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JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA JAMKON  
EDUSTAJISTON KOKOUS 7/2020 
 
PAIKKA: Ainoastaan etäyhteydellä Zoomissa. 
AIKA: Tiistaina 8.9.2020, klo 17.00 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 
X Hilma Myöhänen 
Alex Vinter 
Jani Tervo 
 
JASTO 4 
X Elsa Hieta 
X Riina Ala-Mutka 
X Julia Enlund 
X Henriikka Tilander 
 
JOK 0 + (2) 
X (Oscar Lang) 
(Viivi Kautto) 
 
KONKURSSI 5 + (1) 
Tuuli Kärjä 
X Nea Tiihonen 
Tomi Vainionpää 
X Arttu Kokko 
X Impi Saarimaa (kohdasta 90-
>) 
(Pape Purhonen) 
 
 

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

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

 
Edustajiston puheenjohtaja Lassi Halkosaari avaa kokouksen. 
 
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.04. 

 
87. 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: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi. 

 
88. 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 
enemmistö annetuista äänistä sitä vaatii. ” 
 
Esitys: Noudatetaan esityslistan mukaista työjärjestystä. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 

 
89. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 

 
Esitys: Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa. Samat henkilöt toimivat 
molemmissa tehtävissä. 
 
Nea Tiihonen esitti itseään.  
Puheenjohtaja esitti Riina Ala-Mutkaa, käytettävissä. 
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Päätös: Esitysten mukaan 
 

90. ILMOITUSASIAT 
 
- 11.-12.9. Opiskelijan Seppä 
- 13.9. KV-tutoreiden ilta opinkivellä 
- 17.9. JAMKOn edustajistovaalikoulutus (etänä) 
- 19.9. Ruskaretki 
- 22.9. Edunvalvontatiimi 
- 23.9. Eat Out-ilta 
- vko. 39. Finnish experience week 
- 3.10. JAMKO Akatemia (lauantaipäivä koulutuksia auditoriossa) 
- 5.10. Edustajiston kokous 
- 5.-11.10. Jasto + Sporticus roosanauhakeräys Keski-Suomen syöpäyhdistyksen kanssa 
- 6-7.10. Liikunta-appro 
- 7.10. Jälki-Istunto 
- 10.10. JAMKO 20v vuosijuhlat 
- 2.11. Edustajiston iltakoulu 
- 4.11. Edustajistovaalien viimeinen vaalipäivä ja vaalivalvojaiset 
- 11.11. Edustajiston syyskokous (edustajiston 2020 viimeinen kokous) 
- Vuoden 2021 Insinööriopiskelijapäivät Jyväskylässä! 

 
Impi Saarimaa saapui klo 17.13 ennen kohdan päätöstä 

 
91. 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: Tällä hetkellä työ lähes viimeisellä kommenttikierroksella. Seuraavaan 
kokoukseen visualisointi. Valmis ja hyväksyttäväksi alustavasti 5.10.  
 
Hallitus: VPJ kertoi, KAJ-iltaa suunniteltu yhdessä KAJ-pjden kanssa. Hlöstön ja hallituksen virkistäy-
tymistä. JAMKO-ständien pohdintaa. Jäspat pyörivät eri kampuksilla. Viestinnän ja edunvalvonnan 
asiantuntijan rekrytointiryhmässä. Uuden ja vanhan mediatiimin kanssa tapaillut. Katse uuden halli-
tuksen rekryämiseen ja esittelyyn. Muitakin on. 
 
Pekka – yleisesti tapahtumat Palprolla pyörii eilen välitunti, joka meni mukavasti. OLL liittokokous-
lausuntokierros. Hype-kahvit Discordissa.  
 
Janita – kiertäviä JSP:tä, KVL, Kick-off onnistui, tiimin kanssa ryhmäytymistä 
 
Teemu – Beach Piknik ja kickoff - välituntia myös avustamassa, eat out tulossa 
 
Anna Z. – Orientaatioviikot meni hyvin vaihtareille ja tutkinto-opiskelijoille. Kaikki kv-opiskelijat ei-
vät ole vielä saapuneet. Tutorien apua tarvittu. Zoom-miittejä. Finnish Experience Week – jouduttu 
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laskemaan osallistujamääriä mutta pyritään viemään loppuun. KV- ja degree-vaihtareiden tapaami-
nen sunnuntaina. 
 
