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ESITYSLISTA
1. eNorssin talous- ja toimintasuunnitelma 2012 - 2013
Projektivastaava on valmistellut yhdessä eNorssin puheenjohtajan kanssa eNorssin talous-ja
toimintasuunnitelmaa (TTS) lukuvuodelle 2012 – 2013. TTS pohjaa eNorssi-sopimuksessa
kirjattuihin painopistealueisiin (OPS, TVT, Ohjaus, TutKoKe). 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: käsiteltiin ja täydennettiin TTS-luonnos . OPS-osuuteen pyydetään vielä kommentit
Soili Mynttiseltä sekä Heli Lepistöltä ennen TTS:n julkistamista. Projektivastaava toimittaa
kommentoidun version johtoryhmälle lopullista hyväksymistä varten.

2. Kevätseminaarin järjestelyt
eNorssin ja SUHOn yhteinen kevätseminaari järjestetään Turussa 25.–26.4.2012.
Esitys: keskustellaan seminaarin tavoitteista ja suuntaviivoista.
Päätös: Marjut Kleemola esitteli seminaarijärjestelyiden tilanteen ja alustavan ohjelman.
Seminaarin runko noudattelee Savonlinnan seminaarin rytmitystä, poikkeuksena torstaiiltapäivän posteriesitykset, joissa on tarkoitus esitellä hankkeita.
Todettiin, että yhdistysten (HARRE ja SUHO) ohjelma toteutetaan virallisen eNorssiseminaarin ohjelman ulkopuolelta, jotta yhdistystoiminta ja eNorssin toiminta pysyvät
rajoiltaan selkeänä. Sekä HARRE:n että SUHO:n vuosikokousten pitämisestä ohjelmanosuuden
jälkeen on sovittu ao. yhdistysten välisessä neuvottelussa.
Seminaarin yhteyteen on suunniteltu mahdollista TVT/verkko-opetuksen pre-seminaaria –
toteutuminen selviää myöhemmin.

3. Savonlinnan seminaarin palaute
eNorssin syysseminaari järjestettiin 6.-7.9.2012 Savonlinnassa. Seminaarissa kokeiltiin
ensimmäistä kertaa uusittua aikataulurakennetta.
Esitys: keskustellaan seminaaripalautteesta.
Päätös: Projektivastaava esitteli Savonlinnan seminaarista kerätyn palautteen tuloksia.
Palaute oli erittäin positiivista ja vahvisti uusitun aikataulutuksen olleen perusteltu.

4. Tietostrategiakausi 2013 Harjoittelukoulujen nykyinen tietostrategiakausi 2009 - 2012 päättyy kuluvana vuonna. Uutta
strategiapohjaa valmistelemaan valittiin keväällä kuuden hengen strategia-ryhmä. Ryhmä on
tuottanut kevään, kesän ja alkusyksyn aikana strategialuonnoksen, joka on tarkennettu ja
hyväksytty TVT-vastaavien toimesta Savonlinnan seminaarissa 6.-7.9.2012. Strategiaprosessi
on ollut avoin kaikille ja se on teknisesti toteutettu wiki-ympäristössä. Strategian tueksi on
myös tuotettu toimeenpanosuunnitelma, joka on tarkoitettu helpottamaan strategian
käytännön tason toimeenpanoa.
Strategialuonnoksen versio 16092012 on toimitettu eNorssin johtoryhmän kommentoitavaksi
16.9.2012 ja palautteet huomioidaan lopullisessa versiossa. Strategia toimitetaan johtaville
rehtoreille kommentointikierrokselle.
Esitys: Hyväksytään yhteinen strategiapohja.
Päätös: Käytiin keskustelua strategialuonnoksesta. Todettiin, että strategia on hyvin
valmistelu, mutta teknologiapainotteinen. Painotuksen perusteena on pyrkimys varmistaa
jokaisen yksikön riittävä tekninen varustus, mikä puolestaan tukee pedagogista kehittämistä.
Johtoryhmä hyväksyi strategian linjaukset ja päätti toimittaa strategialuonnoksen johtavien
rehtoreille käsiteltäväksi. eNorssin johtoryhmän strategian sisältöön ja kirjoitusasuun liittyvät
kommentit on koottu omaksi dokumentikseen ja tarvittavat korjaukset tehdään
rehtorikierroksen yhteydessä.

5. Opetusharjoittelun kansallinen palautekysely 2012 - 2013
Keväällä 2012 päätettiin, että opetusharjoittelun kansallinen palautekysely uudistetaan
syksyksi 2012. Kyselyn valmistelutyötä varten on koottu asiantuntijaryhmä, joka on
valmistellut laajennetun kyselyn. Kyselyyn on pyydettu Savonlinnan syysseminaarissa
palautetta ohjaajakoulutus -ja TutKoKe-ryhmiltä. Palautteet on huomioitu lopullisessa
versiossa.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Projektivastaava esitteli palautekyselyprosessia. Kysely valmistui viime viikolla ja se
on avattu koulujen käyttöön. Kyselyn osoite on toimitettu eNorssin OH-listan kautta yksiköihin
28.9.2012. Päätettiin, että kyselyn yksiköt saavat kyselyn tuloksia oman yksikkönsä osalta
pyydettäessä. Tämänvuotisen kyselyn laajuudesta johtuen projektivastaava ei toimita
yksiköihin graafisia kuvaajia, vaan ainoastaan xls- ja sav-tiedostot.

6. Norssiope.fi-hankkeen tilannekatsaus ja tulevaisuus
Norssiope.fi I päättyy vuoden 2012 lopussa ja hankkeen II-vaihe on jo käynnissä. Kouluja on
tiedotettu hankkeiden talouskäytänteistä säännöllisesti, viimeksi Savonlinnan seminaarissa.
Mahdollisen Norssiope.fi III-hankkeen suunnittelu tulee aloittaa pikaisesti.
Esitys: Käydään läpi hankkeiden tilanne ja suunnitellaan III-vaiheen hankehakemusta.
Päätös: Ari Myllyviita esitteli Norssiope.fi I ja II-hankkeiden tilannetta. Todettiin, että Ivaiheen rahoitusta on vielä jäljellä ja että se tulee olla käytettynä vuoden 2012 loppuun
mennessä. Kaikki yksiköt eivät ole käyttäneet korvamerkittyä osuuttaan kokonaisuudessaan.
Mikäli jollakin yksiköllä on hyvät perusteet oman yksikön alkuperäisen budjetin ylitykseen, voi
asiasta olla yhteydessä suoraan Ari Myllyviitaan.
Norssiope.fi II-vaihe on käynnistynyt suunnitelmien mukaan. Hankkeen reaalibudjetti on
nähtävissä hanke-wikissä. Mahdollisen Norssiope.fi III-vaiheen suunnittelu on alkamassa ja
suunnittelua varten on avattu wiki, johon on tarkoitus ideoida hankesuunnitelmaa.

7. Muut asiat
eNorssi on esillä ITK´13 seminaarissa. Projektivastaava on yhteydessä koulujen TVTvastaaviin ja koordinoi kokonaisuutta.
Keskusteltiin eNorssin syysseminaarin 2013 paikasta. Ehdotettiin Jyväskylää
seminaaripaikaksi. Selvitetään Jyväskylän halukkuutta ja mahdollisuuksia
seminaarijärjestäjäksi.

8. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous klo 13.45. Seuraavan kokous järjestetään verkkokokouksena. Ajankohta
ilmoitetaan myöhemmin.

