JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

STUDENT LIFE –OHJAUSRYHMÄ III (2015-2017)

KOKOUSMUISTIO
Kokouksen nro: 13
Aika ja paikka: 19.12.16 klo 12:45 - 15:15, Agora Lea Pulkkisen Sali
Jäsenet: Helena Rasku-Puttonen (pj.), Kari Pitkänen (vpj.), Tapio Anttonen, Lasse Heikkilä (JYY), Mari Ikonen,
Marjo Kotimäki (YTHS), Joachim Kratochvil (JYY), Taru Kujanpää, Hanna Laitinen (siht.), Minna-Riitta
Luukka, ja Tanja Vehkakoski. Lisäksi vuoden 2017 alusta jäsenenä aloittava Teemu Vasama (JYY)

1. Kokouksenavaus ja järjestäytyminen
Puheenjohtaja Helena Rasku-Puttonen avasi kokouksen klo 12:50. Ohjausryhmän sihteerinä toimi suunnittelija Tapio Anttonen.
Käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
Päätös: Muistio hyväksyttiin muutoksitta. Toivotimme Teemu Vasaman tervetulleeksi jatkamaan ohjausryhmässä JYYn hallituksen puheenjohtajana 2017.

2. Jyväversitas-projektit
Vuoden 2016 Jyväversitas-opiskelijaprojektihaussa valittiin toteuttavaksi kolme projektia. Projektit esittelivät toimintansa.
Hyvinvoiva minä -portaali: Elisa Luomanranta
Projektin tavoitteena oli toteuttaa portaali tukemaan opiskelijoiden hyvinvointia ravinnon, levon ja liikunnan näkökulmasta. Portaali on käytössä ja löytyy osoitteesta
www.korkeakoululiikunta.fi/fi/hyvinvoiva-mina. Yhteistyökumppaneina olivat Yliopistoliikunta, Terveystieteiden laitos ja YTHS. Projekti onnistui tavoitteessaan hyvin. Portaalin ylläpitoa jatkaa Yliopistoliikunta.
Kokemuksia projektityöstä:
- oma moniammatillinen ohjausryhmä koettiin hyvin tärkeäksi ja hyödylliseksi.
Kehittämisajatuksia:
- projektin suunnitteluun ja hakuun enemmän aikaa
- budjetointi- ja taloushallinto koettiin haastavaksi, ja tähän toivotaan lisää tukea.
Hommat Haltuun!: Virpi Tarvainen, Anne-Mari Koivisto
Projektin tavoitteena oli toteuttaa ja kehittää organisoitua vertaisryhmätoimintaa opiskelun tueksi kolmessa teemassa: opiskeluryhmät, graduryhmät, oman osaamisen kuvaaminen. Laitoskumppanina oli
Kielten laitos. Opiskelu- ja graduryhmätoimintohin opiskelijat osallistuivat aktiivisesti ja kerätyn palautteen mukaan ryhmätuki koettiin hyvin tuloksekkaaksi. Ryhmät toimivat todellisten ongelmien käsittelypaikkoina ja opiskelijat kokivat saavansa niissä tuloksia aikaiseksi. Vertaisryhmän tuella koettiin olevan
selkeä ja vahva merkitys. Mukana oli myös ulkomaisia tutkinto-opiskelijoita. Toiminta jatkuu Kielten ja
viestinnän laitoksella sekä Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella opiskelijavetoisesti ja opinnollistettuna
vetäjien saadessa työstä opintopisteitä.
Kokemuksia projektityöstä:
- poikkitieteellisyys ja eri asioiden osaamisen jako todella vahva etu
- tarve näkyy, myös muita vastaavia toimintaryhmiä on syntynyt
- haasteet:
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sopivien tilojen löytäminen, etenkin viikonloppuisin, ja tilakustannukset
fuksien saaminen mukaan

