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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: Todettiin järjestelyiden etenevän suunnitelmien mukaan ja että preseminaareihin on
ilmoittautunut ilahduttavan suuri määrä osallistujia. Ilmoittautumisaikaa on jäljellä kaksi viikkoa.

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: projektivastaava esitteli tilanteen. Ohjelma on jo pitkällä, mutta 1 – 2 luennoitsijaa puuttuu
yhden kieltäytymisen ja yhden peruutuksen myötä. Projektivastaava on yhteydessä TutKoKe- ja OPSryhmien vastuuhenkilöihin keskiviikon ja torstain ohjelmaan liittyen. Pyrkimyksenä on tehdä päivistä
ryhmänsä näköinen, eli antaa ko. henkilöille mahdollisimman suuri vaikutusmahdollisuus käytännön
toimintamalleihin luento-osuuksien ulkopuolella.

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: todettiin tilanne ja käytiin keskustelua tulevasta hankkeesta ja sen painopistealueista.
Keskustelussa nousi esiin erityisesti verkko-opetuksen vahvistaminen, myös jo perusasteella.
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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: Päätettiin, että eNorssin kevätseminaari on järkevintä toteuttaa yhteisseminaarina
Norssiope.fi V-hankkeen päätösseminaarin kanssa. Toteuttamispaikkana toimii Helsingin yliopiston
Viikin normaalikoulu ja ajankohta on 28. - 29.4.2016. Lapin yliopiston harjoittelukoulun järjestämä
seminaari siirtyy näin ollen kierrossa eteenpäin. Samalla käytiin keskustelua seminaarin mahdollisesta
kolmipäiväisyydestä tai preseminaarivarauksesta keskiviikolle 27.4.2016. Vahvistettiin eNorssin osalta
seminaaria järjestelevä työryhmä esityksen mukaisesti.

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: projektivastaava esitteli tilanteen ja ajatus yhteisestä valmistautumisesta ohjelmoinnin
opetukseen liittyen sai kannatusta. Päätettiin ottaa asia keskusteluun Rauman seminaarissa.
Varsinainen päätös etenemisestä ja etenemismallista tehdään yksiköiden toiveiden, osaamisen ja
tarpeiden mukaan.

6. Muut asiat
6.1. Projektivastaava on syksyn aikana tilannut eNorssille promootio-tarvikkeita. Kyseiset tarvikkeet
on nyt saatu ja ne saadaan jakoon ja esille Rauman seminaarissa.
6.2. Keskusteltiin TYHY-vastaavien koollekutsuminen keväällä tai syksyllä 2015. Päätettiin, että
projektivastaava lähestyy TYHY-vastaavia ja selvittää halukkuutta ja tarvetta yhteiselle
tapaamiselle.
6.3. Projektivastaava esitteli kevään oppilaskuntapäivien tilannetta. Mukaan Tampereen tapaamiseen
on tulossa lähes 70 oppilaskuntien hallituksen jäsentä ja oppilaskuntaa ohjaavaa opettajaa.
6.4. Projektivastaava kertoi harjoittelukyselyn vastausmääristä. Määrät ovat viime vuoden vastaavaan
ajankohtaa nähden alhaiset ja tänään yksiköihin lähti muistutusviesti asiaan liittyen.

7. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
Kokous päätettiin klo 13.10. Seuraavan ACP-kokouksen ajankohta sovitaan Rauman seminaarissa ja
Raumalla tavataan mahdollisesti lounaan merkeissä perjantaina 24.4.2015.

