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JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA JAMKON
EDUSTAJISTON KOKOUS 8/2020
PAIKKA: Ainoastaan etäyhteydellä Zoomissa.
AIKA: Maanantaina 5.10.2020, 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
Hilma Myöhänen
Alex Vinter
X Jani Tervo
JASTO 4
Elsa Hieta
X Riina Ala-Mutka
Julia Enlund
X Henriikka Tilander
JOK 0 + (2)
(Oscar Lang)
(Viivi Kautto)

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

MUUT
X Antti Paunonen
X Kiia Pöyhönen
X Teemu Heikkilä
Antony Smal
X Anna Zhuravleva
X Pekka Mannermaa
X Janita Hietala
X Stella Palassalo
X Annika Manninen
X Elisa Vikman
X Niki Niemelä
X Hannu Järvistö
Arttu Niemelä
Eeva Vissel
Anna Tarvainen-Illi
(Jenni Laitiainen)
X Aapo Kämäräinen (saapui
kohdassa 105.)

KONKURSSI 5 + (1)
X Tuuli Kärjä
X Nea Tiihonen
X Tomi Vainionpää
X Arttu Kokko
Impi Saarimaa
(Pape Purhonen)
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97. KOKOUKSEN AVAUS
Edustajiston puheenjohtaja Lassi Halkosaari avaa kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.09.
98. 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. Kutsussa 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 oikeuksia jonkin asian käsittelyn ajaksi.”
Esitys: Kokous hyväksyy kokouksen kutsumismenettelyn ja toteaa päätösvaltaisuuden
sekä laillisuuden. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeudet.
Puheenjohtaja palasi klo 18.06 kohtaan Aapo Kämäräisen saavuttua ja avasi kohdan uudelleen.
Myönnettiin Aapo Kämäräiselle puhe ja läsnäolo-oikeus. Nea Tiihonen kannatti. Suljettiin kohta uudelleen ja palattiin tämän jälkeen kohtaan muut esille tulevat asiat META.
Päätös: Esityksen mukaan
99. 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.
Puheenjohtajan esitys, lisätään kohta 105. JAMKin palvelutiimin opiskelijaedustaja. Nea Tiihonen
kannatti.
Puheenjohtaja ohjeisti zoomissa koeäänestyksen yes (kannattaa lisäystä)- ja no-napeilla (Ei kannata). Puheenjohtaja totesi, että edustajisto oli yksimielinen.
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Päätös: Esityslistan ja puheenjohtajan lisäysesityksen mukaan
100.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Esitys: Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa. Samat henkilöt toimivat
molemmissa tehtävissä.
Halkosaari esitti Nea Tiihosta ja Tomi Vainionpäätä, molemmat käytettävissä.
Päätös: Valittiin Tiihonen ja Vainionpää pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.
101.

ILMOITUSASIAT
-

102.

