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ESITYSLISTA
1. eNorssin kevätseminaari Raumalla 22. - 24.4.2015
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: projektivastaava esittelee seminaarijärjestelyiden tilanteen. Todetaan tilanne.
Päätös:

2. eNorssin syysseminaari Tampereella 9. - 11.9.2015
Projektivastaava on valmistellut yhdessä Tampereen järjestelytoimikunnan kanssa eNorssin
syysseminaaria, joka yhdistää TutKoKe-symposiumin ja eNorssin syysseminaarin. Ohjelma on
luennoitsijoiden ja tilavarausten osalta pitkällä, mutta vielä puuttuu 1-2 luennoitsijaa sekä on
sopimatta tarkempi toimintamalli OPS-päivän ja TutKoKe-päivän luento-osuuksien ulkopuoliselle
toiminnalle.
Esitys: projektivastaava esittelee seminaarijärjestelyiden tilanteen. Todetaan tilanne.
Päätös:

3. Norssiope.fi V-hakemus
Projektivastaava valmisteli yhdessä Ari Myllyviidan ja Jani Kiviharjun kanssa Norssiope.fi Vhankehakemuksen. Hakemusta oli tuttuun tapaan mahdollista kommentoida läpi prosessin, hakemus
työstettiin wikityöskentelynä verkossa ja kaikilla harjoittelukouluilla oli tieto käynnissä olevasta
hakuprosessista. Hakemus jätettiin määräaikaan mennessä ja se hyväksyttiin. Norssiope,fi V sai 90.000
euron rahoituksen, eli lähes täysimääräisen summan haettuun verrattuna.
Esitys: todetaan tilanne.
Päätös:

4. eNorssin kevätseminaari 2016
eNorssin johtoryhmä kävi kokouksessaan 25.9.2014 keskustelua seminaaripaikkojen kierrosta ja päätyi
tuolloin esittämään, että kevätseminaari 2016 järjestettäisiin Lapin yliopiston harjoittelukoulussa.
Samassa yhteydessä jätettiin varaus mahdollisuudelle vaihtaa paikaksi Helsinki, mikäli Norssiope.fi V
hakemus hyväksytään. Norssiope.fi V sai haetun rahoituksen ja sen myötä eNorssi-seminaarin sekä
Norssiope.fi päätösseminaarin yhdistämisestä saataisiin ilmeiset synergiaedut, ko. seminaarille on
myös talousvaraus Norssiope.fi V-hakemuksessa. Samaan kokonaisuuteen kytkeytyisi myös TutKoKesymposiumin elementtejä. Viikillä on valmius seminaarin toteuttamiseen sekä esitys seminaaria
valmistelevaksi työryhmäksi (Loukomies, Stenberg, Myllyviita, Särkelä, Horila)
Esitys: keskustellaan tilanteesta ja päätetään seminaarin järjestämispaikasta sekä valmisteluryhmästä.
Päätös:

5. Ohjelmointi ja OPS2016
Muutamista harjoittelukouluista on tullut kyselyitä mahdollisesta yhteistyöstä ohjelmoinnin
opetukseen tai siihen valmistautumiseen liittyen. Asiasta keskustellaan Rauman kevätseminaarissa ja
samalla kartoitetaan tilannetta tarpeen osalta.
Esitys: keskustellaan tilanteesta.
Päätös:

6. Muut asiat
-

Projektivastaava on syksyn aikana tilannut eNorssille promootio-tarvikkeita. Kyseiset tarvikkeet
on nyt saatu ja ne saadaan jakoon ja esille Rauman seminaarissa.
TYHY-vastaavien koollekutsuminen keväällä tai syksyllä 2015

7. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous

