
    
EDUSTAJISTON ESITYSLISTA 1 (7) 

                                        2.6.2020 

 

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA JAMKO 

Rajakatu 35 | 40200 Jyväskylä | +358 50 3361 385 | www.jamko.fi 

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA JAMKON  
EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2020 
 
PAIKKA: Ainoastaan etäyhteydellä Zoomissa. 
AIKA: Maanantaina 1.6.2020, klo 18.00 alkaen. 
 
 
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 
Hilma Myöhänen 
X Alex Vinter 
Jani Tervo 
 
JASTO 4 
Elsa Hieta 
Riina Ala-Mutka 
X Julia Enlund 
Henriikka Tilander 
 
JOK 0 + (2) 
(Oscar Lang) 
(Viivi Kautto) 
 
KONKURSSI 5 + (1) 
Tuuli Kärjä 
Nea Tiihonen 
X Tomi Vainionpää 
X 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 
Riina Mäenpää 
(Arttu Kuuliala) 
 
SITOUTUMATTOMAT 0 + (1) 
(Allen Nyamukapa) 
 
OPISKELEVAT KOKOOMUSLAI-
SET 0 + (1) 
X (Mikko Poutanen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUUT 
X Antti Paunonen 
X Kiia Pöyhönen 
Teemu Heikkilä 
X Antony Smal 
Anna Zhuravleva 
X Pekka Mannermaa 
X Janita Hietala 
X Stella Palassalo 
X Annika Manninen 
Elisa Vikman 
X Niki Niemelä 
 
X Mikael Rauhansalo 
Arttu Niemelä 
Anna Tarvainen-Illi 
Eeva Vissel 
 
X Hannu Järvistö 
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73. KOKOUKSEN AVAUS 
 
Edustajiston puheenjohtaja Lassi Halkosaari avaa kokouksen. 
 
Päätös: Avataan kokous ajassa 18:46. 

 
74. 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. 

 
75. 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. 

 
76. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 

 
Esitys: Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa. Samat henkilöt toimivat 
molemmissa tehtävissä. 
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Niklas Sillander esittää Ville Mataraista, käytettävissä. 
Lassi Halkosaari esittää Niklas Sillanderia, käytettävissä. 
 
Päätös: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Matarainen ja Sillander. 

 
77. ILMOITUSASIAT 

 
- JAMKOlle on otettu sähköinen allekirjoitusjärjestelmä käyttöön ja sitä sovelletaan myös 

edustajistonkokouksen pöytäkirjojen allekirjoittamisessa 
 

- 1.4.–30.6. TJ:n perhevapaa, sijaisena Mikael Rauhansalo 
- 6.-8.8. SAMOK Syysstartti 
- 12.8. JAMKOn toimisto auki 
- 29.8. Beach Picnic + afterparty 
- 1.9. Orientaatioviikon kiitosilta tutoreille 
- 2.9. Kick-Off & Edustajistovaalien vaalikuulutus verkkoon 
- 4.9. Edustajiston ryhmäytyminen opinkivellä (ilmoittautuminen lähempänä) 
- 7.9. Etävälitunti 
- 8.9. Edustajiston kokous 
- 9.9. Jälki-istunto 
- 16.9. Tursajaiset 
- 19.-20.9. Ruskaretki 
- 22.9. Edunvalvontatiimi 
- 22.-26.9. Finnish Experience Week 
- 5.10. Edustajiston kokous 
- 10.10. JAMKO 20v vuosijuhlat 
- 20.10. Edunvalvontatiimi 
- 2.11. Edustajiston iltakoulu 
- 4.11. Edustajistovaalien viimeinen vaalipäivä ja vaalivalvojaiset 
- 11.11. Edustajiston syyskokous (edustajiston 2020 viimeinen kokous) 
- 14.11. JASTOn vuosijuhlat SIIRRETÄÄN 
- 1.12. Edunvalvontatiimi 

 
78. HALLITUKSEN JA OPISKELIJAEDUSTAJIEN KUULUMISET 

 
Hallituslaiset ovat tehneet joko lyhyen kirjallisen tiivistelmän mitä ovat tehneet tai kertovat sen 
suullisesti ja vastaavat edustajiston mahdollisiin kysymyksiin. 
 
JAMKOn strategiatyöryhmä: Strategian toteuttamissuunnitelma ja mittarit ovat luonnosteltu strate-
giatyöryhmässä ja ne odottavat kommentteja edustajistolta, hallitukselta ja henkilöstöltä. Linkki 
kommentointiin: https://forms.gle/1UBaajJ3Zpi6SKQM6 
 
Hallitus: 
PJ: Kupolipa työ edistyy, uusittiin Timetravels-soppari ja OP-soppariuusinta tulossa. Mietitty miten 
JAMKO palvelisi paremmin monimuoto-opiskelijoita. Osallistunut opku+ asioihin. Edufuturan 

https://sign.visma.net/fi/document-check/fd4f6d14-df68-4b08-bcf2-15a85d4076ef

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

www.vismasign.com

https://forms.gle/1UBaajJ3Zpi6SKQM6


    
EDUSTAJISTON ESITYSLISTA 4 (7) 

                                        2.6.2020 

 

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA JAMKO 

Rajakatu 35 | 40200 Jyväskylä | +358 50 3361 385 | www.jamko.fi 

johtoryhmä kokous ensi viikolla, asialistaa ei ole vielä tullut. SAMOK korkeakoulujen osaamisperus-
taisuuden- ja osaamisen tunnistamisen käytänteet kyselyn tekeminen. 
 
