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JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA JAMKON
EDUSTAJISTON KOKOUS 9/2020
PAIKKA: Ainoastaan etäyhteydellä Zoomissa.
AIKA: Keskiviikkona 11.11.2020, klo 16.00 alkaen.

KUTSUTTU:
Edustajiston varsinaiset jäsenet ja (varajäsenet) ryhmittäin 21 (+8):
INTERNATIONAL COALITION 1
Katerina Stoeva
INSINÖÖRIOPISKELIJAT 6
Lassi Halkosaari
Niklas Sillander
Ville Matarainen
Hilma Myöhänen
Alex Vinter
Jani Tervo
JASTO 4
Elsa Hieta
Riina Ala-Mutka
Julia Enlund
Henriikka Tilander
JOK 0 + (2)
(Oscar Lang)
(Viivi Kautto)

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

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

KONKURSSI 5 + (1)
Tuuli Kärjä
Nea Tiihonen
Tomi Vainionpää
Arttu Kokko
Impi Saarimaa
(Pape Purhonen)
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108.

KOKOUKSEN AVAUS

Edustajiston puheenjohtaja Lassi Halkosaari avaa kokouksen.
Päätös:

109.

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.
Päätös:

110.

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:

111.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Esitys: Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa. Samat henkilöt toimivat molemmissa tehtävissä.
Päätös:
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112.

ILMOITUSASIAT
-

12.11. Edustajiston kiitosilta Revossa
13.11. Etävälitunti (CS:GO -Turnaus)
16.11. JAMKOn Edustajiston 2021 järjestäytymiskokous
23.11. Uuden edustajiston ja hallituksen sääntöperehdytys ja pikkujoulut Opinkivellä ja etänä
(hybriditoteutus, erillinen ilmoittautuminen tulossa paikalle saapuville)
17.11. Välitunti
25.11. Eat Out -ilta
1.12. Edunvalvontatiimi (Aiheena YTHS)
2.12. JAMKOn Edustajiston 2021 2. kokous
9.12. Jälki-istunto
10.12. JAMKO glögit
26.–27.3.2021 Insinööriopiskelijapäivät Jyväskylässä!

- Marraskuun loppuunsaakka yleisavustuksen apuhaku JAMKOlta vuodelle 2021, ohjeet löytyvät JAMKOn säännöistä
- TUO (Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta) erosi SAMOKista
- Antti Paunonen valittiin SAMOKin varapuheenjohtajaksi vuodelle 2021

113.