5.-11.10. Jasto + Sporticus roosanauhakeräys keskisuomen syöpäyhdistyksen kanssa
5.-11.10. Hyvinvointiviikko
7.10. Jälki-Istunto
20.10. Edunvalvontatiimi
27.10. Välitunti: Halloween hangout
2.11. Edustajiston iltakoulu
3.11. Hallitusinfo
4.11. Edustajistovaalien viimeinen vaalipäivä ja vaalivalvojaiset
11.11. Edustajiston syyskokous (edustajiston 2020 viimeinen kokous)
Vuoden 2021 Insinööriopiskelijapäivät Jyväskylässä!
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: Tänään toivottavasti strategia hyväksytään ja siirretään visualisointi
hallituksen vastuulle. Visualisoitu versio tulee tiedoksi edustajistolle syyskokoukseen.
Hallitus:
Elisa Vikman – Edvatiimi hybriditoteutuksella onnistunut.
Antti Paunonen – Gamepitin kanssa pohditaan yhteistyötä, kiertävät jäsenpisteet saatu päätökseen
tältä syksyltä. Musiikin kampukselle Gradia pyörittämään ravintolaa, tavataan heitä lähiaikoina.
SAMOKin PJ-TJ, Frankin omistajuus, korona jne. Syyslomalla käytettävissä joinain päivinä.
Tosuevakkoa, rekryriihtä jne. pohdittu tj/pj-porukalla. Lausuntokierroksia 2kpl. SAMOK ja OLL –
käyty materiaalit läpi ja lausuttu. Viralliset materiaalit tulleet SAMOKilta tänään. Edufuturassa jatketaan varsin samoin kuvioin.
Kiia Pöyhönen - Kiertävässä jäspassa pyörin syyskuussa, mukavaa hommaa
- Huomenna päätetään vuosijuhlien kohtalo
- Haalaritilaus/-vastaanotto/-purku/-inventaario
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- Kastehaastesuunnittelua työryhmän kanssa ja toteutus myös osan kanssa, tähän mennessä osallistunu yli 60 henkeä jo
- Laskutuksia koonnut keväältä ja haalareista
- Viestinnän hommia, päivityksiä, tiedotteita, suunnittelua
- FEW lipunmyyntiä ylläpidin
- KAJ-kyykkää järjestettiin
- Loppusyksyn aikatauluja tarkasteltu ja muokattu pj/tj-sektorilla
- Hallituksen viimisiä virkistäytymisiä tuloilla ja suunnittelussa
- Hallituksen ig-esittelyt + hallitushakuhommia suunniteltu
- Viestinnän asiantuntijan rekryryhmässä olin ja jotain perehdytyshommia tulossa hänen kanssaan
tälle viikolle
- Hallituksen jäsenyysworkshopin koosteen tein siellä puhutuista asioista valmiiksi toimintasuunnitelmaevakkoon hyödynnettäväksi
Teemu Heikkilä – Eat out pidetty. Keskiviikkona jälki-istunto.
Anna Zhuravleva - Finnish experience week went okey, didn’t have major issues We are going to
make a survey and a report about it Starting to plan the last meetings with the tutors for the next
part of the semester All the tutors are steadily getting their hours although during corona it might
prove quite hard.
Pekka Mannermaa (Hyvinvointivastaava): - SAMOKin suosituksiin opiskelijan kokonaisvaltaisesta
hyvinvoinnista ja toimeentulosta tehty kommentointia.
- Melonnan lajikokeilu järjestetty 26.9., meni hyvin.
- Mirko Kareisen webinaari oli 28.9. ja osallistujia oli tosi hyvin. Yhteistyön jatkosta on juteltu hänen
kanssaan.
- OLL sektoritapaaminen
- Opiskelijoiden liikuntaliiton liittokokous materiaalien läpikäynti ja kommentointi -> Liittokokouslausunto tehty
- Häirintäyhdyshenkilötapaaminen 28.9., missä keskusteltiin suunnitteilla olevan koulutuksen/perehdytyksen sisältöä KAJ:den kanssa. Hyvää työtä on tehty ^^
- YTHS muutokseen liittyvää perehtymistä, perehdytystä, kouluttautumista ja valmistautumista
- Hyvinvointiviikon järjestämistä tapahtumavastaavien, yhteistyövastaavan ja vara pj:n kanssa
- Liikunta-approjen perumisen jälkimainingit sekä selvittely/kokoustaminen
Janita Hietala – -Keskiviikkona Jälki-istunto, siihen tehnyt Kahootia ja muutenkin hoidellut juttuja
-Keskusvaalilautakunnan juttuja
-JOPOn kokous huomenna, siihen liittyen hoitanut asioita
Stella Palassalo – kerätty palautteita tutorpasseista, koottu ja lähetetty eteenpäin ylemmille tahoille. Mietitty YTHS:n viestintää. Finnish experience weekin musiikkikonsertin järkkäily. Eevan kanssa
tavattu tutoreita aloittain ja tavataan kaikki ennen syyslomaa. Strategia ja vujutyöryhmässä
Antony Smal: momu & mentor loppuvuoden kuviot, YTHS webinaari suunnittelu.
Annika Manninen (Yhteistyö):
-Hyvinvointiviikon yhteistyökumppanit
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-JAMKOlle oma kahvi "edustuslahjaksi"
-Yhteistyöneuvotteluita GamePitin kanssa.
-Paljon palavereita
Niki Niemelä (KOPO): Toimistoassistanttivuorot Rajakadulla. Muutamia opiskelijakeissejä koskien
arvosanoja. Edvatiimi edustajistovaaleista ja edunvalvonnan jäsenpalveluista.
Opintoasioiden lautakunta: Opinnäytetyön arviointikriteereihin saatiin kaikki JAMKOn parannusesitykset.
Korkeakoululiikunnan yhteistyöryhmä: Ei ole ollut.
Edufuturan työryhmät: Tarkasteltu miten täytyy edetä. Ei syvällisempää. Aikaisemmin syksyllä tullut
kyselyä ryhmään. Laitetaan eteenpäin, jos tulee tietoa. Edufutura OPS-tiimi: Järjestetään OPSwebinaari ristiinopiskelun käynnistymisestä, mietitty markkinointikeinoja saada näkyvyyttä kouluilla.
Laadunhallinnan kehittämistyöryhmä: Laadunhallinnan kehittämistyöryhmä - nykyisellään JAMKin
Laatutiimi: toiminnanohjauskäsikirjan päivitys, Avoimen AMKn ja kesän palauteraportti, vastineet
jupinapalautteisiin lokakuun aikana, Karvin kysely poikkeustilan vaikutuksista, AMK-AVOP-kyselyn
uudistaminen. Webinaari uraseurantakyselystä.
Eettinen toimikunta: Ei ole kokoontunut.
HYPE-työryhmä: Hyvinvointityön suunnitelman päivittäminen. Yhteistyön rakentaminen yths:n ja
edufuturan kanssa, ollaan ihmisiksi-kampanja, etäopiskelun tukeminen koronapandemian aikana.
JAMKin sisäilmatyöryhmän opiskelijäsen: Ei ole kokoontunut.
KEKE-työryhmä: Valmistaudutaan esittelemään aikaansaannoksia johtoryhmälle. Lajitteluastiat eivät ole edenneet.
JAMK Oy hallitus: Kuntoutusinstituutin ja liiketoimintayksiköiden johtajien valinnat
KOAS: Hallituksen kokous huomenna, tullut pyyntö täyttää JAMKOn edustaja hallitukseen 2021-22.
Keskusvaalilautakunta: Ehdolle asettuminen loppui, 33 ehdokasta, 9 vaaliliittoa. Mietitään ratkaisua
miten vaalivalvojaiset saadaan toteutettua.
Tutkintolautakunta: Ei ole tullut kutsuja.
TKI-ryhmä: Esitys: Hallituksen jäsenet ja opiskelijaedustajat kertovat kuulumisensa tiivistetysti ja vastaavat tarvittaessa kysymyksiin. Merkataan tiedoksi.
Päätös: Esityksen mukaan
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103.

