eNorssi johtoryhmän kokous 31.5.2012 klo 8.00 – 8.45
ACP: https://connect.uta.fi/hokl_hnk

eNorssin johtoryhmä:
Mikko Ripatti (pj)
Mikko Horila (sihteeri)
Jani Kiviharju
Pasi Kurttila
Marjut Kleemola
Marita Kontoniemi
Petteri Mulari
Juha Turpeinen

MUISTIO
1. Savonlinnan syysseminaari 2012
Syysseminaarin ohjelma on toimitettu kokouskutsun yhteydessä.
Esitys: Todetaan seminaarin järjestelyiden tilanne.
Päätös: Mikko Ripatti esitteli seminaarin järjestelyiden tilanteen. Esiintyjät ja tilat on
varmistettu, hotellikiintiöt varataan lähipäivinä. Ruokailut hoidetaan Amican kautta.
Seminaarin osallistumismaksuksi tulee 70,00€/osallistuja. Ilmoittautumislomake avataan
1.6.2012, samoin kuin seminaarin www-sivutkin.

2. Toimintakertomus 2011 - 2012
Projektivastaava on koostanut lukuvuoden 2011 – 2012 eNorssi-toiminnasta
toimintakertomuksen.
Esitys: Vahvistetaan toimintakertomus.
Päätös: Vahvistettiin toimintakertomus. Toimintakertomus julkaistaan eNorssin portaalissa.

3. eNorssin portaaliuudistus
Projektivastaava on toteuttanut aiemmin keväällä sovitun portaaliuudistuksen yhteisesti
sovittujen periaatteiden mukaisesti. Portaalin uudistettu versio on nähtävissä osoitteessa:
http://enorssi.preview.jyu.fi/

Esitys: Todetaan portaaliuudistuksen tilanne.
Päätös: Projektivastaava esitteli prosessin tilanteen. Todettiin portaaliuudistuksen etenevän
suunnitelmien mukaan. Johtoryhmä voi vielä kommentoida uutta portaalia ennen julkistusta
10.6.2012 saakka. Uusi portaali korvaa vanhan sivuston näillä näkymin 12. tai 13.6.2012.

4. Tietostrategiatyön tilanne
Harjoittelukoulujen nykyinen tietostrategiakausi 2009 - 2012 päättyy kuluvana vuonna. Uutta
strategiaa varten koottu ryhmä on aloittanut työnsä ja prosessi toteutetaan avoimena
prosessina wiki-ympäristössä osoitteessa: http://enorssi-tvt.wikispaces.com/
Esitys: Todetaan prosessin tilanne.
Päätös: Projektivastaava esitteli prosessin tilanteen. Työ on edennyt suunnitelmien
mukaisesti ja projektivastaava toimittaa johtoryhmälle strategian pohjapaperin ensimmäisen
version kommentoitavaksi ensi viikolla. Työ jatkuu pitkin kesää ja pohjapaperin tulee olla
valmis eNorssin syysseminaariin mennessä.

5. Harjoittelun palautekyselyuudistus
Harjoittelukoulut keräävät vuosittain palautetta ohjatusta harjoittelusta. Tulevana syksynä on
tarkoitus kerätä normaalia laajempi palaute ja tehtävää varten on rekrytoitu ryhmä
uudistamaan kyselyä Ryhmässä toimivat Marita Kontoniemi, Heidi Mouhu, Timo Martikainen ja
Olli-Pekka Salo.
Esitys: Todetaan prosessin tilanne.
Päätös: Todettiin prosessin etenevän suunnitellusti. Tehtävään valittu työryhmä on saanut
valmiiksi kyselyn ensimmäisen vaiheen, jota johtoryhmä voi nyt kommentoida. Valmis kysely
esitellään Savonlinnan seminaarissa.
Samassa yhteydessä päätettiin julkaista lukuvuoden 2011 – 2012 kyselyn tiivistelmä eNorssin
portaalissa.

6. eNorssiverkoston ja OPH:n sopimus
OPH ja harjoittelukouluverkosto on käynnistämässä yhteistyötä valtakunnallisten
opetussuunnitelman perusteiden tukiaineistojen tuottamisesta.

Esitys: Päätetään yhteistyön käytänteistä eNorssin osalta.
Päätös: Päätettiin edetä yhteistyössä OPH:n kanssa. Sopimusteksti tarkistutetaan ItäSuomen yliopiston lakimiehillä. Keskusteltiin tekijänoikeuskysymyksistä, jotka tuleekin
huomioida erityisen tarkasti koko prosessin ajan.

7. Muut asiat
- Koulu NT hakemus jätetty (Koulu 3.0/3.1 jatkohakemus, hakemuksen jättäjänä Viikki)
- Kevään Turun seminaarin ajankohdasta päättäminen (esityksenä 25-6.4.2013)

Päätös: Vahvistettiin Turun seminaarin ajankohdaksi 25. – 26.4.2013. Todettiin Viikin
jättäneen Koulu NT-hakemuksen.

8. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
Kokous päätettiin klo 8.45. Seuraava kokous pidetään elokuussa, ajankohta täsmentyy
myöhemmin.