HALLITUKSEN JA OPISKELIJAEDUSTAJIEN KUULUMISET

Hallituslaiset ovat tehneet joko lyhyen kirjallisen tiivistelmän mitä ovat tehneet tai kertovat sen suullisesti ja vastaavat edustajiston mahdollisiin kysymyksiin.
Hallitus:
PJ:
Paljon ollut hommia ja kalenteri on ollut täyteen buukattu. Liittokokouksilla isoimpina juttuina YTHS
valtuuskunta paikkajako, Strategia, toiminta suunnitelma. saatiin jatkettua johtokuntapaikkaa ensi syksylle, silloin tulee uusi rehtori ja hän saa päättää haluaako opiskelijakunnan edustajaa mukaan. Hannu
Ikosen kanssa mietitään hyvinvointi hanketta yhdessä seamkin kanssa.
VPJ:
Hallituksen ig-päivien organisointia ja hallitushaun esille tuomista. Haalarityöryhmän kanssa aikataulutettu kevään tilaus ja keskusteltu syksyn lisätilauksesta, joka taidetaankin vielä perua. Kastehaasteeseen osallistui n. 400 henkeä. Tavataan joidenkin kaj'den kanssa tällä viikolla ja alotellaan yhteisen
kummiohjeistuksen tekemistä. Uutta viestintävastaavan pestiä tarkennettu ja suunniteltu sisältöä, nyt
on valmiina raamit. Vuosijuhlat peruttu, mutta suunnitellaan etätilaisuutta, jossa jaetaan ansiomerkit ja
kultaiset kumppanit esim. Virkistäytymisiä ja tykypäiviäki päässy tekee ja ainaki yks vielä jäljellä. Liittarit
oli ja siihen etukäteen myös paljon valmisteluja ja tapaamisia ehdokkaiden kanssa. Palvelutiimin eka
miitti tulossa 26.11. Kaikenlaista viestintää, pikkuhommia, palsuja, aikatauluja loppusyksylle ja keväälle.
Yhteistyövastaava:
- GamePit Pro sopimuksen luonnostelu
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- ”Vallan vaihtoon” valmistautumista.
- TimeTravelsin Saariselän matka (peruttu) viestintä.
Monimuoto & mentorointi:
Tutorrekrytointiin valmistautumista. Monimuototutoreiden kanssa alakohtaiset miitit ja kuulumisten
kyselyä. Mentoreiden kanssa pidetty miitti ja kateltu loppuvuoden tekemisiä; markkinointi ja mahd.
läksykerho. Oman pestin vuosikellon tekoa seuraajaa varten. Työpöydällä suunnittelua YTHS markkinointiin liittyviin videoihin.
SOPO:
Edvatiimi, YTHS-viestintä hommia, Edufuturan Student forumilla käytiin keskustelemassa
Eettinen toimikunta: yksi lausunto opinnäytetyöhön, uudelle toimikaudelle esitetty kokoonpanoa ->
JAMKOlle normaalisti paikka myös.
KOPO: opiskelijakeissejä, perehdytys/rekryriihi, strategia perehdytys, toimintasuunnitelmaevakko, toimenkuvien päivitystä nettisivuille, budjettiriihi, edvatiimi (edufutura ja vapaaehtoisvaikuttaminen korkeakoulussa)
Vertaistutorvastaava: Strategiakoulutuksen suunnittelu ja toteutus
Tavattiin kaikki tutorit aloittain ja tutoreilla on huoli tutortuntien keräämisestä sekä jonkin verran ahdistusta koronaan liittyen, muuten sujuu hyvin. Vujutyöryhmässä mukana. Tutorrekryn suunnittelu ja
markkinointi on käynnissä, tutorrekry siis 30.11.-10.1.2021 SAMOKin liittokokouksessa mukana, jäi tosi
hyvä fiilis ja oli kiva olla päättämässä ja vaikuttamassa valtakunnallisella tasolla opiskelijoiden asioihin (:
Toimintasuunnitelma sekä budjettiriihi niin kuin kaikilla muillakin.
KV-Tutorvastaava:
- Jamk have officially approved new intake of exchange students, have sent JAMKO info letter to the International Office, they will attach it to the invitations.
- Have made a schedule and materials for the last tutor meetings in the semester, meetings will take
places next week.
- Tutor recruitment and marketing planning with Eeva, Antony and Stella
- Making the report on FEW
- Planned the new solutions to the tutor hours problem (a lot of degree tutors because of corona will
not get enough hours), on the tutor meetings we will be discussing this, primary ideas are reducing the
amounts of credits (for example, if the tutor completed 100 hours, 4 credits instead of 5), degree tutors
helping with exchange students.
Tapahtumavastaavat Janita ja Teemu:
Janita:
- Liittareilla oltiin
- Jälkkäriä suunnitellu
- Kvl, vaaleista someen jne
- Jopon juttuja esim herkkubrunssi ja markkinointivuosikello
Teemu:
- SAMOKin liittokokous oli, paljo kaikkee kivaa siellä!
- Hallitusinfoa valmistellut omalta osalta
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- Välitunnin CS turnausta valmistellut
- Jälki-istunto tulossa ja sitä suunniteltu tiimin kans
Hyvinvointivastaava:
- Laitoin viestiä JAMKin henkilökunnalle, päästiin näin mukaan Aktiivinen ja hyvinvoiva korkeakoulu hankkeen suunnitteluun.
- Halloween Hangout pukukisa oli ja kilpailuun tuli mukaan hienoja pukuja :D
- 13.11. CS:GO Etävälkkärin suunnittelu
- OLL etäliittokokous 18. - 19.11. , mihin osallistutaan hyvinvoinnin ja ohjauksen asiantuntijan kanssa.
Tähän myös valmistaudutaan etukäteen.
- Paljon kokouksia ja tulevan vuoden suunnittelua.
JAMKOn strategiatyöryhmä: Strategian visualisointi on valmis. Visualisoitu strategia löytyy liitteistä.
Opintoasioiden lautakunta:
Ravintolatoimikunta:
Juveneksen osalta tilanne haastava, jonka johdosta toiminta ei ole sitä mitä se olisi, jos kaikki pääsisivät
käymään kampuksella ja ruokailla. Palautteista keskusteltu Juveneksen kanssa sekä keskusteltu tulevista kuvioista. Viestintää Juveneksen tarjoamista palveluista olisi hyvä jakaa opiskelijoille. Onnistuu hyvin
seuraamalla Juvenesta vaikka somessa.
Korkeakoululiikunnan yhteistyöryhmä:
Edufuturan työryhmät:
EF Oppimisen uudistaminen: Ohjauksen ja pedagogiikan tiimi: Edellisessä kokouksessa työt ei edistynyt, koska vastuuhenkilö ei ehtinyt valmistelemaan materiaaleja, siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
EF OPS-työryhmä: OPS-webinaari, mittareiden ja palautteen keruun kehittäminen ristiinopiskeluun,
student forum.
Kaupungin opiskelijayhteistyöryhmä: kokous(tutor-kierrosten palaute, opiskelijoiden tavoittaminen,
YTHS, kuntapoliittinen ohjelma), hallituksen vuosikellokalenteriohjelma.
Laadunhallinnan kehittämistyöryhmä:
JAMK laatutiimi:
Webinaari karvin uraseurantakysely, jupinavastineet, karvin kyselyiden tuloswebinaarit.
Eettinen toimikunta:
HYPE-työryhmä:
JAMKin sisäilmatyöryhmän opiskelijajäsen:
KEKE-työryhmä:
Lokakuun kokous peruttu.
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JAMK Oy hallitus:
Talousasioita, uuden rehtorin rekryn aikataulua ja prosessia käyty läpi.
KOAS:
Keskusvaalilautakunta:
Tutkintolautakunta:
Tutkintolautakunta on ollut hiljaa, oletettavasti siis kaikilla menee hyvin, kun ei ole ollut tarvetta kokoontua.
TKI-ryhmä:
Työryhmässä on ollut ajankohtaisina asioina ensi vuoden budjetit ja niiden tekeminen. Keskustelussa oli
kanssa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitukset ja niihin liittyvät epäselvyydet. Keskustelua käytiin
myös JAMKin uutisesta, jossa kerrottiin JAMKin ja Likesin allekirjoittaneen aiesopimuksen yhdistymisestä.
Lisää tietoa JAMK ja Likes sopparihommista JAMKin verkkosivuilta:
https://www.jamk.fi/fi/Uutiset/jamk-ja-likes-ovat-allekirjoittaneet-aiesopimuksen-yhdistymisesta