STRATEGIAN TEKSTISISÄLTÖJEN HYVÄKSYMINEN

Strategia on kulkenut lausuntokierroksella edellisessä kokouksessa ja silloin ei ilmennyt mitään
muutettavaa strategiaan, joten kyseinen strategia on myös esillä tässä. Aikatauluongelmien takia
visualisoitua strategiaa ei saatu tähän kokoukseen esille. Viestinnän ja edunvalvonnan asiantuntijan
sijainen lähtee visualisoimaan strategiaa. Visualisoidun strategian hyväksyminen hallituksella helpottaisi edustajiston toimintaa, visualisoitu strategia tuodaan kuitenkin tästä huolimatta edustajistolle tiedoksi hallituksen hyväksynnän jälkeen edustajiston syyskokoukseen.
Liite 1.
Esitys: Hyväksytään JAMKOn strategian tekstisisällöt, annetaan hallitukselle vastuu hyväksyä visualisointi ja tuoda hyväksytty visualisoitu strategia edustajistolle tiedoksi edustajiston syyskokoukseen.
Päätös: Esityksen mukaan
104.

UUDEN RAVINTOLATOIMIKUNNAN OPISKELIJAEDUSTAJAT LOPPUVUODELLE

Rajakadun ja Dynamon kampuksille on tullut lukuvuoden alusta uusi ravintolatoimija Juvenes, joten
JAMKO valitsee uudet ravintolatoimikunnan opiskelijajäsenet loppuvuodeksi. Ravintolatoimikuntaan valitaan kuusi henkilöä.
Esitys: Valitaan Sodexon aikaisen ravintolatoimikunnan jäsenistä jatkamaan tehtävää loppuun Niklas Sillander(käytettävissä), Juho Niemelä (käytettävissä) ja Sami Virtanen (ei ole ilmoittanut olevansa käytettävissä). Lotta Jänkävaara ei ollut käytettävissä tehtävään. Lisäksi valitaan neljä muuta
hakijaa tehtävään.
Sähköpostitse tullut kaksi hakemusta Miia Korhonen ja Aapo Kämäräinen, Nea Tiihonen ilmoitti kokouksessa olevansa käytettävissä loppuvuodelle. Riina Ala-Mutka ilmoitti olevansa käytettävissä.
Päätös: Valitaan Niklas Sillander, Juho Niemelä, Miia Korhonen, Aapo Kämäräinen, Nea Tiihonen
ja Riina Ala-Mutka ravintolatoimikuntaan loppuvuodeksi.
Liite 2 ja liite 3. Henkilöiden hakemukset.

105.

JAMKIN PALVELUTIIMIN OPISKELIJAEDUSTAJA

Lisätietoa paikasta:
Jamkin palvelutiimi auttaa sinua myyntiin liittyvissä asioissa. Järjestämme myös myyntikoulutusta
henkilöille, jotka haluavat kehittyä myyntityössään. Uusien koulutusmoduulien suunnittelutyö on
käynnissä. Ota yhteyttä palvelutiimin jäseniin, mikäli sinulla on ideoita ja toiveita sisältöjen suhteen!
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Palvelutiimin tehtävänä on edistää myyntiä jamkissa mm. Seuraavin keinoin:
Myyntityö ja sen tuki
Myynnin tavoiteasetanta ja myynnin seuranta
Myyntiyhteistyö yli yksikkörajojen
Asiakkaiden kartoitus, asiakasluokittelu, asiakastyö (hoitomallit)
Kumppanuusmallin ylläpito ja kehitys, kumppanuuksien solmiminen
Microsoft dynamics-työkalun aktiivinen käyttö ja kehitys
Asiakastilaisuuksien järjestäminen
Palvelutiimin ohjausryhmänä toimii JAMKin johtoryhmä.
Esitys: Valitaan yksi opiskelijaedustaja loppuvuodeksi.
Halkosaari esitti Kiia Pöyhöstä, käytettävissä.
Päätös: Halkosaaren esityksen mukaan Kiia Pöyhönen.
Aapo Kämäräinen saapui klo 18.04 ennen kohdan päätöstä.
Siirryttiin käsittelyn jälkeen kohtaan 98. kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Jatkettiin kohtaan meta kun laillisuus ja päätösvalta oli käsitelty uudelleen. Kämäräinen oli ehdolla
ja tuli valituksi ravintolatoimikuntaan ja hän käytti vielä tässä vaiheessa mahdollisuuden esittäytyä
edustajistolle.
106.

