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JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA JAMKON  
EDUSTAJISTON KOKOUS 4/2020 
 
PAIKKA: Rajakatu 35, BP13 
AIKA: Maanantai 2.3.2020, klo 18.29 – 19.06 
 
 
KUTSUTTU: 
 
Edustajiston varsinaiset jäsenet ja (varajäsenet) ryhmittäin 21 (+8): 

 

INTERNATIONAL COALITION 1 
Katerina Stoeva 
 
INSINÖÖRIOPISKELIJAT 6 
X Lassi Halkosaari 
X Niklas Sillander 
X Ville Matarainen 
X Hilma Myöhänen 
X Alex Vinter 
X Jani Tervo (etä) 
 
JASTO 4 
X Elsa Hieta (kohta 47 -> etä) 
Riina Ala-Mutka 
X Julia Enlund (etä) 
X Henriikka Tilander 
 
JOK 0 + (2) 
(Oscar Lang) 
(Viivi Kautto) 
 
KONKURSSI 5 + (1) 
Tuuli Kärjä 
X Nea Tiihonen (etä) 
Tomi Vainionpää 
Arttu Kokko 
X Impi Saarimaa 
(Pape Purhonen) 
 
 
 
 
 

LEGENDAT 2 + (2) 
Toni Järvinen 
Emma Ahonen 
(Teemu Oja-Lipasti) 
(Ossi Hytönen) 
 
MATKARATA 3 + (1) 
X Juho Niemelä 
X Lotta Jänkävaara 
X Riina Mäenpää 
(Arttu Palovuori) 
 
SITOUTUMATTOMAT 0 + (1) 
(Allen Nyamukapa) 
 
OPISKELEVAT KOKOOMUSLAI-
SET 0 + (1) 
(Mikko Poutanen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MUUT 
X Antti Paunonen 
X Kiia Pöyhönen 
X Teemu Heikkilä 
X Antony Smal 
Anna Zhuravleva 
X Pekka Mannermaa 
X Janita Hietala 
X Stella Palassalo 
Samu Turunen 
X Elisa Vikman 
Niki Niemelä 
 
X Hannu Järvistö 
Arttu Niemelä 
Anna Tarvainen-Illi 
Eeva Vissel 
 
 
X Annika Manninen 
X Tero Björkman 
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43. KOKOUKSEN AVAUS 

Edustajiston puheenjohtaja Lassi Halkosaari avaa kokouksen. 
 
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.29 iltakoulun jälkeen 

 
44. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
Opiskelijakunnan säännöt, ”6§ EDUSTAJISTON KOKOONTUMINEN: 

• Kutsu edustajiston kokoukseen on lähetettävä sähköpostitse edustajiston jäsenen ilmoitta
 maan osoitteeseen vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta kaikille edustajiston 
 jäsenille ja lisäksi kokouksesta on ilmoitettava julkisesti opiskelijakunnan internetsivuilla. Kut-
 sussa on mainittava kaikki kokouksessa käsiteltävät asiat.”  

• ”Edustajiston kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun kokous on asianmukaisesti koolle 
 kutsuttu ja paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet (1/2) 
 edustajiston jäsenistä.”  

• ”Opiskelijakunnan jäsenillä, hallituksen jäsenillä ja työntekijöillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus 
 edustajiston kokouksissa, ellei edustajisto ehdottomalla enemmistöllä päätä rajoittaa oikeuk-
 sia jonkin asian käsittelyn ajaksi.” 
 
Esitys: Kokous hyväksyy kokouksen kutsumismenettelyn ja toteaa päätösvaltaisuuden 
sekä laillisuuden. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeudet. 
 
Päätös: Esityksen mukaan 

 
45. 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 asioista ei kuitenkaan voi tehdä päätöstä ellei niitä ole mainittu kokouskutsussa. 
Edustajiston kokouksissa ensimmäisen kerran esillä oleva asia voidaan jättää pöydälle mikäli enem-
mistö annetuista äänistä sitä vaatii. ” 
 
Esitys: Noudatetaan esityslistan mukaista työjärjestystä. 
 