Esitys: Hallituksen jäsenet ja opiskelijaedustajat kertovat kuulumisensa tiivistetysti ja vastaavat tarvittaessa kysymyksiin. Merkataan tiedoksi.
Päätös:

114.

KUNTAPOLIITTINEN LINJAPAPERI (KUPOLIPA)

LIITE 1 Kuntapoliittinen ohjelma 2020.pdf
Esitys: Hyväksytään Kuntapoliittinen ohjelma vuosille 2020-2024.
Päätös:

115.

OPISKELIJAKUNNAN JÄSENMAKSU VUODELLE 2021

Tänä vuonna jäsenmaksuhinnat ovat olleet koko lukuvuodelta 35€ ja lukukauden jäsenmaksu 22€.
Esitys: Päätetään opiskelijakunnan jäsenmaksun suuruus lukuvuodelle sekä lukukaudelle.
Päätös:

116.

OPISKELIJAKUNNAN KANNATUSJÄSENMAKSU VUODELLE 2021
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Vuonna 2020 JAMKOn kannatusjäsenmaksun suuruus on ollut henkilöjäsenelle 40e. Muiden kannatusjäsentahojen jäsenmaksu on ollut minimissään 100e.
Esitys: Päätetään JAMKOn kannatusjäsenmaksun suuruudesta.
Päätös:

117.

HALLITUKSEN JÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJISTON PALKKIOIDEN SUURUUS 2021

Hallituksen jäsenten palkkiot ovat tällä hetkellä puheenjohtajalla 750€/kk ja varapuheenjohtajalla
550€/kk. Hallituksen jäsenet saavat vuoden lopussa kertapalkkiona 350€. Vuonna 2020 edustajiston
puheenjohtaja saa 400€ palkkion ja edustajiston varapuheenjohtaja saa 250€ palkkion.
Esitys: Päätetään hallituksen jäsenten sekä puheenjohtajiston palkkioiden suuruudesta vuodelle 2021.
Päätös:

118.

OPISKELIJAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021

Hallitus on valmistellut edustajistolle hyväksyttäväksi toimintasuunnitelman.
LIITE 2 TOIMINTASUUNNITELMA_2021.pdf
Esitys: Hyväksytään JAMKOn vuoden 2021 toimintasuunnitelma.
Päätös:

119.

OPISKELIJAKUNNAN LISÄTALOUSARVIO VUODELLE 2020

Taloudellinen tilanne eroaa vuoden 2020 talousarviosta mm. vähentyneiden jäsenmaksujen osalta.
Tehdään lisätalousarvio.
LIITE 3 JAMKO_talousarvio_2021
Esitys: Hyväksytään lisätalousarvio vuodelle 2020.
Päätös:

120.

OPISKELIJAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2021

LIITE 3 JAMKO_talousarvio_2021
Esitys: Hyväksytään talousarvio vuodelle 2021.
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Päätös:

121.

OPKU+ TOIMINTASUUNNITELMA & TALOUSARVIO VUODELLE 2021

Edustajistolle lähetetty toimintasuunnitelma ja talousarvio.
LIITE_x (Ei oo vielä lähetyshetkellä olemassa liitteitä)
LIITE_y
Esitys: Käydään läpi ja tehdään mahd. huomiot / päätös.
Päätös:

122.

TILINTARKASTAJAN VALINTA VUODELLE 2021

Esitys: Valitaan vuoden 2021 tilintarkastajayhteisöksi KPMG OY AB, päävastuullisena tilintarkastajana
KHT Johanna Gråsten.
Päätös:

123.

JAMKON KIRJANPITOFIRMAN JA PALKANLASKENTATARJOAJAN KILPAILUTUS

Toiminnanjohtaja on tänä syksynä kilpailuttanut kirjanpito- ja palkanlaskentayrityksen, nykyisen 1. accountingin oltua käytössä pitkään. Toiminnanjohtaja esittelee ja tuo kokoukseen valittavaksi kyseeseen
tulevat palkanlaskentayritykset. Koska kirjanpito- ja palkanlaskentayritys, sekä JAMKOn ja JOPOn osalta
samassa on hyödyllistä tehdä yhtenäispäätös, joka sisältää JAMKOn ja JOPOn. Pääpaino on kuitenkin
JAMKOn kirjanpidon ja palkanlaskennan järjestämisestä.
Nykyiset kustannukset (1. Accounting)
JAMKO:
Procountorin kustannus
Tilitoimiston kustannus

1.662,09 €
7.179,91 €

JOPO:
Tilitoimiston kustannus

4.170,00 €

Nykyinen tarjoaja ei tehnyt tarjousta mutta totesi, että ensi vuoden alusta tuntihinta on nousemassa
nykyisestä 57 €/h, joka tarkoittaa noin 10 €:n korotusta per kuukausi.
Tarjoajia on nykyisen tilitoimiston lisäksi kolme. Näitä ovat Accountor, Administer ja Hulkkonen Consulting.
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Hallitus on kokouksessaan keskustellut vaihtoehdoista ja ovat valinneet parhaimman vaihtoehdon ja
tuovat sen edustajistolle tietoon.
Esitys: Valitaan JAMKOlle kirjanpitofirma ja palkanlaskentatarjoaja.
Päätös:

124.

VASTAUS PONSIIN JA MAHDOLLISET UUDET PONNET

Esitys: Käydään läpi mahdolliset vastineet viime vuoden syyskokouksissa tulleisiin ponsiin sekä mahd.
uudet ponnet.
Ponnet vuoden 2019 syyskokouksesta:
1. Edustajiston kokouksien järjestävät tahot varmistavat, että heidän puolestaan kokoukset voivat alkaa, kun ne on merkitty alkaviksi.
2. JAMKOn edustajisto ja hallitus 2020 jatkaa hyvää käytäntöä edariryhmien/hallituksen läsnäolijoiden
laskemisella edustajiston iltakouluissa sekä kokouksissa. Jos edariryhmän tai hallituksen varsinaisten jäsenten läsnäoloprosentti on syyskokouksessa 2019 alle 75 % tulee ryhmän/hallituksen puheenjohtajan tehdä selvitys poissaoloista.
Päätös:

125.

META (MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT)

126.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

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

Hannu Järvistö
Sihteeri

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja
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