META (MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT)
- JAMKOn jäsentilanne – jäsenmäärässä ollaan jälissä viimevuodesta. Taustalla mm. korona. n.
850 jäsentä viimevuodesta. Opiskelijakunta ei peruttujen tapahtumien vuoksi pääse olemaan näkyvillä opiskelijoilla, koronan vuoksi ei koeta, että tarvitsee olla JAMKOn jäsen (ei
liikuta). Jäsenmäärään vaikuttaa myös ilmaiset jäsentunnisteet. Muutama vuosi sitten opiskelijatunnistemahdollisuus aukesi. SAMOK osaomistaa Frankia, joka korttia tarjoaa. Käytössä yo-kunnissa ja levinnyt myös ammattikorkeakoulujen puolella. Vaikuttaa talousarvioon.
Ensivuotta ajatellen täytyy tehdä pohdintaa. Vuodessa Metkassa tippunut 8000 -> n. 1000
vuodessa. Asian osalta on lähdetty vahvistamaan JAMKOn jäsenyyttä, ja asioista / palveluista, jotka tarjolla vain jäsenistölle. Asioita exklusiivisiksi, vain JAMKOn jäsenille.
YTHS-muutoksen myötä ylioppilaskunnat eivät enää peri YTHS-maksua, ovat silloin samassa
tilanteessa kuin opiskelijakunnat. Automaatiojäsenyyden perusteet käytännössä murenevat
pois. Tulevaisuus vaatii toimenpiteitä ja esim. yhteistyötä ylioppilaskuntien kanssa opiskelijajärjestöjen uusien rahoituskanavien kehittämiseksi.
- Edustajistolle tulee kysely asioista, joita JAMKOn pitäisi kehittää ja viedä eteenpäin ensi
vuonna. Esityksiä käydään toimintasuunnitelmaevakossa läpi.
- Syyskokouksen osalta ei osata sanoa onko vielä etänä vai fyysisesti.
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- 30.11. Ensivuoden yleisavustusten dl.
- Edustajiston budjettia on vielä jäljellä.
- JAMKOn kaikki livetapahtumat toistaiseksi etänä.
- 2020 kahoot- kotikoneilla.
- Edustajiston jäsen toi esille, että aloittaneiden opiskelijoiden keskuudessa olisi orastavaa rasismia – JAMKOlta toivottaisiin tähän kannanottoa.

107.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Edustajiston puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.36
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Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti
Lassi Halkosaari
Puheenjohtaja

