen yliopiston normaalikoulun rehtori
klo 11 - 13 yhteinen osuus (kaksi luentoa)
klo 13 - 14 lounas
klo 14 – 18 TutKoKe-esittelyt (hanke-esittelyjä, postereita jne. puolen tunnin sessiot ja
keskustelut perään, neljä rinnakkaista tilaa), kahvit työskentelyn lomassa
- luennot tutkimusorientoituneita ja sellaisia, jotka pohjustavat päivien työskentelyä
- teemakokonaisuuksia (oppimiskäsitys, toimintakulttuuri, monialaiset kokonaisuudet..)
- ulkopuolelta vs. verkoston sisältä löytyvät asiantuntijat?
torstai 10.9.2015 ”OPS-torstai”
klo
klo
klo
klo
klo
klo
klo
klo

9.30 avaus yliopiston hallinnosta & sekä Tampereen yliopiston normaalikoulusta
9.45 keskiviikon keskeisten teemojen yhteenveto
10 - 11 luento (lukiopuolen huomiointi, OPS-polun huomiointi)
11 - 13 OPS-polku (oppilaan näkökulma, aineryhmät, asteet, nivelvaiheet, arviointi…)
13 - 14 lounas
14 - 15 yhteenveto, ryhmiin siirtyminen
15 – 17.30 eNorssin työryhmät (mahdollisesti yhteys OPSiin myös tässä)
19 iltatilaisuus

- aamun luentoon OPS-näkökulma (esillä esim. Hannele Cantell, koulutuksen arviointikeskus?)
- OPS-ryhmän aktiivien toivotaan ottavan vastuuta sisällön sekä rakenteen tarkentamisesta.
Projektivastaava on yhteydessä asiasta Kirsti Koskeen sekä Heli Lepistöön.
- peilaus keskiviikon sisältöihin ja esiin nousseihin teemoihin
perjantai 11.9.2015 ”Mitä opimme? Entä miten tästä eteenpäin?”
klo
klo
klo
klo
klo

9.30 – 10.15 luento (teemana esim. arviointi)
10.15 – 11.00 juhlaluento ”eNorssi ennen, nyt ja tulevaisuudessa”
11 - 12 eNorssin työryhmät
12 - 13 lounas
13 - 14 päivien ja ryhmätyöskentelyn yhteenveto

