JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

STUDENT LIFE –OHJAUSRYHMÄ III (2015-2017)

KOKOUSMUISTIO
Kokouksen nro: 14
Aika ja paikka: 14.03.17 klo 09:00 - 11:00, Agora B301
Jäsenet: Helena Rasku-Puttonen (pj.), Kari Pitkänen (vpj.), Tapio Anttonen, Mari Ikonen, Marjo Kotimäki
(YTHS), Joachim Kratochvil (JYY), Taru Kujanpää, Hanna Laitinen (siht.), Minna-Riitta Luukka, Tanja
Vehkakoski ja Teemu Vasama (JYY).

1. Kokouksenavaus ja järjestäytyminen
Puheenjohtaja Helena Rasku-Puttonen avasi kokouksen klo 09:04. Ohjausryhmän sihteerinä toimi suunnittelija Tapio Anttonen.
Käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
Päätös: Muistio hyväksyttiin muutoksitta. Päätettiin siirtää asialistan kohta 3 (Mitä Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2016 kertoo?) käsittely myöhemmäksi ajan puutteen vuoksi.

2. Avustusten ja apurahojen myöntäminen Student Life -kehittämiseen Jyväskylän yliopistossa 2017
1. Jyväversitas-projektiavustukset
Jyväskylän yliopiston Student Life –ohjausryhmä avasi maksimissaan 40.000 euron avustussumman opiskelijoiden esittämille projektihakemuksille Jyväskylän yliopiston opiskeluolosuhteita kehittävään toimintaan.
Vuoden erityisteemat (mutta ei poissulkevina) olivat:



opiskelijoiden osallisuuden tukeminen sekä yksinäisyyden ehkäiseminen tai vähentäminen
osaamistietoisuuden ja osaamisen tunnistamisen kehittäminen, erityisesti ePortfolio-työskentelyn kehittäminen.

Hakuaika päättyi 5.3.2017. Hakemuksia saapui yhteensä 17. Ohjausryhmän jäsenet pisteyttivät hakemukset
(mukana myös Taru Kujanpään ja Teemu Vasaman lähettämät arviot), minkä pohjalta projektit valittiin. Päätöstä tehtäessä kiinnitettiin erityisesti huomiota Jyväskylän yliopiston Student Life -toiminnan tavoitteiden tukemiseen,
kohdejoukon laajuuteen sekä kehitettävän toiminnan jatkuvuuteen sekä vuoden eritysteemoihin.

Päätös:
Ohjausryhmä päätti myöntää Jyväskylän yliopiston Student Life -opiskelijaprojektiavustuksen eli Jyväversitasprojektiavustuksen 2017 avustukset seuraaville neljälle projektille:

Student Expertise Association (SEA) 15.000€



hakijana Vahan Alaverdyan (Koulutusjohtamisen instituutti) ja työryhmä
kumppaniyksikkönä Koulutusjohtamisen instituutti

Student Lifen ePortfolion kehittäminen 5.000€



hakijana Marjo Suvanto (Kasvatustieteiden laitos)
kumppaniyksikkönä Kasvatustieteiden laitos sekä yhteistyökumppanina Yliopistopalvelut/kasvatustieteiden ja
psykologian tiedekunnan koulutuspalveluiden lähipalvelut

Student-led Spaces of Recognition 5.000€



hakijana Alex Cisneros (Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos) ja työryhmä
kumppaniyksikkönä Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos/UniPID
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Tunne- ja vuorovaikutustaitoja Jyväskylän yliopiston opiskelijoille 10.000€



hakijana Robert Juvonen (Liikuntatieteellinen tiedekunta)
kumppaniyksikkönä Liikuntatieteellinen tiedekunta sekä yhteistyökumppanina Opettajankoulutuslaitos.

