Student Life –ohjausryhmä III (2015–2017)
Kokous 11

Tilannekatsaus ja suunnittelu – katsaus meneillään oleviin
hankkeisiin
ePortfolio





itsenäisessä käytössä
käyttömäärät kasvussa (vrt. Google Analytics ja ePortfolio-data 7.6.2016)
o työportfoliota 1457 (eli jokainen kirjautunut saa työportfolion)
o näyteportfolioita on 1260 (yhdellä käyttäjällä voi olla useampi)
o blogeja 533
o postauksia 947
o toukokuu 2015: palaavia käyttäjiä oli 24% ja uusia käyttäjiä 76%
toukokuu 2016: palaavia käyttäjiä n. 40% ja uusia käyttäjiä 60%
jatko: laatujärjestelmävaatimukset (ref. Pirjo Halonen EQS)

Verkkotentti





Kopan verkkotentti käytössä 8/2014 lähtien
Huhtikuuhun 2016 mennessä Kopan verkkotenttiä oli käytetty seuraavasti:
o tehtävänpalautuksia yhteensä n. 15000 kpl
o tenttejä n. 100 kpl
o tenttipalautuksia n. 500-1000 (arvio tiedostonimen perusteella)
o parhaimmillaan yli 150 osallistujaa/tentti.
jatko:
o Koulutus opetushenkilöstölle syksyllä yhdessä IT-palveluiden kanssa
o Pedaohjeistuksen kehittäminen
o suhde eTentti-tilan laajennusvaatimuksiin

Jyväversitas
1. Hommat haltuun! -projekti (ks. erill. tilanneraportti)
a. Hommia riittää!- kerhot; toteutuksia
b. Ruvetaan hommiin!- opinnäyterupeamat (viikonloppu- sekä minirupeamat); toteutuksia
c. Hommat hanskassa!- työpajat; suunnitteluvaiheessa, yhteistyö Ryhmämentorointi-projektin kanssa
2. Ryhmämentorointi-projekti (ks. erill. tilanneraportti); ei laajennussuunnitelmaa Kielten laitoksen ulkopuolelle
3. Hyvinvoiva minä –projekti (ks. erill. tilanneraportti)

Student Life -tutkimus



Tutkimuskartta
yhteensä 19 eri aihetta

Student Life –gradut
 10 gradua
 kaikkien kuvaukset löytyvät Student Life tutkimukset –sivuilta suomeksi ja
englanniksi osoitteesta
https://www.jyu.fi/studentlife/studentlifetutkimus/slresearchprojects
 Muutamia tilannekuvauksia:
Jae Jensen: "Leadership Development in University Students in Finland"
 Grant time: Spring 2016
 Thesis stage: d) next step is to collect data
 Estimated completion: Spring 2017
 Possible problems: contacting and finding participant to take part in roundtable discussions as a part of data collection. I will be writing an email to
send to students in June 2016 asking for possible participants from JYU to
take part in discussions in September - October 2016.
 It might be useful to know which university mailing lists I can send such a
notice to, asking for participants for discussions about leadership development. I am not sure yet where to find the appropriate mailing list.
Camilla Kurki: "Opiskelijoiden näkemykset opiskelun etenemistä tukevista toimista"
Gradu vaiheessa: data kerätty ja tällä hetkellä sitä teemoittelen ja olen aloitellut analyysiä.
Toivon saavani maisteriohjelman aikataulun mukaisesti gradun valmiiksi ennen joulua
niin että valmistun tämän vuoden puolella.
Ongelmana enemmän tai vähemmän vaikeus löytää vastaajia, ja ehkä se, että ohjaaja on
vaihtunut nyt jo kahdesti.