Päätös: Esityksen mukaan 

 
46. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 

 
Esitys: Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa. Samat henkilöt toimivat 
molemmissa tehtävissä. 
 
Matarainen esitti Hilma Myöhästä, käytettävissä 
Niemelä esitti Riina Mäenpäätä, käytettävissä 
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Päätös: Valittiin Hilma Myöhänen ja Riina Mäenpää 
 

47. ILMOITUSASIAT 
 

 
- Ennen kokousta käydysssä iltakoulussa esiteltiin mm. strategiatyöryhmän ja keskusvaalilauta-

kunnan kuulumisia sekä sitä, keille ansiomerkkejä voitaisiin myöntää. Puhuttiin myös edustajis-
ton mahd. virkistäytymissaunasta, josta puheenjohtaja lupasi tehdä kyselyn. Lisäksi keskuste-
lussa oli edustajiston näkyvyyden lisäämiseksi tehtävästä ständeilytyöstä ja toiveista lisätalous-
arvioon. 
 

- Tutortunteja mahdollista saada, mikäli ei ole edustajiston jäsen ja tuo omia tursaitaan iltakou-
luun/kokoukseen 
 

- 4.3. Jälki-istunto – aiheena Euroopan kaupungit 
- 5.3. JAMKO Akatemia – Ajanhallinta ja itsensä johtaminenklo 16 – 19 G205 vetäjänä 
- 6-8.3. Conthrive – kaupunkihackathon 
- 9-22.3. Jupinaviikot 
- 9.3. JASTOn naistenpäivän tapahtuma – Joogaa Dynamolla ja aamupalaa Lutakon huipulla 
- 10.3. Edunvalvontatiimi 
- 11.3. Eat out evening Revolutionissa 
- 16.3. JAMKOn hallitus päättää JOPOn hallituksen esittäväksi yhtiökokoukseen 31.3. 
- 17.3. Välitunti Esports teemalla (Victorypointissa) 
- 25.3. JAMKO Pommi Brassa – ydinpommihinnat – kevätkaste 
- 29.-30.3. MatkaRaTA järjestää risteilyn 
- 31.3. Edustajiston iltakoulu 
- 1.4. – 30.6. TJ:n perhevapaa, sijaisena Mikael Rauhansalo 
- 8.4. Edustajiston kevätkokous 
- 1.5. Vappu  
 
Elsa Hieta saapui etänä klo 18.35  
 

48. HALLITUKSEN JA OPISKELIJAEDUSTAJIEN KUULUMISET 
 
Hallituslaiset ovat tehneet joko lyhyen kirjallisen tiivistelmän mitä ovat tehneet tai kertovat sen 
suullisesti ja vastaavat edustajiston mahdollisiin kysymyksiin. 
 
Esitys: Hallituksen jäsenet ja opiskelijaedustajat kertovat kuulumisensa tiivistetysti ja vastaavat tar-
vittaessa kysymyksiin. Merkataan tiedoksi. 
 
Käytiin läpi iltakoulussa Hallituksella aamukoulu ollut tänään. 
- Puheenjohtajalla hankintoja - junamatkoja jne. 
- AMK-päivät parin kk päästä 
- Rehtorin kahveilla voitaisiin kirjoittaa AMK-rahoituksen halpuutuksesta juttu, rehtori mahd. mu-
kana, jos teksti hyvä. 
- Kokeiluluontoinen paikka JAMKin johtoryhmään 
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- Lisätalousarviota tekemässä 
 
VPJ:llä 
- Spostikeissejä tapahtumiin jne. liittyen 
- JAMKO-pommeille 25.3. kevätkastetta suunniteltu 
- Strategia, vuju jne. työryhmiä 
- Hallituksen virkistäytymistä ja ryhmäytymistä suunnitellut 
- Haalarityöryhmää yrittänyt kasata 
 