Hannu Järvistö
Sihteeri

Pöytäkirjantarkastaja
Tomi Vainionpää

Pöytäkirjantarkastaja
Nea Tiihonen
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Alkusanat
Maailma muuttuu jatkuvasti: opiskelijoiden joukko monimuotoistuu ja opiskelijakunnan tulee
liikkua sujuvasti muutoksen mukana. Opiskelijakortin omistajuuden lipsuminen
opiskelijakuntien käsistä vaatii jäsenyyden uudistamista ja uskottavana
asiantuntijaorganisaationa pysyminen työn murroksen huomioimista. Luottamustoimijoiden,
eli operatiivisten toimijoidemme, vaihtuminen vuosittain on suuri ja kesyttämätön voimavara,
jonka valjastamisessa käyttöön on hyödynnettävä pitkän aikavälin suunnittelua. Hyvin tehty
strategia on työkalu tämän toteuttamiseen.
Strategian tekemistä varten perustettiin työryhmä, joka oli monipuolinen ja jolta löytyi kattava
näkemys JAMKOn toiminnasta. Strategiatyöryhmän suurena tukena fasilitoimassa oli
SAMOKin hallinnon asiantuntija Vellu Taskila. Työryhmä kokoontui useita kertoja vuoden
aikana ja järjesti myös pidempiä strategiapäiviä. Työssä osallistettiin myös edustajistoa,
hallitusta, henkilöstöä ja välillä muitakin aktiiveja, pyytämällä heiltä kommentteja työn
jokaisessa vaiheessa.
Strategian tekeminen aloitettiin jo 2019 joulukuussa kartoittamalla organisaation nykytilaa ja
edellisen strategian lopputuloksia. Nykytilan selvityksen jälkeen unelmoitiin, millainen on
täydellinen JAMKO, jonka seurauksena kokosimme strategiakauden arvot, mission ja vision.
Tulevia toimijoita helpottamaan luotiin toteuttamissuunnitelma vision
saavuttamiseksi.Toteuttamissuunnitelman yhteyteen koottiin myös mittarit, joiden avulla
nähdään, onko toiminta halutulla tasolla.
Strategiaa kirjoittaessa keskusteluissa vallitsi kolme kantavaa teemaa: vakaa talous,
opiskelijan mielekkäämpi arki sekä motivoitunut ja uudistuva yhteisö. Organisaationa
kehittymisen haasteina nähtiin muun muassa resurssien riittämättömyys. Vaihtoehdot
resurssien lisäämiseen löytyvät pitkälti varainhankinnan kasvattamisesta tai olemassa
olevien resurssien hyödyntämisestä viisaammin. Jo onnistuneen jäsenhankinnan myötä
talous JAMKOssa on ollut siinä mielessä hyvässä kunnossa, ettei tappiollisia tilinpäätöksiä
ole hetkeen ollut, päinvastoin. Paremmalla ja tarkemmalla talouden suunnittelulla ja
seurannalla pystymme varmasti tehokkaampiin tuloksiin.
Haluamme jäsenyytemme olevan portti monipuolisten etujen piiriin sekä edunvalvonnan,
hyvinvoinnin että palveluiden saralla. Jatkuvasti monipuolistuva opiskelijajoukko ohjaa
toimintamme ja palveluidemme kehittämistä. Haluamme vastata niin perinteisten
päiväopiskelijoiden kuin myös monimuotoisten ja kansainvälisten opiskelijoiden tarpeisiin
toiminnassamme. Työskentelemme opiskelijoiden hyväksi ja työllemme on ehdotonta, että
saavutamme heidät monipuolisella viestinnällämme ja vastavuoroisesti he myös saavat
meihin yhteyttä vaivattomasti. Olemme auttamassa luomaan korkeakouluyhteisöä, jossa
jokainen on tervetullut taustoista huolimatta ja saa yhdenvertaiset työkalut opinnoissa
menestymiseen.
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Jotta pystymme vastaamaan monipuolisen opiskelijajoukon tarpeisiin, meidän täytyy tehdä
saumatonta yhteistyötä niin korkeakoulumme sisäisten kuin ulkopuolistenkin toimijoiden
kanssa. Meidän tulee kehittää organisaatiotamme jatkuvasti, jotta yhteistyö kanssamme on
houkuttelevaa, ja pystymme solmimaan pidempiäkin kumppanuuksia. Haluamme olla