Sonja Betancourt: "Vuorovaikutuksen merkitys kemian aineenopettajaopiskelijoiden välillä opettajaidentiteetin kasvussa"
 The time you got the grant = Spring2016
 The state of your thesis: Data collected (50%) and scrumbling it at the moment

Student Life -tutkimukset
 kuvaukset Student Life tutkimukset –sivuilla suomeksi ja englanniksi
osoitteessa https://www.jyu.fi/studentlife/studentlifetutkimus/slresearchprojects
Keväällä 2015 apurahoitettu:
1. Opinnot vauhtiin! (Ville Isomöttönen ja Teija Palonen);
https://korppi.jyu.fi/kotka/course/student/generalCourseInfo.jsp?course=196022
Keväällä 2016 apurahoitetut kolme tutkimusprojektia
2. Pääaineen vaihtaminen, opintomenestys ja myöhempi työmarkkina-

asema
Jaakko Pehkonen, Roope Uusitalo ja Mika Haapanen (JSBE), Hannu Karhunen (Tilastokeskus) .

3. Seurantatutkimus Student Life –toimintamallin vaikuttavuudesta
Johanna Rantanen (opettajankoulutuslaitos), Anne Mäkikangas (psykologian laitos) Raimo Vuorinen
(koulutuksen tutkimuslaitos)
4.

Kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen; Goodie –
toiminnan kehittäminen
Lotta Kokkonen (kielikeskus)

Muut
5.
6.
7.
8.

Opiskelijan Kompassi; Panajiota Räsänen et. al. (psykologian laitos)
Opiskelijan taitokartta; Irma Kakkuri ja Jaana Ronkainen (kasvatustieteiden laitos)
HYVIS; Hanna Laitinen (psykologian laitos)
Akateeminen opiskelukyky – muutakin kuin opintopisteitä –kurssi
Hanna Laitinen (psykologian laitos)
9. Tietovarastotiedon hyödyntäminen opiskelijoiden opintojen etenemisen tukemisessa; Katja Kuitunen (IT-tiedekunta)

KYTKE -hanke (kytke.humak.fi)
Pääteemathan meidän hankkeessamme ovat:
Opiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittäminen yhdistysyhteistyöllä sekä pysyvän toimintarakenteen kehittäminen ja mallintaminen korkeakoulujen ja yhdistystoimijoiden välille.
Käytännössä tämä toteutuu opiskelijoiden yhdistyksiin tekemien monialaisten projektien kautta
tehtävänä kokeilevana kehittämistoimintana, jonka tuloksia arvioidaan ja pyritään viemään onnistuneita kokemuksia ja toimintamalleja käytäntöön.
Rinnalla kulkee yliopiston ja Sanna Vierimaan toteuttama arviointitutkimus, jossa haastatellaan
opiskelijoita, yhdistystoimijoita ja korkeakoulujen henkilökuntaa.
o

Opiskelijoiden ensimmäinen haastattelukierros on jo toteutettu, Sanna analysoi haastatteluiden vastaukset kesän aikana. Syksyllä arviointitutkimus jatkuu yhdistystoimijoiden
haastatteluilla ja opiskelijoiden jatkohaastatteluilla.

Hankkeen tavoitteen saavuttamiseksi tarjoamme opiskelijoille ja yhdistystoimijoille myös koulutusta ja valmennusta eri teemoihin, esim. työelämävalmiuksien kehittämiseen ja oman osaamisen tunnistamiseen/tuotteistamiseen liittyen. Hankkeen tuloksista tullaan tekemään artikkeli-

kokoelmajulkaisu keväällä 2017, jonka kirjoittajina mm. hankkeen projektityöntekijöitä ja yhteistyökumppaneita.
Numeroita: Yht. 61 opiskelijaa mukana projekteissa huhtikuun loppuun mennessä, näistä 10
yliopiston kv-opiskelijoita. Yhteistyöhon sitoutuneita yhdistyksiä 31, yhdistyksiin toteutettuja
opiskelijaprojekteja 20.

Harjoittelut
1. Opiskelijan Kompassi; käytettävyyskehitys (Erno Tuovinen 11.4.2016 - 12.8.2016, 4 kuukautta)
2. Yksinäisyys (Vesa Välimäki, Kristiina Simula 04.07.2016 - 04.11.2016, 2x4 kuukautta)

