Muistio eNorssi-verkoston Tutkoke-ryhmän kokouksista Raumalla 31.8. & 1.9. 2022
Paikalla: Juuso Pursiainen, Tiina Matveinen, Markku Kuorilehto, Olli-Pekka Salo, Juha
Mikkonen, Juuso Pursiainen, Riikka Nieminen, Susanne Roos, Sanna Isopahkala, Anne
Tiikkala, Jenna Lonka, Toni Berg, Noora Haapajärvi, Marko van den Berg

Ryhmä teki syksyllä 2021 koonnin siitä, miten Tutkoke-toimintaa tuetaan ja resursoidaan eri harjoittelukouluilla. Koonti paljasti, että tukitoimet poikkeavat merkittävästi
toisistaan kouluittain. Koonnin tulokset esiteltiin johtaville rehtoreille marraskuussa
2021.
Keskusteltiin siitä, miten koonti on mahdollisesti vaikuttanut kouluilla. Koontia pidettiin
hyödyllisenä työkaluna, kun Tutkoke-koordinaattorit jatkossa keskustelevat ryhmiensä
resurssoinnista koulujen johdon kanssa.
Päätettiin, että lukuvuonna 2022–2023 tehdään vastaavanlainen koonti siitä, mitä eri
harjoittelukoulujen Tutkoke-toiminta käytännössä pitää sisällään.
Keskusteltiin tarpeesta saada väitöskirjaa tekeville harjoittelukoulujen opettajille oma
seminaariryhmä eNorssin seminaarien yhteyteen. Ryhmä voisi kokoontua myös seminaarien ulkopuolella. Päätettiin, että Tutkoke-ryhmä tekee asiasta ehdotuksen eNorssin johtoryhmälle. Ehdotukseen sisältyy myös esitys ryhmän vetäjästä, joka saisi korvauksen eNorssin resursseista.
Keskusteltiin tarpeesta saada kootummin tietoa siitä, millaista tutkimustoimintaa eri
harjoittelukouluilla harjoitetaan. Sovittiin, että Rauman normaalikoulun Jenna Lonka &
Riikka Nieminen tekevät tähän tarkoitukseen sopivan Teams-alustan, jonne opettajat
voivat itse lisätä tutkimustuotoksiaan.
Keskusteltiin aineryhmätyöskentelyn edellytysten parantamisesta eNorssi-seminaarien
yhteydessä. Sovittiin, että eNorssin johtoryhmälle ehdotetaan, että jatkossa kaksi vuorottain vaihtuvaa oppiainetta kokoontuu jokaisen Tutkoke-seminaarin yhteydessä. Tärkeää on, että ryhmät voivat kokoontua seminaarien keskellä, ei vasta perjantai iltapäivisin muun ohjelman jälkeen, kuten on ollut tapana. Sopiva kokoontumisaika voisi olla
esim. rinnakkain Workshop työskentelyn kanssa.
Keskusteltiin täydennyskoulutuksesta, joka on ainakin paperilla yksi normaalikoulujen
keskeisistä tehtävistä. Todettiin, että täydennyskoulutus on tällä hetkellä hajanaista ja
koordinoimatonta. Todettiin, että täydennyskoulutuksen koordinointia ja yleisiä edellytyksiä tulisi parantaa. Ryhmä ei tee asiasta tässä vaiheessa konkreettista ehdotusta,
mutta teemaan voidaan palata myöhemmin.

Oppiaineasiantuntija Kirsi Valta-Hulkkonen (OPH) piti ryhmälle etäyhteyden kautta arviointia koskevan esityksen (1.9.)
Esityksen lomassa työryhmän jäsenet saivat esittää kommentteja ja kysymyksiä. Esitystä pidettiin erittäin hyvänä ja työskentelytapaa toimivana. Todettiin, että esim.
OPH:n oppiaineasiantuntijoita voisi pyytää jatkossa aineryhmien tapaamisiin, jos aineryhmätyöskentelyn uudistus toteutuu Tutkoke-ryhmän ehdottamalla tavalla.
Sanna Isopahkala kertoi Sirius-lehden kuulumisia ja nosti esille muutamia käytännön
asioita:
Yksiköiden Tutkoke-koordinaattoreilla on päävastuu Siriukseen tarjottavien juttujen
deadline-päivien tiedottamisesta koulujen opettajille.
Siriukseen on tulossa eri paikkakuntien norssien esittelysarja samoin kuin juttu valtakunnallisen harjoittelupalautteesta
Tässä yhteydessä keskusteltiin myös siitä, että harjoittelupalaute olisi myös erinomaista
tutkimusaineistona.
Keskusteltiin Rovaniemellä järjestettävän eNorssi-seminaarin Tutkoke-symposiumin
järjestelyistä. Sovittiin, että eNorssin Tutkoke-ryhmä p kokoontuu tammi-helmikuussa
em. suunnittelutyötä varten, mikäli tähän saadaan rahoitus eNorssin johtoryhmältä.
Keskusteltiin eNorssin työryhmien puheenjohtajuuksien määräaikaisuudesta. Teema
tuli esille eNorssin johtoryhmän toivomuksesta. Tutkoke-ryhmä kannattaa sitä, että puheenjohtajuus on jatkossa määräaikainen. Esim. kolmen vuoden toimikautta pidettiin
sopivana.
Lisäksi keskusteltiin siitä, että tutkimusvaradekaanien ja laitosten tutkimuksesta vastaavien henkilöiden olisi hyvä olla mukana jatkossa eNorssin tutkoke-toiminnassa, kutsuttuna kokouksiin ym.
Sovittiin, että eNorssin Tutkoke-ryhmä kokoontuu seuraavan kerran marraskuussa (etäkokous).

Helsingissä 4.9. 2022
eNorssin Tutkoke-ryhmän koordinaattori
Marko van den Berg