jatkossa entistä luotettavampi ja ketterämpi kumppani, jolta löytyvät ratkaisut ja
asiantuntijuus hyvän yhteistyön saavuttamiseksi.
Strategia hyväksyttiin edustajiston syyskokouksessa pvm.
Jyväskylässä pvm
Lassi Halkosaari, edustajiston puheenjohtaja 2020
Antti Paunonen, hallituksen puheenjohtaja 2020
Kiia Pöyhönen, hallituksen varapuheenjohtaja 2020
Riina Mäenpää, edustajiston jäsen 2020
Stella Palassalo, hallituksen jäsen 2020
Jarna Väisänen, alumni
Mikael Rauhansalo, alumni
Hannu Järvistö, toiminnanjohtaja
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Arvot
Vuorovaikutuksellinen JAMKO
Työskentelemme opiskelijan hyväksi ja siinä onnistuminen vaatii jatkuvaa vuorovaikutusta.
Siksi pyrimme mahdollisimman saavuttavaan ja saavutettavaan viestintään. Monipuolisella
viestinnällä tavoitamme opiskelijan hänelle luontevalla tavalla. Viestintämme on laadukasta,
näkyvää ja toimintaa tukevaa. Se on harkittua, toimintaympäristön tunnistavaa ja perustuu
pohdittuihin tavoitteisiin.
Meille viestintä ei ole vain tiedottamista muille. Keskustelemme opiskelijoiden ja
sidosryhmien kanssa, koska haluamme toimintamme olevan vuorovaikutuksellista.
Kuuntelemme yhteisöämme edunvalvonnan ja toiminnan kehityksen mahdollistamiseksi.
Vuoropuhelulla luomme pohjan parhaalle mahdolliselle sisäiselle toiminnalle.
Sitoudumme läpinäkyvään, vuorovaikutukselliseen ja laadukkaaseen viestintään.
Pidetään huolta
Turvallinen, kannustava ja positiivinen ilmapiiri syntyy hyvinvoivista opiskelijoista. Aiomme
olla tulevaisuudessakin varmistamassa, että yhteisössämme turvallisuus ja yhdenvertaisuus
ovat taattuja. Huolehdimme opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisestä ja toimimme
opiskelijoiden puolestapuhujana. Tarjoamme opiskelijoille monipuolisesti opiskelija-arkea
tukevia palveluita.
JAMKO on opiskelijan luotettava ystävä. Tehtävämme on pitää opiskelijoiden puolia ja
teemme sitä täydellä sydämellä. Olemme tukena opiskelijan arjessa, kuuntelemme sekä
autamme jokaisessa tilanteessa. Koska sitä edunvalvonta on.
Asiantunteva ja aikaansaava yhteistyökumppani
Yhdessä saamme enemmän aikaan. Rakennamme yhteistyökumppaneiden kanssa Suomen
parasta opiskelijakaupunkia. Olemme aktiivinen, aikaansaava sekä luotettu
yhteistyökumppani ja etsimme uusia mahdollisuuksia entistä paremmalle yhteistyölle. Meille
yhteistyökumppanuudessa on tärkeää luotettavuus ja joustavuus.
Yhteisöllisyyden mahdollistaja
Yhteisöllisyys syntyy avoimesta ilmapiiristä. Opiskelun tulisi olla ihmisen parasta aikaa, ja
tavoitteemme on olla mukana luomassa mieleenpainuvia muistoja ja elinikäisiä verkostoja.
Edistämme korkeakouluyhteisöä, jossa on ylpeä me-henki. Jokaisella opiskelijalla on oikeus
kuulua haluamiinsa yhteisöihin ja olla ylpeä osallisuudestaan omassa yhteisössään.
Haluamme mahdollistaa yhteisöjen muodostumista korkeakoulun sisällä.
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Missio
JAMKO on laadukkaamman opiskelija-arjen mahdollistaja.
Jokainen opiskelija on yhdenvertainen ja me varmistamme, että JAMK tarjoaa jokaiselle
mahdollisuudet opinnoissa menestymiseen sekä itsensä kehittämiseen. Ylläpidämme ja
edistämme koulutuksen laatua sekä opiskelijan hyvinvointia. Olemme täällä opiskelijoita
varten, tukemassa eri elämäntilanteissa. Teemme opiskelijaelämästä mielekkäämpää
tuomalla sisältöä opiskelun rinnalle ja mahdollistamalla yhteisöllisyyttä.

