eNorssi johtoryhmän kokous 29.3.2016 klo 8.05 – 9.00
ACP-kokous, http://connect.funet.fi/enorssi
eNorssin johtoryhmä:
Tapio Heino (pj)
Mikko Horila (sihteeri)
Ari Myllyviita
Hannu Juuso
Marjut Kleemola
Marita Kontoniemi
Petteri Mulari
Juha Turpeinen
MUISTIO
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: Ari Myllyviita esitteli järjestelyiden tilanteen. Tällä hetkellä ilmoittautuneita on 70. OKL:n
väkeä ei ole ilmoittautunut ihan toivotussa määrin, mutta kokonaismäärä vaikuttaisi nousevan
suunniteltuun volyymiin.
Ohjelmassa on tullut muutama viime hetken muutos, mutta kaikki on kunnossa. OPS-,
ohjaajakoulutus- ja TVT-ryhmä järjestävät varsinaista seminaaria edeltävänä keskiviikkona
preseminaarin. HARRE kokoontuu keskiviikkona 27.4. Normaalilyseolla.

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: Jyväskylän seminaarin järjestelyt etenevät suotuisasti ja nyt käynnissä on puhujien rekrytointi.
Ohjelma on tavoitteena saada valmiiksi ennen Viikin seminaaria ja ilmoittautuminen käynnistetään
viimeistään toukokuun alussa. Puheenjohtaja Tapio Heino muistutti kulukurista luentopalkkioiden
osalta ja vaikuttaisikin siltä, että kokonaisuus pysyy talouden näkökulmasta hallittuna.

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: Käytiin keskustelua tulevan lukuvuoden kohdennuksista. Päätettiin, että lisäkohdennuksia ei
tässä vaiheessa tehdä, mutta asiaan voidaan palata talous- ja toimintasuunnitelman laadinnan
yhteydessä. OPS-työryhmän koordinoinnin aiempi 2vvh tiputettiin yhteen vuosiviikkotuntiin
perusasteen OPS-prosessin tullessa päätökseen. Todettiin myös, että OPS saattaa saada
hankerahoitusta Opetushallitukselta

Projektivastaava on yhteydessä nykyisin ko. vastuutehtävissä toimivien henkilöiden suuntaan
ja tiedustelee valmiutta jatkaa tehtävässä. Seuraavissa eNorssi-uutisissa tiedotetaan päätetyt
kohdennukset, jotta avoimuus varmistetaan.
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: Käytiin keskustelua tulevien seminaarien järjestelypaikkakunnista. Todettiin, että seuraavat
kolme paikkakuntaa voisivat olla Rovaniemi, Vaasa ja Turku. Turulle ehdotettiin kevättä 2018. Vaasa ja
Rovaniemi voivat neuvotella eNorssin puheenjohtajan kanssa siitä, kumpi järjestää seminaarin
keväällä 2017 ja kumpi syksyllä 2017.

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: Todettiin, että prosessi etenee suunnitellusti ja että kysely esitellään Viikin seminaarissa.
Samalla käytiin keskustelua ulkoisen eLomakepalvelun (tai vastaavan) hankinnasta, jolloin tietojen
jakaminen yksiköille olisi joustavampaa ja lomakepalvelu ei ole sidoksissa yhteen yliopistoon tai
ylläpitäjään. Mikko Horila ja Ari Myllyviita selvittävät tarkan hinnan ja käytännön

toimintamallin asian kanssa.

Samassa yhteydessä Marjut Kleemola kysyi aiempien kyselyiden materiaalin
luovutusoikeuksista verkoston ulkopuolelle. Päätettiin, että projektivastaava selvittää asian
juridista puolta

6. Muut asiat
Todettiin, että:
Työryhmä Myllyviita, Horila ja Kiviharju on laatinut Norssiope.fi kyselyt opettajille sekä
koordinaattoreille. Kyselyt julkaistaan Viikin seminaarissa.
Opetushallitukseen osoitetut hankehakemukset jätettiin helmikuussa määräaikaan mennessä.

7. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
Päätettiin kokous klo 9.00. Seuraavan kokouksen aika päätetään myöhemmin. Viikin
seminaarissa johtoryhmä pyrkii tapaamaan torstain lounaalla.

