Ohjausryhmä III

KOKOUSMUISTIO
Kokouksen nro: 3
Aika ja paikka Maanantai 20.04.15 klo 13:00 – 15:00, Agora B301
Jäsenet

Tapio Anttonen, Mari Ikonen, Susanna Koistinen, Taru Kujanpää, Hanna Laitinen (kohdat 1-2), Minna-Riitta Luukka, Leena Penttinen (kohdat 1-3), Kari Pitkänen, Kaarina Pöllänen, Helena RaskuPuttonen (pj.), Selma Vidgren.

Muut

Ilona Laakkonen

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.01. Sihteerinä toimi Student Life -suunnittelija Tapio Anttonen.
Käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
Päätökset
 Hyväksyttiin muistio muutoksitta.

2. Student Life -tutkimuksen aktivointi
Ohjausryhmä käsitteli kaksi asiaa, tutkimuksen tukirahoituksen ja pro gradu –apurahat.
Tutkimusrahoitus
Student Life -kehittämisvaroista avataan haettavaksi 40.000 euroa kehittämistyötä edistävään tutkimukseen
tai sen tukeen. Kokonaissumma jaetaan neljässä noin 10.000€ osassa. Ohjausryhmä kommentoi aiemmin lähetettyä hakuilmoitusluonnosta seuraavin täsmennyksin:
o Käyttökohteet:
täsmennetään kuvauksessa tuen käyttökohteet esimerkein (opetusvapaa, tutkimusapulaisen palkkaus). Lisäksi täsmennetään, että raha maksetaan laitokselle, ei suoraan henkilölle. Tutkimus voi perustua joko olemassa olevien aineistojen hyödyntämiseen tai se voi olla uusi avaus.
o Odotukset:
kuvataan, mitä rahoitukselta odotetaan. Tavoitteena on artikkeli kansainvälisessä tiedejulkaisussa.
Pyydetään myös hakijalta oma arvio työn lopputuloksesta.
o Raportointi:
lisätään raportointivelvoite
o Hakemusten arviointi:
arviointikriteerejä ovat
- Student Life -kehittämistyössä syntyneiden aineistojen hyödyntäminen
- hakemuksen realistisuus
- lopputulos Student Life -kehittämistoiminnan kannalta.
Ohjausryhmä piti tärkeänä, että tutkimustuella rakennetaan asiantuntijaverkostoa ja tuetaan verkostomaista yhteistyötä.
Päätökset
 Tapio Anttonen päivittää hakuilmoitustekstin ja lähettää ohjausryhmälle.
 haku toukokuussa, hakuaika kolme viikkoa, päätös ohjausryhmän kesäkuun kokouksessa 12.6.2015.
 yksikön hyväksyntä edellytetään kaikkiin hakemuksiin.
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Pro gradu -apurahat
Student Life -kokonaisuutta ja erityisesti sen kehittämistyötä tuetaan kahdella 1500 euron suuruisella apurahalla. Ohjausryhmä käsitteli hakuilmoitusluonnoksen kommentoiden sitä seuraavasti:
o kuvausta väljennetään siten, että haettava tuki voi kohdistua myös muihin opintojen edistämiseen
liittyviin teemoihin kuin nykyisiin Student Life -kehittämisteemoihin. Tätä voidaan visualisoida Student Life -sivuilla olevalla sanapilvellä.
o Student Life -kehittämisteemoihin liittyvät aiheet ovat kuitenkin tärkeitä, ja hakijan huomio kiinnitetään niihin nettilinkin avulla (linkki Student Life -kotisivujen kehittämisteemoihin).
o Hakemuksessa edellytetään toteutusaikataulu ja sen mukana ohjaajan tarkistama arvio toteutusaikataulun realistisuudesta esimerkiksi nettilomakkeessa.
Päätökset
 Tapio Anttonen päivittää hakuilmoitustekstin ja lähettää ohjausryhmälle.
 Haku avataan syksyllä 2015.