Visio 2024
Hyvinvoiva opiskelijakunta.

Opiskelijan mielekkäämpi arki
Opiskelijan on helppoa ja mielekästä opiskella JAMKissa. Tätä edistävät JAMKOn laadukas
ohjaus, edunvalvonta sekä palvelut, jotka näkyvät opiskelijan arjessa läpi opintojen.
Ohjauksen ansiosta opiskelun eri vaiheet ovat saumattomia ja opiskelijalla on aina joku, jolta
voi kysyä neuvoa. Palvelut ovat jokaiselle aina saatavilla opiskelutavasta tai -paikasta
riippumatta. Palveluihin kuuluvat myös monipuoliset ja mielekkäät tapahtumat, joista
jokainen löytää itselleen mukavaa vastapainoa opiskelulle. JAMKOn aktiivinen edunvalvonta
varmistaa opiskelijoiden äänen kuuluvuuden. Opiskeluympäristö ja -yhteisö JAMKissa
tukevat opiskelun merkityksellisyyttä ja laadukkuutta.

Motivoitunut ja uudistuva yhteisö
JAMKOssa kaikki ovat samanarvoisia ja yhdenvertaisia. Meitä on helppo lähestyä ja
toimimme uskottavana esimerkkinä muille järjestöille muun muassa viestinnän ja
saavutettavuuden saralla. Brändimme on samaistuttava, positiivinen ja selkeä. Jokainen
jamkolainen on motivoitunut ja hyvinvoiva. Uudet toimijat ovat saaneet kattavan koulutuksen
ja ovat innokkaita jatkamaan vaikuttamista opiskelijakuntatoiminnan jälkeen. Edistämme
ekologisuutta ja meillä on ajanmukaiset sekä kestävät ratkaisut arjessamme.