Myönnetyt avustukset siirretään kumppaniyksiköille, jotka vastaavat varojen käytöstä.
2. Maisteritutkielma-apurahat
Jyväskylän yliopiston Student Life –ohjausryhmä avasi haun kuudelle 1500 euron maisteritutkielmaapurahalle opiskelua ja/tai opiskelun tukea kehittäviin töihin. Hakuaika päättyi 5.3.2017. Hakemuksia saapui
yhteensä 13. Ohjausryhmän jäsenet pisteyttivät hakemukset (mukana myös Taru Kujanpään lähettämät arviot), minkä pohjalta valittiin seuraavat kuusi hakemusta.
Päätös:
Jyväskylän yliopiston Student Life -maisteritutkielma-apurahan 2017 saavat seuraavat työt:
Elisa Vilhunen, Opettajankoulutuslaitos:
"Korkeakouluopiskelijoiden urasopeutuvuus ja ohjaustarpeet"
Karoliina Alanko ja Mari Halmesaari, Opettajankoulutuslaitos:
"Maisterivaiheen luokanopettajaopiskelijoiden ajatuksia omista työelämävalmiuksistaan ja siirtymisestä työelämään"
Katja Saarinen, Kielten laitos:
"Lähemmäs työelämää ryhmämentoroinnilla; Ryhmämentorointi Jyväskylän yliopistossa kielten laitoksella"
Kirsi Heiskanen, Tietojenkäsittelytieteiden laitos:
"Multitasking oppimistilanteessa"
Krista Liikala ja Sanna Sivula, Kasvatustieteiden laitos:
"Opiskelijoiden kokema stressi ja opiskelusta palautuminen"
Laura Haapamäki, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu:
"Ainejärjestön puheenjohtajuusvuoden vaikutus esimiestehtäviin työllistymisen ja niissä menestymisen edistäjänä".

Apuraha on tutkielmakohtainen, paritöissä se puolitetaan opiskelijoiden kesken.
3. Tutkimusavustukset
Student Life –ohjausryhmä avasi haun kolmesta 15 000 euron tutkimusavustuksesta yliopiston henkilöstölle
Jyväskylän yliopiston Student Life –työtä edistävään tutkimukseen. Rahoituksella halutaan tukea ja käynnistää opiskelun tai sen olosuhteiden kehittämistä koskevaa tutkimusta. Tutkittavan aiheen tulee tukea läheisesti Student Life –työn tavoitteita; lisätä ymmärrystä opiskelun sujumiseen vaikuttavista tekijöistä tai kehittää opiskelijan toimijuutta, opiskelun olosuhteita tai opintojen etenemistä Jyväskylän yliopistossa. Vuoden
erityisteemoina (mutta ei poissulkevina) olivat :



Student Life -kehittämishankkeiden tuloksena syntyneiden toimintojen vaikuttavuuden tutkimus
Jyväskylän yliopiston opiskelijan opiskeluyhteisöön kuulumisen tutkimus.

Hakuaika päättyi 5.3.2017. Hakemuksia saapui yhteensä 10. Ohjausryhmän jäsenet pisteyttivät hakemukset
(mukana myös Taru Kujanpään lähettämät arviot), minkä pohjalta päätös tehtiin. Hyvien hakemusten vuoksi
ohjausryhmä päätti myöntää avustuksen poikkeuksellisesti neljälle tutkimushankkeelle.
Päätös:
15.000 euron Student Life –tutkimusavustuksen 2017 saavat
Tohtoriopiskelija Ana Belen Gallego, Psykologian laitos
“A Psychological Training Program for the students of the University of Jyväskylä for overcoming public speaking
and performance anxiety "
Yliopistotutkija Johanna Rantanen, Opettajankoulutuslaitos
”Student Life toimintamallin kehittämistutkimus: Opiskelijoiden toimijuuden ja työelämävalmiuksien vahvistaminen ryhmä-, vertais- ja verkko-ohjauksella”
Tutkijatohtori Mette Ranta, Psykologian laitos
”Yliopisto-opiskelijoiden koettu yksinäisyys: Myötätunto ratkaisuna”
Yliopistotutkija Terhi Nokkala, Koulutuksen tutkimuslaitos ja yliopistonlehtori Johanna Kiili, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
”Tutkijan taidot ja tutkijana kasvaminen – vertaismentoroinnin pilottihanke ja tutkimus”.
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Myönnetyt avustukset siirretään yksiköille, jotka vastaavat varojen käytöstä. Apurahan saajien tulee raportoida tutkimustyön etenemisestä välittömästi työn valmistuttua, mikäli se valmistuu vuoden 2017 aikana. Mikäli työ jatkuu vuodelle 2018, apurahan saajan tulee toimittaa väliraportti 15.12.2017 mennessä
sekä loppuraportti työn valmistuttua. Apurahan saajia kutsutaan myös esittelemään työtään ohjausryhmälle myöhemmin sovittavina aikoina.

3. Muut asiat
Seuraava kokous pidetään ma 8.5.2017 klo 10:00 - 12:00.

4. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Helena Rasku-Puttonen päätti kokouksen kello 11:30.

Muistion laati: Tapio Anttonen, ohjausryhmän sihteeri