Tapahtumavastaavat 
- Eat out evening - pelataan bingoa, tulkaa sinne 
- Juhlapaikkoja vujuille 
- Keskusvaalilautakunnan eka tapaaminen 
- Tiimirekryä alettu suunnittelemaan 
- Jälki-istuntojuttuja 
- JAMKO-pommi ja vappu 

 
Hyvinvointivastaava 
- Järjestänyt tapahtumia 
- 17.3. E-sports välitunti CS-turnaus 
- JYYhyn ollut yhteyksissä liikunta-approihin liittyen 
korkeakoululiikunnan yhteistyöryhmä loppukuusta 
 
Moni-muoto / mentorointi 
- momu-koulutuksen uudistamista mietitty ja videoita tehty 
- Kolumni Keskisuomalaiseen 
- Podcastia? 
- TKI-ryhmässä käyty - tutustunut porukkaan - pari hanketta saanut rahoitusta 
 
KV-tutorointi 
- lisärekry tutoreihin - haastatteluja tällä viikolla. Ensiviikolla ekat koulutukset. 
- Finnish Experience Week - on oltu yhteyksissä yritysten kanssa. Hintoja ajankohtia jne., jotta voi-
daan tehdä tapahtumia. Seur. tapaamisessa mietitään budjettia. 
 
Tutorointi 
- Tutorkoulutukset ovat valmiina huomenna 
- Suunnitellaan leirejä  
- Strategia ja vujutyöryhmissä mukana 
 
SOPO 
- Jupinaviikot alkaa ensiviikolla, kysely auki kaksi viikkoa - ständilistaus laitettu. Osana JAMKin laa-
dunhallintaa. 
 
KOPO 
- Jupinaviikot  
- Edufuturan kanssa tapaamisia 
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- Edunvalvontakeissejä 
 
OPSit tulossa päätettäväksi tällä viikolla. Insinöörilaloilla saanut olla mukana. 
 
Työryhmät 
Sisäilmatyöryhmä 
- A1 ovella tupakointi 
- Ei mitään hälyttävää  
 
Rajakadun ravintolatoimikunnasta ei mitään kerrottavaa tapaaminen tässä kuussa 
 
Ympäristötyöryhmä lähti mukaan ravintoloiden kilpailutuksen tekemiseen - ensiviikolla Antti pai-
kalla Ensiviikolla eettisen toimikunnan kokous Edufutura-edistynyt - > polku opiskelijan näkökul-
masta, millaisia polkuja 

 
Dynamon ravintolatoimikuntaan odotellaan kutsua 
 
Tutkintolautakunnan kuulumisia 
- ei isommin mainittavaa 4.3. koskee kurssin oikaisupyynnön arviointia 
 
Opintoasioiden lautakuntaan tulossa opetussuunnitelmat 
 
Päätös: Esityksen mukaan 

 
49. SAMU TURUSEN EROPYYNTÖ HALLITUKSESTA 

 
Hallituksen jäsen Samu Turunen on pyytänyt eroa JAMKOn 2020 hallituksesta 31.1.2020 edustajis-
tolle saapuneella sähköpostilla. 
 
LIITE_1 Samu Turusen ero JAMKOn hallituksesta 2020.pdf 
 
Esitys: Myönnetään Samu Turuselle ero. 
Päätös: Esityksen mukaan 
 

50. HALLITUKSEN TÄYDENTÄMINEN 
 
JAMKOn edustajisto 2019 on päättänyt vuoden 2020 toimintasuunnitelman ja talousarvion. Nämä 
on laadittu sillä oletuksella, että hallituksessa on 2 + 9 henkilöä. Turusen erotessa, hallituksessa on 
2 + 8 henkilöä. JAMKOn hallitus toivoo, että hänen tilalleen valittaisiin uusi yhteistyövastaava, jotta 
hallituksen jäsenten ja henkilöstön kesken työmäärä ei nousisi liian kuormittavaksi. 
 
Esitys: Täydennetään hallitusta yhdellä henkilöllä. 
 