Annika Yhteistyö: 
-Vanhojen kumppanien kontaktointia 
-Uusia kumppaneita haet 
-OP:n ja TimeTravelin kanssa pidetty palaveria.  
-Opiskelijan Seppä pe-la JAMKOn kortilla -10% tms. JAMKOn sivuilta näkyy ketkä mukana.  
 - Staattinen JAMKOn tarra yritysten ovissa. 
 
Elisa: Työryhmissä istunut, edvapuolen syksyn tapahtumia, edvatiimit & excu. Jätelajitteluasti-
asuunnitelma. 
 
Niki: laadunhallinta: kurssien palautekyselyt uusittu, esittelyvideo tehty laadunhallinnan toiminnas-
ta. Edufutura OPS-tiimi: riistiinopiskelun opintotarjotin käytössä, ohjausta tehdään ja sivuston päivi-
tystä jatkuvasti. KoPo: opiskelijoiden etäopiskelun ongelmia selvitelty runsaasti kevään ja alkusyk-
syn aikana. Muuta: JAMKOn kalenteri-taulukko ohjelma tekeillä, jatkossa taulukosta suoraan kalen-
teritapahtumat. Toimistoassistanttivuorot alkavat. Edunvalvonta: Edunvalvontatiimit alkavat syksyl-
le, EdvaExcu mahdollisena etätoteutuksena tilanteen mukaan, mikäli järkevää. JAMKO newsletter 
viikolla 38 ja siihen artikkelia liittyen päivitettyyn tutkintosääntöön. Lausunto opinnäytetyön arvi-
ointikriteereihin. 
 
Stella – kiertävillä jäsenpalvelupisteillä. JAMKOn esittelyitä. Strategian visualisointi, FEW. Vuosijuh-
latiimi. SAMOKin liittokokousmateriaali ja lausunto. JAMKOn ständien suunnittelu. Tutoreilta tullei-
ta palautteita käyty läpi. 
 
Antony:  
 
Antti: Johtoryhmässä ollut mm. koronavilkku. Tapaamisia pidetty etänä. Tänään käyty keskustele-
massa Game Pitin kanssa. Yhteistyökuvioita. Opinnäytetyön arviointikriteerit. Kiertävä JSP. Palaverit 
ilta-aikaan. Kuntapoliittinen ohjelma on valmisteilla. Viedään ensin JYYn edustajistolle, tuodaan sit-
ten JAMKOn edustajistoon. 
 
Opintoasioiden lautakunta: Yksi kokous ollut. mm. Uusi tutkintosääntö vahvistettiin. Seuraava ko-
kous kuun lopussa. Viedään kehitysideoita orientaatioviikkoon liittyen. 
 
Korkeakoululiikunnan yhteistyöryhmä:  
 
Edufutura: ks. yllä.  

- Edufuturan ohjausryhmässä ei hetkeen tapaamisia. Benchmarkkaus TRE3 – siirretty tulevai-
suuteen. Ohjaustiimi: Valmistauduttu kärkitiimin palaveriin. Ohjauskartoitusta tehty. Kun-
tapoliittista linjapaperia koitetaan viedä edufuturan studentforumin kautta eteenpäin. 

 
Laadunhallinnan kehittämistyöryhmä: ks. yllä 
 
Eettinen toimikunta: Aloitti syksyn työt tänään. Katsottiin uusia opinnäytetyön arviointikriteereitä. 
Ei juuri kommentteja. Uusia ohjeistuksia opinnäytetyöprosessista. Toimiaika elimellä loppuu vuo-
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den loppuun. Esitetään uutta seuraavalle kolmelle vuodelle. Ottavat JAMKOon virallisemmin yh-
teyttä. 
 
HYPE-työryhmä: Elokuun alussa ollut yksi kokous. Hype-kahvit Discordissa. 
 
