eNorssin johtoryhmän ACP-kokous

25.8.2014 alkaen klo 9.00 – 10.00
eNorssin johtoryhmä:
Mikko Ripatti (pj)
Mikko Horila (sihteeri)
Jani Kiviharju
Pasi Kurttila
Marjut Kleemola
Marita Kontoniemi
Petteri Mulari
Juha Turpeinen

ESITYSLISTA
1. Oulun syysseminaarin järjestelyt ja tilanne
Projektivastaava on valmistellut yhdessä Oulun normaalikoulun järjestelyorganisaation kanssa
syksyn seminaaria. Järjestelyt ovat pitkällä ja edenneet suotuisasti.
Esitys: Käsitellään seminaarin ohjelma sekä käytännön järjestelyt.
Päätös: Projektivastaava esitteli järjestelyiden tilanteen yhdessä Pasi Kurttilan kanssa.
Todettiin, että järjestelyt ovat sujuneet suunnitelmien mukaan ja että etenemme täysin
aikataulussa. Käytiin keskustelua seminaarin taloudesta ja todettiin, että seminaari saadaan
rahoitettua lähes kokonaan osallistumismaksujen ja hankkeiden tuen turvin. eNorssin
kompensoitavaksi jää todennäköisesti muutamia satoja euroja, korkeintaan tuhat euroa.
Seminaari toteutetaan tutuksi tulleella rakenteella, jossa aikaa on varattu niin luentoihin, kuin
ryhmätyöosuuksiinkin. Uutena toimintamallina Oulussa kokeillaan ryhmäkuljetusta
(tilausbussi) seminaaripaikalle perjantaina, sekä yhteistä paluukyytiä torstaina
seminaaripaikalta hotellille.
Projektivastaava jatkaa järjestelyjä yhdessä Oulun järjestelyorganisaation kanssa ja konsultoi
tarvittaessa johtoryhmää.

2. eNorssin verkkopalvelut Oulun palvelimella
eNorssin kuvagalleria, LUMA-kortit ja keskustelualue sijaitsevat palvelimella Oulussa. Tähän
saakka eNorssilta ei ole veloitettu erillistä maksua ko. palveluiden ylläpidosta ja sivutilasta.
Oulussa on kuitenkin tulossa muutoksia verkkopalveluihin ja jatkossa ylläpidosta veloitetaan
kuukausittainen maksu. On myös mahdollista, että ko. palvelut täytyy siirtää uuteen sijaintiin.
Esitys: Todetaan tilanne ja keskustellaan jatkotoimenpiteistä.
Päätös: Projektivastaava kertoi Oululaisen yrityksen (Nettinikkarit) kanssa käydystä viestien
vaihdosta sekä muuttuneesta tilanteesta Oulun verkkopalveluiden suhteen. Osa eNorssin
portaaliin linkitetystä verkkomateriaalista sijaitsee Oulun palvelimella. Päätettiin, että
kuvagallerian jatko täytyy turvata eNorssin varoin, mutta kohtuullisilla kustannuksilla. LUMAkorteista sekä keskustelualueesta luovutaan. Projektivastaava jatkaa neuvottelua palvelun
jatkosta Oulun kanssa.

3. eNorssin talous
Käsitellään eNorssin taloustilanne ja keskustellaan alkaneen lukukauden taloudellisista
painopisteistä.
Esitys: Todetaan tilanne ja keskustellaan mahdollisista jatkotoimenpiteistä.
Päätös: Johtoryhmän puheenjohtaja esitteli eNorssin taloustilanteen. Todettiin, että talous on
vakaalla pohjalla ja alkaneena lukuvuonna voitaneen kohdentaa työryhmille talous- ja
toimintasuunnitelmassa hieman aiempaa suurempi, mutta silti maltillinen määräraha.

4. Harjoittelukysely 2014 - 2015
Harjoittelukoulut keräävät vuosittain palautetta ohjatusta harjoittelusta. Kyselyä tarkistetaan
vuosittain. Laajempi kysely toteutetaan joka kolmas vuosi, nyt vuorossa on peruskysely.
Esitys: todetaan tilanne ja päätetään jatkotoimista
Päätös: Todettiin, että pitkäaikaisvertailun vuoksi on perusteltua pitäytyä suunnitelmien
mukaan ns. peruskyselyssä. Kyselyyn liitetään mukaan 2012 – 2013 kyselyn TVT-osuus.
Lukuvuonna 2015 – 2016 on tarkoitus toteuttaa laajempi, erikseen teemoitettu kysely, jonka
valmistelu aloitetaan jo Oulun seminaarissa. Ensisijaisesti uutta kyselyä tuottamaan etsitään
toimijoita ohjaajakoulutuksen, sekä TutKoKe-ryhmästä. Projektivastaava on yhteydessä ko.
ryhmien puheenjohtajiin.

5. Muut asiat
- Pasi Kurttila jättää eNorssin johtoryhmän kuluvana syksynä. Uuden jäsenen rekrytointi on
käynnistetty ja tavoitteena on, että Oulun yliopiston kiintiöpaikalle saadaan uusi jäsen
syyskuun aikana. Toivottiin, että Pasi toimii uuden jäsenen apuna ja että muutos tapahtuu
hallitusti saattaen vaihtaen.
- Oulun seminaarin yhteydessä järjestetään Osaava-hankkeen johtoryhmän kokous.
Kokouksen ajankohdaksi on suunniteltu keskiviikkoa 10.9.2014 klo 19.00. Tarkempi kutsu
seuraa tuonnempana.

6. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
Päätettiin kokoontua työstämään talous- ja toimintasuunnitelmaa Helsingin Normaalilyseolla
25.9.2014 klo 10.30 alkaen. eNorssi vastaa kokouksen matkakuluista.

