JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

STUDENT LIFE –OHJAUSRYHMÄ III (2015-2017)

KOKOUSMUISTIO
Kokouksen nro: 16
Aika ja paikka: 12.09.17 klo 10:00 - 12:00, Agora C134
Jäsenet: Helena Rasku-Puttonen (pj.), Kari Pitkänen (vpj.), Tapio Anttonen (siht.), Mari Ikonen, Marjo Kotimäki
(YTHS), Joachim Kratochvil (JYY), Taru Kujanpää, Hanna Laitinen, Minna-Riitta Luukka, Tanja Vehkakoski ja Teemu Vasama (JYY). Lisäksi kutsuttuina: Eetu Kreivi (JYY), Robert Juvonen, Ana Gallego,
Terhi Nokkala, Johanna Rantanen (kohta 2) sekä Ulla Klemola (kohdat 3 ja 4).

1. Kokouksenavaus ja järjestäytyminen
Puheenjohtaja Helena Rasku-Puttonen avasi kokouksen klo 10:03. Ohjausryhmän sihteerinä toimi suunnittelija Tapio Anttonen.
Käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
Päätös:

Muistio hyväksyttiin muutoksitta.

2. Student Life –tutkimus- ja projektihankkeiden esittely
Tutustuttiin seuraavien Student Life –rahoitettujen projektien esityksiin:


tohtoriopiskelija Ana Gallego, psykologian laitos:
“A Psychological Training Program for the students of the University of Jyväskylä for overcoming
public speaking and performance anxiety "



yliopistotutkija Terhi Nokkala, koulutuksen tutkimuslaitos:
”Tutkijan taidot ja tutkijana kasvaminen - vertaismentoroinnin pilottihanke ja tutkimus”



liikuntapedagogiikan opiskelija Robert Juvonen, liikuntatieteellinen tiedekunta: Jyväversitas-projekti
”Tunne- ja vuorovaikutustaitoja Jyväskylän yliopiston opiskelijoille”



yliopistotutkija Johanna Rantanen, opettajankoulutuslaitos:
”Student Life toimintamallin kehittämistutkimus: Opiskelijoiden toimijuuden ja työelämävalmiuksien vahvistaminen ryhmä-, vertais- ja verkko-ohjauksella”.

Ohjausryhmä totesi projektien etenevän hyvin ja oli vaikuttunut tehdystä työstä. Esitykset ovat muistion liitteenä.

Keskustelussa nousi esille projektien tulosten hyödyntäminen:


tutkijoiden vertaismentorointi tulisi saada osaksi yliopiston rakenteita, esimerkiksi henkilöstökoulutuksena



projekteista voitaisiin tehdä lyhyet videoesittelyt, mikä samalla parantaa Student Life –työn näkyvyyttä.

Päätös: Tehdään kaikista Student Life –tuetuista projekteista lyhyet videoesittelyt yliopiston nettisivuille.
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3. OHO! –hanke
Koulutuksen kehittämispäällikkö Ulla Klemola esitteli keväällä rahoituspäätöksen saaneen, Jyväskylän yliopiston koordinoiman OKM:n kärkihankkeen (Opiskelukyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden kehittäminen korkeakouluissa – OHO!). Esitys on muistion liitteenä.
Kyseessä on laaja 11 korkeakoulun vuoden 2020 loppuun saakka kestävä tutkimuspohjainen kehittämishanke, jonka pääteemat ovat opintojen alkuvaiheen tukeminen, osallistava pedagogiikka ja analytiikka sekä
opiskelun esteettömyys ja saavutettavuus. Hanke kytkeytyy Student Life –kehittämiseen sekä sisällöllisesti
että toiminnallisesti.
Päätös: merkittiin tiedoksi. Seurataan etenemistä, ei toimenpiteitä.

4. OKMn uusi kärkihankehaku
Puheenjohtaja Helena Rasku-Puttonen päivitti tilanteen OKM:n kärkihankeahausta ja ehdotetuista hankeesityksistä. Hakuprosessi on aktiivisessa suunnitteluvaiheessa ja uusia aloitteita on suuri määrä.
Päätös: merkittiin tiedoksi. Ei toimenpiteitä.

5. Muut asiat
Suunnittelija Tapio Anttonen tiedotti ohjausryhmää syksyn harjoittelijarekrytointisuunnitelmista. Tavoitteena on rekrytoida kolme harjoittelijaa (á 3kk); kaksi harjoittelijaa OHO!-hankkeeseen aiheinaan opiskelijoiden osallisuus ja Opiskelun taitokartan data-aineiston analysointi, sekä yksi harjoittelija sähköisen portfolion
kehittämiseen.

6. Kokouksen lopetus
Puheenjohtaja Helena Rasku-Puttonen päätti kokouksen kello 12:00.
Muistion laati: Tapio Anttonen, ohjausryhmän sihteeri

Liitteet: 5 kpl




Jyväsversitas-projektiesittely (Robert Juvonen)
Tutkimusprojektien esittelyt (Ana Gallego, Terhi Nokkala, Johanna Rantanen)
OHO! –hankkeen esittely (Ulla Klemola)