JAMKin sisäilmatyöryhmän opiskelijäsen: 
 
Ravintolatoimikunnat: 

- Odotettavissa Juvenesin ajan ensimmäiset toimikunnat lähiaikoina. 
- Rajakatu: 
- Dynamo: 

 
KEKE-työryhmä – JAMKien pitää toimittaa viimevuoden hiilijalajälkensä ministeriölle. Ympäristöky-
sely keväällä. Siellä opiskelijaharjoittelija, joka käynyt kyselyä läpi. Ruokahävikki keskusteluttanut. 
 
JAMK Oy hallitus:  

- Kokoukset etänä – korkeatasoista linjaamista. Uusia hlöstörekryjä ja OKMn strategiaraha. 
- Ensi vuonna fiksumpia kampuskuvioiden osalta. 

 
KOAS: KOASin ja JASOn yhteinen rakennuskohde Kankaalla, Ilona (105 opisk.as + 61 seniorias.) har-
jakorkeudessa (valmistuminen arvio 1.3.2021). Seuraava kokous tulossa 10.9. 
 
Keskusvaalilautakunta:  
-  Vaalikuulutus annettu Kick-Offissa 2.9. 
- Panostetaan sähköiseen markkinointiin 
- Ehdolleasettumisständit peruutettu, äänestysständejä katsotaan tilanteen mukaan 
- Vaalipaneeli(t) järjestetään etänä, striimataan ja tallennetaan 
-           Vaaliliittoja 6 ja ehdolle asettuneita 4. 
 
Tutkintolautakunta: 
 
TKI-ryhmä: 

 
Antti Paunonen saapui klo 17.38 ennen kohdan päätöstä. 
Impi Saarimaa poistui klo 17.46 saapui 17.48 ennen kohdan päätöstä. 
 
Esitys: Hallituksen jäsenet ja opiskelijaedustajat kertovat kuulumisensa tiivistetysti ja vastaavat tar-
vittaessa kysymyksiin. Merkataan tiedoksi. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 

 
92. STRATEGIAN LAUSUNTOKIERROS 

 
Keskustellaan ja annetaan kehityskohteita alustavasta strategiasta. 
 
Liite 1. 
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Esitys: Merkitään tiedoksi. 
 
Kommentteja keskustelusta: 

- Alkusanat hyvin muotoiltu, vaikka pitkät ei tarvitse lyhentää 
- Arvot, Missio ja Visio eivät herättäneet keskustelua. 
- Toteutussuunnitelma sai positiivista palautetta 
- Strategiaryhmän pj kiitteli saadusta palautteesta. Hallituksen pj kiitteli myös prosessista. 
- Aikaa käytetty arviolta n. 100h 

 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 
93. ANSIOMERKIT JA HUOMIONOSOITUKSET 

 
JAMKOn syyskokouksessa 8.4.2020 kohdassa 70. päätettiin pöydätä tämä kohta syyskuun kokouk-
seen. 
 
JAMKO jakaa kunniamerkkejä ja huomionosoituksia vuosijuhlillaan 10.10. 
 
Merkkiohjesääntö: 
3 §: ”Opiskelijakunnalla on ansiomerkki, standaari, kunniakirja sekä alumnimerkki, joita se voi huo-
mionosoituksina myöntää. … ” 
 
4 §: “Ansiomerkkejä ovat hopeinen ja kultainen ansiomerkki. Ansiomerkki voidaan myöntää henki-
löille, joka on toiminnallaan tai merkittävällä teollaan edistänyt Jyväskylän ammattikorkeakoulun 
opiskelijoiden, opiskelijakunnan tai suomalaisten ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden pyrkimyksiä 
tai asemaa. Kultainen ansiomerkki myönnetään vähintään kolmen vuoden ansiokkaasta toiminnas-
ta JAMKOssa.” 
 
7 §: ”Hopeisen ja kultaisen ansiomerkin sekä standaarin ja kunniakirjan myöntämisestä päättää 
opiskelijakunnan edustajisto. Alumnimerkin myöntämisestä päättää opiskelijakunnan hallitus.” 
 
Esitys: Jaetaan ansiomerkit ja huomionosoitukset kokouksessa olevassa liitteessä oleville henkilöil-
le.  
 
Puheenjohtaja esitti Tiihosen ja Saarimaan kannattamana, että myönnetään ansiomerkit seuraavan 
liitteen mukaan.  
 