Kehittämisajatuksia:
- projektihakuun lisää ohjeistusta
- rahoitus pienempinä potteina, 15.000€ on liian iso
- tilakustannuksiin ratkaisu
Ryhmämentorointi Jyväskylän yliopistossa: Minna Lapakko
Projektin tavoitteena oli perustaa ja toteuttaa ryhmämentorointimalli Kielten ja viestinnän laitokselle,joka toimi laitoskumppanina. Projektissa tuotettiin myös ryhmämentorointiopas. Yhteistyökumppanina lisäksi oli yliopiston Työelämäpalvelut. Projekti onnistui tavoitteessaan hyvin ja toiminta jatkuu
Kielten ja viestinnän laitoksella opiskelijavetoisesti. Toiminnasta tehdään myös maisteritutkielma.
Kokemuksia projektityöstä:
- saadun palautteen mukaan ryhmät koettiin osallistaviksi ja hyödyllisiksi
- kevyt rakenne; alkuunsaaton jälkeen ryhmien toiminta hyvin itsenäistä
- haasteena ryhmäkokojen vaihdokset, osallistujien (aktoreiden) sitoutumisen ja vastuunjaon tärkeys
- mentorointijakson tulee olla riittävän pitkä
Kehittämisajatuksia:
- yliopiston projektiohjeistus heti alkuun (taloushallinto, raportointi)
- projektien yhteiset välitapaamiset
Ohjausryhmän näkemyksiä
Hyvinvoiva minä:
- portaali tulee tarpeeseen ja sen jatkotoiminta tärkeä
Hommat haltuun:
- Vertaisryhmäsessioiden purtavatarjoilu todella tärkeä osa
- tilaongelmaan tulisi saada ratkaisu
- toimintamallin esittely ja käyttölaajennus tärkeää eri laitoksille yhteistyössä heidän kanssaan, ainejärjestöt eivät koe asiaa niinkään omakseen
Yleiset kehittämistoimet
- uusien projektien hakuinfo riittävän ajoissa
- taloushallintovalmennus valituille projekteille heti alussa

Päätökset:
Jyväversitas-projektitoimintaa jatketaan.
Avustukset jaetaan kolmeen koko luokaan 5000€, 10000€ ja 15000€.

3. Erno Tuovisen maisteritutkielma-aiheen muutos
Ohjausryhmä totesi tilanteen lähetetyn kuvauksen perusteella ja tarkasteli aiheen esitettyjä yhtymäkohtia Jyväskylän yliopiston opiskelijoihin ja opiskeluun todeten, että tutkielman voidaan nähdä tuottavan Jyväskylän yliopiston Student Life -kehittämisessä hyödynnettävää tietoa, vaikkakaan ei yhtä osuvasti kuin aiemman aiheen
mukainen tutkielmatyö (Opiskelijan Kompassin kehittäminen) olisi tuonut.

Päätökset:
Ei toimenpiteitä aiemman rahoituspäätöksen suhteen.
Maisteritutkielmatyöhön mukaan Jyväskylän yliopiston opiskelijoille kohdistuvien hyötyjen tarkastelu.
Tiedotus meille työn valmistumisesta julkaisulinkkinä.

4. Toiminta 2016
Ohjausryhmä kävi läpi toimintaraporttiluonnoksen.

Päätökset:
Kohdennetaan raportti koskemaan ohjausryhmän toimintaa.
Jaetaan kohdetarkastelu kategorioihin kehitettävät toiminnat ja muut jatketut toiminnat.
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Esitellään raportti rehtorille tammikuussa.

5. Budjetti ja toiminta 2017
Ohjausryhmä kävi läpi budjettiluonnoksen, johon tehtiin seuraavat linjaukset:
Käytettävissä oleva vuosibudjetti on 180000€.
Tutkimus ja kehittäminen
- Jyväversitas
- Maisteritutkielmat (6x1500€)
- Tutkimusavustukset (3x15000€)
Muut meneillään olevat (yksinäisyys ja osallisuus)
- aineiston analysointi
- toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus
Palkat
Tilat
Muut kulut
Muut erikseen kohdennettavat kulut
Yhteensä

40000€
9000€
45000€
5100€
4000€
27000€
2400€
10000€
37500€
180000€

6. Muut asiat
Käsiteltiin opiskelijalta tullut aloite opiskelijoiden some-riippuvuudesta. Todettiin asian olevan tärkeä ja siihen on
syytä kiinnittää huomiota mm. hyvinvointikoulutuksien osana.

7. Kokouksenpäättäminen
Puheenjohtaja Helena Rasku-Puttonen päätti kokouksen kello 15:20. Seuraavan kokouksen aika sovitaan myöhemmin.

Muistion laati: Tapio Anttonen, ohjausryhmän sihteeri

