JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

STUDENT LIFE –OHJAUSRYHMÄ III (2015-2017)
KOKOUSMUISTIO
Kokous 4: Ke 10.6.2015 klo: 9.00-11.00; Agora B201

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Helena Rasku-Puttonen avasi kokouksen klo 9:00. Sihteerinä toimi Student Life suunnittelija Hanna Laitinen.

Läsnä:

Mari Ikonen, Hanna Laitinen, Kari Pitkänen, Kaarina Pöllänen ja Selma Vidgren. Poissa: Tapio
Anttonen, Taru Kujanpää, Ilona Laakkonen, Minna-Riitta Luukka ja Leena Penttinen.

Edellisen kokouksen muistio
Päätös: muistioon korjattiin, että pro gradu- apurahahaku avataan syksyllä. Muutoin muistio hyväksyttiin
muutoksitta.

2. Syksyn kokousaikatauluista sopiminen
Päätimme syksyn 2015 kokousaikatauluista.


To 10.9.2015 klo: 8.30-10.30; Laatuauditointi, graduapurahat, Student Life -tutkimukset



Ti 20.10.2015 klo: 8.30-10.30



Ti 17.11.2015 klo: 8.30-10.30



Ti 15.12.2015 klo: 8.30-10.30

3. Opiskelijoiden päihdeohjelma Jyväskylän yliopistossa
Hanna Laitinen alusti aihetta opiskelijoiden päihdeohjelman laatimisprosessista ja siihen liittyvistä jatkotoimista. Opiskelijoiden päihdeohjelman tavoitteena on helpottaa puuttumista opiskelijan mahdolliseen
päihdeongelmaan ja parantaa hoitoonohjausta. Lisäksi päihdeohjelman pitkän aikavälin tavoitteena on
vaikuttaa opiskelijoiden päihdekäyttökulttuuriin. Ohjelma sisältää ohjeistuksen ennaltaehkäisevään toimintaan, päihdeongelman tunnistamiseen ja puuttumiseen. Päihdeohjelmaa sovelletaan kaikkiin Jyväskylän yliopistossa perus- ja /tai jatkotutkintoa suorittaviin sekä vaihto-opiskelijoihin. Työsuhteessa olevat jatko-opiskelijat kuuluvat henkilökuntaan ja heihin sovelletaan varhaisen puuttumisen mallia. Lisäksi ohjelma
koskee opetusta tarjoavien erillislaitosten opiskelijoita.

Havainnot ja päätökset:


Päihdeohjelmaa pidettiin selkeänä ja tärkeänä.



Todettiin, että opiskelijoiden päihdeohjelman jalkauttaminen yksiköihin vaatii laitoskierroksia,
henkilöstökoulutusta, käytännöllisten toimintamallien luomista ja jatkuvaa seurantaa.
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Sovittiin, että päihdeohjelma käydään esittelemässä rehtorille kesäkuun 2015 aikana ja päihdeohjelmalle haetaan rehtorin päätös. Hanna Laitinen varaa ajan rehtorin tapaamiseen yhdessä päihdeohjelmatyöryhmän kanssa.

4. Tutkimusavustushakemusten rahoituspäätös
Student Lifen ohjausryhmä avasi haun enintään neljästä 10 000 euron tutkimusavustuksesta Jyväskylän yliopiston henkilöstölle Student Life -työtä edistävään tutkimukseen. Hakuaika päättyi 29.5.2015. Hakemuksia saapui yhteensä neljä. Student Life –ohjausryhmä käsitteli hakemukset ja teki päätöksen myönnettävistä tutkimusavustuksista.

Havainnot ja päätökset:






Päätöstä tehtäessä kiinnitettiin erityisesti huomiota siihen, kuinka esitetyn suunnitelman avulla saadaan tutkimuksellista tietoa Student Life -työn tavoitteiden saavuttamiseksi ja kuinka tutkimuksen
keinoin pystytään selvittämään jo tehtyjen toimien vaikuttavuutta. Tutkimusavustusten tarkoituksena
ei niinkään ole tukea toimintojen käytännön kehittämistoimia.
Ohjausryhmä päätti myöntää tutkimusavustuksen Ville Isomöttösen esittämälle hakemukselle. Student Life –ohjausryhmä kiinnitti huomiota siihen, että hakemuksessa toteutuivat sekä tutkimuksellisuus että opiskelijoille suunnattujen tukitoimien kehittäminen. Myönteistä oli myös se, että tutkimuksessa haluttiin hyödyntää jo olemassa olevia Student Life-aineistoja.
Student Life –ohjausryhmä päätti rahoittaa opiskelun taitokarttaa koskevaa hakemusta kehittämispilotteihin varatusta määrärahasta, sillä opiskelun taitokartta on jo aikaisemmin valittu yhdeksi keskeisistä kehittämishankkeista ja tämän kehittämistyön tukemiseen on varauduttava myös jatkossa. Opiskelun taitokartan kehittämistyöstä pidetään erillinen kokous asiantuntijoiden kanssa elokuussa 2015,
jolloin sovitaan kehittämistyön sisällöstä, aikataulusta ja budjetista. Hanna Laitinen kutsuu koolle asiantuntijaryhmän.

5. Rehtorin tiedotustapaaminen
Sovimme, että varaamme rehtorin kanssa tapaamisen elokuulle 2015.

6. Muut asiat
Tiedotettavia asioita:


Student Lifen kesäharjoittelijoiksi ajalle 22.6.-18.9.2015 on valittu Riikka Liikanen ja Antti Seppänen.
Harjoittelijoiden työtehtäviin kuuluu opiskelijan osaamisen tunnistamista tukevan välineen (ePortfolion) ja sen käytön kehittäminen sekä Student Lifen viestinnälliset tehtävät.



Student Life oli mukana järjestämässä Erasmus Staff Exchange viikkoa, joka pidettiin 1.6.-5.6.2015. Viikko oli kaikin puolin onnistunut niin järjestäjien kuin osallistujien näkökulmasta.

7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11:00.

Muistion laati:

Hanna Laitinen, ohjausryhmän jäsen