LIITE 3 ansiomerkit.txt 
 
Riina Mäenpää huomioi ja varmisti, että esitykset pidetään edustajiston tietona. Laitetaan ansio-
merkin saajat liitteeseen, jota ei viedä verkkoon.  
 
Päätös: Puheenjohtajan esityksen mukaan. 
 

94. OPKU+ YHTIÖITTÄMINEN 
 
Opku+ yhteisö halutaan muuttaa osuuskunnaksi rahaliikenteen yksinkertaistamiseksi ja työjaon 
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selkeyttämiseksi. Myös liittymis- ja eroamisasiat yksinkertaistuvat osuuskuntamallissa. Aikaisemmin 
keväällä tehtyä paperia mukaillen on luotu uusi osuuskunnan säännöstö. 
 
Liite 2. 
 
Esitys: Hyväksytään OPKU+ yhteisö muutos osuuskunnaksi ja hyväksytään säännöt. 
 

- Hallituksen puheenjohtaja esitteli OPKU+ yhteistyötä, joka on tarkoitus yhtiöittää.  
- Osuuskunta muotona helpoin liittyä ja erota. 
- Nykyinen ohjausryhmä muuttuu hallitukseksi 
- Pari vuotta joutuu tähän vähintään sitoutumaan 
- Perustamiskulut n. 400€ jaetaan prosessin mukaan 
- Kaikilla opiskelijakunnilla hyväksyttävänä. Viedään lakimiehelle ja sitten PRH:lle. 

 
Impi Saarimaa poistui paikalta n. klo 18.37 ennen päätöstä 
 
Päätös: Esityksen mukaan. 
 
 

95. META (MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT) 
- Puheenjohtajalle toive Teemu Heikkilältä, jatkossa tiedot ilmoitusasioista valmiiksi. 
- Instagram edustajistovaalit – halukkaita videoon? 2. Video johon myös henkilöitä edustajis 

tosta, jotka eivät enää jatkamassa. Tieto keskusvaalilautakunta@jamko.fi 
- Peppin toiminta ja kurssivalinnat restonomipuolella ollut ala-arvoista. Opiskeluista jää pois, 

jollei pysty kurssejaan valitsemaan. Insinööreillä ja sote-alalla myös. Puolet opiskelijoista 
ulkomailla, opettajat joutuneet tekemään opiskelijoiden puolesta. 

- Yleistä palautetta peppistä muilta opiskelijoilta, kerääkö jamk? 
- Tutoreilta kerätään tietoa. 
- Jos vastaavia opintoihin liittyviä asioita kopo@jamko.fi niin viedään eteenpäin. Onko kurssia, 

miten pääsee jne. Aikataulut googlailemalla.  
- Moodle tulossa kaikille aloille. Paljon ongelmia – opettajat eivät välttämättä hallitse. Opiske-

lijoiden vaikea navigoida, jouduttu opettamaan opettajia. Osalla päällekkäin kahta alustaa 
(tiko ja bit), sotella myös ongelmaa. 

- Uusintakurssi moodleen – vie kauan ennen kuin pääsee tilaan kun nostetaan. Tulee viiveellä. 
- Vuosijuhlat ja maailmanlaajuinen tilanne? Huomenna työryhmä kokoustaa . Halutaan järjes-

tää juhlat, joihin mahd. Monilla turvallinen pääsy. 
- Pivon ateriatukikortti päivitettävissä jamkon jäsenillä opiskelijakortiksi huomisesta lähtien 

(tällä tietoa) 
- Viestinnän ja edunvalvonnan asiantuntijan sijainen etsinnässä 
- Seuraavan vuoden edustajiston ehdokkaiden etsimiseen tarvitaan koko edustajiston tukea 
- Seuraava edustajiston kokous 5.10. – olkaa paikalla / etänä. 

 
 
 

96. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
Edustajiston puheenjohtaja päättää kokouksen. 
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Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.05. 
 
Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti 
 
Lassi Halkosaari   Hannu Järvistö 
Puheenjohtaja   Sihteeri 
 
 
Nea Tiihonen   Riina Ala-Mutka 
Pöytäkirjantarkastaja  Pöytäkirjantarkastaja 
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