JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

STUDENT LIFE –OHJAUSRYHMÄ III (2015-2017)

KOKOUSMUISTIO
Kokouksen nro:
Aika ja paikka:

9
perjantai 26.2.16 klo 12:15 - 14:15, Agora B301

Jäsenet: Tapio Anttonen (siht.), Lasse Heikkilä (JYY), Mari Ikonen, Marjo Kotimäki (YTHS), Joachim Kratochvil
(JYY), Taru Kujanpää, Hanna Laitinen, Minna-Riitta Luukka, Kari Pitkänen (vpj.), Leena Penttinen ja
Helena Rasku-Puttonen (pj.).

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Puheenjohtaja Helena Rasku-Puttonen avasi kokouksen klo 12:19. Ohjausryhmän sihteerinä toimi Student
Life suunnittelija Tapio Anttonen.
Käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
Päätös: Muistio hyväksyttiin muutoksitta.

2. Jyväversitas-projektihakemukset
Ohjausryhmälle oli toimitettu etukäteen hakemukset sekä niistä tehty kooste (liite 1). Ohjausryhmän sihteeri
esitteli hakemukset pääkohdittain.
Todettiin hakemusten määrä ja joistakin hakemuksista puuttuvat laitoskumppanien puollot, joka vaadittiin
hakemuksessa. Tehtävänä oli valita hakemuksista kaksi tuettavaa projektia, molemmille 15.000€.
Ohjausryhmä oli ilahtunut hakemusten runsaasta määrästä sekä niistä esille tulevasta innostuksesta. Pisteytys koettiin osin ongelmalliseksi ja sen päätehtäväksi todettiin olevan helpottaa arvioijia huomioimaan keskeiset kohdat tasapuolisesti kaikissa hakemuksissa. Arvioitavia kohtia olivat: projekti-idea/tavoite, kohderyhmä, tarve, toteutus, jatkuvuus, esteettömyys sekä kumppani ja panos. Keskeisiksi painotuskriteereiksi
ohjausryhmä totesi seuraavat: projektin toteutus, toiminnon jatkuvuus sekä kohderyhmän laajuus, jota tukee toiminnon monistettavuus tai laajennettavuus.
Päätös: Perusteellisen paneutumisen ja keskustelun jälkeen ohjausryhmä päätti tukea seuraavia kahta projektia muutamilla ohjaavilla edellytyksillä:
Hommat haltuun! (15.000€)



laaja ja monipuolinen projekti, joka pitää sisällään ryhmäopiskelun tuen, gradu-tuen sekä osaamisen tunnistamisen osiot
edellyttää mallin laajentamista kielten laitoksen ulkopuolelle esimerkiksi yhteiskuntatieteiden ja viestinnän oppiaineisiin

Hyvinvoiva minä -verkkosivusto yliopistoliikunnan sivuille (15.000€)



tärkeä ja laajalle kohderyhmälle suunnattu teema
edellyttää tiivistä asiantuntijayhteistyötä mm. Terveystieteiden laitoksen kanssa sivuston toiminnallisuuden (kysy&asiantuntija vastaa -palvelu) osalta, sivusto suunnataan selkeästi liikunta, ravinto ja uni -teemoihin.

Edellä mainittujen lisäksi Student Life -ohjausryhmä päätti tukea ylimääräisenä kolmatta projektia 10.000
eurolla seuraavasti:
Ryhmämentorointi Jyväskylän yliopiston kielten laitoksella (10.000€)


erittäin tärkeä työllistyvyyden, työelämäsuunnittelun ja työelämäverkostotietoisuuden vahvistamiseen suunnattu malli, jonka toimivuudesta on jo saatu hyviä kokemuksia muualla
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edellyttää mentorointimallin kehittämistä Jyväskylän yliopiston ominaispiirteet huomioiden, yhteistyötä Hommat haltuun! -projektin Hommat hanskassa! -osan kanssa sekä tiivistä sitoutumista laitosten henkilöstöön.

Ohjausryhmä päätti myös, että jokaiselle hakemuksen lähettäneelle ryhmälle lähetetään kiitokset osallistumisesta sekä erityisesti karsiutuneille välitetään ohjausryhmän eteenpäin vievää palautetta.

3. Teknisten avustajien rekrytoinnit
Student Life -kehittämiselle on varattu 16 htkk opiskelijatyöntekijöitä varten kuluvalle vuodelle. Ohjausryhmälle oli lähetetty etukäteen luonnos opiskelijoille suunnitelluista tehtävistä osana Student Life kehittämistä (liite 2). Ohjausryhmän sihteeri esitteli teemat luonnoksen pohjalta. Tehtävät oli teemoitettu
neljään aiheeseen seuraavasti:





teema 1: opinnot ja osallisuus
teema 2: Opiskelijan Kompassin, Opiskelijan taitokartan ja ePortfolion käytettävyys
teema 3: tutkimus ja vaikuttavuus
teema 4: opiskelijayhteistyö ja viestintä

Päätös:






rekrytoidaan pääsääntöisesti harjoittelijoita, ei teknisiä avustajia rekrytointiprosessin sujuvuuden
vuoksi.
rekrytoidaan yhteensä 16 kk seuraavasti:
- teema 1 (opinnot ja osallisuus): kaksi opiskelijaa (molemmat 4kk)
- teema 2 (ohjelmistojen käytettävyys): yksi opiskelija (4 kk)
- teema 3 (tutkimus ja vaikuttavuus): yksi opiskelija (4 kk), joka keskittyy erilaisten tutkimus- ja dataaineistojen kuntoon saattamiseen ja hyödynnettävyyden kehittämiseen. Sen sijaan vaikuttavuus-osa
katsottiin liian vaativaksi aiheeksi ja sen työstämistä jatketaan itse.
opiskelijat pyritään rekrytoimaan työpareina.
teemaan 4 (opiskelijayhteistyö ja viestintä) palataan tarvittaessa myöhemmin.

4. Tutkimusapurahojen (3x15.000€) sekä maisteritutkielma-apurahojen (6x1500€) haku
Keskusteltiin mahdollisesta tarpeesta suunnata apurahoja ennalta nimettyihin teemoihin.
Ohjausryhmä totesi, että teemaohjausta tärkeämpää on tarjota hakijoille vapauksia esittää uusia näkökulmia, toisaalta vaikuttavuuden tutkimus todettiin olevan tärkeä kehittämisen kohde.
Päätös: Kumpaakaan apurahaa ei ohjata ennalta. Sen sijaan tutkimusapurahojen hakuilmoitukseen lisätään
erityistoive vaikuttavuustutkimuksesta. Apurahat laitetaan hakuun niin pian kuin mahdollista.

5. Muut asiat
Sijaisen valinta ohjausryhmään Leena Penttisen poissaolon ajaksi 31.7.2016 saakka.
Päätös: Päätettiin valita sijaiseksi yliopistonlehtori, dos. Tanja Vehkakoski kasvatustieteiden laitokselta. Hänen erityisalaansa on erityispedagogiikka.

6. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.20.

Muistion laati:

Tapio Anttonen, ohjausryhmän sihteeri

Liite 1: kooste Jyväversitas-hakemuksista
Liite 2: opiskelijatyöntekijöiden tehtävät ja rekrytointi vuodelle 2016

