JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

STUDENT LIFE –OHJAUSRYHMÄ III (2015-2017)

KOKOUSMUISTIO
Kokouksen nro:
Aika ja paikka:

8
tiistai 15.12.15 klo 08:30 - 10:30, Agora B201

Jäsenet: Tapio Anttonen (siht.), Mari Ikonen, Marjo Kotimäki (YTHS), Joachim Kratochvil (JYY), Taru Kujanpää,
Hanna Laitinen, Kari Pitkänen, Leena Penttinen, Helena Rasku-Puttonen (pj.) ja Selma Vidgren (JYY).
Muut:

asiantuntijavieraana kansainvälistymispäällikkö Anna Grönlund (JY).

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Puheenjohtaja Helena Rasku-Puttonen avasi kokouksen klo 08:35. Sihteerinä toimi Student Life suunnittelija
Tapio Anttonen.
Käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
Päätös: Muistio hyväksyttiin muutoksitta.

2. Tulevia toimintoja
Opiskelijatyöntekijät
Keskustelun pohjana oli koosteluonnos (Opiskelija työntekijät 2016 ; työresurssien allokointi) ja nousi esille
seuraavat teemat:


panostetaan vielä keskeneräisten asioiden loppuunsaattamiseen



kannatusta saivat seuraavat teemat:
- Opinnot ja osallistumien yhteisöön
- ePortfolion työryhmäpajat vertaistyöskentelynä
- kv-opiskelijoiden tarpeet



Rekrytointiprosessi tapahtuu yliopiston työnantajaryhmän kautta.

Päätös: Huomioidaan em. teemat. Aihe valmistellaan seuraavaan kokoukseen.
Jyväversitas-opiskelijaprojektit

Tapio Anttonen esitteli tilanteen (www.jyu.fi/studentlife/opiskelijaprojektit). Haku avataan tammikuussa.
Päätös: Hakuohjeistus ja -ilmoitus ohjausryhmän kautta. Viestintä pedajohtajohtajien kautta, mielellään lyhyin esittelyin laitoskokokouksissa.
Tutkimusseminaari

Tarkasteltiin tutkimusseminaarin suunnitelmaa . Seminaari on kohdennettu erityisesti tutkijoille,
joiden tutkimusteema sivuaa opiskelua, sen etenemistä tai sen tukea, sekä muille aiheesta kiinnostuneille (opiskelijat ja henkilöstö). Huomioidaan seminaarin sisällössä yhteistyökumppanit sekä
kohderyhmässä aiemmin tutkimusapurahaa hakeneet. Huomioidaan seminaarissa vuoden 2016
tutkimusapurahan (3x15.000€) hakuprosessi.

Postiosoite:
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto

Puhelin:
*(014) 260 1211

www.jyu.fi
Y-tunnus
0245894
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Päätös: Seminaarin ajankohtaa siirretään helmikuulle ja varmistetaan keskeisten yhteistyökumppanien mukaan pääsy. Nimettiin työryhmä (Tapio Anttonen, Hanna Laitinen ja Leena Penttinen)
valmistelemaan asiaa.
Vuoden 2016 kokousaikataulutus

Päätös: Seuraavat kokoukset: ti 26.1. 2016 klo 8:30 - 10:30 ja pe 26.2.2016 klo 12:15 - 14:15. Muut
ajat sovitaan myöhemmin.
Seuraavaan kokoukseen valittavat teemat

Päätös: teemaa ei nimetty.

3. Student Life –toiminta-ajatuksen juurruttaminen ja näkyvyys
Mukana vieraana kansainvälistymispäällikkö Anna Grönlund.
Keskustelimme teemasta pöydälle jaetun työpaperin pohjalta. Anna Grönlund kertoi yliopiston brändityöryhmän työvaiheesta ja kevään aikataulusta seuraavaa:


brändityöryhmä aloittaa työnsä alkuvuonna 2016



Student Life teemana huomioidaan itsestään selvästi yliopiston yleisökuvasta keskusteltaessa ja sitä
kehitettäessä.



Aiheeseen palataan heti sen ajankohtaistuttua.

Student Life - tunnuksen käyttö ja näkyvyys
Student Life -otsikon alle lukeutuu kahdentyyppistä työtä: toisaalta laitoksilla ja yksiköissä tehtävä ns. ”Student Life -perustyö” eli em. yksiköiden työtehtäviin sisältyvä opiskelua ja opiskelijaa tukeva työ. Tämän lisäksi on Student Life -kehittämistyö. Erityisesti halutaan tuoda esille opiskelua edistävää kehitystyötä ja tukea ao. tahoja ilmaisemaan työtään SL-tunnuksella. Student Life -tunnus tulee esiintyä yhdessä yliopiston
logon kanssa. Tunnuksen näkyvyyden tavoitteena on tuoda selkeämmin esille sitä kehittämistyötä, johon Jyväskylän yliopisto on panostanut.
Student Life -ajatuksesta on toteutettu yleisanimaatio (viimeistelyvaiheessa) sekä ePortfoliosta on tehty
esittelyvideo.
Päätös:





Yliopiston brändityöryhmä ottaa yhteyttä, kun asia on ajankohtainen.
Pyritään akvitoimaan Student Life - tunnuksen käyttöä kaikkien ao. kehittämistoimien yhteydessä.
Student Life -tunnusta ohjeistetaan käytettäväväksi yhdessä yliopiston logon kanssa
Kootaan Student Life -tunnusta käyttävät aktiviteetit yhteen Student Life -sivustolle.

4. Vuoden 2015 raportointi
Päätös: Toimitamme yhteenvedon vuoden 2015 toiminnasta rehtorille tiedoksi, ohjausryhmän kautta.

5. Muut asiat
Tiedotettavia asioita:


Hanna Laitinen siirtyy psykologian laitokselle työnimikkeenään yliopistonopettaja, tehtävänkuvaan
kuuluu mm. hyvinvointitoiminnan koordinointi, kehittäminen ja arviointi sekä ao. opetus.



ePortfolion käyttöoikeudesta valmistumisen jälkeen sovittu IT-palveluiden kanssa. He antavat testiluontoisesti 1000 käyttäjälle jatkokäyttöoikeuden määrätyksi ajaksi. Käytön aikana seurataan muistitilan tarvetta ja ePortfolion käytön aktiivisuutta.



Student Life mediassa:
o

Savon Sanomat: kirjoitimme korjaavan vastineen Savon Sanomien artikkeliin 5.12.2015
”Opintopsykologien vastaanotot tukossa”
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(http://www.savonsanomat.fi/uutiset/kotimaa/opintopsykologien-vastaanotottukossa/2188103). Kirjoitus oikaisee artikkelissa annettua virheellistä kuvaa Jyväskylän yliopiston tilanteesta. Vastine löytyy osoitteesta
http://www.savonsanomat.fi/mielipide/mielipidekirjoitukset/opiskelijan-hyvinvointi-onyhteinen-asia/2192699
o

Keskisuomalainen: artikkeli tulossa Student Life -hyvinvointimallista

6. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.40.

Muistion laati:

Tapio Anttonen, ohjausryhmän sihteeri

