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MUISTIO
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: Keskustelimme yhteistyöverkoston painopistealueista lukuvuonna 2018 –
2019. Kuluvana lukuvuonna panostetaan uusien toimintamuotojen kehittämiseen.
Työryhmien budjetteja korotettiin, julkaisutoiminnan taloudellista panostusta
jatketaan ja erityisesti sijaismomentin suuruutta korotettiin. Tavoitteena on tehdä
hallitun alijäämäinen vuosibudjetti.
2. Turun seminaarin palaute
eNorssin syysseminaari ja TutKoKe-symposium järjestettiin 29.-31.8.2018 Turussa.
Seminaarissa kerättiin palautetta järjestelyistä ja ne pyritään huomioimaan tulevia
seminaareja suunnitellessa.
Esitys: keskustellaan seminaaripalautteesta.
Päätös: Keskustelimme palautteesta ja totesimme Turun seminaarin onnistuneeksi
palautteiden valossa.

3. Helsingin kevätseminaari 25.4.-26.4.2019
Seuraava eNorssi-seminaari järjestetään keväällä 2019 Helsingissä. Käydään
keskustelua seminaarin sisällöistä, painopistealueista, mahdollisista
preseminaareista ja tapahtuman käytännön toteutuksesta. Helsinki on esittänyt
vihreää valoa tapahtuman isännöintiin.
Esitys: käydään keskustelua ja päätetään seminaarin tavoitteista ja
painopistealueista sekä käytännön järjestelyistä.
Päätös: Helsingin normaalilyseo järjestää kevätseminaarin teemalla ohjaus. Kaikilla
ryhmillä on mahdollisuus järjestää keskiviikkona preseminaaripäivä budjettinsa
puitteissa. Osa seminaarista toteutetaan risteilynä. Helsingin normaalilyseolla on
koottu työryhmä, joka toimii seminaarin järjestelytoimikuntana.
4. Opetusharjoittelun palautekysely
Yliopistojen harjoittelukoulut keräsivät arviointitietoa ohjatun harjoittelun
järjestämisestä lukuvuonna 2017 - 2018 valtakunnallisella verkkokyselyllä. Kyselyyn
osallistui noin 1200 opiskelijaa. Tämän lukuvuoden lomake on aktivoituna.
Lomakepalvelu (e-lomake) on hankittu Eduix oy:ltä. Yksiköt hyödyntävät kyselyä eri
tavoin. Toiveena on, että lähitulevaisuudessa tietokantaa hyödynnetään
tutkimuksen näkökulmasta.
Esitys: käydään keskustelua ja merkitään tiedoksi.
Päätös: Kysely säilyy lukuvuonna 2018 - 2019 samana. Sisältö tarkastetaan talvella
2020. Kevään seminaarissa esitellään kyselytuloksia. Tavoitteena on, että
lomakkeen laadinnassa mukana olleet sekä Moduuli 3:n koulutettavat tuottavat
tutkimustietoa aineistoon liittyen.
5. eNorssin hallinnon henkilöstömuutokset
eNorssin puheenjohtajana on aloittanut 1.8. lähtien Lapin yliopiston
harjoittelukoulun johtava rehtori Heikki Ervast. Puheenjohtajan toimikausi on
kolmivuotinen.
Turun yliopisto on nimennyt Jannika Sarimon johtoryhmän jäseneksi. Toimikausi on
kolmivuotinen.
Helsingin yliopisto on nimennyt Jani Kiviharjun johtoryhmän jäseneksi. Toimikausi
on kolmivuotinen.

Jyväskylän yliopisto on nimennyt Olli-Pekka Salon johtoryhmän jäseneksi.
Toimikausi on kolmivuotinen.
Esitys: Merkitään muutokset tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi
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: Viestintästrategiasta keskusteltiin ja evästettiin ryhmän jäseniä työn
loppuun saattamiseksi.
7. Muut asiat
● Science-opetuksen kehittäminen eNorssi-verkostossa
- Pekka Parkkinen laittoi viestiä liittyen ylläolevaan sisältöön. Pyritään
teemoittamaan seminaareja jatkossa siten, että ne ovat houkuttelevampia
erityisesti yläkoulu- ja lukio-opettajille. Kehitetään jonkinlainen
vuorojärjestelmä.
● Ohjaajakouluttajakoulutuspalaute
- Anne Ervast laittoi viestiä ja yhteenvetoa viime aikojen
ohjaajakouluttajakoulutuksista. Palaute oli ollut erittäin hyvää ja osallistujat
sekä koulutuksen toteuttajat olivat saaneet hyvän kokonaisuuden aikaiseksi.
● eNorssi-yhdyshenkilöt (viestintä, perehdytys, seminaarirekrytointi yms.)
- Keskustelimme eNorssi-yhdyshenkilöiden roolista ennen ja nyt. Tämä jäi
hieman keskeneräiseksi eli sitä selkeytetään osana viestintästrategian
toimeenpanosuunnitelmaa.
● Seminaarit: kevät 2019 Helsinki, syksy 2019 Joensuu, kevät 2020 Oulu...
- Päätetiin muutaman lähiseminaarin järjestävät tahot. Lähiaikoina olisi hyvä
sopia tulevien vuosien seminaaripaikat sekä mahdolliset teemat niihin.
8. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.05.
Seuraavat etäkokoukset ovat seuraavasti:
- ma 3.12. klo 9.00 - 10.00 (1h, etäkokous)
- ti 15.1. klo 14.00 - 15.00