VPJ: Discord-tapahtumat oli ja meni. Syksylle suunniteltu tapahtumia kovaa vauhtia ja varasuunni-
telmiakin tehty. Tiimirekryt oli myös ja tiimit otettu hyvin haltuun. Vujutyöryhmän setit edistyy ja 
esim. kuvaaja lyötiin lukkoon viime viikolla ja muutamia hyviä sponsseja saatu. Monia pikkusempia 
asioita myös työn alla. 
 
Yhteistyö: - Tursajaisten suunnittelua. 
- "Etutärppien" suunnittelua. 
- Yhteistyökumppaneiden kanssa keskustelua (Saunalautta.fi & Paahtimo Papu) 
 
Momu&mentorointi: Asiantuntijan kanssa olemme pitäneet monimuototutoreille intensiivipäivän, 
jossa käytiin mm. mitä tutoreilta odotetaan sekä mitä tutorointi oikeasti on. JAMKOlle on valittu 
kolme uutta mentoria, joiden koulutusta suunnitellaan tälle keväälle parhaimmillaan. Osallistun itse 
myös tursajaisten järjestämiseen ja suunnittelen tursajaisten markkinointia tutorvastaavan kanssa. 
Ollaan mietitty kanssa miten JAMKO voisi palvella paremmin monimuoto-opiskelijoita. 
 
Tapahtumat: - Ollaan mietitty ensi syksyn tapahtumia 

- Tehty materiaalitilauksia niihin liittyen 
- Jopon perehdytyksiä ollut 
- Opinnäytetyöfoorumissa hiottu opinnäytetyön arviointikriteeristöä ja uutta opinnäytetyön 

ohjesivustoa 
 
KOPO: Kevään aikana useita kopokeissejä kurssien osalta etäopetukseen siirtymisen ansiosta, laa-
dunhallinnan työryhmä suunnittelee ja toteuttaa infovideota osajana kehittyminen-kurssille, Edufu-
turan OPS-tiimin opettajien infowebinaarit ristiinopiskelusta pidetty, siirrytään opiskelijoiden ohjei-
siin syksyä varten,  suunnitellaan loppusyksylle edvaexcursiota, mikäli tilanne sen sallii. 
 
Hyvinvointi: - Syksyn tapahtumia valmisteltu: materiaaleja tilattu, Ruskaretkeen bussit varattu, vas-
tuita jaettu hyvinvointiimissä 
- Hyvinvointitiimin kanssa on suunniteltu tulevia tapahtumia ja tekemisiä sekä ryhmäydytty. 
- Liikunta-approkoordinattori on löydetty ja hän on aloittanut työnsä. Hän on jo aktiivisesti alusta-
nut tapahtumaa ja hänen kanssaan on pari kertaa jo etäyhteyksillä palaveerattu. 
 
Tutor: Tutorvastaavia tavattu ja kartoitettu enemmän KAJ-kohtaisesti tutoreiden ajankohtaisia asi-
oita. Tutorkirjeet myös lähetetty eteenpäin. Tursajaissuunnitelmat etenee myös, mutta jännityk-
sellä seurataan mikä tilanne syksyllä on. Strategia- ja vujutyöryhmässä myös mukana. 
 
SOPO: Edvaexcua on suunniteltu Nikin kanssa ja se etenee hyvällä mallilla. Stellan kanssa tehtiin 
etäopiskelukysely mistä koostin raportin. Siihen saatiin hyvin vastauksia ja JAMKilla on oltu niistä 
tosi kiinnostuneita. Kupolipan teko starttailtiin ja siinäkin hommassa päästiin hyvään vauhtiin. 
 
Työryhmät: 
Eettinen toimikunta ei kai ole edellisen kerran jälkeen kokoontunut? Seuraava kokous lokakuussa 
muistaakseni. 
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Edufuturassa on työstetty tarkempaa kuvausta kuka tekee ja mitä ohjausta opiskelijoille. Tätä työs-
tetään vielä kerran kesäkuussa ennen kesälomaa. 
Keke-ryhmä kokoontuu perjantaina. Nyt on tehty lähinnä taustatyötä. 
 
KV&DEGREE: tapaamisia kv-toimiston kanssa ja hommaa IB-vaihdon tutor-homman kanssa. 
 
 
Ravintolatoimikunnat: 
Rajakatu: Kyselty jatkuuko samat opiskelijaedustajat, kun ravintolatoimija vaihtuu. 
Dynamo: Ei mitään. 
 
JAMK Oy hallitus: 

- Eka kokous Niklaksella takana. 
- Ei mitään mainittavaa. 