Vakaa talous
JAMKOn toimintaan tarvittavat varat hankitaan jäsenmaksuista ja
yhteistyökumppanuuksista. Toimintaa ohjataan keskipitkän aikavälin suunnittelulla varautuen
erilaisiin tulevaisuudenkuviin ja vaihtoehtoisiin rahoituslähteisiin. Näillä vähennetään
riippuvaisuutta yksittäisistä rahoituskanavista. Varaudumme opiskelijakunnan rahoituksen
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haasteisiin vaikuttamalla keskusjärjestömme kautta yhteisiin ratkaisuihin. Käytämme
resurssejamme opiskelijoiden etujen mukaisesti ja kohdennamme toimintaa mahdollisimman
tehokkaaksi.
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Toteutussuunnitelma
2021

Opiskelijan
mielekkäämpi
arki

Karsitaan tapahtumia
ja keskitytään vain
olennaisimpiin ja
kiinnostavimpiin
tapahtumiin. /
Luodaan JAMKO
Akatemiaan
vuosittainen koulutus
edunvalvontaprosesse
ista.

Tarkennetaan
viestinnän
toteuttamisen vastuita.
Motivoitunut ja
/ Yhtenäistetään
uudistuva yhteisö toimijoiden
perehdytystä ja
kiinnitetään erityistä
huomiota laatuun.
Perustetaan työryhmä
luomaan keskipitkän
aikavälin
taloussuunnitelma.
Vakaa talous

Strategian
toteutumisen
seuranta

2022

2023

2024

Panostetaan
tapahtumien
tuottamiseen
enemmän
yhteistyössä muiden
opiskelijajärjestöjen
kanssa. / Kehitetään
mentoroinnille hyvät
markkinointikeinot ja
kuvaukset, sekä
luodaan selkeä
mielikuva
mentoroinnista
palveluna.

Selvitetään opiskelijoiden
tarpeet tapahtumien
ulkopuolella ja kehitetään
palvelutarjontaa, joka
vastaa niihin. /
Kannustetaan opiskelijoita
aktiiviseen
kansalaisuuteen
tehostetusti.

Selkeytetään
keskeiset
suuntaviivat
viestinnän
tekemiseen.

Luodaan edunvalvonnan Kehitetään toimijoiden
viestinnän toimintamalli. / ryhmäyttämistä.
Selvitetään JAMKOn
hiilijalanjälki. / Luodaan
suunnitelma toiminnan
kehittämisestä
ympäristöystävällisempää
n suuntaan.

Selvitetään uusia
mahdollisia
tulonlähteitä. /
Tarkastellaan ja
kehitetään JAMKOn
sisäistä toimintaa ja
työnkuvia (hallitus ja
henkilöstö)
vastaamaan
resurssiviisaasti
opiskelijakunnan
tarpeita.

Toteutetaan
taloussuunnitelman
välitarkastelu.

Strategian perehdytys Loppuvuodesta
ja viestintä
strategian
strategiasta.
välitarkastelu.

Kehitetään tutoreiden
ja mentoreiden
palkitsemismalleja. /
Luodaan tutoroinnille
"uudet kasvot" eli
kehitetään konseptia
houkuttelevammaksi.

Tehdään laaja reflektio
strategiakauden
aikana tehdyistä
taloustoimista.

Luodaan uusi
strategia.
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Loppusanat
Paraskin strategia on hyödytön, jos organisaatio ei omaksu sitä eikä vie sitä arkeensa.
Seuraava askel onkin strategian jalkauttaminen. Korkeakoulumaailma on vuonna 2024
varmasti aivan erilainen kuin voimme kuvitellakaan, mutta toivomme tällä strategialla
opiskelijakunnan saavan eväitä kohdata muutokset onnistuneesti.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/bfedcd5e-8ebf-4cc8-9aed-77be496a157b

www.vismasign.com

Liitteet:
Strategian mittarit
Taustapaperit toteuttamissuunnitelmalle
Mietintöjä prosessista
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SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

This documents contains 18 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 18 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 18 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 18 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 18 sidor före denna sida

authority to sign

asemavaltuutus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende
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