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ESITYSLISTA
1. eNorssin kevätseminaari Helsingissä 27. - 29.4.2016
Projektivastaava on valmistellut yhdessä Viikin järjestelytoimikunnan kanssa eNorssin
kevätseminaaria, joka on samalla Norssiope.fi-juhlaseminaari. Ohjelma on valmis ja järjestelyt
etenevät suunnitellusti. Preseminaarit järjestetään 27.4.2016 Ohjaajakoulutuksen-, TutKoKe- ja TVTryhmille.
Esitys: Ari Myllyviita / projektivastaava esittelee seminaarijärjestelyiden tilanteen. Todetaan tilanne.
Päätös:

2. eNorssin syysseminaari Jyväskylässä 31.8. - 2.9.2016
Projektivastaava on valmistellut yhdessä Tampereen järjestelytoimikunnan kanssa eNorssin
syysseminaaria, joka yhdistää TutKoKe-symposiumin ja eNorssin syysseminaarin. Ohjelma cateringin ja
tilavarausten osalta pitkällä, mutta puhujia ei ole vielä kaikilta osin rekrytoitu. Tässä toivotaan
Jyväskylän norssin järjestelyorganisaatiolta sekä TutKoKe-ryhmältä aktiivista roolia.
Esitys: projektivastaava esittelee seminaarijärjestelyiden tilanteen. Todetaan tilanne.
Päätös:

3. Lukuvuoden 2016 - 2017 vastuuhenkilöiden vahvistaminen sekä toiminnan resursointi
Aiempina lukuvuosina eNorssin talous- ja toimintasuunnitelman vuosiviikkotuntikohdennukset on
päätetty vasta syksyllä. Nyt ehdotuksena on, että tehtävissä jatkavat/niihin valittavat henkilöt
vahvistetaan mahdollisuuksien mukaan vielä kevään aikana ja että myös tuntiresurssi pyritään
vahvistamaan jo kevään aikana. Projektivastaava on valmistellut asiasta pohjapaperin (liite).
Esitys: todetaan tilanne.
Päätös:

4. eNorssin seminaarit kalenterivuonna 2017
Johtoryhmässä on käyty keskustelua eNorssin tulevista seminaaripaikkakunnista useampaankin
kertaan. Rovaniemen vuoro oli alun perin keväällä 2016, mutta ajankohta siirtyi Norssiope.fijuhlaseminaarin myötä. Ainoat harjoittelukoulupaikkakunnat, jossa seminaaria ei vielä ole pidetty,
ovat Vaasa ja Rovaniemi. Molempien norssien edustajan kanssa on alustavasti käyty keskustelua ja
valmius lienee olemassa. Myös Turun normaalikoulu voisi olla pian vuorossa seminaarikierrossa
koulusaneerauksen valmistuttua.
Esitys: keskustellaan tilanteesta ja päätetään tulevien seminaarien järjestämispaikoista sekä
valmisteluryhmästä.
Päätös:

5. Harjoittelukyselyn laadinnan tilanne
Valtakunnallisen harjoittelukyselyn uudistaminen on loppusuoralla. Kysely esitellään Viikin
kevätseminaarissa. Tekninen toteutus on vielä vahvistamatta ja tässä yhteydessä on paikallaan
keskustella mahdollisista vaihtoehdoista ja päättää toimintamallista. Norssiope.fi-hankkeen resurssein
voisi olla mahdollista saada oma, yliopistosta riippumaton eLomake-palvelu käyttöön määräajaksi.
Esitys: keskustellaan tilanteesta.
Päätös:

6. Muut asiat
-

Työryhmä Myllyviita, Horila ja Kiviharju laatii Norssiope.fi kyselyt opettajille sekä
koordinaattoreille. Kyselyt julkaistaan Viikin seminaarissa.
Opetushallitukseen osoitetut hankehakemukset jätettiin helmikuussa määräaikaan mennessä.

7. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous

