eNorssin johtoryhmän kokous 28.9.2017 klo 10.00 – 14.34
ACP-kokous, http://connect.funet.fi/enorssi
eNorssin johtoryhmä:
Tapio Heino (pj)
Sampo Forsström (sihteeri)
Mikko Horila
Ari Myllyviita (etäyhteys)
Hannu Juuso (etäyhteys)
Marita Kontoniemi
Petteri Mulari (etäyhteys)
Juha Turpeinen (etäyhteys)

MUISTIO
1. eNorssin talous- ja toimintasuunnitelma 2017 - 2018

Projektivastaava on valmistellut yhdessä eNorssin puheenjohtajan kanssa
eNorssin talous-ja toimintasuunnitelmaa (TTS) lukuvuodelle 2017 – 2018. TTS
pohjaa eNorssi-sopimuksessa kirjattuihin painopistealueisiin (OPS, TVT,
Ohjaus, TutKoKe) sekä Yliopiston koulujen tulevaisuuskuva – Kohti maailman
parasta opettajuutta asiakirjassa esitettyyn 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: Käytiin keskustelua lukuvuoden toiminta- ja taloussuunnitelman
sisällöistä. Lukuvuonna 2017 – 2018 painopisteiksi nousivat
ohjaajakoulutuksen kehittäminen, julkaisutoiminnan vahvistaminen,
työryhmien toiminnan tukeminen, FTTS-sivuston sisällön monipuolistaminen
sekä viestintästrategian laatiminen. Painopistealueet korostuvat
taloussuunnitelmassa.
2. Rovaniemen seminaarin palaute

eNorssin syysseminaari ja TutKoKe-symposium järjestettiin 6.- 8.9.2017
Rovaniemellä. Seminaarissa kerättiin palautetta järjestelyistä ja ne pyritään
huomioimaan tulevia seminaareja suunnitellessa.
Esitys: keskustellaan seminaaripalautteesta.
Päätös: Todettiin, että palaute oli erittäin hyvää. Keskustelimme
työryhmätyöskentelyn haasteista. Palautteet otetaan huomioon tulevissa
seminaareissa.

3. Savonlinnan kevätseminaari

Seuraava eNorssi-seminaari järjestetään 18.-20.4.2018 Savonlinnassa.
Käydään keskustelua seminaarin sisällöistä, painopistealueista mahdollisista
preseminaareista ja tapahtuman käytännön toteutuksesta.
Esitys: käydään keskustelua ja päätetään seminaarin tavoitteista ja
painopistealueista sekä käytännön järjestelyistä.
Päätös: Tutustuimme Savonlinnan seminaarin flieriin ja projektivastaava
jatkaa seminaarin valmistelua savonlinnalaisten kanssa loppuvuodesta 2017.
4. Opetusharjoittelun palautekysely

Yliopistojen harjoittelukoulut keräsivät arviointitietoa ohjatun harjoittelun
järjestämisestä lukuvuonna 2016 - 2017 valtakunnallisella verkkokyselyllä.
Kyselyyn osallistui noin 1400 opiskelijaa. Lomake päivitetään. Lomakepalvelu
(e-lomake) on hankittu Eduix oy:ltä.
Esitys: käydään keskustelua ja merkitään tiedoksi.
Päätös: Päätettiin, että Hannu Juuso käy lomakkeen vielä läpi. Tämän jälkeen
projektivastaava testaa lomakkeen ja lomake julkaistaan tiistaina 3.10.2017.
Käytiin keskustelua kyselyn tulosten hyödyntämisestä yksiköissä erityisesti
kehittyvän ohjauksen näkökulmasta.
5. eNORSSIn hallinnon henkilöstömuutokset

Tampereen yliopisto on nimennyt Mikko Horilan johtoryhmän jäseneksi.
Itä-Suomen yliopisto on nimennyt johtoryhmään Marita Hokkasen tilalle
projektivastaava Sampo Forsströmin. Sampo Forsström aloitti
projektivastaavan tehtävässä 1.8.2017. Toimi on kolmivuotinen.
Esitys: käydään keskustelua muutoksista ja merkitään muutokset tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
6. Muut asiat

Todettiin, että:
- johtoryhmä tukee hankehakujen tekemistä (Erityisavustus korkeakouluille
korkeakoulutuksen kehittämiseen 2018-2020 (OPM))
- Kulttuuriryhmien opetuksen koordinointiasia etenee Kielitietoinen ryhmän
käsittelyyn
- Oppilaskuntatoimintaa tuetaan aiemman käytännön mukaisesti.

7. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.34. Seuraavan kokouksen
ajankohta päätetään myöhemmin. Päätettiin ehdottaa Harren johtavien
rehtorien ja eNorssin johtoryhmän yhteistä tapaamista. Tapio Heino
esittää asian johtavien rehtoreiden kokouksessa Helsingissä 3.10.2017.