 
KOAS: 

- Tilinpäätös hyväksytty. 
- Hallitus tavannut etänä. 
- Hyvä vuosi takana. 
- Uusi kaupungin edustaja hallitukseen. 
- Seuraava kokous 4.6., luvassa osavuosikatsaus. 
- Koronan takia poistuneiden vaihto-opiskelijoiden vuokratulot hoidettu osittain korkeakou-

lujen kanssa, ei tule muiden vuokranmaksajien maksettaviksi. 
 
Keskusvaalilautakunta: 

- Vaalimatskuja tehty. 
- Ollaan aika ajoissa asioiden kanssa. 
- Yksi eropyyntö, jonka tilalle kaivataan uutta henkilöä. 
- Ei lähdetä mukaan SAMOKin selvittämään vaalikoneeseen, Opku+ -yhteistyössä teetetään 

opinnäytetyönä uutta vaalikonetta. 
- SAMOKilta tuli kyselyä yhteisistä vaalimateriaaleista, koettiin että ovat aika myöhässä. 

 
Esitys: Hallituksen jäsenet ja opiskelijaedustajat kertovat kuulumisensa tiivistetysti ja vastaavat tar-
vittaessa kysymyksiin. Merkataan tiedoksi. 
 
Päätös: Merkitään tiedoksi. 

 
79. JAMKON EHDOKAS SAMOKIN HALLITUKSEEN – ANTTI PAUNONEN 

 
JAMKOn hallituksen puheenjohtaja Antti Paunonen on ilmoittanut kiinnostuksensa hakea vuoden 
2021 SAMOKin hallitukseen. SAMOKin hallitus vuodelle 2021 valitaan liittokokouksessa marras-
kuussa 2020. 
 
Antti Paunonen esittäytyi, ja edustajisto kyseli häneltä ehdokkuudestaan. 
Edustajisto tuki Paunosen pyrkimyksiä. 
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Esitys: Valitaan Antti Paunonen JAMKOn ehdokkaaksi SAMOKin hallitukseen. 
 
Päätös: Edustajisto valitsee Antti Paunosen ehdokkaakseen. 
 

80. LOTTA JÄNKÄVAARAN ERO KESKUSVAALILAUTAKUNNASTA 

Lotta Jänkävaara on pyytänyt eroaan keskusvaalilautakunnasta. 
 
LIITE_1_Lotta_Jänkävaaran_eropyyntö_keskusvaalilautakunnasta.pdf 
 
Esitys: Myönnetään Lotta Jänkävaaralle ero keskusvaalilautakunnasta. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 

81. KESKUSVAALILAUTAKUNNAN TÄYDENTÄMINEN 
 
Lotan erottua keskusvaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä keskusvaalilautakuntaan voidaan täy-
dentää yksi varajäsen lisää. 
 
Keskusvaalilautakunta toivoo, että tyhjä paikka täydennettäisiin. 
  
Impi Saarimaa esitti Juho Niemelää keskusvaalilautakunnan täydentämiseen Johanna Kaasalaisen 
varajäseneksi, käytettävissä. 
 
Esitys: Keskustellaan aiheesta. 
 
Päätös: Saarimaan esityksen mukaan. 
 

82. JAMKO AKATEMIA UUDISTAMINEN 
 
Toiminnanjohtaja on yhdessä edustajiston puheenjohtajiston kanssa visioinut uudistuksia JAMKO 
Akatemiaan. Nykyinen konsepti ei tunnu vetävän osallistujia, sekä sen järjestäminen on koettu ras-
kaaksi. 
 
Esitys: Keskustellaan asiasta. 
 
Päätös: Merkitään tiedoksi. 
 

83. OPISKELIJAEDUSTAJA JAMKIN VERKKOSIVUJEN KEHITYSVAIHEESEEN 
 
JAMKOa on pyydetty olemaan mukana JAMKin verkkosivujen kehityksessä. Projektissa opiskelija-
edustajan tehtävänä olisi arvioida JAMKin verkkosivujen käytettävyyttä ja toimivuutta opiskelijan 
näkökulmasta. Tehtävä ei vaadi juurikaan teknistä osaamista. JAMK haluaa tietää mitä opiskelijat 
hakevat sivuilta, miten hakevat ja miten käyttävät sivuja muutoin. 
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Puheenjohtaja Lassi Halkosaari huomauttaa, että asiasta on jo päätetty edustajiston kevätkokouk-
sessa kohdassa 67/2020 (8.4.2020). Halkosaari toteaa, että asiakohta on jo käsitelty. Niklas Sillan-
der kannatti. 
 
Esitys: Keskustellaan ja valitaan opiskelijaedustaja. 
 
Päätös: Puheenjohtajan toteaa, että asiakohdasta on jo päätös tehty edustajiston kevätkokouk-
sessa 8.4.2020 (asiakohta 67/2020). 
 

84. META (MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT) 
 
 
 

85. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
Edustajiston puheenjohtaja päättää kokouksen. 
 
Päätös: Päätetään kokous ajassa 19:49. 
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