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ESITYSLISTA
1.

eNorssin talous- ja toimintasuunnitelma 2018 - 2019

Projektivastaava on valmistellut yhdessä eNorssin puheenjohtajan kanssa eNorssin talous-ja
toimintasuunnitelmaa (TTS) lukuvuodelle 2018 – 2019. TTS pohjaa eNorssi-sopimuksessa kirjattuihin
painopistealueisiin (OPS, TVT, Ohjaus, TutKoKe) sekä harjoittelukoulujen uuteen strategiaan. 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:

2.

Turun seminaarin palaute

eNorssin syysseminaari ja TutKoKe-symposium 29.-31.8.2018 Turussa. Seminaarissa kerättiin palautetta
järjestelyistä ja ne pyritään huomioimaan tulevia seminaareja suunnitellessa.
Esitys: keskustellaan seminaaripalautteesta.
Päätös:

3.

Helsingin kevätseminaari?

Seuraava eNorssi-seminaari järjestetään keväällä 2019 Helsingissä. Käydään keskustelua seminaarin
sisällöistä, painopistealueista, mahdollisista preseminaareista ja tapahtuman käytännön toteutuksesta.
Helsinki on esittänyt lievää vihreää valoa tapahtuman isännöintiin.
Esitys: käydään keskustelua ja päätetään seminaarin tavoitteista ja painopistealueista sekä käytännön
järjestelyistä.
Päätös:

4.

Opetusharjoittelun palautekysely

Yliopistojen harjoittelukoulut keräsivät arviointitietoa ohjatun harjoittelun järjestämisestä lukuvuonna 2017 2018 valtakunnallisella verkkokyselyllä. Kyselyyn osallistui noin 1200 opiskelijaa. Lomake on aktivoituna.
Lomakepalvelu (e-lomake) on hankittu Eduix oy:ltä. Yksiköt hyödyntävät kyselyä eri tavoin. Onko syytä luoda
yhtenäisiä käytänteitä?
Esitys: käydään keskustelua ja merkitään tiedoksi.
Päätös:

5. eNORSSIn hallinnon henkilöstömuutokset
eNorssin puheenjohtajan on aloittanut 1.8. lähtien Lapin yliopiston harjoittelukoulun johtava rehtori Heikki
Ervast. Puheenjohtajan toimikausi on kolmivuotinen.
Turun yliopisto on nimennyt Jannika Saramon johtoryhmän jäseneksi.
Helsingin ylipoisto on nimennyt Jani Kiviharjun johtoryhmän jäseneksi.
Jyväskylän yliopisto on nimennyt Olli-Pekka Salon johtoryhmän jäseneksi.
Esitys: käydään keskustelua muutoksista ja merkitään muutokset tiedoksi.
Päätös:

6. Viestintästrategia
eNorssin viestintästrategia on ollut valmisteilla toukokuusta 2018 lähtien. Turun syyseminaarissa työryhmiltä
pyydettiin palautetta strategialuonnokseen.
Esitys: käydään keskustelua annetusta palautteesta ja evästetään viestintäryhmää jatkotyöskentelyyn.
Päätös:

7. Muut asiat
●
●
●
●

Science-opetus
Ohjaajakouluttajakoulutuspalaute
eNorssi-yhdyshenkilöt (viestintä, perehdytys, seminaarirekrytointi yms.)
Seminaarit: kevät 2019 Helsinki, syksy 2019 Joensuu, kevät 2020 Oulu...

8. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous

