JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA JAMKON
EDUSTAJISTON KOKOUS 5/2018
PAIKKA: Rajakatu 35, F306
AIKA: Maanantai 13.8.2018, klo 16.00
KUTSUTTU:
Edustajiston varsinaiset jäsenet ja (varajäsenet) ryhmittäin 21 (+15):
INSINÖÖRIOPISKELIJAT
8 (+9)
Laajala Miika
Hytönen Ossi
Nordfors Jaakko
Helminen Miro
Björkman Tero
Keränen Jesse
Lajunen Anni PJ
Tapper Aki
(Achren Tekla)
(Hurskainen Katri)
(Jussinmäki Sami)
(Kämäräinen Minttu)
(Joutulainen Teemu)
(Vinter Alex)
(Sinkkonen Riku)
(Hartikainen Tuomo)
(Arola Jani)
JASTO 4 (+3)
Honkonen Iina-Mari
Kivisaari Roope
Fisk Henna
Huttunen Aleksi
(Varakas Timo)
(Salakka Ninna)
(Putkonen Tilda)

KONKURSSI 4 (+0)
Kovanen Joni-Markus
Oja-Lipasti Teemu
Moisio Jenna
Ruuskanen Miia
MATKARATA 2 (+1)
Turunen Samu
Rinteelä Minna
(Säynätmäki Essi)
LEGENDAT 2 (+1)
Niemelä Arttu
Väisänen Jarna
(Välinen Jarno)
JOK 1 (+1)
Venla Palvaila
(Roni Sorsa)

Muut:
Järvistö Hannu
Sulkunen Paula
Tarvainen-Illi Anna
Oksanen Elina
Mikael Rauhansalo
Tuomas Kallinki
Ville Laitinen
Jani Tervo
Juho Niemelä
Mirva Jokilehto
Jasmiina Kumpulainen
Emma Ahonen
Amanda Nygård
Eveliina Rautava
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59. KOKOUKSEN AVAUS
Edustajiston puheenjohtaja Anni Lajunen avaa kokouksen.
Päätös:
60. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Opiskelijakunnan säännöt, 6§ EDUSTAJISTON KOKOONTUMINEN:
”Kutsu edustajiston kokoukseen on lähetettävä kirjallisesti tai sähköpostitse edustajiston jäsenen
ilmoittamaan osoitteeseen vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta kaikille edustajiston
jäsenille ja lisäksi kokouksesta on ilmoitettava julkisesti opiskelijakunnan edustajiston päättämällä
tavalla.”
Esitys: Kokous hyväksyy kokouksen kutsumismenettelyn ja toteaa päätösvaltaisuuden
sekä laillisuuden. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeudet.
Päätös:
61. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN
Opiskelijakunnan säännöt, 6§: EDUSTAJISTON KOKOONTUMINEN:
”Kutsussa on mainittava kaikki kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouksessa voidaan käsitellä myös
kokouskutsun ulkopuolisia asioita, mikäli edustajisto niin 2/3 enemmistöllä päättää. Yhdistyslain 23
§:ssä mainituista asioita ei kuitenkaan voi tehdä päätöstä ellei niitä ole mainittu kokouskutsussa.”
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
62. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
Esitys: Toiminnanjohtaja toimii edustajiston kokouksissa sihteerinä. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan
tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa. Samat henkilöt toimivat molemmissa tehtävissä.
Päätös:
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63. ILMOITUSASIAT
Syksyn aikataulu
- Avajaisfestarit ja vaalikuulutus 30.8.2018
- Ohjauksen ja hyvinvoinnin asiantuntijan sijaiseksi Tiia Kolu
- Edustajiston kokous 11.9. (Poliittinen ohjelma jne.)
- SAMOKin alustavat liittokokousmateriaalit, lausunnot 2.9. mennessä.
- OLL:n liittokokousmateriaalit tulevat lausuntokierrokselle 13.9.
- Keskusvaalilautakunnan kokous 15.8.
64. HALLITUKSEN JÄSENEN ERON VAHVISTAMINEN
Hallituksen jäsen Frans Kuusisalo on ilmoittanut 26.6. jättäytyvänsä syrjään hallitustyöskentelystä.
Esitys: Edustajisto vahvistaa Frans Kuusisalon eron hallituksesta
Päätös:
65. HALLITUKSEN KOKOONPANO
Keskustellaan siitä miten hallituksen jättävän henkilön tehtävät on ajateltu jakaa.
Esitys: Edustajisto vahvistaa hallituksen kokoonpanon Frans Kuusisalon erotessa ja päättää olla
esittämättä henkilöitä Kuusisalon tilalle loppuhallituskaudeksi.
Päätös:

64. JAMKON JÄSENREKISTERI
Kokouksessa 4 / 2018 edustajisto päätti pöydätä jäsenrekisterin valinnan.
JAMKOn nykyisen jäsenrekisterin ASIOn toiminta päättyy vuoden 2018 loppuun. Uudeksi
jäsenrekisteriksi on vaihtoehtoina kolme (3) vaihtoehtoa: OPKU6, Hakosalo, ja Treanglo.
OPKU6 on uusi konsepti, jonka on luonut pääkaupunkiseudun kuusi opiskelijakuntaa. Lisäksi kevään
aikana on lähtenyt mukaan myös TUO Turusta ja mukaan on tulossa myös Oulun Osako. Perinteisen
jäsenrekisterin rinnalle on rakennettu kokonaan uusi jäsenpalvelukonsepti, jossa opiskelijakuntien
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jäseniä voidaan palvella ristiin, sekä rakentaa laajempia palveluja kaikki opiskelijakuntien jäsenille.
Jäsenrekisterin lisäksi palveluun otettaisiin OPKU6 ratkaisussa Treanglo oy:n verkkokauppa, jota kautta
jäseneksi liitytään. Alkuperäiseen tarjoukseen muutoksena on tullut se, että Virta-palvelimen sijaan
opiskelijastatus tarkastetaan HAKA-palvelun kautta, jolloin kustannukset pienenevät huomattavasti.
LIME on yrityksenä ja tuotteineen ollut jo pitkään olemassa.
Hakosalo on perinteinen jäsenrekisteri, jossa on mukana mm. TAMKO Tampereelta, ROTKO
Rovaniemeltä ja HAMKO Hämeestä ja sen kautta onnistuu jäsenmaksujen hallinta sekä jäsentietojen
ylläpito. Tähän ei kesän aikana ole tullut muutoksia. Hakosalolla on kokemusta jäsenrekistereistä ja
muusta ohjelmistotoiminnoista myöskin jo yli kymmenen vuotta.
Edellisen kokouksen jälkeen kolmantena vaihtoehtona on saatu tarjous Treanglo oy:ltä. Heidän
tarjouksessaan jäsenrekisteri olisi osana muuta palvelukokonaisuutta (verkkokauppa) eikä Limeä
tarvittaisi. Muutoin paketti sisältäisi samat toiminteet kuin mitä LIMEssä tarvitaan. Treanglo on
verrattain uusi toimija ja hyvin agressiivisesti kasvava ohjelmistoyritys.

LIITE_1_TARJOUS_OPKU6
LIITE_2_TARJOUS_HAKOSALO
LIITE_3_TARJOUS_TREANGLO

Esitys: Valitaan opiskelijakunnalle uusi jäsenrekisteri nykyisen ASIOn tilalle.
Päätös:

65. JAMKON JÄSENTUNNISTE
Jäsentunnisteella tarkoitetaan opiskelijan tapaa tunnistaa jäsenyytensä. Tähän asti JAMKOlla on ollut
käytössä fyysinen jäsenkortti, sekä tarjottu lisäpalveluna Frankin digitaaliset palvelut jäsenille.
Digitaalisten jäsentunnisteiden tarjonta on muuttunut radikaalisti hyvin lyhyessä ajassa. Keväällä
valikoima oli huomattavasti suppeampi. Frankin lisäksi tarjolla on Slice, johon ovat lähteneet mm. Pori,
Vaasa ja Turku. Lisäksi OPKU6 selvittää Tuudon mahdollisuutta jäsentunnisteeksi. OP:n ylläpitämässä
Pivossa on myöskin opiskelijakortti, jota kehitetään parhaillaan. Pivo on käytössä jo ainakin
Tampereella ja ainakin Oulu pohtii siihen liittymistä. Myös Treanglo (Manggo) on lupaillut oman
jäsentunnisteensa lanseeraamista tänä syksynä.
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Kunnon vertailua näiden jäsentunnisteiden välille ei ole tässä tilanteessa pystytty tekemään. Eroa tulee
olemaan ainakin tavassa tunnistaa opiskelija, onko tunniste avoin myös muille kuin opiskelijakunnan
jäsenille, maksaako tunniste vai onko tunniste ilmainen ja sisältää kolmannen osapuolen maksettua
sisältöä. Koska tilanne ei ole selkeä ja isot OPKU6 opiskelijakunnatkaan eivät vielä ole tehneet asiassa
päätöstä tulisi päätöstä asiassa lykätä, jotta voitaisiin tarjota jäsenistölle paras mahdollinen
jäsentunniste.
Frankin tullessa tänä syksynä maksulliseksi opiskelijoille tulee miettiä mikä olisi jäsenistön ja JAMKOn
toiminnan kannalta paras ratkaisu. Aikaisempi edustajiston kanta on ollut, että fyysinen kortti säilyy
toistaiseksi.
Esitys: Päätetään säilyttää fyysinen kortti ja erota Frankista 1.1.2019 alkaen (ero 1.10. - 3kk
irtisanoutumisaika) sekä antaa JAMKOn hallitukselle valtuudet tehdä päätös hankkia JAMKOn uusi
sähköinen jäsentunniste syksyn aikana uuden jäsenrekisterin rinnalle 1.1.2019 tai mahdollisimman pian
tämän jälkeen.
Päätös:
66. META (MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT)
67. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Edustajiston puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös:
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