Kutsu JOKA-projektin
loppuseminaariin 1.12.2020
JOKA (jatkuvan oppimisen ja kansainvälistymisen luomat haasteet
yhteisöllisyydelle
loppuseminaari
sisältää

ammattikorkeakouluissa)

järjestetään

katsauksen

tiistaina

-projektin

1.12.2020. Seminaari

JOKA-projektiin,

epätyypillisten

opiskelijaryhmien tyytyväisyysmittauksen esittelyn, projektin
tuotoksena

kootun

organisaatiokehityksen

artikkelikokoelman
ammattilaisen

julkaisun
Petri

sekä

Rajaniemen

puheenvuoron. Seminaari toteutetaan suomeksi.
Det här seminariet hör till SAMOKs JOKA-projekt för utbildnings- och kulturministeriet (utmaningarna
för gemenskapen i yrkeshögskolorna i samband med livslångt lärande och internationalisering), målet
är att integrera olika studerandegrupper till en del av högskolesamfundet på ett vis som beaktar
gruppernas olika behov och livssituationer bättre.
Projektets syfte är att utveckla studerandekårernas och yrkeshögskolornas serviceutbuddå och att
skapa en så gynnsam studieomgivning som möjligt för den mångfaldiga studerandegruppen.
Detta seminarium arrangeras tyvärr bara på finska.

Projektin sisältö
Projektin tavoitteena on tuoda eri opiskelijaryhmät osaksi korkeakouluyhteisöä siten, että
toimenpiteissä otetaan huomioon ryhmien erilaiset tarpeet ja elämäntilanteet. Projektin
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kohderyhmänä on opiskelijoita, jotka eivät eri syistä sovi perinteisen nuoriso-opiskelijan
muottiin, ja joiden kiinnittyminen korkeakouluyhteisöön on heikkoa. Näitä ovat esimerkiksi
jatkuvan oppimisen piirissä olevat ja kansainväliset tutkinto-opiskelijat. Parempi
korkeakouluyhteisöön kiinnittyminen nopeuttaisi opintoja ja valmistumista sekä kansainvälisten
tutkinto-opiskelijoiden osalta myös kiinnittymistä suomalaiseen yhteiskuntaan.
Projektin aikana SAMOK on järjestänyt kaikkiaan kolme työseminaaria, joissa on kehitetty uusia
toimintatapoja valittujen opiskelijaryhmien tarpeiden tunnistamiseksi sekä näihin vastaamiseksi
ammattikorkeakouluyhteisössä. Projektin lopputuotoksena on valmisteltu Yhteisöllisempi
korkeakoulu -julkaisu, johon on koottu ratkaisuja eri opiskelijaryhmien tarpeiden huomioimiseksi
ammattikorkeakouluyhteisössä.

Kenelle
Loppuseminaariin toivotaan osallistuvan opiskelijakuntien luottamustoimijoita ja henkilöstöä
sekä ammattikorkeakoulujen palvelu- ja opiskelijatoiminnasta vastaavaa henkilöstöä.

Toteutustapa ja -aika
Loppuseminaari järjestetään etätoteutuksena 1.12.2020 klo 9.00-12.15. Etätoteutus
järjestetään Zoom-alustalla, ja linkki etäseminaariin lähetetään ilmoittautuneille lähempänä
tapahtumaa. Osallistumista varten tarvitset tietokoneen tai muun mobiililaitteen, vakaan
nettiyhteyden ja rauhallisen ympäristön. Halutessasi voit ladata Zoom-ohjelman koneellesi
etukäteen täällä: https://zoom.us/download.
Seminaari on maksuton.

Ohjelma
09.00

Alustalle liittyminen ja tekniikan toimivuuden tarkistaminen
Katsaus JOKA-projektiin
Työelämäpolitiikan asiantuntija Antti Hallia, SAMOK

09:30

Epätyypillisille opiskelijaryhmille tehdyn tyytyväisyysmittauksen esittely
Projektissa toteutettiin kohdennettu haastattelututkimus ammattikorkeakoulujen
aliedustetuille opiskelijaryhmille. Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö OTUS
rs:n toteuttamassa tutkimuksessa selvitettiin valittujen ryhmien kokemuksia ja
ajatuksista opiskelusta ja opiskeluympäristöstä, mitä voitaisiin tehdä toisin, jotta
voisi tuntea enemmän kuuluvansa ammattikorkeakouluyhteisöön ja toisaalta mikä
estää ajan puutteen lisäksi nyt osallistumista toimintaan. Lisäksi selvitettiin myös
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sitä, miten erilaiset opiskelijat huomioidaan ammattikorkeakouluissa ja onko
kohtelu tasa-arvoista ja hyväksyvää.
Tutkija Virve Murto, Opetuksen ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus
10.15

Artikkelikokoelman julkaisu
JOKA-projektin työseminaarien, tutkimusten ja selvitysten perusteella koottiin
artikkelikokoelma. Tarkoituksena on lyhyesti selvittää, miksi on tärkeää, jopa
välttämätöntä, löytää ratkaisuja jatkuvan oppimisen ja kansainvälistymisen luomiin
haasteisiin yhteisöllisyydelle ammattikorkeakouluissa. Julkaisun on tarkoitus
antaa myös viitteitä, minkä tyyppisiä ratkaisumalleja voitaisiin käyttää.
Asiantuntija Samuli Maxenius, Arene
Kommentaattori erityisasiantuntija Hannele Louhelainen, OAJ

11.00

Tauko

11.10

Yhteisöt tällaisessa maailmassa
Petri pyrkii tarkastelemaan maailmaa laajemmalla kaarella. Yhdestä ihmisestä
globaaliin kuvaan, tästä hetkestä menneeseen ja tulevaan – eli mistä on tultu,
missä ollaan nyt ja mihin voidaan ajatella, että menemme seuraavaksi.
Kirjailija ja organisaatiokehityksen ammattilainen Petri Rajaniemi
https://nobs.fi/

12.00

Miten tästä eteenpäin?
Miten voimme yhdessä hyödyntää hankkeessa saatuja tuloksia?
Työelämäpolitiikan asiantuntija Antti Hallia, SAMOK

Ilmoittautuminen
Loppuseminaariin tulee ilmoittautua etukäteen. Ilmoittautuminen on auki heti, ja sen voit tehdä
täällä. Ilmoittautua voi 30.11. klo 14 asti.

Lisätiedot
Antti Hallia
Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK Ry

050 389 1011
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antti.hallia@samok.fi

Samuli Maxenius
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene Ry
040 650 1006
samuli.maxenius@arene.fi
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