3. Opiskelijalähtöisen toiminnan aktivointi
Ohjausryhmä käsitteli edellisessä kokouksessa opiskelijalähtöisen toiminnan aktivointia Oulun ja Turun yliopistojen Universitas-mallin mukaan. Tällöin ohjausryhmä päätti, että yhteistyössä ylioppilaskunnan kanssa toteutetaan ideaharavointi kevään aikana (toteutus 21.4.2015 Student Life -kevätmylläys). Tämän keskustelun pohjalta
ohjausryhmä käsitteli esitystä vastaavanlaisen projektituen pilotoinnista Jyväskylän yliopistossa osana Student
Life -kehittämistyötä. Ohjausryhmä kommentoi lähetettyä hakuilmoitusluonnosta seuraavasti:
o tekstiä editoidaan ja selkokielistetään kohderyhmälle osuvammaksi
o projektien tulee osallistaa opiskelijoita
o keskeiset viestit hakuilmoituksessa:
Mitkä ovat ne asiat, jotka kaipaavat opiskelijoiden mielestä kehittämistä?
Projektien kautta halutaan synnyttää pitkäkestoisia tuloksia.
o Rahan lisäksi tarjotaan tietoa ja tukea sekä yliopistolta että ylioppilaskunnasta.
Päätökset
 Päätettiin tukea projekteja Student Life -kehittämisvaroista 15.000 eurolla, joka jaetaan tasan kolmelle projektille, kullekin 5000€.
 Toiminta on lähtökohtaisesti pilotti, ei jatkuvaluonteinen.
 Koska projektiraha on kohderyhmä huomioiden melko suuri ja työn siten odotetaan sisältävän hyvin
suunnitellun ja toteutetun kehittämisprojektin, on syytä panostaa projektien suunnittelu- ja hakuvaiheeseen.
 Kerätään tulokset kevään ideointimylläyksestä ja jatketaan niiden työstämistä heti kesälomien jälkeen toisella vastaavalla tilaisuudella.
 Hakuprosessiin tarjotaan tukea ja ohjeistusta.
 Tukiraha laitetaan hakuun 15.9.15.

4. Edellisen ohjausryhmäkauden raportti
Ohjausryhmä käsitteli edellisen ohjausryhmän toimikauden raporttiluonnosta kommentoiden sitä seuraavasti:
o laaja tietomäärä, jonka hahmottamista helpottaa taulukkorakenne
o kuvaa toiminnan laajuutta ja työperiaatteita
o luettavuutta parantaisi viiden pääteeman vahvempi esille tuonti
o jatkuvien toimintojen esille tuontia tulee selkeyttää
o sarakkeiden Toiminta sekä Tilanne ja jatkokehitys sisältöjen paikkoja on joiltain osin syytä tarkistaa/vaihtaa.
Päätökset
 Lisätään raportiin toimijat luettelona, jolloin yhteistyöverkosto näkyy selkeämmin.
 Päivitetty versio lähetetään ohjausryhmälle ja esitellään sen jälkeen rehtorille.
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5. Muut asiat
Päihdeohjelman tilanne
Hanna Laitinen esitteli lyhyesti yliopiston päihdeohjelman etenemistilanteen.

Päätökset
 ohjelma lähetetään ohjausryhmälle ennen seuraavaa kokousta (20.5.15), jossa se käsitellään.
 ohjelma lähetetään sen jälkeen rehtorille.
KYTKE(ESR)-hakemuksen tilannetiedotus
Tapio Anttonen tiedotti Jyväskylän korkeakoulujen, alueen järjestöjen ja Jyväskylän kaupungin kanssa yhteistyössä tehdyn
hankehakemuksen (KYTKE - Korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa) tilanteesta. Hankkeella halutaan kehittää yhteistyömuotoja alueen korkeakoulujen ja vapaaehtoistoimintasektorin välille. Rahoittaja (ELY-keskus) on kiinnostunut rahoittamaan hanketta tietyin ehdoin, erityisesti Keski-Suomen poikkeuksellisen vaikean työllisyystilanteen vuoksi, mutta edellyttää suunnitelmaan muutamia tarkennuksia ja rajauksia pikaisella aikataululla kevään aikana. Hankesuunnittelijat arvioivat
parhaillaan vaadittujen toimenpiteiden vaikutuksia ja toteuttamismahdollisuuksia.

6. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.59.

Muistion laati

Tapio Anttonen