Halkosaari esitti Annika Mannista, käytettävissä 
 
Puheenjohtaja pyysi Mannista esittäytymään. Manninen esittäytyi lyhyesti ja vastasi kysymyksiin.  
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Päätös: Valitaan JAMKOn hallitukseen yhteistyövastaavaksi Annika Manninen loppukaudelle. 

 
51. ALKOHOLIN OSTAMINEN VUOSIJUHLALAHJAKSI JAMKOA EDUSTETTAESSA 

 
Voiko JAMKOn vuosijuhlille menijät ostaa alkoholia JAMKOn toimijoiden vuosijuhlabudjetista vuosi-
juhlalahjaksi JAMKOa edustettaessa. 
 
Asia nousi esille edellisessä edustajiston kokouksessa (3/2020) muissa esille tulleissa asioissa, jossa 
Edustajisto halusi ottaa tämän kokouksessa päätettäväksi asiaksi. 
 
Esitys: Keskustellaan asiasta ja tehdään päätös. 
 
Puheenjohtaja muistutteli iltakoulussa käydystä keskustelusta ja pyysi nostettavaksi keskustelusta-
huomioita, jos sellaisia haluttaisiin pöytäkirjaan. 
 
Niklas Sillander esitti Halkosaaren, Enlundin, Tiihosen ja Hiedan kannattamana, että alkoholi mah-
dollistetaan vuosijuhlalahjaksi. 
 
Tiihonen sanoi myös, että tulisi käydä keskustelu mitkä olisivat ensisijassa hyviä lahjoja.  
Juho Niemelä, toi esille, että olisi työlästä tehdä pitkä lista asioista – annetaan mieluummin henki-
löiden päättää 
 
Kommenttina Sillander: esityksensä on päälinja, josta voi sitten hallitus päättää.  
 
Päätös: Sallitaan alkoholin ostaminen vuosijuhlahjaksi JAMKOa edustettaessa. 
 

52. META (MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT) 
 
- Seuraavan kokouksen somettaja ja varasomettaja (instagram postaus) 
- Insinööriopiskelijat lupautui tehtävään 
- Keskusteltiin edustajiston paidoista & huppareista 30-50€ on monia vaihtoehtoja.  
- Elsa Hieta huomautti, että voitaisiin tehdä etänä myös postauksia, jotta käy ilmi, että monimuo-

doillekin mahdollista osallistua. 
- Somevastaava kysyi, onko ok. että kuva voidaan laittaa someen – kukaan ei kysyttäessä ilmoit-

tanut, että haluaa olla poissa kuvasta. 
 
Tero Björkman saapui ennen päätöstä klo 18.58 
Tiihonen poistui klo 19.03, Enlund poistui 19.06 
 

53. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Edustajiston puheenjohtaja päättää kokouksen. 
 
Päätös: Päätettiin kokous klo 19.06 
 
 

https://sign.visma.net/fi/document-check/94c7db57-745c-4d20-9bdc-8328f7159522

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



SIGNATURES ALLEKIRJOITUKSET UNDERSKRIFTER SIGNATURER UNDERSKRIFTER

This documents contains 6 pages before this page Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

authority to sign toimivaltaoikeus ställningsfullmakt autoritet til å signere myndighed til at underskrive

representative nimenkirjoitusoikeus firmateckningsrätt representant repræsentant

custodial huoltaja/edunvalvoja förvaltare foresatte/verge frihedsberøvende

https://sign.visma.net/fi/document-check/94c7db57-745c-4d20-9bdc-8328f7159522

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com


		2020-06-01T14:34:02+0000
	sign.visma.net 2ebdabb52fe2dee7c58e565870915efec76b147d


		2020-06-05T14:26:33+0000
	sign.visma.net 389a160ef5ddbcec28cbddb939e5e4a09000efd5


		2020-06-08T16:23:26+0000
	sign.visma.net c5d32db54c4febb894274c17ca1c17fe5e3448a0


		2020-08-14T13:37:41+0000
	sign.visma.net 08f73fc7c744eb6f4e6f4e281a710eb10c1665d7




