JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

STUDENT LIFE –OHJAUSRYHMÄ III (2015-2017)
KOKOUSMUISTIO
Kokous 6: ma 19.10.15 klo 11:00 - 13:00; Agora B201

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Helena Rasku-Puttonen avasi kokouksen klo 11:05. Sihteerinä toimi Student Life suunnittelija
Tapio Anttonen.

Läsnä:

Tapio Anttonen, Mari Ikonen, Marjo Kotimäki, Joachim Kratochvil, Taru Kujanpää, Ilona Laakkonen, Hanna Laitinen, Minna-Riitta Luukka, Kari Pitkänen (1-5), Leena Penttinen ja Selma Vidgren.
Lisäksi paikalla oli asiantuntijavieraaksi kutsuttuna Huk Riikka Liikanen.

Uusi jäsen
Toivotimme uuden ohjausryhmän jäsenen Marjo Kotimäen tervetulleeksi.
Edellisen kokouksen muistio
Päätös: Muistio hyväksyttiin muutoksitta. Student Life –logon käytöstä päätettiin tiedottaa viestintäpalveluita sekä laittaa logo käyttöohjeiden kera ladattavaksi Student Life –kotisivuille.

2. ePortfolio
Suunnittelija Ilona Laakkonen esitteli ePortfolion, sen työtilanteen sekä keskeiset kysymykset jatkotyön
osalta (liitteet 1 ja 2).
Esittely herätti seuraavat huomiot:


ehdotus palautemahdollisuuden antomahdollisuuden lisääminen suoraan ePortfoliosta



käyttöoikeuden avaaminen ennen yliopisto-opintoja opintoihin hakeutuville ja valmistumisen jälkeen tutkintoaan täydentävillä; asia riippuu tulevasta identiteetin hallintajärjestelmästä (IDM).

Avoimet kysymykset ovat:
ePortfolion jalkauttaminen – laitoskierrokset?
Kuka vastaa tuesta jatkossa?
Kehitystyön koordinointi
Mitä tuloksista raportoidaan ja missä muodossa, kenelle? Täydennetäänkö tutkimusta?
Päätös:



ePortfolion asemointia ja kehitystyötä viedään eteenpäin
keskustellaan työelämäpalveluiden kanssa omistajuudesta

3. Student Life –graduapurahat
Hakemuksia tuli yhteensä 16. Ohjausryhmälle oli toimitettu kooste hakijoista, jonka pohjalta tehtiin päätös.
Päätettiin myös, että apurahoja jaetaan kuusi (neljän sijasta), sillä hyviä hakemuksia oli runsaasti.
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Päätös:


päätettiin jakaa kuusi 1500€ apurahaa neljän sijasta



apuraha maisteritutkielmatyöhön myönnettiin seuraaville opiskelijoille:








Benjamin Kruid, education: "How international degree students perceive their integration, how it effected
their learning, what would have helped them to both more fully integrate with Finnish society and at the
university"
Camilla Kurki, OKL: "Opiskelijoiden näkemykset opiskelun etenemistä tukevista toimista ja HYVIStoiminnan vaikutus"
Olga Kushanova, IT, Web Intelligence and Service Engineering: "Co-evolution of data and query clusters"
Emilia Kärkkäinen, yhteiskuntapolitiikka: "Kv-maisteriohjelmasta valmistuneiden työllistymiseen vaikuttavat tekijät"
Paula Tervo, kasvatustiede: "Uutta tietoa aikuisopiskelijoiden opintojen etenemättömyydestä minäpystyvyyden näkökulmasta"
Soila Tulonen, kemia: "Ohjaustoimien merkitys ensimmäisen vuoden opintojen sujumisen ja suoriutumisen näkökulmasta"

4. Ohjaussuunnitelma
Päätös: Asian käsittely päätettiin siirtää myöhemmäksi ajanpuutteen vuoksi.

5. Viestintä
Viestintätieteiden opiskelija, HUK Riikka Liikanen esitteli kesätyön aikana yhdessä Antti Seppäsen kanssa
tekemänsä esityksen Student Life –viestinnästä (liite). Tärkeimpänä asiana nousi esille Student Life -työn
idean konkretisointi ja kirkastaminen opiskelijoille.
Viestintätavoiksi ja keinoiksi nimettiin:






ihmisläheisyys, kohderyhmäviestintä
suunnitelmallisuus laatimalla esimerkiksi viestinnän vuosikello
motivoivat keskustelun avaukset
viestintä saatujen palautteiden käytöstä
ideaviikon tai palauteviikon järjestäminen.

Päätös: ei toimenpidepäätöstä, asia huomioidaan jatkokehittämisessä.

6. Muut asiat
Ei muita asioita.

7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12:57.

Muistion laati:

Tapio Anttonen, ohjausryhmän sihteeri

